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بازدید مدیرعامل  از مجتمع بانک بیمه به مناسبت ثبت رکورد 5000 میلیاردی

حمایــت از محیــط بانــان کشــور بــا پرداخــت خســارت هشــت میلیــارد 
ریالــی

رشد مطلوب بیمه "ما" در 9 ماه نخست سال 99
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رشــد مطلــوب بیمــه "مــا" در 9 مــاه نخســت 
ســال 99

رشــد 62 درصــدی پرتفــوی نســبت بــه ســال گذشــته، از ویژگــی 
هــای مهــم فعالیــت بیمــه "مــا" در نــه ماهــه نخســت ســال جــاری 
اســت.به گــزارش روابــط عمومــی ، فروش شــرکت بیمه "مــا"  ، در 9 
ماه نخســت امســال نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته بیش از 
60 درصــد رشــد داشــته و بــه 10886 میلیــارد ریال رســیده اســت. 
ــن شــرکت  ــر اینکــه تعــداد بیمــه نامــه  هــای صــادره ای ــزون ب اف
در مــاه آذر امســال نســبت بــه آذرمــاه ســال گذشــته رشــدی 42 
درصــدی را نشــان می دهد.حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو 
هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمــن تایید ایــن خبر گفــت: در شــرایط 
دشــوار اقتصــادی ناشــی از تحریــم هــا و شــیوع بیماری کوییــد 19، 
کل صنعــت بیمــه بــا تهدیدهــای میــان مــدت و بلندمــدت زیــادی 
مواجــه شــده اســت. بــا ایــن وجــود ، شــرکت بیمــه "مــا"  بــا اتخــاذ 
تدابیــر مناســب در 9 مــاه نخســت امســال 62 درصــد نســبت بــه 
ــرده اســت.وی تحقــق  88    مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ک
ــت  ــاه نخس ــال 99 در 9 م ــی س ــای اباغ ــه ه ــد از کل برنام درص
را بســیار امیدوارکننــده دانســت و خاطرنشــان کــرد: از کل فــروش 
شــرکت، بیــش از 70 درصــد بــه رشــته هــای کــم ریســک آتــش 

ســوزی، عمــر، حــوادث، مســئولیت و باربــری تعلــق داشــته و تنهــا 
29 درصــد حــق بیمــه تولیــدی در رشــته شــخص ثالــث و درمــان 
بــوده اســت.گفتنی اســت فــروش شــرکت  بیمــه "مــا"  تــا 15 آذر 
ســال 99 بــا رشــد 63 درصــدی در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــل  ــال رســید. نکتــه قاب ــه بیــش از 10000 میلیــارد ری گذشــته ب
توجــه ایــن اســت کــه شــرکت بیمــه "مــا" موفــق شــده اســت در 
کمتــر از 9 مــاه رکــورد فــروش ســال 98 خــود را تغییــر بدهــد آن 
هــم در شــرایطی کــه نســبت خســارت شــرکت از42/3 به41درصــد 

کاهــش یافتــه اســت.

رشد 57 درصدی حق بیمه تولیدی بیمه های مسئولیت بیمه "ما"

مدیــر بیمــه هــای مســئولیت، باربری،کشــتی و هواپیمــا شــرکت 
ــدای ســال 99، حــق بیمــه  ــه ماهــه ابت ــا" گفــت: در ن بیمــه "م
ــال  ــه س ــبت ب ــرکت نس ــئولیت ش ــای مس ــه ه ــدی  بیم تولی
گذشــته 57 درصــد رشــد پیــدا کــرده اســت.به گــزارش روابــط 
ــای  ــه ه ــر بیم ــی مدی ــی آقارض ــا" ، مصطف ــه "م ــی بیم عموم
مســئولیت بــا اشــاره بــه رشــد حــق بیمــه تولیــدی بیمــه هــای 
ــه  ــق بیم ــال 99 ح ــدای س ــاه ابت ــه م ــت: در ن ــئولیت گف مس
ــه ســال  ــای مســئولیت  57 درصــد نســبت ب ــدی بیمــه ه تولی

ــز 31  ــادره نی ــای ص ــداد بیمه نامه ه ــته و تع ــد داش ــته رش گذش
درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.وی خاطرنشــان کــرد: مدیریت 
بیمــه هــای مســئولیت در ایــن نــه مــاه، موفــق شــده اســت 110 
درصــد برنامــه هــای پیــش بینــی شــده را محقــق ســازد.آقارضی  
افــزود: حــق بیمــه تولیــدی بیمــه هــای باربــری نســبت بــه ســال 
گذشــته رشــدی 92 درصــدی داشــته  و موفــق شــده  148 درصد 
از برنامــه هــای پیــش بینــی شــده ایــن مدیریــت را محقق ســازد. 

اخبار بیمه"ما"
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ــه ای در  ــی غرف ــا برپای ــا" ب ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ش
ــد، مجتمــع هــای  نمایشــگاه بیــن المللــی مراکــز خری
تجــاری، رویکردهــای صنعــت خــرده فروشــی و صنایــع 
ــزارش  ــه گ ــال دارد.ب ــد و فع ــوری توانمن ــته حض وابس
روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، دومیــن نمایشــگاه 
ــاری،  ــای تج ــع ه ــد، مجتم ــز خری ــی مراک ــن الملل بی
رویکردهــای صنعــت خــرده فروشــی و صنایــع وابســته 
از پنجــم تــا هشــتم دی مــاه در محــل دائمی نمایشــگاه 
هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی شــود.بیمه "مــا" 
بــا هــدف معرفــی و ارائــه خدمــات بیمــه گــری مختلــف 
ــذاری  ــرمایه گ ــر و س ــای عم ــه ه ــد بیم ــود همانن خ
ــری و  ــرژی ، مســئولیت ، بارب ، حــوادث ، مهندســی ، ان
آتــش ســوزی در ایــن رویــداد مهــم حضــور دارد.متعاقبا 
ســایر اخبــار مربوطــه گــزارش خواهــد شــد .مقــدم کلیه 
ســازمان هــا ، شــرکت هــا و افــراد حاضــر در نمایشــگاه 
ــع در  ــا" واق ــه "م ــه بیم ــران را در غرف ــی ته ــن الملل بی

ــم. ــی داری ــی م ــه 38  گرام ــالن 8 و 9 غرف س

رونق بیمه های آتش سوزی در بیمه "ما"

پرتفــوی بیمــه هــای آتــش ســوزی شــرکت بیمــه "مــا" در نــه ماه 
ابتدایــی ســال 99 از  1483  میلیــارد ریــال بــه  3315   میلیــارد 
ریــال افزایــش داشــت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــط  ــه میــزان 123  درصــد رشــد داشــته اســت.به گــزارش رواب ب
ــه  طــی  ــه ای ک ــای بیم ــی از رشــته ه ــا" یک ــه "م ــی بیم عموم
چنــد ســال اخیــر بــا اســتقبال شــدیدی از ســوی بیمــه گــذاران 
مواجــه شــده اســت، بیمــه هــای آتــش ســوزی بیمــه "مــا" اســت 
ــه  ــادل 123 درصــد نســبت ب ــرخ رشــدی  مع ــه طــوری کــه ن ب
دوره مشــابه ســال گذشــته داشــته اســت.بر اســاس آخریــن آمــار 
منتشــر شــده ازعملکــرد 9 ماهــه شــرکت، مدیریــت بیمــه هــای 
ــادر  ــه ص ــه نام ــداد بیم ــا"، 492821 تع ــه "م ــوزی بیم ــش س آت

حضور بیمه "ما" در دومین نمایشگاه
iran retail show 

کــرده و 377 میلیــارد  ریال  خســارت  از جمله خســارت ناشــی از  
ســیل تاســف بــار اســتان خوزســتان پرداخــت کــرده اســت.کفتنی 
اســت بــا توجــه بــه احتمــال رخ دادن بایــای طبیعــی در کشــور و 
بــه منظــور آرامــش خیــال در روزهــای پیــش رو، هموطنــان عزیز 
ــا مراجعــه  ــه منظــور حفــظ امــوال وســرمایه خــود ب میتواننــد ب
بــه  کلیــه نمایندگــی هــا وشــعب شــرکت بیمــه "مــا" در سراســر 
ــت  ــوزی جه ــش س ــه آت ــه نام ــدور بیم ــت ص ــور، درخواس کش
خانــه، فروشــگاه و ســایر امــوال منقــول و غیــر منقــول بــه انضمــام 
خطــرات زلزلــه ، ســیل ، طوفــان ، ضایعــات ناشــی از نفــوذ بــرف 
ــه  ــه و بافاصل ــود را ارائ ــاز خ ــورد نی ــرات م ــایر خط ــاران و س وب

بیمــه نامــه خــودرا دریافــت نماینــد.
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بازدید مدیرعامل بیمه "ما" از مجتمع بانک بیمه به مناسبت ثبت رکورد 5000 
میلیاردی

ــه مناســبت پنــج هــزار  مدیرعامــل بیمــه "مــا" و هیئــت همــراه ب
میلیــاردي شــدن پرتفــوي مجتمــع بانــک بیمــه از ایــن مجتمــع 
مســتقر در ســاختمان ســپهبد شــهید ســلیماني بازدید و با پرســنل 
آن دیــدار و گفتگــو کردند.بــه گــزارش روابــط عمومــي بیمــه "مــا"، 
در جریــان ایــن بازدیــد کــه بــا هــدف قدردانــي از تــاش پرســنل 
مجتمــع بانــک بیمــه  در کســب پرتفــوي پیــش بینــي شــده ســال 
ــر  در  ــاري ف ــت به ــد حج ــزار ش ــاه برگ ــدت 9 م ــرف م 1399 ظ
ــا و  ــت و راهکاره ــرار گرف ــع ق ــت مجتم ــن وضعی ــان آخری جری
پیشــنهادات خــود را بــراي بهبــود عملکــرد مجتمــع ابــراز کرد.بــر 
اســاس ایــن گــزارش، بهــاري فــر هــدف از تاســیس مجتمــع بانــک 
بیمــه را برقــراري ارتبــاط موثــر بــا بدنــه و مشــتریان بانــک ملــت 
و پیــاده ســازي فرآینــد فــروش بــه بهتریــن شــکل عنــوان کــرد و 
گفــت: مجتمــع بانــک بیمــه در ســال جــاري موفــق تــر از گذشــته 
عمــل کــرده و موجــب رضایــت بیشــتر بانــک شــده اســت.تعامل 
ــه نحــو احســن  ــد از آن ب ــه بای ــرده ک ــم ک موجــود بســتري فراه
اســتفاده کنیــم تــا دســتیابي بــه اهــداف شــرکت  تســهیل شــود. 
ــه اســت، فقــط  ــرار گرفت ــي ق ــل اصل ــا" در ری ــزود: بیمــه "م وي اف
بایــد ســرعت عمــل خــود را افزایــش دهیم.خــدا را شــاکر هســتیم 
کــه در بیمــه "مــا" بــا حمایــت و اســتفاده از تجربیات هیــات مدیره ، 
حضــور هیــات عامل منســجم و پرســنل بــا دانــش  ، بــدون توجه به 
مســائل حاشــیه اي، بــر روي هــدف تمرکــز کــرده ایــم تــا مطابــق با 
گفتــه دکتــر ســلیماني رییــس کل بیمه مرکــزي جمهوري اســامي 
ــا تــاش مضاعــف تــر آینــده صنعــت را تضمیــن و بــه دو  ایــران ب
برنــد برتــر تبدیــل شــویم. بهــاري فــر در ادامــه خاطرنشــان کــرد:  

بــا نــوآوري و کشــف بازارهــاي جدیــد، اصــاح فرآیندهــا، مدیریــت 
دانــش مناســب و خودبــاوري در راســتاي رشــد شــرکت گام بــر مــي 
داریــم تــا بــا رشــد  بیمه"مــا" ، صنعــت نیز رشــد کنــد. یکــي از مهم 
تریــن اهــداف مــا در ایــن زمینــه، ترویــج فرهنــگ  بیمــه  در میــان 
آحــاد مــردم و آگاهــي از لــزوم صنــدوق هاي بازنشســتگي اســت که 
ایــن امــر مســتلزم اهتمــام و همــکاري همــه ارکان صنعــت اســت.

مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمه "مــا" با اشــاره به رشــد 62 
درصــدي پرتفــوي در نــه مــاه ابتــداي ســال جــاري نســبت به ســال 
گذشــته گفــت: فــروش شــرکت بیمــه "مــا"  ، در نــه مــاه ابتــداي 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از 60 درصــد 
ــه 10886 میلیــارد ریــال رســیده اســت کــه 46  رشــد داشــته و ب
درصــد آن توســط مجتمــع بانــک بیمــه تحقــق یافتــه اســت. افزون 
بــر اینکــه تعــداد بیمــه نامــه هــاي صــادره ایــن شــرکت در مــاه آذر 
امســال نســبت بــه آذرمــاه ســال گذشــته رشــدي 42 درصــدي را 
ــروش و  ــاون شــبکه ف ــي مع ــي صادق ــه عل نشــان میدهــد. در ادام
توســعه بــازار بیمــه "مــا" ضمــن قدردانــي از تاش پرســنل مجتمع 
بانــک بیمــه بابــت دســتیابي بــه اهــداف تبییــن شــده، از حمایــت 
مدیرعامــل و هیــات مدیــره تشــکر کــرد. مجیــد زنــد کریمــي  مدیر 
ــه گــزارش عملکــرد کلــي ،  ضریــب  ــا ارائ مجتمــع بانــک بیمــه ب
خســارت و ســهم از بــازار  شــعبه خــود را تشــریح کرد.زندکریمــي 
در ایــن خصــوص گفــت:  فــروش مجتمــع بانــک بیمــه  تــا پایــان 
آذر مــاه، بــه پنــج هــزار میلیــارد ریــال رســید کــه معــادل بــا کل 
پرتفــوي پیــش بینــي شــده مجتمــع در  ســال 1399  مــي باشــد.

وي افــزود: مجتمــع بانــک بیمــه 496  میلیــارد تومــان  بیمــه نامــه 
فروختــه اســت کــه رشــدي 109 درصــدي نســبت بــه مدت مشــابه 
ــز  81  ــه نی ســال گذشــته داشــته اســت. ازنظــر تعــداد بیمــه نام
درصــد رشــد کــرده و از  280.524 فقــره بیمــه نامــه بــه 508.042 
فقــره بیمــه نامــه رســیده اســت. زندکریمي خاطرنشــان کــرد:  144 
درصــد از برنامــه هــاي پیــش بینــي شــده مجتمــع محقــق شــده 
اســت کــه 46 درصــد حــق بیمــه تولیــدي شــرکت در ایــن 9 مــاه 
اســت.در انتهــا بهــاري فــر از تــاش پرســنل مجتمــع بانــک بیمه در 

راســتاي تحقــق اهــداف تقدیــر و تشــکر کــرد.
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ــل  ــاور مدیرعام ــور، مش ــر قلی پ ــاب دکت انتخ
بیمــه "مــا" بــه عنــوان دانشــمند برتــر جامعــه 

و صنعــت

ــا"  ــه  "م ــل بیم ــاور مدیرعام ــور مش ــی پ ــن قل ــر آری دکت
ــوان  ــران به عن ــگاه ته ــت دانش ــکده مدیری ــتاد دانش و اس
دانشــمند برتــر »همــکاری جامعــه و صنعــت« در بیســت 
ــاوران  ــگران و فن ــل از پژوهش ــنواره تجلی ــن جش و یکمی
برگزیــده کشــور انتخــاب شــد.به گــزارش روابــط عمومــی 

حضور مدیرعامل بیمه "ما" در نمایشگاه 
iran retail show بین المللی

ــن  ــور در دومی ــن حض ــا"  ضم ــه "م ــرکت بیم ــل ش مدیرعام
نمایشــگاه بیــن المللــی مراکــز خریــد، مجتمــع هــای تجــاری، 
رویکردهــای صنعــت خــرده فروشــی و صنایــع وابســته، از غرفــه 
ایــن شــرکت نیــز بازدیــد کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی، ایــن 

مقــام  ارشــد
 بیمــه "مــا" بــه همــراه تعــدادی از معاونیــن و مدیــران ضمــن 
بازدیــد از نمایشــگاه در غرفــه ایــن شــرکت حضــور پیــدا کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، حجــت بهــاری فــر ضمــن دیــدار بــا 
نمــازی مدیرعامــل بــه پرداخــت ملــت بــا چگینــی مدیرعامــل 
ــات  ــش تعام ــر افزای ــدار و ب ــز دی ــی نی ــاس ارغوان ــرکت ی ش

ــه تاکیــد کــرد. دوجانب

بیمــه "مــا" بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس،  بــه مناســبت هفتــه 
ــت اثربخــش  ــت از فعالی پژوهــش و در راســتای تشــویق و حمای
اعضــای هیــأت علمــی، 15 دانشــمند برتــر در همــکاری بــا جامعه 
و صنعــت معرفــی شــدند.بر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر آریــن

ــه دلیــل مشــارکت   قلــی پــور  مشــاور مدیرعامــل بیمــه "مــا" ب
گســترده در طراحــی ســاختارهای ســازمانی بــرای ادارات و 
صنایــع کشــور و ارائــه طــرح هــای مختلــف در حــوزه مدیریــت 
منابــع انســانی حائــز ایــن مقــام شــد.این گــزارش افــزود: شــرکت 
ســهامی بیمــه "مــا" بــه منظــور پیشــبرد اهــداف توســعه و تعالــی 
و خیــزش بــرای چشــم اندازهــای آتــی در حوزه ســرمایه انســانی، 
تحــت نظــارت دکتــر قلــی پــور اســتاندارد مــدل 34000 را پیــاده 
ســازی کــرد کــه بــر اســاس آن ، بطــور یکپارچــه و منســجم همه 
فرایندهــای منابــع انســانی را آســیب شناســی و اثــر بخشــی آنهــا 
را ارزیابــی و ســازمان  را در جهــت ایجــاد و ارتقــاء آنهــا یــاری مــی 

کنــد.
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حمایت از محیط بانان کشور
 با پرداخت خسارت هشت میلیارد ریالی

در مراســمی بــا حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضو 
ــس  ــژن صــادق رئی ــا" ، بی ــه "م ــره شــرکت بیم ــات مدی هی
ــت،  ــعه مدیری ــاون توس ــیان مع ــر دانش ــره، اصغ ــات مدی هی
حقوقــی و امــور مجلــس و جمشــید محبــت خانــی فرمانــده 
یــگان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، خســارت محیــط 
بانــان پرداخــت شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" به 
نقــل از ســایت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، بیمــه "مــا" 
در ایــن مراســم مبلــغ نزدیــک بــه ســه میلیــارد و هفتصــد 
ــده  ــیب دی ــان آس ــط بان ــه محی ــارت ب ــال خس ــون ری میلی
پرداخــت کرد.حجــت بهــاری فــر بــا بیــان ایــن خبر گفــت: دو 
تــن از محیــط بانــان عزیــز کشــورمان طــی چند ماه گذشــته 
بــر اثــر تیرانــدازی، دچــار مصدومیــت شــدند کــه متاســفانه 
یکــی از آنهــا بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد.مدیرعامل 
بیمه"مــا" خاطرنشــان کــرد: متعاقــب حــوادث پیــش آمــده، با 
توجــه بــه جایــگاه و شــان محیــط بانــان عزیــز و حمایــت از 

مصدومیــن و خانــواده ایــن مدافعــان، موضــوع بــه فوریت در 
دســتور کار بیمه"مــا" قــرار گرفتــه و  بــا همراهــی و همکاری 
مدیــران و کارشناســان ســازمان محیــط زیســت مســتندات 
ــت  ــزان پرداخ ــن عزی ــارت ای ــل و خس ــاز تکمی ــورد نی م
شــد.وی افــزود: شــرکت بیمــه "مــا" همــواره بــرای رشــد و 
حفــظ محیــط زیســت گام برداشــته اســت. در همین راســتا 
و بــرای حمایــت از محیــط بانــان عزیــز کشــورمان تاکنــون 
هشــت میلیــارد ریــال خســارت بــه ایــن عزیــزان پرداخــت 
ــره  شــرکت  ــات مدی ــل و عضــو هی ــده اســت. مدیرعام ش
ــازمان  ــه س ــم نام ــوع تفاه ــوص موض ــا" در خص ــه "م بیم
حفاظــت محیــط زیســت و شــرکت بیمــه "مــا" گفــت: ارائه 
ــای  ــه ه ــای بیم ــه ای شایســته در رشــته ه ــات بیم خدم
درمــان، عمــر و ســرمایه گــذاری، حــوادث، آتــش ســوزی، 
مســئولیت و اتومبیــل بــه پرســنل شــاغل و محیــط بانــان 

سراســر کشــور و خانــواده ایــن عزیــزان مــی باشــد.
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اخبار بیمه مرکزی

کســب مقــام دوم توســط تیــم بیمیچیــن از صنعــت 
ــر  ــی ب ــول مبتن ــعه محص ــابقه »توس ــه در مس بیم

دفتــر کل توزیــع شــده«

ــه  ــه بدن ــن »بیم ــده نوی ــا ای ــه ب ــت بیم ــن از حــوزه صنع ــم بیمیچی تی
خــودرو همتــا بــه همتــا« در مســابقه هکاتــون ققنــوس و رقابــت میــان 
16 تیــم نهایــی بــه مقــام دوم دســت یافت.بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بیمــه مرکــزی بــه نقــل از پژوهشــکده بیمــه، شــبکه ققنــوس بــه عنــوان 
تنهــا پلتفــرم مبتنــی بــر فنــاوری باکچیــن در ایــران و بــا هدف توســعه 
تکنولــوژی، فرهنــگ و آمــوزش در زمینــه فنــاوری نویــن دفتــر کل توزیع 
شــده، اقــدام بــه برگــزاری رویــداد برنامه نویســی هکاتــون ققنــوس نموده 
ــن  ــای اســتارتاپی نوی ــده ه ــا مســیر تســهیل تجاری ســازی ای اســت ت
ــم در  ــاب 16 تی ــا انتخ ــداد ب ــن روی ــد. ای ــم نمای ــق فراه ــن طری را از ای
ــا معرفــی ســه تیــم  14 چالــش اصلــی، بــه مرحلــه نهایــی رســیده و ب
برتــر در تاریــخ 11 دی مــاه 99 بــه کار خــود پایــان داد.تیــم بیمیچیــن 
ــه  ــا ایــده نویــن بیمــه بدنــه خــودرو همتــا ب از زمینــه صنعــت بیمــه ب
ــام  ــه مق ــذاب ب ــش ج ــک چال ــوان ی ــر داوران بعن ــب نظ ــا و جل همت
ــه  ــن اســتارت آپ هاین ــذاران ای ــت. بنیان گ ــداد دســت یاف ــن روی دوم ای
ــور  ــاز منطقی پ ــر مهن ــی و دکت ــا نجف ــطو، مهس ــان ارس ــه، ایم کارخان
پژوهشــگر پژوهشــکده بیمــه، از متخصصیــن حــوزه فناوری هــای نویــن 
و ایده پــردازان صنعــت هســتند.بیمیچین یــک صنــدوق بیمــه همتــا بــه 
همتاســت کــه بــر مبنــای تکنولــوژی باکچیــن، تحلیــل داده و پــردازش 
تصویــر بــه محاســبه حــق بیمــه منصفانــه، ارزیابــی خســارت شــفاف می 
ــا مدل هــای  پــردازد و بــه دنبــال ایجــاد ســازوکارهای قانونــی مرتبــط ب
جدیــد بیمه گــری، در پرداخــت حــق بیمــه بــا رمــز ارزهــای دیجیتالــی و 
مدل هــای جدیــد بیمــه اتکایــی در بیمــه مرکــزی می باشــد. حــق بیمــه 
در بیمیچیــن براســاس رفتــار مشــتری تعییــن می شــود و بیمه گــذاران با 
رانندگــی مطمئــن از صنــدوق جایــزه دریافــت خواهنــد کــرد. همچنیــن 
ــرکت های  ــا ش ــود ب ــارت خ ــازاد خس ــران م ــرای جب ــدوق ب ــن صن ای
بیمــه ای اتکایــی می شــود تــا در صــورت زیــان صنــدوق بتوانــد خســارت 

ــد. ــت نمای ــذاران را پرداخ بیمه گ

بخشودگی 100 درصدی جرائم دیرکرد بیمه شخص 
ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی

جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث تمــام وســایل نقلیــه موتــوری 
از اول تــا آخــر بهمــن ســال جــاری  بخشــیده مــی شــود.به گــزارش 
اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، مفیــد 
امینــی معــاون نظــارت بیمــه مرکــزی طــی نامــه ای بــه شــرکت 
هــای بیمــه اعــام کــرد، در اجــرای بنــد )1-7( ماده 7 صورتجلســه 
ــادی بطــور  ــی ع ــورخ 10/02/1396 مجمــع عموم شــماره 614 م
فو ق العــاده صنــدوق تامیــن خســارتهای بدنــی و نظــر بــه موافقــت 
ــزی  ــه مرک ــا درخواســت بیم ــدوق ب ــی صن ــس مجمــع عموم رئی
ــون بیمــه  ــاده 24 قان ــد )ب( م ــر بخشــودگی جریمــه بن ــی ب مبن
ــر حــوادث  ــث در اث ــه شــخص ثال ــاری خســارات وارد شــده ب اجب
ــام  ــه مناســبت ای ــه مصــوب ســال 1395 ب ناشــی از وســایل نقلی
ا... دهــه فجــر، صددرصــد )100%( مبلــغ جریمــه بنــد )ب( مــاده 
24 قانــون بیمــه شــخص ثالــث )مصــوب ســال 1395( مربــوط بــه 
کلیــه وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی از تاریــخ 1/11/1399 لغایــت 
30/11/1399 در صــورت خریــد بیمــه نامــه بــا مــدت اعتبــار یــک 
ــه ذکــر اســت،  ســاله مــورد بخشــودگی قــرار گرفتــه اســت.الزم ب
ــده از  ــن ش ــی تعیی ــازه زمان ــد در ب ــه مکلفن ــای بیم ــرکت ه ش

دریافــت جریمــه مذکــور خــودداری نماینــد.

ــر"  ــک "برت ــور ریس ــس کل در ام ــاور رئی ــه مش مقال
شــد

هفتمیــن همایــش بیمه کوثر بــا معرفی رتبه هــای برتــر در حوزه های 
گوناگــون بــا محوریــت مدیریــت ریســک، چالش هــا و راهکارهــای آن 
بــه کار خــود پایــان داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه مرکــزی، 
ایــن همایــش کــه بــا محــور "مدیریــت ریســک و بیمــه بــا رویکــرد 
ریســک های منابــع انســانی" برپــا شــد، ســرانجام برگزیــدگان خــود را 
شــناخت و رتبــه دوم بــه مقاله "بررســی ضــرورت یکپارچگی مدیریت 
ریســک و مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان ها" اختصــاص یافــت.

شــایان ذکــر اســت ایــن مقالــه علمــی و پژوهشــی مشــترکا توســط 
محمــود اســعد ســامانی، زهــره مامحمــدی و مرجــان کریمــی در 
بیمــه مرکــزی به رشــته نــگارش درآمــده مــورد توجــه هیــات داوران 
و شــرکت کننــدگان هفتمیــن همایش مدیریت ریســک بیمــه کوثر 
قــرار گرفتــه است.شــایان ذکــر اســت ایــن مقاله لــوح ویــژه و تندیس 

ایــن همایــش را نیــز کســب کــرده اســت.



ماهنامه بیمه "ما"  شماره بیست و هشتم دی ماه سال 1399 9

صنعت بیمه به صندوق تامین خسارت های بدنی 
به چشم یک مکمل با ارزش می نگرد

ــه  ــس بیم ــادی از جن ــی، نه ــای بدن ــن خســارت ه ــدوق تامی صن
ــران  ــرای جب ــران ب ــه  گ ــی بیم ــادی ارزشــمند از خــرد جمع و نم
ــر  ــی و تخصصــی ب ــی، حقوق ــل فن ــه دالی ــه ب خســاراتی اســت ک
عهــده صنعــت بیمه نیســت امــا در راســتای تامیــن آرامــش جامعه 
و مســئولیت  هــای اجتماعــی نســبت بــه ایفــای آن هــا تــاش مــی  
کنــد.، دکتــر غامرضــا ســلیمانی در پیــام تبریکــی بــه مناســبت 
ــات  ــی از خدم ــن خســارتهای بدن ــدوق تامی ســالروز تاســیس صن
ارزشــمند مدیرعامــل و کارکنــان آن قدردانــی کرد.بــر اســاس ایــن 
گــزارش، صیانــت از دســتاوردهای صنعــت بیمــه در آرامش  بخشــی 
ــه و  ــای محول ــت ه ــای ماموری ــران در ایف ــه  گ و پشــتیبانی از بیم
همراهــی مســئوالنه در کنــار بیمــه گــران، از اختصاصــات "صنــدوق 
ــن،  ــن مت ــت.در ای ــده اس ــوان ش ــی" عن ــارت های بدن ــن خس تامی
رییــس شــورای عالــی بیمــه از مولفــه هایــی نظیــر تقویــت اعتمــاد 
عمومــی بــه اداره کشــور و توجــه بــه تامیــن امنیــت خاطــر جامعــه 
ــارت های  ــن خس ــدوق تامی ــیس صن ــای تاس ــزه ه ــوان انگی ــه عن ب
بدنــی یــاد شــده اســت.وی مــی افزایــد: نگاهــی گــذرا بــه گســتره 
و پوشــش فراگیــر صنــدوق، ایــن حقیقــت را بــه اثبــات مــی  رســاند 
کــه طراحــان آن تــا چــه انــدازه بــه حمایــت از خســارت  دیــدگان 
حــوادث فاقــد مقصر می  اندیشــند و بــه بازیابــی و بازتوانــی قربانیان 
آن اهتمــام مــی  ورزنــد.در ایــن پیــام آمــده اســت: صنعــت بیمــه 
در کنــار ایفــای تعهـــدات حرفـــه  ای خــود، بــه صنـــدوق تامیــن 
خســارت  هــای بدنــی بــه چشــم یــک مکمــل بــا ارزش مــی  نگــرد 
و ایــن واقعیــت را درک کــرده کــه درخشــش آن مــی  توانــد فضــای 
صنعــت بیمــه را نیــز درخشــان  تــر کنــد و بــه تعمیــم ایــن صنعــت 
مــادر منتهــی شــود. انضبــاط مالــی، پرهیــز از اســراف، اصــرار بــر 
هزینــه  کــرد مناســب و گریــز از انحــراف منابــع از دیگــر نقــاط قوت 
ایــن صنــدوق معرفــی شــده است.شــایان ذکــر اســت در انتهــای 
ایــن پیــام، رییــس کل مرکــزی ضمــن تبریــک 23 دیمــاه، ســالروز 
ــی، از تــاش  هــای  تاســیس صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدن
صــورت گرفتــه توســط اعضــای مجمــع عمومــی، هیــات نظــارت، 
مدیرعامــل و همــکاران ایشــان در راســتای تامین مطالبــات عمومی 
و مطالبــه جــدی رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص کاهــش تلفات 

جــاده ای و حمایــت از اقشــار آســیب  پذیــر، سپاســگزاری کــرد.

کمیته بهره وری بیمه مرکزی اعضای خود را 
شناخت

بــر اســاس بنــد الــف مــاده پنــج قانــون برنامــه ششــم توســعه و در 
راســتای اجــرای تکالیــف و برنامــه هــای منــدرج در دســتورالعمل 
هــای اباغــی از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، احــکام 
انتصــاب مدیــران جدیــد کمیتــه بهــره وری بیمــه مرکــزی توســط 
دکتــر غامرضــا ســلیمانی ابــاغ شــد.به گــزارش اداره کل روابــط 
ــه  ــزی، طــی حکمــی ک ــه مرک ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام عموم
ــم  ــان کاظ ــد آقای ــادر ش ــزی ص ــه مرک ــس کل بیم ــوی ریی از س
فیروزپــوری بندپــی، ســید قاســم نعمتــی مرشــت، مهــدی علــی 
رحیمــی، مهــدی نمــن الحســینی، و علیرضــا باقــری ده آبــادی از 
جمــع مدیــران بیمــه مرکــزی بــه عضویــت ایــن کمیتــه درآمدند و 
مجیــد بهــزاد پــور - معــاون توســعه مدیریــت و منابــع - به ریاســت 
آن برگزیــده شــد.بر اســاس ایــن گــزارش در اجرای چرخــه مدیریت 
بهــره وری بــا هــدف دســتیابی به ســهم بهــره وری بیمه مرکــزی در 
رشــد اقتصــادی، هــر یــک از ادارات کل زیــر مجموعــه ایــن مدیــران 
مواظــف شــدند بــا تشــکیل کارگروهــی ویــژه نســبت بــه احصــای 
راهبردهــا، سیاســت هــا، برنامــه هــای اجرایــی و اقدامــات علمــی 
ــر  ــدام کنند.شــایان ذک ــره وری اق ــداف به ــه اه ــرای دســتیابی ب ب
اســت در ایــن حکــم بــر بهرهگیــری از فرصــت باقیمانــده از برنامــه 
ــان  ــن زم ــی در کمتری ــف قانون ــرای انجــام تکالی ششــم توســعه ب

ممکــن تصریــح شــده اســت.
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رییــس کل بیمــه مرکــزی در هفتمیــن همایــش 
مدیریــت ریســک و بیمــه عنــوان کرد:عرضــه

 بیمه  نامه منابع  انسانی در سال 1۴00

شــرکت های بیمــه بــه منظــور کاهــش مدیریــت ریســک در بخــش 
ــازار  ــه ب ــانی را ب ــه منابع انس ــال1400 بیمه نام ــانی، در س منابع انس
عرضــه خواهنــد کرد.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، رییــس  کل بیمــه مرکــزی، در هفتمین 
ــانی،  ــرد منابع انس ــا رویک ــه ب ــک و بیم ــت ریس ــش مدیری همای
ــه شــعار  ــا توجــه ب ــب، خاطرنشــان کرد: ب ــن مطل ــان ای ضمــن بی
بیمــه مرکــزی »هــر ســال، هــر شــرکت یــک محصــول بیمــه ای« 
ــد اســت  ــا رویکــرد منابع انســانی، امی ــش ب ــن همای ــزاری ای و برگ
شــرکت های بیمــه بــا بهره منــدی از افــراد متخصــص، کارشناســان 
ــک  ــده ی ــال آین ــانی در س ــش منابع انس ــران بخ ــز تحلیل گ و نی
محصــول پربــازده و ســوداور را در ایــن عرصــه طراحــی و بــه بــازار 
عرضــه کنند.دکترغامرضــا ســلیمانی ریســک منابع انســانی را 
موضوعــی بســیار مهــم و پیچیــده دانســت و تصریح کــرد: اکنــون 
ــت  ــانی اس ــث منابع انس ــان بح ــطح جه ــاله در س ــن مس مهم تری
ــی اســت.وی  ــه و نااطمینان ــر از ابهــام، حادث چــرا کــه موضوعــی پ
ــی مســاله  ــاب صنعت ــارم انق ــوج چه ــاز م ــا آغ ــه ب ــان اینک ــا بی ب
رشــد مغزافزارهــا مطــرح شــده اســت، گفــت: در ایــن دوره مســاله 
انســان ها، هوشمندســازی، خاقیــت و کارآفرینــی محوریــت قــرار 
گرفتــه اســت. رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز 
ثقــل و محــور اصلــی شــرکت های دانش بنیــان، منابع انســانی 
ــای نامشــهودی اســت  ــرد: منابع انســانی دارایی ه ــار ک اســت، اظه
کــه ارزش و ریســک پذیری بســیار پیچیــده و باالیــی دارد.غامرضــا 
ســلیمانی یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران را مدیریــت دارایــی آن 

شــرکت برشــمرد و تاکیــد کــرد:

دارایــی اصلــی هــر شــرکتی منابع انســانی آن اســت کــه بــا 
مدیریــت در یــک ارتبــاط ســاختاری، ســازمانی و منســجم 
بســترهای دســتیابی بــه اهــداف فراهــم می شــود.وی ارزش گــذاری 
منابع انســانی را بســیار ســخت و ارزشــمند دانســت و گفــت: 
ــاداری  ــارت، وف ــزان مه ــه می ــت ک ــته اس ــه شایس ــن زمین در ای
ســازمانی، تحصیــات، نهادینــه شــدن در ســاختار کارکنــان و نیــز 
ــود.. ــایی ش ــی و شناس ــا بررس ــروج آن ه ــس از خ ــک های پ ریس

رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه منابع انســانی یــک 
عامــل مهــم و اثرگــذار در بنگاه هــا و شــرکت ها اســت، بیــان کــرد: 
ــه  ــا شناســایی ریســک های موجــود در زمین شــرکت های بیمــه ب
جــذب و نگــه داری کارکنــان و نیــز برگــزاری دوره هــای آموزشــی، 
جانشــین پروری و تشــویق مدیــران و کارکنــان بــه کارهــای گروهی 
ــراد  ــدی از اف ــا بهر من ــرکت را ب ــل ش ــک های داخ ــد ریس می توانن
متخصــص در بخش هــای نیروی انســانی، روانشناســی، ارتباطــات، 
اقتصــاد، حســابداری و غیــره شناســایی کننــد و آن هــا را کاهــش 
دهند.دکتــر ســلیمانی بــا بیــان اینکــه شناســایی و کاهش ریســک 
در بخــش منابع انســانی گام نخســت بــرای ارایــه محصــول بیمــه ای 
در ایــن زمینــه اســت، تصریــح  کــرد: امیــد اســت شــرکت های بیمه 
ــا  ــا برگــزاری پنل هــای تخصصــی و اســتفاده از اتاق هــای فکــر ب ب
حضــور کارشناســان بتواننــد یــک محصــول تجــاری در ایــن عرصه 
ــنبه  ــه ش ــش روزجاری)س ــن همای ــت ای ــی اس ــه دهند.گفتن ارای

30دی مــاه( توســط بیمــه کوثــر و بصــورت مجــازی برگزارشــد

ــزی در  ــه مرک ــس کل بیم ــاور ریی ــخنرانی مش س
کنفرانــس بیــن المللــی لجســتیک و مدیریــت زنجیره 

تامیــن

مشــاور عالــی تریــن مقــام نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه بــا محوریت 
ــش  ــن همای ــود را در هفتمی ــخنرانی خ ــک، س ــت ریس مدیری
ــه داد. ــن ارائ ــره تامی ــت زنجی ــی لجســتیک و مدیری ــن الملل بی

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه 
مرکزی،محمــود اســعد ســامانی در ایــن ســخنرانی کــه بــه زبــان 
انگلیســی ایــراد شــد پیرامــون آخریــن تحــوالت حــوزه مدیریــت 
ــی در  ــی و تخصص ــب علم ــه مطال ــه ارائ ــان ب ــک در جه ریس
حــوزه مهــم تریــن ماموریــت صنعــت بیمــه پرداخت.بــر اســاس 
ــف  ــای مختل ــدل ه ــازی م ــاده س ــای پی ــزارش روش ه ــن گ ای
ــتانداردهای  ــک و اس ــت ریس ــتم مدیری ــازی سیس ــه س یکپارچ
ــمینار  ــن س ــه در ای ــود ک ــواردی ب ــه م ــه آن از جمل ــوط ب مرب

مطــرح شــد.
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اخبار شعب

استان خوزستان

استان مرکزی

 استان آذربایجان شرقی

استان اردبیل

نشســت صمیمانه مدیر اســتان آذربایجان 
شــرقی بــا تعــدادی از کارگــزاران صنعــت 
بیمــه و گفتگــو در خصــوص افزایــش 

تعامــات

جلســه رئیــس شــعبه ســاوه بــا فرمانــدار 
ــل  ــات قاب ــا" و خدم ــی بیمــه "م و معرف

ارائــه در ســطح اســتان و کشــور

ــرق  ــران اداره ب ــا مدی ــه ب ــزاری جلس برگ
اســتان اردبیــل در خصــوص بررســی 
پرونــده هــای خســارت مربوطــه در رشــته 
مســئولیت و انعقــاد قــرارداد گروهــی 

ــازمان ــای س ــل خودروه اتومبی

ــر از کادر درمــان اســتان خوزســتان  تقدی
ــه  ــا" ب ــه "م ــتان بیم ــر اس ــط مدی توس

ــتار ــت روز پرس ــبت بزرگداش مناس
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استان تهران

استان قزوین

 استان یزد

استان کرمان

حضــور معــاون شــبکه فــروش و توســعه 
بــازار و مدیــر امــور نمایندگان،کارگــزاران 
ــا" در شــعبه شــمال  و شــعب بیمــه "م
ــنل  ــه پرس ــون ب ــه رهنم ــران و ارائ ته

شــبکه فــروش

تقدیــر از نماینــدگان و میزهــای بیمه ای 
برتــر اســتان قزوین 

جلســه هــم اندیشــی مدیــر اســتان یــزد 
ــه  ــا نماینــدگان منتخــب اســتان و ارائ ب
راهــکار درخصــوص تســهیل و افزایــش 

فــروش

دیــدار و نشســت صمیمــی رئیس شــعبه 
ــت  ــط زیس ــس محی ــا رئی ــیرجان ب س

شهرســتان 
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دانستنی های پزشکی که شاید روزی موجب نجات جان شما بشوند

قلــب انســان عضلــه ای اســت کــه بــرای حفــظ ســامت بــه جریــان 
خــون کافــی نیــاز دارد. حملــه قلبــی هنگامــی روی می دهــد کــه 
جریــان خــون حــاوی اکســیژن در قلــب متوقــف شــود. اگــر خــون 
حــاوی اکســیژن نتوانــد حتــی بــه یــک بخــش قلب برســد، فــرد در 
خطــر مــرگ قــرار خواهــد گرفــت. نشــانه های حملــه قلبــی شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
1.ناراحتــی در قفســه ســینه: ممکــن اســت فــرد فشــار، گرفتگــی، 

کشــیدگی یــا درد در قفســه ســینه خــود حــس کنــد.
2.تنگــی نفــس: ایــن مشــکل ممکــن اســت همــراه بــا درد ســینه یا 

بــدون آن ایجاد شــود.
3.افزایش اضطراب و نگرانی

ــردن،  ــت در گ ــن اس ــرد ممک ــدن: ف ــف ب ــی مختل 4.درد در نواح
ــژه در ســمت چــپ  ــا بازوهــای خــود – به وی شــکم، کمــر، فــک ی

ــد. ــدا کن ــدن – احســاس درد پی ب
4.ســرفه کــردن: از آنجایــی کــه قلــب نمی توانــد نیازهــای ضــروری 
بــدن را تامیــن کنــد، ممکــن اســت خــون درون ریه هــا نشــت کنــد 
و ســبب ایجــاد ســرفه شــود.به محــض مشــاهده هــر کــدام از ایــن 

نشــانه ها فــورا بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد.

ایست قلبیحمله قلبی

ــه توقــف  ایســت قلبــی یــک حملــه ناگهانــی اســت کــه منجــر ب
فعالیت هــای قلــب، تنفــس و حافظــه در فــرد می شــود. این مشــکل 
اغلــب بــا حملــه قلبــی اشــتباه گرفتــه می شــود امــا ایــن دو خطــر 
بــا یکدیگــر متفاوت هســتند.در حملــه قلبــی جریان خــون در قلب 
ــی از  ــب به طــور ناگهان ــا در ایســت قلبــی، قل متوقــف می شــود ام
تپیــدن بــاز می مانــد. حملــه قلبــی یــک بیمــاری چرخشــی اســت 
امــا ایســت قلبــی در نتیجــه بــد عمــل کــردن سیســتم الکتریــکال 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــت قلب ــانه های ایس ــود. از نش ــاد می ش ــدن ایج ب

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
1.از بیــن رفتــن ناگهانــی واکنــش بــدن: در چنیــن شــرایطی شــما 

هیــچ واکنــش از فــرد مشــاهده نخواهیــد کــرد.
ــس  ــد نف ــرد تندتن ــن اســت ف ــی: ممک ــس طبیع ــتن تنف 2.نداش

بکشــد.
3.ضعــف بــدن: ایــن مــورد مخصوصــا هنــگام ورزش کــردن ممکــن 

اســت پدیــدار شــود.
در صــورت مشــاهده ایــن نشــانه ها الزم اســت ســریعا بــا اورژانــس 
ــا  ــه بیمــار ســی پی آر بدهیــد. ب ــه ب ــد. در ایــن فاصل تمــاس بگیری
کــف دســت روی ســینه آنهــا فشــار ســنگین وارد کنیــد بــه گونه ای 

کــه ســینه پــس از هــر فشــاری بــاال بیایــد.
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سکته

ــدید  ــیار ش ــی و بس ــردردهای ناگهان ــکته، س ــانه س ــن نش رایج تری
ــان  ــرا جری ــد زی ــزی می گوین ــه مغ ــن مشــکل، حمل ــه ای اســت. ب
خــون در برخــی از نقــاط مغــز متوقــف می شــود. در نتیجــه 
ســلول های مغــزی بــا کمبــود اکســیژن مواجــه شــده و می میرنــد. 
مــرگ ســلول های مغــزی منجر بــه از دســت دادن حافظــه و کنترل 
عضــات خواهــد شــد. آشــنایی بــا نشــانه های ســکته می توانــد از 
بــروز آن پیشــگیری کنــد. البتــه در اغلــب مواقــع مــردم نشــانه های 

ســکته مغــزی را بــا ایســت و حملــه قلبــی اشــتباه می گیرنــد.  
نشانه های سکته شامل موارد زیر است:

ــا پاهــای یــک  1.بی حســی و ضعــف اعضــای صــورت، دســت ها ی
طــرف بــدن

2.مشــکل در راه رفتــن، درک کــردن محیــط یــا مشــکل داشــتن در 
حــرف زدن

3.از دست دادن قدرت بینایی در یک یا هر دو چشم
فــورا بــا اورژانــس )115( تمــاس بگیریــد تــا در راه رســاندن بیمــار 
بــه بیمارســتان، اقدامــات پزشــکی الزم بــرای زنــده نگــه داشــتن او 

توســط نیروهــای متخصــص انجــام بگیــرد.

بیماری سرخرگ تاجی

در بیمــاران کرونــری قلبــی، ســرخرگ  هــای تاجــی تنــگ و باریــک 
ــون و  ــیدن خ ــب از رس ــات قل ــیس( و عض ــوند )استنوس می ش
ــن ســرخرگ به طــور  ــر ای ــد. اگ ــی محــروم می گردن اکســیژن کاف
کامــل مســدود شــود، حمله قلبــی روی خواهــد داد.مطالعات نشــان 
داده کــه در افــراد بــاالی 50 ســال کــه در خطــر مشــکات قلبــی 
ــد از  ــن آســپرین در هــر روز می توان ــد، مصــرف دوز پایی ــرار دارن ق
حمــات قلبــی و ســکته پیشــگیری کند.نشــانه های بیمــاری 

ســرخرگ تاجــی شــامل مــوارد زیــر اســت:
1.آنژیــن )درد گلــو بــا تنگــی نفــس(: یــا درد ســینه در ســمت چپ 

بــدن یــا بخــش میانــی بــدن ظاهــر می شــود.
2.تنگــی نفــس: در اثــر نداشــتن پمپــاژ درســت خــون توســط قلب 

ــدار می شــود. پدی
3.از کار افتــادن قلــب: در اثــر کاهــش جریــان خــون یا حملــه قلبی، 
قلــب بــرای پمپــاژ کــردن خــون انــرژی کافــی نخواهــد داشــت.در 
ــا مرکــز فوریت هــای پزشــکی تمــاس  ــد ســریعا ب اولیــن قــدم بای
ــر  ــا آن را تغیی ــد، حتم ــالمی نداری ــی س ــر ســبک زندگ بگیرید.اگ
دهید.همیشــه مراقــب مــواد غذایــی مصرفــی خــود باشــید و رژیمی 

کــه بــرای ســامت قلــب مضــر اســت را تــرک کنیــد.

آریتمی

آریتمــی هــر نــوع تغییــر غیرطبیعــی ریتــم قلــب اســت که ســبب 
تندتــر یــا کندتــر زدن قلــب می شــود. برخــی، نشــانه های آریتمــی
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ــک  ــط پزش ــد توس ــر بای ــن ام ــد و ای ــاس نمی کنن ــی را احس قلب
تشــخیص داده شــود. اشــخاصی کــه قلــب ســالمی دارنــد بیــن 60 
ــد. نشــانه های ایــن بیمــاری  تــا 100 ضربــه در دقیقــه تپــش دارن
بــه نــوع آریتمــی بســتگی دارد چهــار نــوع اصلــی آریتمــی وجــود 
دارد: ضربــان اضافــی، تاکیــکاردی فــوق بطنــی، آریتمــی بطنــی، و 

ــرادی کاردی. ب
تاکیــکاردی )ضربــان ســریع تر قلــب نســبت بــه وضعیــت نرمــال(

ســرگیجه یــا داشــتن احســاس ســبک بودن.ضعــف کــردن، غــش 
کردن.ضعــف ناگهانی.مشــکل داشــتن در تنفــس.

ــت  ــه وضعی ــبت ب ــب نس ــر قل ــان ضعیف ت ــرادی کاردی )ضرب ب
نرمال(گلــودرد تــوام بــا تنگــی نفــس )آنژیــن( یــا درد ســینه.عدم 
توانایــی در تمرکز.احســاس خســتگی.عرق کردن.فــورا بــا اورژانــس 
ــد هســتید، حتمــا روی  ــد. اگــر ســی پی آر بل )115( تمــاس بگیری

بیمــار انجــام دهیــد تــا اورژانــس بــه محــل برســد.

نارسایی قلب

ــاژ  ــه پمپ ــادر ب ــب ق ــه قل ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــایی قلب نارس
ــای  ــه اعض ــی را ب ــون کاف ــان خ ــد جری ــت و نمی توان ــی نیس کاف
بــدن برســاند. ایــن بیمــاری ممکــن اســت در نتیجــه باریک شــدن 
شــریان های قلــب یــا فشــار خــون بــاال پدیــدار شــود و در نتیجــه 
قلــب بــرای پمپــاژ خــون قــدرت کافــی نخواهد داشــت. بســیاری از 
بیماری هــای قلبــی مربــوط بــه نارســایی قلــب هســتند و اغلــب در 

ــاالی 65 ســال ظاهــر می شــود. ــراد ب اف

عائم و نشانه های این بیماری شامل موارد زیر است:
نداشــتن قــدرت کافــی بــرای ورزش کردن،گلودرد،تنگــی نفس،خســتگی 
مفــرط،ورم ســاق پــا،از دســت دادن اشــتها،حبس آب و مایعــات.در 
ــای  ــز فوریت ه ــا مرک ــه اول ب ــاال در وهل صــورت مشــاهده نشــانه های ب
پزشــکی تمــاس بگیریــد. ســپس اگــر بیمــار دچــار حساســیت اســت، به 
ــا جویــده و قــورت دهد.اگــر فــرد از هــوش رفتــه  او آســپرین بدهیــد ت
بــود حتمــا CPR انجــام دهید.بــرای امدادرســانی اولیــه به اشــخاص خوب 

اســت بــه شــکل زیــر عمــل کنیــد:
ــف  ــوض، ک ــد. در ع ــان  ندهی ــس دهان به ده ــه او تنف ــدم ب ــن ق در اولی
ــرد  ــینه ف ــته و روی قفســه س ــر گذاش ــک دســت را روی دســت دیگ ی
فشــار وارد کنیــد. تنفــس دهان به دهــان را فقــط در مواقعــی کــه مثــا 
شــخص در دریــا غــرق شــده باشــد، اوردوز دارویــی کــرده باشــد یا بــا گاز 

مونوکســید کربــن مســوم شــده باشــد، بایــد انجــام داد

ــا  ــابه ی ــش را از دســت داده، نوش ــه آب بدن ــاری ک ــه بیم ــز ب هرگ
ــنگی او را  ــد تش ــیدنی ها می توان ــن نوش ــرا ای ــد زی آب گازدار ندهی
ــه  ــرای آبرســانی ب بدتــر کنــد. بــدون شــک آب بهتریــن گزینــه ب

بــدن بیمــار اســت.
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اگــر بــدن فــرد دچــار کبــودی شــده باشــد، بــه هیــچ عنــوان یــخ 
ــا  ــه ی ــا آن را در پارچ ــد، حتم ــرار ندهی را مســتقیم روی محــل ق
ــه  ــه مــدت 20 دقیق ــد و ســپس ب کمپرس هــای مخصــوص بریزی
در محــل کبــودی بگذاریــد. 20 دقیقــه بعــد، دوبــاره بــه مــدت 20 
دقیقــه کمپــرس یــخ را روی کبــودی بگذاریــد و چندیــن مرتبه این 

کار را تکــرار کنیــد تــا نتیجــه خوبــی بگیریــد.

ــه عقــب خــم  ــز ســر خــود را ب ــاغ می شــوید هرگ ــی خون دم وقت
نکنیــد زیــرا ممکــن اســت خــون بــه گلویتــان بــرود. در عوض، ســر 
را در حالــت طبیعــی نگــه داریــد بــه طــوری کــه چانــه بــه مــوازات 

زمیــن قــرار داشــه باشــد.

اگــر غذایــی در گلــوی فــردی پریــد، به پشــت او نکوبید زیــرا ممکن 
اســت شــئ خارجــی در نــای او پاییــن بــرود و اوضــاع را بدتــر کنــد. 
ــه ســمت جلــو خــم  در عــوض، پشــت ســر فــرد بایســتید، او را ب
ــا پاشــنه  کنیــد، یکــی از دســتان خــود را دور کمــر او بگیریــد و ب
دســت دیگــر بــه پشــت شــانه او 5 ضربــه بزنیــد. ســپس او را صــاف 
کنیــد و بــا کنــار شســت دســت، شــکم فــرد را بــه ســمت داخــل و 

بــاال فشــار دهیــد تــا شــئ خارجــی از گلــو بیــرون بیایــد.

اگــر کســی تــب داشــت، الــکل بــه پوســت او نمالیــد. الــکل دمــای 
پوســت را پاییــن مــی آورد امــا خیلــی زود جــذب می شــود و ســپس 
ممکــن اســت موجــب ســرمای شــدید و لــرزش شــود. همچنیــن 
ممکــن اســت فــرد دچــار مســمومیت الکلــی شــود. بــه جــای ایــن 
ــه او  ــب ب ــار را درآورده و داروی ضدت ــه بیم ــای اضاف کار، لباس ه

. بدهید
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