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اخبار بیمه "ما"

پیام تبریک مدیرعامل بیمه "ما" به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت و روز کارمند

تاریــخ انقــاب شــکوهمند ایــران اســامی بیانگــر مانایــی بزرگمردانــی 
ــه در  ــت خالصان ــه خدم ــت ک ــر اس ــی و باهن ــهیدان رجای ــون ش همچ
روزهــای دشــوار ، منــش و پیشــه آنــان بود.چهــارم شــهریورماه بــه نــام 
"روز کارمنــد" در تقویــم  مــا بــه ثبــت رســیده تــا بهانــه ای باشــد کــه 
بــه وجــود ایــن قشــر پرتــاش و خدمــات ارزنــده ای کــه در راه توســعه 
ــود.بدون  ــد توجــه ش ــردم دارن ــایش م ــن آس ــتای تامی کشــور و در راس
شــک موفقیــت شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در گــرو توانمنــدی و ســعی 
ــری  ــئولیت پذی ــاق و مس ــص، خ ــه، متخص ــای باتجرب ــاش نیروه و ت
اســت کــه همــواره مــی کوشــند تــا در ســیر حرکــت شــرکت بــه ســوی 
چشــم اندازهــای تعییــن شــده، نقــش مؤثــری ایفــاء کنند.اینجانب ضمن 
گرامیداشــت هفتــه دولــت و تکریــم شــان و منزلــت شــهیدان رجایــی 
و باهنــر، روز کارمنــد را بــه همــه خدمتگــزاران ایــران اســامی تبریــک 
عــرض کــرده، از زحمــات بــی دریــغ کارکنــان عزیــز و همــکاران گرانقدرم 
تقدیــر و تشــکر مــی کنــم و امیــدوارم در کنــار یکدیگــر، بیــش از پیــش 
و موفق تــر از گذشــته در مســیر اعتــای بیمه "مــا" حرکــت نماییم.توفیق 
روز افــزون همــه شــما همــکاران ارجمنــد را در مســیر جلــب رضایــت 

کلیــه ذینفعــان از درگاه خداونــد رحمــان خواســتارم

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش در بیمه "ما"

دوره آموزشــی بازاریابــی و فــروش  بیمــه هــای اشــخاص برگــزار شــد.به 
گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، طــی روزهــای گذشــته  دوره آموزش 
ــژه  ــه روز وی ــدت س ــه م ــخاص ب ــای اش ــه ه ــروش  بیم ــی و ف بازاریاب
نماینــدگان شــعبه شــرق بــا حضــورو تدریــس مدیــر بیمه های اشــخاص 
و بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی در دفتــر مرکــزی بیمــه "ما" 
برگــزار شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، ایــن دوره بــا هــدف توانمنــد ســازی 
شــبکه فــروش از طــرف مدیریــت آمــوزش شــرکت بیمــه "مــا"، بــه مدت 

6 ســاعت برگــزار شــد.

تحقق برنامه های 5 ماهه بیمه "ما" با تولید 9.330 میلیارد 
ریال حق بیمه

حــق بیمــه تولیــدی بیمــه "مــا" در پنــج ماهــه منتهــی بــه مــرداد مــاه 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــش نســبت ب ــا 95 درصــد افزای ســال جــاری ب
گذشــته بــه حــدود  933 میلیــارد تومان رســیده اســت.به گــزارش روابط 
عمومــی بیمــه "مــا"، حجــم حــق بیمه هــای تولیــدی بیمــه "مــا" بــا 95 
درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه حــدود 933 
میلیــارد تومــان رســید کــه بیشــترین میــزان رشــد، مربــوط بــه بیمــه 
هــای آتــش ســوزی بــا 186 درصــد، بیمــه هــای باربــری بــا 115 درصــد 
و بیمــه هــای مهندســی بــا 114 درصــد بــوده اســت.بنا بــر ایــن گــزارش، 
تعــداد بیمه نامــه  هــای صــادره در ایــن مــدت نیــز بــا 67 درصــد رشــد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 696  هــزار فقــره بــود کــه بیمــه 
هــای آتــش ســوزی بیمــه "مــا" بــا صــدور نزدیــک بــه 428 هــزار فقــره 
بیمــه نامــه، بیشــترین فــروش  و نســبت بــه عملکــرد ســال گذشــته این 

رشــته بیمــه ای 132 درصــد رشــد داشــته اســت.

سودسازی متمایز در بانک ملت

بانــک ملــت زیــان انباشــته 22 هــزار میلیــارد ریالــی را بــه ســود انباشــته 
138 هــزار میلیــارد ریالــی تبدیــل کردبــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه 
"مــا" بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک ملــت، عملکــرد حرفــه ای و موفق 
بانــک ملــت در 4 ســال گذشــته، با جهــش 714 درصــدی، زیان انباشــته 
22 هــزار میلیــارد ریالــی را بــه ســود انباشــته 138 هــزار میلیــارد ریالــی 

ــل کرده اســت تبدی
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ــت باعــث   ــک مل ــزارش، ســود ســازی چشــمگیر بان ــن گ ــر اســاس ای ب
پیشــگامی آن در میــان بانــک هــای بورســی از نظــر تــراز عملیاتی شــده و 
نویدبخــش ارزش آفرینــی برای ســهامداران اســت.همچنین گفتنی اســت 
بانــک ملــت بــا عملکــرد بــی نظیــر خــود موفق شــده اســت بــرای دومین 
ســال متوالــی بــه ســپرده هــای ســرمایه گــذاری مــدت دار ســال 99، تــا  

5 درصــد ســود بیشــتر بدهــد.

رشد 95 درصدی حق بیمه تولیدی بیمه "ما" نسبت به 
مرداد 1399

ــا" در  براســاس گــزارش منتشــره در ســامانه کــدال ، شــرکت  بیمــه "م
پایــان مــرداد مــاه ســال 1400، مبلــغ 9.330 میلیــارد ریــال حــق بیمــه 
ــن دوره ،  ــه نســبت خســارت ای ــی اســت ک ــن در حال ــرد و ای ــد ک تولی
تنهــا 28% مــی باشــد.به گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه "مــا" 
ضمــن تــاش بــرای افزایــش ســهم خــود از بــازار ، همــواره بــا تصمیــم 
هــای عملیاتــی مناســب و کنتــرل ریســک ، ترکیــب پرتفــوی خــود را بــه 
بهتریــن شــکل مدیریــت و 9.330  میلیــارد ریــال حــق بیمه تولیــد کرده 
اســت.بر اســاس ایــن گــزارش حــق بیمــه تولیــدی در پایــان پنــج  ماهــه 
اول ســال 1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 95 درصــد رشــد 
داشــته و تــا ایــن مقطــع زمانــی، فراتــر از برنامــه هــای پیــش بینــی شــده 
ــا برنامــه  ســال 1400 پوشــش داده شــده اســت .ایــن گــزارش افــزود: ب
هــای مــدون، اقدامــات الزم جهــت کنتــرل نســبت خســارت در رشــته 
هــای بیمــه ای صــورت گرفتــه اســت و در نتیجــه ایــن اقدامــات،  ســهم 
رشــته هــای ســودده و کــم ریســک؛ در مجمــوع  65% از کل پورتفــوی 

پنــج  ماهــه 1400  مــی باشــد.

آتش سوزی؛ صدرنشین رشته های بیمه "ما" در مرداد 1400

ــوزی  ــش س ــای آت ــه ه ــاری، بیم ــال ج ــاه س ــرداد م ــار م ــق آم طب
صدرنشــین رشــته هــای بیمــه ای از لحــاظ تولیــد حــق بیمــه در شــرکت 
بیمــه "مــا" بــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی، بیمــه "مــا" گــزارش فعالیت 
ــر  پنــج ماهــه منتهــی بــه 31 مــرداد مــاه 1400 را منتشــر کــرد کــه ب
ــه 696 هــزار فقــره بیمــه نامــه و در حــدود  933  اســاس آن، نزدیــک ب
میلیــارد تومــان حــق بیمــه تولیــد کرده اســت.بر اســاس ایــن گــزارش، در 
بیــن رشــته هــای بیمــه ای، بیمــه هــای آتــش ســوزی بــا ســهم 25/36 
درصــدی از کل حــق بیمــه تولیــدی، رتبــه نخســت را بــه خــود اختصاص 
داده و تنهــا 3/4 درصــد از خســارت هــای شــرکت متعلــق بــه ایــن رشــته 
اســت. میــزان حــق بیمــه تولیــدی رشــته آتــش ســوزی در 5 ماهه ســال 
جــاری معــادل 3714 میلیــارد ریــال  و خســارت پرداختــی، 133 میلیارد 

ریــال گــزارش شــده اســت

بهاری فر در جلسه شورای مدیران شرکت بیمه "ما" :
خالقیت و رعایت اخالق حرفه ای الزمه حرکت به سوی 

موفقیت است

ــا حضــور مدیرعامــل و  ــا" ب ــران شــرکت بیمــه "م نشســت شــورای مدی
اعضــای هیــات عامــل برگــزار شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "ما"، 
جلســه شــورای مدیــران ســتادی بــا حفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی در 

ســالن اجتماعــات بیمــه "مــا" برگــزار شــد.
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ــل و  ــات عام ــاء هی ــل، اعض ــور مدیرعام ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس در ای
ــا" ضمــن  ــران ســتادی برگــزار شــد، نخســت مدیرعامــل بیمــه "م مدی
آرزوی ســامتی و قبولــی عــزاداری هــا در ایــام محــرم و تشــکر از تــاش 
همــه همــکاران در شــش ماهه نخســت ســال 1400، تحلیلــی از عملکرد 
شــرکت در 6 ماهــه گذشــته با توجــه به بیمــاری کوییــد 19 و محدودیت 
هــای موجــود  ارائــه کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا 
و تغییــر  روش هــای کســب و کارهــا موفــق بــه تحقــق بیــش از  130  
درصــدی  برنامــه هــای پیــش بینــی دستشــرکت شــدیم.بهاری فــر در 
ــه  ــران ب ــورای مدی ــات ش ــزاری جلس ــا برگ ــرد: ب ــان ک ــه خاطرنش ادام
صــورت برنامــه ریــزی شــده و طبــق زمانبنــدی هــای اعــام شــده قــادر 
بــه شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف در شــرکت خواهیــم بــود و بــا بهبــود 
نقــاط قــوت و  رفــع نقــاط ضعــف، خــط مشــی شــرکت را تعییــن و بیش 

از گذشــته بــه اهــداف تبییــن شــده ذســت پیــدا خواهیــم کــرد.

مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "مــا" نــوآوری و خاقیــت را وجــه 
تمایــز در دنیــای امــروز دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــرای انجــام کارهای 
نوآورانــه، بیــش از گذشــته نیــاز بــه ســرعت عمــل و هماهنگــی داریــم تا 
بــا افزایــش خاقیــت و ابتــکار عمــل، روش هــای نویــن بیمــه گــری را 
جایگزیــن روش هــای ســنتی کــرده و مهــم تریــن دغدغــه شــرکت کــه 
ایجــاد آرامــش در جامعــه بیمــه گــزاران اســت را بــه بهتریــن نحــو بــه 
انجــام برســانیم.بهاری فــر بــا اشــاره بــه تولیــد 1076  میلیــارد  تومــان 
حــق بیمــه در شــش مــاه گذشــته  و 97 درصــد رشــد نســبت بــه مــدت 
ــا وجــود حمایــت،  دلســوزی و روحیــه  مشــابه ســال گذشــته گفــت: ب
همــکاری میــان اعضــای محتــرم هیــات مدیــره، هیــات عامــل، مدیــران 
ســتادی، مدیــران اجرایــی، شــبکه فــروش و نماینــدگان و تعامــل بســیار 
ــام دور از انتظــار  ــار و ارق ــن آم ــه ای ــا ســهامداران، رســیدن ب ــوب ب مطل
نیســت امــا الزم اســت فکرهــای نــو بیاندیشــیم و بــا رعایت اخــاق حرفه

ــم.در  ــت کنی ــت هدای ــش از گذشــته شــرکت را در مســیر موفقی ای بی
ادامــه شــیری معــاون فنــی، صادقــی معــاون شــبکه فــروش و توســعه 
ــر از  ــی مختص ــزاری گزارش ــرمایه گ ــی و س ــاون مال ــوق مع ــازار و وث ب
عملکــرد و اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه مدیریــت هــای تابعــه ارائــه 
کردنــد. ســپس ســلیمیان مدیــر تحقیــق و توســعه و داده کاوی از معاونت 
برنامــه ریــزی و فنــاوری ضمــن بیــان جزییــات عملکــرد ایــن حــوزه در 
چنــد مــاه گذشــته خاصــه ای از آخریــن وضعیــت برنامــه اســتراتژیک 
شــرکت را مطــرح کــرد.در پایــان حجــت بهــاری فــر ، پــس از اســتماع 
گــزارش مدیــران ســتادی طــی ســخنانی ضمــن ارائــه رهنمودهــای الزم 
در راســتای خدمــت مضاعــف بــه مشــتریان، بــر لــزوم ادامــه رونــد رو بــه 

رشــد شــرکت بیمــه "مــا" در صنعــت بیمــه تأکیــد کــرد.

مدیر باشگاه پرسپولیس وارد عرصه بیمه شد

افشــین پیروانــی کاپیتــان پرافتخــار و ســابق تیــم ملــی فوتبال و باشــگاه 
پرســپولیس بــه جمــع نماینــدگان شــبکه فــروش بیمــه "مــا" پیوســت.به 
گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" افشــین پیروانــی مدافــع بــا تعصــب 
ــدار  ــر طرف ــال کشــورمان و باشــگاه پ ــه چنــدان دور فوتب ســال هــای ن
پرســپولیس و مدیــر حــال حاضــر ایــن باشــگاه فرهنگــی ورزشــی وارد 
عرصــه بیمــه شــد و بــا کــد نمایندگــی 5555 بــه یــاد شــماره پیراهــن 
خاطــره انگیــز 5 ، تحــت نظــارت سرپرســتی شــرق تهــران، فعالیــت خود 
را در فــروش انــواع محصــوالت بیمــه ای شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" آغاز 
کرد.افشــین پیروانــی فــارغ التحصیــل دکتــرای تربیــت بدنــی از دانشــگاه 
فینکــس آمریــکا مــی باشــد و عــاوه بــر بــازی در زمــره مربیــان و مدیران 
ــن،  ــوان بازیک ــه عن ــابقه حضــور ب ــی س ــرار دارد. پیروان ــر کشــور ق فاخ
ــن  ــپولیس و همچنی ــگاه پرس ــر باش ــرمربی و مدی ــی، س ــان، مرب کاپیت
بازیکــن، کاپیتــان، مربــی و مدیــر تیــم ملــی فوتبال کشــورمان را داشــته 
و یکــی از اعضــای  نســل طایــی فوتبــال کشــورمان در ســال 1998 بــود.
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رشد 111 درصدی حق بیمه تولیدی بیمه های باربری بیمه "ما"

 سرپرســت مدیریــت بیمــه هــای باربــری و کشــتی و هواپیمــا شــرکت 
بیمــه "مــا" رشــد حــق بیمــه  بیمــه هــای باربــری را مطلــوب دانســت 
و گفــت: در پنــج ماهــه ابتــدای ســال 1400، حــق بیمــه تولیــدی بیمــه 
هــای گــروه رشــته هــای باربــری و کشــتی شــرکت نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته 111 درصــد رشــد پیــدا کــرده اســت.به گــزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، الهــام تاجیــک سرپرســت مدیریــت  بیمــه 
هــای باربــری و کشــتی و هواپیمــا بــا اشــاره به رشــد حــق بیمــه تولیدی 
بیمــه هــای باربــری گفــت: در پنــج ماهــه نخســت ســال 1400، بــا 111 
درصــد رشــد در میــزان حــق بیمــه و 18 درصــد رشــد در تعــداد بیمــه 
نامــه صــادره 99 درصــد از بودجــه پیــش بینــی شــده پنــج ماهــه ســال 
جــاری محقــق شــد.گفتنی اســت بیمــه "مــا" بــا ســطح یــک توانگــری 
مالــی بــا مدیریــت مطلــوب و کنتــرل صحیــح ریســک هــا، در پنــج ماهه 
نخســت ســال 1400، نزدیــک بــه 696 هــزار فقره بیمــه نامــه و در حدود 

933 میلیــارد تومــان حــق بیمــه تولیــد کــرده اســت.

تودیــع و معارفــه سرپرســت اســتان یــزد شــرکت بیمــه 
"مــا" برگــزار شــد

مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت اســتان یــزد بــا حضــور برخــی مدیــر 
امــور نماینــدگان و شــعب ، کلوانــی مدیرحسابرســی داخلــی و پرســنل 
ــط  ــزارش رواب ــد.به گ ــزار ش ــا"  برگ ــه "م ــزد بیم ــتان  ی ــتی اس سرپرس
ــه  ــزد، ب ــا حضــور در اســتان ی ــا" ابوالفضــل برخــی ب ــی بیمــه "م عموم
موجــب حکــم معــاون مدیرعامــل، شایســته دهقــان زاده همــدان  را بــه 
عنــوان سرپرســت ایــن اســتان منصــوب کــرد. در بخشــی از متــن ایــن

حکــم آمــده اســت: » امیـــد مــی رود  بــا اســتعانت از پروردگارمتعــال و 
بهــره گیــری از کلیــه ظرفیــت هــای شــبکه فــروش و همــکاران محتــرم 
بــا نهایــت تــاش در راســتای دســتیابی بــه چشــم انــداز شــرکت مبنــی 
بــر مطمئــن تریــن و ســریع تریــن شــرکت در صنعــت بیمــه  و همچنین 
تحقــق ماموریــت شــرکت مبنــی بــر ارائــه راه حــل هــای ابتــکاری بیمــه 
مبتنــی بــر نیــاز مشــتریان ، رشــد و توســعه کارکنــان و مدیریــت بهینــه 
پرتفــو و حفــظ حقــوق  ذینفعــان  موفــق و مؤیــد باشــید.«گفتنی اســت 
دهقــان زاده پیــش از ایــن بــه عنــوان معــاون فنــی شــعبه یزد در شــرکت 

بیمــه "مــا" مشــغول فعالیــت بــود.

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت بیمه "ما" از محل سود 
انباشته

بر اساس گزارشات منتشره از سوی شرکت بیمه "ما"، هیات مدیره شرکت 
بیمه "ما" افزایش سرمایه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد 

ریال از محل سود انباشته را پیشنهاد کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه 
"ما"، با توجه به مصوبه اردیبشهت ماه هیات وزیران در خصوص افزایش 

حداقل سرمایه موسسات بیمه ای، هیات مدیره شرکت بیمه "ما" افزایش 
سرمایه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال از محل سود 

انباشته را پیشنهاد کرد.بر اساس این گزارش، این افزایش سرمایه در صورت 
تائید بازرس قانونی و سازمان بورس به منظور رعایت حد نصاب سرمایه 
مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی موسسات بیمه ای مندرج در مصوبه 

19757/ت 58252 ه مورخ 26/02/ 1400 هیات محترم وزیران ، افزایش 
ظرفیت نگهداری و اصاح ساختار مالی شرکت از محل سود انباشته صورت 

خواهد پذیرفت.
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اخبار بیمه مرکزی

با حضور رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت
تقدیر از قهرمان کاراته المپیک توکیو

 صبــح امــروز از ســجاد گنــج زاده قهرمــان و مــدال آور طــای کاراتــه کــه 
بــا حمایــت بیمــه معلــم بــه المپیــک توکیــو اعــزام شــده بــود بــا حضــور 
رئیــس کل بیمــه مرکــزی، مدیــر عامــل و اعضــای هیــات مدیــره بیمــه 
معلــم تقدیــر شــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل 
بیمــه مرکــزی دکتــر ســلیمانی، رئیــس کل بیمه مرکــزی در این مراســم 
ضمــن قدردانــی از حمایــت هــای ارزنــده بیمه معلــم از ورزشــکاران گفت: 
شــرکت بیمــه معلــم بــا ایــن ابتــکار نه تنهــا باعــث ایجــاد امنیــت روحی 
و مالــی ورزشــکاران شــده بلکــه مــی توانــد بــا ایجــاد طــرح هــای خاقانه 
در ایــن حــوزه بــه یــک شــرکت تخصصــی بیمــه ورزشــکاران و هنرمندان 
تبدیــل شــود.وی در ادامــه افــزود: بیمــه معلــم بــا حمایــت ارزنــده خــود 
از ورزشــکاران کشــور توانســت در وضعیــت خــاص اقتصــادی و روحــی 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــادی مــردم شــود و مطمئنــا این 
حمایــت بیمــه معلــم در ذهــن مــردم و بــه خصــوص ورزشــکاران خواهــد 
مانــد و بســتر الزم بــرای ورود ایــن شــرکت جهــت ارائــه بیمــه هــا نامــه 
هــای تخصصــی ورزشــکاران را مهیــا میکند.دکتــر ســلیمانی بــا تاکیــد بر 
نقــش ورزش بــر شــادی و نشــاط جامعــه گفــت: ورزشــکاران بــه خصوص 
مــدال آوران الگوهــای فرزنــدان مــا هســتند و نحــوه زندگــی و فعالیــت 
ــرای بهبــود شــرایط و آســودگی  آنهــا مهــم اســت و اگــر مــا بتوانیــم ب
خاطــر  آنهــا اقداماتــی انجــام دهیــم، گام بزرگی در ارتقاء ســطح ســامت 
جامعــه برداشــته ایم.رئیــس کل بیمــه مرکــزی، هدیــه بیمــه زندگــی بــه 
ســجاد گنــج زاده را انتخــاب خوبــی دانســت و گفــت: بیمــه زندگــی بــا 
پوشــش هــای متنوعــی کــه دارد میتوانــد بــرای بســیاری از اقشــار جامعه 
بــه خصــوص ورزشــکاران کــه بــا ریســک باالیــی روبــرو هســتند، موثــر 
واقــع شــود.وی بــا اشــاره بــه نیازمنــد بــودن صنعــت بیمــه بــه تبلیغــات 
بیشــتر گفــت: در صنعــت بیمــه کارهــای خوبــی صــورت گرفتــه و بیمــه 
نامــه هــای جدیــدی بــه بــازار عرضــه شــده اســت لذا شــرکت هــای بیمه 
بایــد در حــوزه تبلیغــات گســترده و بهره گیــری از فرصت هــای تبلیغاتی 
ــری داشــته باشند.شــایان ذکــر اســت  ــگ ت صــدا و ســیما حضــور پررن

محمدابراهیــم تحســیری، مدیرعامــل بیمــه معلــم نیــز در ایــن مراســم 
حمایــت از ســجاد گنــج زاده قهرمــان المپیــک را از افتخــارات بیمــه معلم 
دانســت و گفــت: بیمــه معلــم همــواره در بعــد مســئولیت هــای اجتماعی 
خــود پیشــرو بــوده و عــاوه بــر حمایــت از فرهنگیــان و دانــش آمــوزان، 
ورزشــکاران را نیــز بــه برنامــه هــای خــود اضافــه نمــوده اســت.در ادامــه 
ســجاد گنــج زاده، قهرمــان کاراتــه المپیــک توکیــو در ایــن مراســم ضمن 
قدردانــی از حمایــت هــای بیمــه معلــم گفــت: حمایــت بیمــه معلــم از 
تیــم اعزامــی کاراتــه بــه المپیــک، توانــی مضاعــف برای تــاش به مــا داد 
و باعــث شــد بــا آرامــش روحــی و بــدون دغدغــه مالــی بــه تمریــن هــای 
خــود بپردازیــم.وی افــزود: حمایــت مالــی از ورزشــکاران، بــر طــول عمــر 
قهرمانــی آنهــا موثــر اســت و بیمــه معلم بــا حمایت خــود، نقش بســزایی 
ــا اهــدا لــوح  در کســب مــدال طــا کاراتــه المپیــک داشــت.در پایــان ب
تقدیــر و هدایایــی از تیــم اعزامــی کاراتــه بــه توکیــو تقدیــر به عمــل آمد.

ــران در  ــران ای ــه گ ــندیکای بیم ــماره 2 س ــه ش اطالعی
خصــوص واکسیناســیون کارکنــان و فعــاالن صنعــت بیمه

ــد و  ــاز ش ــه  آغ ــت بیم ــی صنع ــیون اهال ــرح واکسیناس ــه دوم ط مرحل
همــکاران محتــرم صنعــت بیمــه مــی تواننــد در ســامانه تزریــق واکســن 
کرونــا ثبت نــام کنند.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
ــا  ــران، ب ــران ای ــه گ ــندیکای بیم ــل از س ــه نق ــزی ب ــه مرک ــل بیم المل
پیگیــری مســتمر بعمــل آمــده از ســوی دبیــرکل ســندیکا و مســاعدت 
دولــت ســیزدهم پــس از انجــام مرحلــه نخســت طــرح واکسیناســیون 
ــروه  ــه دوم گ ــون در مرحل ــم اکن ــه، ه ــت بیم ــاالن صنع ــان و فع کارکن
باقیمانــده همــکاران محتــرم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه وزارت 
بهداشــت بــرای تزریــق واکســن کرونا نــام نویســی کنند.ســندیکای بیمه 
گــران ایــران طــی اطاعیــه ای نحــوه ثبــت نــام را بــه شــرح زیــر تشــریح 
کرد:همــکاران ارجمنــد صنعــت بیمهضمــن آرزوی ســامتی، در مرحلــه 
دوم واکسیناســیون فعــاالن و کارکنــان صنعــت بیمه هم اکنــون همکاران 
گرانقــدر مــی تواننــد؛ جهــت ثبــت نــام و انتخــاب نزدیکتریــن مرکــز بــه 
 /https://salamat.gov.irســامانه ثبــت نــام واکسیناســیون کرونــا بــه نشــانی
مراجعــه فرمایند.لــذا افــرادی کــه پیامــک مربوطــه را از ســوی ســندیکای 
بیمــه گــران ایــران دریافــت نمــوده انــد مــی تواننــد ضمــن مراجعــه بــه 
ــز  ــن مرک ــت نزدیکتری ــیون وزارت بهداش ــام واکسیناس ــت ن ــامانه ثب س
ــن  ــود را انتخــاب نمایند.همچنی ــه محــل ســکونت خ ــیون ب واکسیناس
ــا  ــام ب ــد ثبــت ن ــد و در رون ــت نمــوده ان ــی کــه پیامــک را دریاف عزیزان
مشــکل مواجــه هســتند؛ مــی تواننــد بــا شــماره 8748اعامــی از ســوی 
ــد. ــوزش پزشــکی تمــاس حاصــل فرماین ــان و آم وزارت بهداشــت، درم

کارکنــان و فعــاالن صنعــت بیمــه جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی 
توانیــد بــه ســایت رســمی ســندیکا بــه نشــانی WWW.SBI.IR  و صفحــه 
رســمی ایــن نهــاد صنفــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه نشــانی 

ــد. ــه فرمایی Insurers.syndicate@  مراجع
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دا نستنی ها ی پزشکی

راه های درمان انواع سردرد و علت و عالئم آن

در ایــن مقالــه انــواع ســردرد شــامل ســر درد خوشــه ای یــا کاســتر، 
تنشــی یــا عصبــی و همچنیــن سینوســی را مــورد بررســی قــرار داده 
و راه هــای درمــان و علــت و عائــم هــر کــدام را مــورد بررســی قــرار 

می دهیــم.

سردرد تنشی چیست؟

ســردرد تنشــی یــا عصبــی رایــج تریــن نــوع ســر درد اســت. گرفتگــی یــا 
فشــار در اطــراف پیشــانی یــا پشــت ســر و گــردن شــما اســت. برخــی 
از افــراد می گوینــد احســاس می کننــد گیــره ای جمجمــه آنهــا را 
ــت  ــدید در پش ــا ش ــط ی ــف، متوس ــث درد خفی ــارد.می تواند باع می فش
ــده و  ــروع ش ــر ش ــت س ــد از پش ــود. می توان ــردن ش ــر و گ ــم و س چش
بــه جلــو گســترش یابــد و یــا درد فشــرده در اطــراف ســر تبدیــل شــود 
و ممکــن اســت در عضــات گــردن، شــانه ها و فــک احســاس ســفتی و 

درد ایجــاد کنــد.

تفاوت سردرد تنشی و میگرن

ممکــن اســت ســردرد تنشــی را بــا میگــرن اشــتباه بگیریــد. ایــن نــوع 
ــا دو طــرف ســر می شود.ســر  ــک ی ــان دار در ی ســر درد باعــث درد ضرب
دردهــای تنشــی همــه عائــم میگــرن، ماننــد حالــت تهــوع و اســتفراغ را 
ندارنــد. در مــوارد نــادر، ســردرد تنشــی می توانــد منجــر بــه حساســیت 
بــه نــور و صــدای بلنــد، شــبیه بــه میگــرن شــود.به طــور متوســط ممکن 
اســت یــک یــا دو بــار در مــاه اتفــاق افتــد. بــا ایــن حــال، ســر دردهــای 

تنشــی نیــز می تواننــد مزمــن شــوند.

چه افرادی دچار سردردهای تنشی یا عصبی می شوند؟

ــی  ــردرد تنش ــار س ــی دچ ــاد در مقطع ــال زی ــه احتم ــراد ب ــتر اف بیش
شــده اند. می توانــد در هــر ســنی ایجــاد شــود ، امــا بیشــتر در نوجوانــان 
و بزرگســاالن دیــده می شــود. زنــان معمــوال بیشــتر از مــردان رنــج مــی 
برنــد. برخــی از بزرگســاالن حداقــل 3 مــاه متوالی بیــش از 15 بــار در ماه 

ســر دردهــای تنشــی را تجربــه مــی کننــد.

علل سردرد تنشی

ســردرد تنشــی دربرخــی از افــراد به دلیــل گرفتگی عضات پشــت گردن 
و پوســت ســر ایجــاد می شــود. ایــن نــوع انقباضــات می توانــد در اثــر انواع 
مختلفــی ایجاد شود.بیشــتر اوقات ، ســردردهای تنشــی ناشــی از اســترس 
کار، مدرســه، خانواده،دوســتان و یــا روابــط دیگــر ایجــاد می شــود. معموال 
ــا موقعیــت اســترس زا می توانــد اتفــاق افتد.محرک هــا و علــل ســردرد  ب
تنشــی ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر باشد:اســتراحت ناکافی،وضعیت 
بد بدن،اســترس عاطفی یا ذهنی،اضطراب،خستگی،گرسنگی،ســطح آهن 
پایین،الکل،کافئین،مشــکات فکــی یادندانی،خســتگی چشــم،کمبودآب 
بدن،کنــار گذاشــتن وعــده هــای غذایــی سیگار،ســرماخوردگی ، آنفوالنــزا 

یــا عفونت ســینوس.

عالئم سردرد تنشی یا عصبی

عائــم ســردرد تنشــی شــامل مــوارد زیــر اســت:درد مبهــم سر،فشــار در 
اطــراف پیشانی،حساســیت اطــراف پیشــانی و پوســت ســر.
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راه درمان سردرد تنشی چیست؟

ــر  ــت زندگــی را تحــت تأثی ــد کیفی ــن می توان ســردردهای تنشــی مزم
ــر  ــت تاثی ــل را تح ــا تحصی ــای کار ی ــت روزه ــن اس ــد. ممک ــرار دهن ق
قــرار دهــد. بهتــر اســت ســر دردهــای تنشــی را بافاصلــه پس از شــروع، 
هنگامــی کــه عائــم هنــوز خفیــف هســتند، درمــان کنیــد. هــدف ایــن 
اســت کــه درد را کاهــش داده و از بــروز بیشــتر  آنهــا جلوگیــری کنیــد.

ــر را  ــوارد زی ــان ســردرد تنشــی شــامل م ــواع راه هــای درم ــه ان در ادام
بررســی می کنیــم: نوشــیدن آب: ممکــن اســت کمبــود آب بــدن داشــته 
باشــید و نیــاز بــه افزایــش مصــرف آب داشــته باشــید. خــواب کافــی و 
تغذیــه مناســب: همچنیــن بایــد در نظــر بگیریــد کــه چقــدر می خوابیــد. 
کمبــود خــواب می توانــد منجــر بــه ســردردهای تنشــی شــود و مطمئــن 
شــوید کــه از هیــچ وعــده غذایــی صــرف نظــر نکــرده ایــد ، کــه می توانــد 
ســردرد ایجــاد کنــد. از داروهــای مســکن اســتفاده کنید:اگــر هیــچ یــک 
از ایــن اســتراتژی ها جــواب نــداد، می توانیــد از داروهــای مســکن 
ــال،  ــن ح ــا ای ــوید. ب ــا از ســردرد تنشــی خــاص ش ــد ت ــتفاده کنی اس
فقــط گاهــی اوقــات از مســکن می تــوان اســتفاده کــرد. اســتفاده بیــش 
از حــد از داروهــای مســکن ممکــن اســت منجــر بــه ســردردهای مقــاوم 
شــود. داروهــای شــل کننــده عضات:پزشــک متخصــص در کنــار تجویــز 
مســکن ممکــن اســت داروی شــل کننــده عضــات را تجویــز کننــد. این 
داروهــا بــه توقــف انقباضــات عضانــی کمــک می کنــد. ســایر روش هــای 
درمانی:آنهــا همچنیــن ممکــن اســت از ســایر روش هــای درمانــی ماننــد: 
ماســاژ درمانــی، فیزیوتراپــی، مدیریــت اســترس را توصیــه کننــد. رفتــار 
درمانــی: همچنیــن بــا کمــک رفتــار درمانــی شــناختی کــه درمانگــر بــه 
شــما کمــک می کنــد افــکاری را کــه باعــث اســترس شــما می شــوند را 
درک کنیــد و روش هایــی را بــرای تغییــر ایــن افــکار و کاهــش اســترس 
ــز روش  ــوزنی نی ــوزنی:طب س ــب س ــد. ط ــوزش می دهن ــما آم ــه ش ب
درمانــی اســت کــه ممکــن اســت درد در نقــاط مختلــف را کاهــش دهــد.

سردرد خوشه ای یا کالستر

ــردرد  ــواع س ــن ان ــی از دردناک تری ــتر یک ــا کاس ــه ای ی ــردرد خوش س
اســت. ایــن ســردرد مجموعــه ای از ســر دردهــای نســبتا کوتــاه اما بســیار 
دردنــاک اســت. ســردرد خوشــه ای معمــوال شــما را در نیمه شــب بــا درد 
شــدید در یــک چشــم یــا در یــک طــرف ســر شــما را بیــدار می کنــد.

حمــات مکــرر کــه بــه عنــوان دوره هــای خوشــه ای شــناخته می شــوند، 
ــا  ــوال ب ــند، معم ــته باش ــه داش ــا ادام ــا ماه ه ــا ت ــد از هفته ه می توانن
ــد. در طــول  ــاق می افت ــودی اتف ــف شــدن ســردرد، دوره هــای بهب متوق
ــری ســردرد  ــا مــدت طوالنی ت ــرای ماه هــا و ی بهبــودی ممکــن اســت ب
اتفــاق نیوفتد.خوشــبختانه ســردرد خوشــه ای نــادر اســت و تهدید کننده 
زندگــی نیســت. درمــان می توانــد حمــات ســر درد خوشــه ای را کوتــاه 
کنــد. عــاوه بــر ایــن، داروهــا می تواننــد تعــداد ســردردهای خوشــه ای 

را کاهــش دهنــد.

عالئم سردرد خوشه ای

ســردرد خوشــه ای معمــوالً بــدون هشــدار و بــه طــور ناگهانــی 
ــه  ــوع و هال ــت ته ــدا حال ــت ابت ــن اس ــه ممک ــود. گرچ ــروع می ش ش
ــگام  ــم و نشــانه هــای شــایع در هن ــی داشــته باشــد. عائ شــبه میگرن
یــا احســاس ســوزش خفیف،یــک  از:ناراحتــی  ســردرد عبارتنــد 
مردمــک چشــم کوچکتر،قرمــزی یــا ســوزش چشــم،آبریزش بینــی یــا 
گرفتگــی بینی،صــورت قرمــز و گرم،تعریق،حساســیت بــه نــور،درد یــک 
طرفه،بی قراری،رنــگ پریدگــی پوســت )رنــگ پریدگــی( یــا برافروختگــی 

ــک ــم،افتادگی پل ــراف چش ــورت،ورم اط ص

دالیل سردرد خوشه ای

وقتــی در یــک دوره خوشــه هســتید، هــر یــک از اینهــا می توانــد ســردرد 
ایجــاد کند:دود ســیگار،الکل،بوهای شدید.ســردردهای خوشــه ای بیشــتر 
در افــرادی کــه ســیگار می کشــند یــا کســانی کــه زیــاد الــکل می خورند، 
دیــده می شــود. در طــی یــک دوره خوشــه ای حساســیت بیشــتری بــه 
الــکل و نیکوتیــن خواهیــد داشــت. فقــط کمــی الــکل می توانــد باعــث 

ســر درد شــود.

مشخصات دوره سردرد خوشه ای

ــردردها  ــر س ــردرد را از دیگ ــوع س ــن ن ــه ای ــود دارد ک ــورد وج ــد م چن
ــردردهای  ــت: سرعت:س ــر اس ــوارد زی ــامل م ــه ش ــد، ک ــز می کن متمای
خوشــه ای معمــوال در عــرض 5 یــا 10 دقیقــه بــه شــدت خــود می رســد. 
مــدت زمان:ســردردهای خوشــه ای معمــوال بیــن 30 تــا 90 دقیقــه طول 
ــا 3 ســاعت  ــد بیــن 15 دقیقــه ت می کشــد. مــدت زمــان آن هــا می توان
هــم برســد، امــا پــس از آن ناپدیــد می شــود. می توانــد روزانــه یــک تــا 
ســه مــورد از ایــن ســردردها اتفــاق افتــد. تاریــخ شــروع و مــدت زمــان 
هــر دوره خوشــه ممکــن اســت از دوره ای بــه دوره دیگــر متفــاوت باشــد. 
بــه عنــوان مثــال، دوره هــای خوشــه ای می توانــد بــه صــورت فصلــی رخ 
دهــد ، ماننــد هــر بهــار یــا هــر پاییــز. موقعیــت درد: تقریبــاً همیشــه در 
یــک طــرف ســر ایجــاد می شــود و در طــی یــک دوره، زمانــی کــه بــه 
حمــات روزانــه مبتــا می شــوید، در همــان ســمت می مانــد )هنگامــی 
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کــه یــک دوره ســردرد جدیــد شــروع می شــود، ممکــن اســت بــه ســمت 
ــا ثابــت باشــد. ایــن  ــان دار ی ــد(. ممکــن اســت ضرب مخالــف تغییــر یاب
نــوع ســردرد ممکــن اســت در پشــت یــا اطــراف یــک چشــم احســاس 
شــود، ممکــن اســت بــه پیشــانی، شــقیقه، بینــی، گونــه یــا لثــه فوقانــی 
آن طــرف گســترش یابــد. پوســت ســر ممکن اســت حســاس شــود. قابل 
پیــش بینــی: بــه نظــر می رســد حمــات بــه ریتــم شــبانه روزی مرتبــط 
هســتند. آنهــا بــه طــور منظــم و معمــوال هــر روز در یــک زمــان اتفــاق 
می افتنــد، بــه طــوری کــه آنهــا را “ســردرد ســاعت زنــگ دار” می نامنــد.

حتــی ممکــن اســت یکــی دو ســاعت بعــد از خوابیــدن شــما را از خــواب 
بیــدار کنــد. حمــات شــبانه می توانــد شــدیدتر از حمــات روز باشــد.

علت سردرد خوشه ای

ــای  ــا الگوه ــت، ام ــناخته اس ــه ای ناش ــردردهای خوش ــق س ــت دقی عل
ســردرد خوشــه ای نشــان می دهــد کــه ناهنجــاری در ســاعت بیولوژیکی 

بــدن )هیپوتاالمــوس( نقــش دارد.

تفاوت سر درد خوشه ای و میگرن

ــوال  ــه ای معم ــردرد خوش ــی و تنشــی، س ــردردهای میگرن برخــاف س
ــا اســترس در  ــی ی ــا عوامــل محــرک ماننــد غذاهــا، تغییــرات هورمون ب
ارتبــاط نیســت. بــا ایــن حــال، هنگامــی که یــک دوره خوشــه ای شــروع 
ــرعت  ــه س ــت ب ــن اس ــورها ممک ــا استرس ــکل ی ــیدن ال ــود، نوش می ش

باعــث ســر درد شــوند.

سردرد سینوسی

عالئم سردرد سینوسی

ســینوس هــای شــما فضاهــای پــر از هــوا در داخــل پیشــانی، اســتخوان 
ــوند،  ــب می ش ــی ملته ــتند. وقت ــما هس ــی ش ــل بین ــت پ ــه و پش گون
معمــوال بــه دلیــل واکنــش آلرژیک یــا عفونــت، متــورم می شــوند، مخاط 
بیشــتری ایجــاد می کننــد و کانال هــای تخلیــه آنهــا مســدود می شــود. 
تجمــع فشــار در ســینوس ها باعــث درد می شــود کــه احســاس ســر درد 

ــد. ــاد می کن را ایج

ــه،  ــتخوان گون ــداوم در اس ــق و م ــردرد سینوســی درد عمی ــم س از عائ
پیشــانی یــا پــل بینــی اســت. هنگامــی کــه ســر را بــه طــور ناگهانــی 
ــد، معمــوال درد بیشــتر می شــود.  ــا فشــار می آوری ــد ی حرکــت می دهی
ــته  ــری داش ــی دیگ ــم سینوس ــت عائ ــن اس ــان، ممک ــان زم در هم
باشــید، مانند:آبریــزش بینی،تب.انــواع دیگــر ســردردها ماننــد میگــرن یــا 
ســردردهای تنشــی، اغلــب بــا ســر دردهــای سینوســی اشــتباه گرفتــه 
می شــوند. از آنجــا کــه درمــان مــورد نیــاز شــما بــه نــوع ســردرد شــما 

بســتگی دارد، مهــم اســت کــه تشــخیص درســت داده شــود.

آلرژی و سردردهای سینوسی

ــرژی باعــث ســر درد سینوســی می شــود؟   ــا بحــال شــنیده اید کــه آل ت
ــد باعــث گرفتگــی ســینوس شــود، کــه باعــث ســردرد  ــرژی می توان آل
شــود. درمــان آلــرژی می توانــد آن گرفتگــی را کاهــش دهــد امــا درد ســر 
ــه  شــما را تســکین نمی دهــد. معمــوال بایــد ایــن دو بیمــاری را جداگان

درمــان کنیــد.

درمان سر درد سینوسی

هــدف از درمــان ســر درد سینوســی معمــوال تســکین عائــم و درمــان 
ــی بیوتیــک و  ــرای مــدت کوتاهــی آنت ــت اســت. ممکــن اســت ب عفون
همچنیــن آنتــی هیســتامین یــا ضــد احتقــان تجویــز شــود. همچنیــن 
ــتفاده  ــده اس ــاق ش ــی استنش ــان بین ــد احتق ــای ض ــوان از داروه می ت
ــم شــما  ــد عائ ــر می توان ــا 3 روز. مصــرف طوالنی ت ــط ت ــا فق ــد، ام کنی
را بدتــر کند.همچنیــن می تــوان از داروهــای مســکن اســتفاده کــرد ، یــا 
اگــر آنهــا کمکــی نکردنــد، پزشــک می توانــد بــرای کاهــش التهــاب در 
ــک باعــث  ــک واکنــش آلرژی ــد. اگــر ی ــز کن ــون تجوی ســینوس ها کورت
ــگیری از  ــان پیش ــت درم ــن اس ــود، ممک ــینوس ش ــدن س ــعله ور ش ش
ــزل،  ــای ســاده در من ــا ترفنده ــوان ب ــاز باشــد.همچنین می ت ــرژی نی آل
ــا  ماننــد نوشــیدن مایعــات بیشــتر، اســتفاده از مرطــوب کننــده هــوا ی
اســپری بینــی آب شــور، احســاس بهتــری ایجــاد کــرد.در برخــی مــوارد 
ــاز  ــا ب ــا ی ــرای برداشــتن پولیپ ه ممکــن اســت جراحــی ســینوس را ب

ــد. ــه کنن ــورم توصی ــا دائمــا مت شــدن ســینوس های کوچــک ی
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زهرا حصارکی
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14  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

نگین روحانی

میر مهدی یار اسبقینرگس کهن

امید زارچیانمهیار صادقی

مهراد  معظمی



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 151400

زهرا یدالهی نیا سامیار ساوه ای

ستایش سادات میرحسینیسلنا سید احمد قزوینی

فرزین زمانیسید سعید سیدقزوینی



16  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

رونیکا قصابان

ساجده امدادیسارینا رحیمی پور

رامتین هادی پور زیارتگاهی

سنا بهار فیروزی زهرا عابدی



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 171400

سروش ربانی

ستیا وقاری

علی میرزایی

عسل فتحی

فاطمه یدالهی نیا کورش علی میرزایی



18  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

فاطمه محمدی

مانیا داداشی

مانی رشید پور

ملینا سلمانیمتین فهیمی نیکو

مهرسا واحدی



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 191400

ماهان صادقیمحمد متین روحانی

کیان پارسا نسبمحمد آقا رضی

فاطمه حصارکیفرانک کریمی



20  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

آتوسا کریمی

آتنا بیرامی امیرنیکان سجادی

امیر فرحان محمدصادقی امیر علی میر

آرش فوالد پور



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 211400

محمد طه کهنمانی حقیقت جو

مریم کریمیماهک رشید پور

آرش علی میرزایی آراز یاقوتی



22  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

آرش فرجلو

آدرینا رباط کریمی آریو سلیمیان ریزی

آریانا توکل مقدم

آرنیکا رباط کریمی آرشا فتاحی



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 231400

آریان احمدی

آیناز شهیدی

آیالر باقری

آیلین فعلی خرم آبادی

آوا شهریاری نیا پویا پاک نهاد زاد



24  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400

پارسا کاظم لو پارسا فصیحی هرندی

رادین قربانی رادین حسینی

زهرا اویسیدرناز شیری



 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 251400

ثنا حلمیریحانه صیامی

آیتک باقری

آیهان عزتیپرهام کامیاب

دلسا عزیزی



26  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و پنجم شهریور ماه سال 1400


