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پیام تبریک مدیرعامل بیمه "ما"  به مناسبت والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س(

ــوان در  ــرای تمــام بان ــداری ب ــی و الگــوی اندیشــه و پای حضــرت زهــرا )س(، الهــه عطوفــت و مهربان
ــان در مســیر  ــکار زن ــل ان ــران عزیزمــان اســت. امــروز کــه نقــش غیرقاب سراســر  جهــان اســام و ای
توســعه و پیشــرفت هــر کشــور واضــح و مبرهــن اســت و مــی دانیــم کــه دســت کم نیمــی از توفیــق هر 
جامعــه ای بــه میــزان مشــارکت مؤثــر و ســازنده ی زنــان آن جامعــه بســتگی دارد؛ برای اینجانــب مایه ی 
بســی مســرت و ســرافرازی خواهــد بــود کــه ســتاینده ی مهربانــی و نجابــت و در عیــن حــال درایــت و 
سخت کوشــی و توانمنــدی زنــان ســرافراز ایــن مــرز و بــوم، بــه  ویــژه همــکاران گرامــی ام در شــرکت 
ســهامی بیمــه "مــا" باشــم و میــاد فرخنــده و بــا ســعادت حضرت صدیقــه کبری، فاطمــه زهــرا )س( را 
گرامــی داشــته و ایــن روز باشــکوه و هفتــه بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر را به پیشــگاه همــه مادران 
و زنــان شایســته ایــن ســرزمین، بــه ویــژه بانــوان محتــرم و پرتــاش  شــاغل در شــرکت ســهامی بیمــه 

"مــا"، تبریــک و تهنیــت عــرض نمایــم.
 دوام توفیــق همــه بانــوان را بــه برکــت نــام مقــدس حضــرت زهــرا )س( از پیشــگاه خداونــد ســبحان 

آرزومنــدم.

حجت بهاری فر
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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ــم  ــت ه ــا" در نشس ــه "م ــل بیم ــور مدیرعام حض
ــت  ــی صنع ــا اهال ــتان ب ــتاندار خوزس ــی اس اندیش

ــه بیم

مــردم ایــران بخــش مهمــی از امنیــت امــروز خــود را به خوزســتان 
مدیــون اســت و بــه ایــن خاطــر صنعــت بیمــه در مســیر گســترش 
آرامــش در ایــن اســتان از هیــچ تاشــی فروگــذار نخواهــد کرد.بــه 
ــط  ــه نقــل از  اداره کل رواب گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ب
ــا  ــر غامرض ــزی، دکت ــه مرک ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام عموم
ــه در جمــع مســئوالن اســتان در محــل اســتانداری  ســلیمانی ک
خوزســتان ســخن مــی گفــت، ضمــن اعــام ایــن مطلــب افــزود: 
ایجــاد فضــای امــن بــرای ســرمایه گــذاری، تولیــد و دارایــی هــای 
مــردم از ماموریــت هــای جــدی صنعــت بیمــه بــه شــمار مــی رود 
کــه بــرای تحقــق ایــن امــر از تمــام پتانســیل هــای موجــود بهــره 
خواهیــم برد.رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا اعــام ایــن خبــر کــه 
نخســتین مجتمــع ویــژه بیمــه ای بــرای پیگیــری امــور تخصصــی 
بیمــه در اســتان خوزســتان راه انــدازی شــده بــه اهمیــت صــدور 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــور نی ــای کش ــه در مرزه ــه نام بیم
صــورت کنتــرل تخلفــات و مهــار تقلبــات بیمــه ای، نــرخ و شــرایط 
ــد منطقــی تــری پیــدا مــی کنــد و  پوشــش هــای بیمــه ای  رون
ــا هزینــه کمتــری از خدمــات متنــوع بیمــه  مــردم مــی تواننــد ب
ــه فجــر  ــاز ده ــک آغ ــا تبری ــر ســلیمانی ب ای اســتفاده کنند.دکت
ــراز خرســندی از حضــور در خطــه قهرمــان  انقــاب اســامی و اب
پــرور خوزســتان، نســبت بــه ضــرورت خدمــت رســانی بــی منــت 
مســئوالن بــه مــردم، تاکیــد کــرد و افــزود: پافشــاری برای تاســیس 
صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی از جملــه خدماتــی اســت کــه در 
کنــار کاهــش بــار مالــی دولــت هــا مــی توانــد احســاس آرامــش و 
اطمینــان عمیــق بــرای بیــش از ســی میلیــون مالــک واحدهــای 
ــع  ــه در جم ــی بیم ــورای عال ــس ش ــم کند.ریی ــکونی را فراه مس
اســتاندار، معاونــان، مدیــران ارشــد صنعــت بیمه،مقامــات اســتانی و 
اصحــاب رســانه، اظهــار داشــت: در فــاز بعــدی ایــن طــرح تمامــی 
ســازه هــای دولتــی نیــز مشــمول ایــن بیمــه همگانی خواهند شــد 

کــه ارائــه چنیــن پوششــی در تاریــخ کشــور بــی ســابقه اســت
وی در پایــان از »شــورای هماهنگــی بیمــه« در اســتان ها بــه عنوان 
پــل مطمئنــی بــرای ارتبــاط بیــن مســئوالن و فعاالن صنعــت بیمه 
یــاد کــرد و گفــت: نهادینــه ســازی فرهنگ بیمــه و همگانی شــدن 
محصــوالت آن در گــرو حمایــت و همراهــی نهادها و ســازمان های.

بســیاری اســت کــه بایــد در مســیر توســعه ایــن صنعــت بیــش از 
ــن نشســت  ــر اســت در ای ــی کنند.شــایان ذک پیــش نقــش آفرین
ــران اســتان در خصــوص مســائل و مشــکات صنعــت بیمــه  مدی
ــدگاه هــای خــود پرداختنــد کــه رییــس  ــه طــرح دی در اســتان ب
کل بیمــه مرکــزی، دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران، حجت 
ــهامی  ــرکت س ــره ش ــات مدی ــو هی ــل و عض ــر مدیرعام ــاری ف به
ــل شــرکت هــای بیمــه  ــران عام ــد از مدی ــی چن ــا" و تن بیمــه "م
بــه ایــن نــکات و ابهامــات پاســخ دادنــد.در پایــان نشســت یادشــده، 
دکترغامرضــا شریعتی_اســتاندار خوزســتان_ بــا قدردانــی از حضور 
پررنــگ مدیــران صنعــت بیمــه در اســتان، عملکــرد ایــن صنعــت را 
رضایــت بخــش ارزیابــی کــرد و افزایــش ســرعت گســترش ضریــب 

نفــوذ بیمــه در کشــور را خواســتار شــد.

یــک قــدم تــا تحقــق 100 درصــدی بودجــه در کمتــر 
از 10 مــاه

ــم  ــای ک ــر جــذب رشــته ه ــز ب ــه ریســک و تمرک ــت بهین مدیری
ریســک در پرتفــوی بیمــه ای، حق بیمــه تولیــدی شــرکت بیمــه 
"مــا" بــا رشــد 60 درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل، از 
1200  میلیــارد تومــان عبــور کــرده و بــا ترکیب بهینــه پرتفوی که 
در صنعــت بیمــه کشــور، کــم نظیــر مــی باشــد بــه دنبال شکســت 
ــی،  شــرکت بیمــه  ــزارش روابط عموم ــر اســت.به گ ــوردی دیگ رک
"مــا"  در10  مــاه ابتــدای امســال بــا فــروش بیــش از   1050000  
فقــره  بیمــه نامــه، 12237841 میلیــون ریــال حــق بیمــه صــادر 
ــود و هشــت  بیشــتر  ــال ن ــروش س ــم از کل ف ــن رق ــه ای ــرد ک ک
اســت. در گــزارش آمــده اســت: در طــی ایــن دوره، رشــته های کــم 
ریســک مهندســی، آتــش ســوزی، باربــری و مســئولیت شــرکت هر 
کــدام  بــه  ترتیــب بــا رشــد 187، 118 ،86  و 55  درصــدی نســبت
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ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بیشــترین درصــد رشــد فــروش   ب
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــته اند.ب ــته ها داش ــایر رش ــان س را در می
ــازه  ــا" در ب ــه "م ــال جاری، بیم ــود در س ــکات موج ــود مش باوج
ــل، در  ــال قب ــابه س ــان مش ــه مدت زم ــبت ب ــور نس ــی مذک زمان
پرتفــوی بیمه نامه هــای مهندســی رشــد 187 درصــدی را رقــم زده 
اســت. در راســتای ایــن افزایــش فــروش، سیاســت شــرکت ، ارائــه 
ســرویس و خدمــات مطلــوب و مناســب در زمــان بــروز خســارت به 
مشــتریان اســتیکی دیگــر  از رشــته هــای بیمــه ای کــه  طــی چند 
ســال اخیــر بــا اســتقبال شــدیدی از ســوی بیمــه گــذاران مواجــه 
شــده اســت، بیمــه هــای آتــش ســوزی شــرکت بیمــه "مــا" اســت؛ 
بــه طــوری کــه نــرخ رشــدی  معــادل 118 درصــد نســبت بــه دوره 
ــا  مشــابه ســال گذشــته داشــته اســت. در رشــته آتــش ســوزی ب
صــدور 563461  فقــره  بیمــه نامــه و حق بیمــه صــادره 3729971 
ــال  از  ــون  ری ــادل  385151  میلی ــارتی مع ــال ، خس ــون ری میلی
ــتان  ــتان خوزس ــار اس ــف ب ــیل تاس ــی از  س ــارت ناش ــه خس جمل
پرداخــت شــده اســت.این گــزارش افــزود: حــق بیمــه تولیــدی بیمه 
هــای باربــری شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته 86 درصــد رشــد 
داشــته اســت . مدیریــت بیمــه هــای باربــری در ایــن ده مــاه موفــق 
شــده اســت 96 درصــد برنامــه هــای پیــش بینــی شــده را محقــق 
ســازد. همچنیــن فــروش بیمــه هــای مســئولیت نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل بــه میــزان 55 درصــد رشــد داشــته اســت. آمــار 
ــا پیــاده ســازی مدیریــت  منتشــر شــده حاکــی از آن اســت کــه ب
ریســک و حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی، نســبت خســارت بیمــه 
"مــا"  طــی 10 مــاه  نخســت ســال جــاری نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال نــود وهشــت ، بــا کاهشــی 2  درصــدی رو بــه رو بــوده و بدین 
ــود و  ــاه  ن ــان دی م ــب نســبت خســارت از 43 درصــد در پای ترتی
هشــت بــه 41 درصــد در پایــان دی مــاه  امســال رســیده اســت و 
نســبت خســارتی بــه مراتــب پاییــن تــر از متوســط صنعــت بیمــه 
داشــته است.شــرکت بیمــه "مــا" طــی ده مــاه گذشــته  بــا انجــام 
ــود و  ــت خ ــود کیفی ــتای بهب ــق، در راس ــای دقی ــزی ه ــه ری برنام
جلــب رضایــت هر چــه بیشــتر ذینفعــان گام هــای بزرگی برداشــته 
اســت . افزایــش ســود عملیاتــی باکنتــرل موثــر ریســک  و توســعه 
بــازار، رشــد بــازده ســرمایه گــذاری، حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفوی،  
تثبیــت باالتریــن ســطح توانگــری و کســب ســود پایــدار و تامیــن 

رضایــت ســهامداران از جملــه ایــن اقدامــات اســت.

تصمیــم در خصــوص تــداوم همــکاری هــای "مــا" و ملــت 
در دیــدار مدیــران ارشــد بیمــه "مــا" و بانــک ملــت

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیره بیمــه "ما" در ســفر به 
اســتان خوزســتان، بــا مدیــر بانــک ملت اســتان خوزســتان دیــدار و گفت 
و گــو کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی، طــی نشســت حجــت بهــاری فــر 
مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" و آقــای بهــزاد قاضــی زاده  مدیــر بانــک 
ملــت اســتان خوزســتان ، توافقاتــی بــرای همــکاری هــای جدیــد بانکی و 
بیمــه ای حاصــل شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، طــی ایــن دیــدار، طرفیــن  
ضمــن  تاکیــد بــر منافــع مشــترک بانــک و بیمــه، بــه پتانســیل بــاالی 
مشــتریان و ســپرده گــذاران بانــک ملــت و ظرفیــت هــای بــاالی اســتان 
خوزســتان اشــاره کــرده و در خصــوص  افزایــش همــکاری فــی مابیــن 
ــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. ــه خدمــات متنــوع بیمــه ای ب و ارائ

در ایــن نشســت مدیرعامــل بیمــه "مــا"  بــا تأکیــد بــر اینکــه گســترش 
همکاری هــای بیــن بانــک و بیمــه می توانــد بــه ارتقــاء کیفــی فعالیت هــا 
در اســتان کمــک کنــد گفــت: در ســال 99 هــم از لحــاظ ســودآوری و هم 
کســب ســهم از بــازار، باالتــر از برنامــه اســتراتژیک شــرکت عمــل کردیــم 
و یکــی از مهــم تریــن دالیــل ایــن موفقیــت را حمایــت و پتانســیل بانــک 
ملــت بــه عنــوان ســهامدار عمــده مــی دانیم.مدیــر بانــک ملــت اســتان 
خوزســتان نیــز بــا تأکیــد بــر ارتبــاط هرچــه بیشــتر بیــن دو مجموعــه 
بانــک و بیمــه در اســتان گفت:ایــن جلســات هماهنگــی خوبــی میــان دو 
ــران و همــکاران مــا در  مجموعــه ایجــاد کــرده و مــا شــاهدیم کــه مدی
اســتان، از عملکــرد بیمــه "مــا" رضایــت کامــل دارنــد و ایــن یــک موفقیت 
بــرای بیمــه "مــا" و بانــک ملــت بــه شــمار مــی رود.در ایــن ســفر، تعــدادی 

از مدیــران ســتادی حجــت بهــاری فــر را همراهــی مــی کردنــد.
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تقدیــر بیمــه مرکــزی از نقــش بیمــه "مــا" در ترویــج 
فرهنــگ

بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران از نقــش شــرکت ســهامی 
بیمــه "مــا" در ترویــج و نهادینــه ســازی فرهنــگ بیمــه در جامعــه 
ــا"،  ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــکر کرد.ب ــر و تش تقدی
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــرکل رواب ــدی مدی ــی زن مصطف
بیمــه مرکــزی، در نامــه ای خطــاب بــه داود شــکری ، مدیــر روابــط 
عمومــی و تبلیغــات بیمــه "مــا" اعــام کــرد: همراهــی در رویدادهای 
ــت  ــوغ ســازمانی و درک اهمی ــش بل ــای روی فرهنگــی از نشــانه ه
حرکــت جمعــی و پرهیــز از رفتارهــای جزیــره ای و کــم اثــر اســت.

وی بــه نقــش ارزشــمند بیمــه "مــا" در اجــرای حرفــه ای برنامه ملی 
»زنــگ بیمــه« اشــاره کــرد و تشــریک مســاعی در تمامــی پروژه های 
فرهنــگ ســازانه صنعــت بیمــه را مایه مباهــات و امتنان دانســت .در 
ادامــه پیــام آمــده اســت: تاش ســازنده و تعصــب کم نظیرتــان را در 
راســتای نهادینــه ســازی فرهنگ بیمــه در بیــن افــکار عمومی پاس 
میــدارم و توفیــق شــما را خواســتارم.همچنین مصطفــی زنــدی در 
پیامــی بــه صــورت جداگانــه از پرســنل روابــط عمومــی و تبلیغــات 
بیمــه "مــا" بابــت تــاش هــای صــورت گرفتــه در راســتای نواختــه 
شــدن غــرور آمیــز زنــگ بیمــه در سراســر کشــور؛ بــا وجــود تمــام 
ــا قدردانــی  محدودیــت هــای ناشــی از همــه گیــری ویــروس کرون
کرد.گفتنــی اســت بیمــه "مــا" به رغــم گســترش ویــروس کویید19  
در کشــور، امســال نیــز ماننــد ســال گذشــته و  بــا رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی، نســبت بــه گســترش فرهنــگ بیمــه در مــدارس 

کشــور و مناطــق محــروم جامعــه گام هــای ارزنــده ای برداشــت.

پایــان ســفر اســتانی مدیــران صنعــت بیمــه کشــور 
بــه خوزســتان

ــتان  ــه اس ــه کشــور ب ــت بیم ــران صنع ــتانی 4 روزه مدی ــفر اس س
خوزســتان بــا حضــور دکتــر ســلیمانی رییــس کل بیمــه مرکــزی 
ج.ا.ا ، دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمه گــران، حجــت بهاری 
فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره  بیمــه "مــا" و عضــو هیــات 
رییســه ســندیکای بیمــه گــران کشــور بــه پایــان رســید.به گــزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  در نخســتین برنامــه این ســفر نشســت 
ــران شــورای اداری اســتان خوزســتان  هم اندیشــی اســتاندار و مدی
بــا مدیــران صنعــت بیمــه کشــور در محــل اســتانداری خوزســتان 
در اهــواز تشــکیل شــد.در ایــن دیــدار بــر  ایجــاد فضــای امــن بــرای 
ســرمایه گــذاری، تولیــد و دارایــی هــای مــردم بــه عنــوان ماموریــت 
ــن در خصــوص  ــد شــد و طرفی ــه تاکی ــت بیم ــای جــدی صنع ه
نهادینــه ســازی فرهنــگ بیمــه و همگانــی شــدن محصــوالت آن با 
حمایــت و همراهــی نهادهــا و ســازمان هــا بــه اتفــاق نظر رســیدند.

در ادامــه، نشســت تخصصــی فعــاالن شــبکه فــروش بیمــه اســتان 
خوزســتان بــا رییــس کل بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، اعضــای هیــات عامل 
نهــاد ناظــر، دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران و تنــی چنــد 
ــدگان شــبکه  ــزار شــد و نماین ــا برگ ــل شــرکت ه ــران عام از مدی
ــروش ضمــن  طــرح مســائل و مشــکات خــود از تــاش هــای  ف
سیاســتگذاران در ارتقــای جایــگاه صنعــت بیمــه قدردانــی کردنــد.
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.نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اهــواز از اقدامــات انجام شــده توســط 
صنعــت بیمــه ابراز خرســندی کــرد و اظهار داشــت: خدمــات صنعت بیمه 
ــای  ــق تریبون ه ــد از طری ــانه ها می توان ــوی رس ــار از س ــر انتش ــاوه ب ع
ــا  ــج و تبلیــغ شــود ت ــز تروی رســمی و غیررســمی دینــی و مذهبــی نی
بــرکات آن طیــف وســیع تری از جامعــه را تحــت پوشــش داشــته باشــد .

ــا چالش هــا،  وی از متولیــان و سیاســتگذاران صنعــت بیمــه خواســت ت
پیشــنهادها و راهکارهــای مــورد نظر خــود را به صورت مکتــوب در اختیار 
ائمــه جمعــه و جماعــات قــرار دهنــد تــا در خصــوص شــیوه های ترویــج 
فرهنــگ بیمــه، تصمیم گیــری شــود.دکتر ســلیمانی بــا تشــریح طرح هــا 
و برنامه هــای مــردم محــور و مســئولیت های اجتماعــی صنعــت بیمــه بــه 
خدماتــی نظیــر تاســیس صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی، پوشــش های 
ــای مســئولیت های  ــا، ایف ــری کرون خــاص هزینه هــای ناشــی از همه گی
ــات  ــی عملی ــه تمام ــی و ادام ــارت های بدن ــن خس ــدوق تامی ــژه صن وی
بیمــه ای در زمــان تحریم هــا اشــاره و تصریــح کــرد: اگــر علمــای دینــی 
توجــه عمــوم مــردم را بــه خدمــات بیمــه ای نظیــر رشــته بیمــه هــای 
زندگــی و تامیــن آتیــه، معطــوف کننــد شــرایط خدمــت پذیــری صنعت 
بیمــه مطلــوب تــر خواهــد شــد.در روز آخــر، بازدیــد از منطقه شــلمچه و 
ادای احتــرام بــه مقــام شــهدای هشــت ســال دفاع مقــدس، حســن ختام 
برنامــه هــای ســفر اســتانی رییــس کل بیمــه مرکــزی و هیــات همــراه به 
خوزســتان بود.گفتنــی اســت در ایــن ســفر 4 روزه، تنــی چنــد از مدیــران 
عامــل  شــرکت هــای بیمــه و مقامــات ارشــد صنعــت بیمــه، رییــس کل 

بیمــه مرکــزی ج.ا.ا  را همراهــی کردنــد.

رئیــس شــورای عالــی بیمــه از نماینــدگان شــبکه فــروش خواســت 
ــای  ــک ه ــه تکنی ــتیابی ب ــن و دس ــای نوی ــه عرصــه ه ــا ورود ب ب
ــن  ــد.وی در همی ــه بگیرن ــنتی فاصل ــای س ــروش از فض ــدرن ف م
خصــوص اظهــار داشــت: حمایــت از اســتارت آپ هــای بیمــه ای بــا 
هــدف تقویــت بــازار بیمــه صــورت گرفتــه و مــا تســهیاتی بــرای 
نماینــدگان بیمــه بــه منظــور حضــور در فضــای دیجیتالــی کســب 
و کار فراهــم کــرده ایم.دکتــر غامرضــا ســلیمانی در بخــش پایانــی 
ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه کمبــود بودجــه نبایــد 
از طریــق حــق بیمــه هــای مــردم جبــران شــود، تصریح کــرد: برای 
صیانــت از حــق بیمه هــای دریافتــی و حقــوق بیمــه گــذاران، برنامه 
هــای خوبــی تدویــن شــده و بــا نهــاد قانونگــذار نیــز رایزنــی هــای 
انجــام شــده اســت. مدیــران ارشــد صنعــت بیمــه در بازدیــد از مجتمــع 
قضایــی ویــژه تصادفــات اهــواز بــر راه انــدازی گســترده مجتمــع هــای 
قضایــی ویــژه تصادفــات تاکیــد  و ایــن موضــوع را عامــل  افزایــش ســطح 
رضایــت عمومــی و کاهــش میــزان تخلفــات و تقلبــات دانســتند.در ایــن 
بازدیــد حســن مــرادی _رییــس مجتمــع قضایــی رســیدگی بــه تخلفات 
اهــواز_ بــا قدردانــی از توجــه نهادناظــر صنعــت بیمــه و مدیــران شــرکت 
هــای بیمــه در بازدیــد از ایــن مجموعــه بــه طــرح مســائل و مشــکات 
ــیدگی  ــطح رس ــای س ــت.وی از ارتق ــتان پرداخ ــطح اس ــه ای در س بیم
بــه پرونــده هــای تصادفــات اســتان در ایــن مجتمــع قضایــی خبــر داد 
و گفــت: شــتاب قضایــی در حــوزه رســیدگی بــه پرونــده هــای تصادفــات 
ــه رشــدی برخــوردار اســت.  ــد رو ب ــه کارشناســی از رون ــا تقویــت بدن ب
در ادامــه ایــن ســفر، مقامــات بلندپایــه صنعــت بیمــه نشســت صمیمانه 
ــرد  ــی موســوی ف ــد نب ــا  حجت االســام والمســلمین ســید محم ای ب
ــزار و در  ــواز برگ ــه اه ــام جمع ــتان و ام ــه در خوزس ــی فقی ــده ول نماین
خصــوص چگونگــی ارائــه خدمــات مطلــوب تــر بــه تمــام آحــاد جامعــه 

در راســتای حفــظ کرامــت انســانی گفــت وگــو کردنــد.
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ــعه  ــان، توس ــت ذی نفع ــب رضای ــک، جل ــرل ریس کنت
بــازار و کســب ســود پایــدار؛ علــت توفیــق بیمــه "مــا"  

ــال 99 در س

 در 10  ماهــه امســال، بیمــه “مــا” حــدود یک میلیــون و 50 هــزار 
ــال صــادر  ــارد ری ــزار و 237 میلی ــه ارزش 12 ه ــه ب ــره بیمه نام فق
کــرد کــه ایــن رقــم معــادل کل فــروش ســال 1398 بــوده و طــی 
ده مــاه شــرکت توانســت رکــورد ســال 98 را بشــکند و در دو ماهــه 
ــت  ــته، ثب ــوي داش ــتري در کل پرتف ــر بیش ــه تاثی ــال ک ــر س آخ
ــم زده خواهــد شــد.مدیرعامل شــرکت بیمــه  ــدي رق رکــورد جدی
“مــا” بــا تأکیــد بــر ترکیــب مناســب پرتفــوی و تامیــن منافــع کلیه 
ذینفعــان تصریــح کــرد: رشــدی کــه در رشــته های مختلــف رخ داده 
اســت گویــای تمرکــز شــرکت بــر رشــته های مناســب بیمه گــری 
ــم ریســکي چــون  ــاي  ک ــه، رشــته  ه ــوان نمون ــوده اســت به عن ب
مهندســی بــا باالتریــن رقــم رشــد، افزایــش 187 درصــدی، 
آتش ســوزی بــا رشــد 118 درصــدی، رشــته باربــری بــا صعــود 86 
درصــدی و رشــته مســئولیت بــا ثبــت رکــورد جدیــد 55 درصــدی 
نســبت  بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، بیشــترین درصــد رشــد 
ــاری  ــب کرده اند.حجت به ــته ها کس ــایر رش ــان س ــروش را در می ف
ــه  ــارت ب ــبت های خس ــش نس ــق در کاه ــه توفی ــاره ب ــا اش ــر ب ف
کمــک مدیریــت صحیــح ریســک، تشــریح کــرد: نســبت خســارت 
شــرکت بیمــه “مــا” در پایــان دی مــاه 1399 بــه رقــم 41 درصــد 
رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در دوره مشــابه در ســال 
1398 نســبت خســارت شــرکت 43 درصــد بــوده اســت. علــت ایــن 
توفیــق را بایــد در پیاده ســازی مدیریــت مناســب ریســک ، حفــظ 
ترکیــب بهینــه پرتفــوی، تمرکــز بــر فــروش پوششــهاي بیمــه اي با 
رعایــت اصــول حرفــه اي بیمــه گــري، همراهــی شــبکه فــروش بــر 
شناســایی ریســکهاي مناســب و حفــظ مشــتریان وفــادار جســتجو 
ــره بیمــه  ــات مدی ــل و عضــو هی ــر مدیرعام ــاری ف کرد.حجــت به
“مــا” و عضــو هیئت رییســه ســندیکاي بیمــه گــران ایــران در پایان 
اظهــار کــرد: شــرکت بیمــه “مــا” طــی ده مــاه ســالجاري  بــا انجــام 
ــات و  ــت خدم ــود کیفی ــتای بهب ــق، در راس ــای دقی برنامه ریزی ه
جلــب رضایــت هر چــه بیشــتر ذینفعــان گام هــای بزرگــی در ارتقاء 
فعالیتهــاي خــود برداشــته اســت. افزایــش ســود عملیاتی بــا کنترل 
مؤثــر ریســک و توســعه بــازار، رشــد بــازده ســرمایه گذاری، حفــظ 
ترکیــب بهینــه پرتفــوی، تثبیــت باالتریــن ســطح توانگری و کســب 
ســود پایــدار و تامیــن رضایــت ســهامداران ازجملــه ایــن اقدامــات 
اســت کــه درنهایــت ســال 1399 را ســالی متفــاوت بــا گذشــته بــا 

ثبــت رکوردهــای جدیــد خواهــد ســاخت.

بیمــه “مــا” بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و همه جانبــه در راســتای 
بهبــود کیفیــت، جلــب رضایت هــر چه بیشــتر ذی نفعــان، افزایش 
ــازار، رشــد  ــر ریســک، توســعه ب ــا کنتــرل مؤث ســود عملیاتــی ب
بازدهــی ســرمایه گذاری، حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی، تثبیــت 
باالتریــن ســطح توانگــری، کســب ســود پایــدار و تامیــن رضایــت 
ســهامداران از ســال 1399 ســالی متفــاوت ســاخته کــه نتیجــه 
آن، مشــاهده رشــد 60 درصــدی در عملکــرد شــرکت و کاهــش 
نســبت خســارت بــوده اســت.حجت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضو 
هیــات مدیــره بیمــه “مــا” بــا تبریــک فرارســیدن دهــه مبــارک 
ــاب  ــروزی انق ــالگرد شــکوهمند پی ــن س ــل و دومی فجــر و چه
اســامی، اظهــار کــرد: انقــاب اســامی فریــاد عــزت و آزادگــی 
ملتــی شــریف، غیــور و ســرفراز ایــران بــود، کــه برگرفتــه از اصول 
اعتقــادی شــیعه و در کاس درس عاشــورای حســینی، رهایــی از 
بنــد ظلــم و ســتم را فراگرفــت و خــود الگویــی برای جهانیان شــد 
تــا سرمشــقی بــرای تمــام آزاداندیشــان و استکبارســتیزان جهان، 
به ویــژه امــت اســامی باشــد.عضو هیــات مدیــره بیمــه “مــا” در 
ادامــه بــا اشــاره بــه رشــد عملکــردی شــرکت افــزود: فــروش حــق 
ــا رشــدی 60 درصــدی نســبت بــه  بیمــه شــرکت بیمــه “مــا” ب
دوره مشــابه در ســال قبــل مواجــه و از مبلــغ  12 هــزار میلیــارد 
ریــال عبــور کــرده اســت. مهم تریــن اقــدام در ایــن حــوزه توســعه 
بــازار  و تمرکــز بــر رشــته های بیمه گــری کــم ریســک و کنتــرل 
ــت، نســبت خســارت  ــن رهیاف ــر اســاس ای ــوده کــه ب ریســک ب
شــرکت نیــز نســبت بــه ســال 98 معــادل دو درصــد کاهش یافتــه 

اســت. بهــاری فــر در ادامــه عنــوان کــرد:
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ــی  ــئولیت اجتماع ــزه مس ــر جای ــوح تقدی ــای ل اعط
ــا" ــه "م ــه بیم ــت ب مدیری

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در پنجمیــن کنفرانــس ملــی “فرهنگ 
ــه  ــق ب ــران" موف ــرایط بح ــت در ش ــرد مدیری ــا رویک ــازمانی ب  س
ــزارش  ــد.به گ ــت ش ــی مدیری ــئولیت  اجتماع ــزه مس ــت جای دریاف
ــط عمومــی بیمــه "مــا"، پنجمیــن کنفرانــس ملــی “فرهنــگ  رواب
 ســازمانی بــا رویکــرد مدیریــت در شــرایط بحــران” توســط انجمــن 
مدیریــت ایــران و بــا حضــور رئیــس انجمــن و جمعــی از اســتادان، 
ــازمانی در  ــگ س ــوزه فرهن ــاالن ح ــجویان و فع ــان، دانش کارشناس
تاریــخ 7 و 8 بهمــن مــاه ســال جــاری، در دانشــگاه خاتــم برگــزار  
و جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت و لــوح تقدیــر کنفرانــس 
ملــی فرهنــگ  ســازمانی  بــه بیمــه "مــا"  اعطــا شــد.بر اســاس ایــن 
ــاس اتخــاذ  ــه پ ــت ب ــزه مســئولیت اجتماعــی مدیری گــزارش، جای
تدابیــر اندیشــمندانه در راســتای ایفــای تعهــدات، اقدامــات انســان 
دوســتانه و عملکــرد مناســب در زمینــه مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــر 3000  ــغ ب ــنل و بال ــبانه روزی پرس ــهای ش ــن تاش  و همچنی
ــن شــده و  ــه اســتراتژی هــای تبیی ــده در راســتای  عمــل ب نماین
مدیریــت بحــران در زمــان شــیوع کوویــد 19 بــه دکتــر بهــاری فــر 
مدیــر عامــل شــرکت اعطــا شــد.گفتنی اســت ارتقــای توانمنــدی 
ــی و  ــای بحران ــده ه ــایی پدی ــران، شناس ــت بح ــری و مدیری رهب
مدیریــت پیشــگیرانه و ارائــه تجــارب جهــت بحــران هــای مشــابه 
آینــده در مســئولیت هــای اجتماعــی از اهــداف ایــن کنفرانــس دو 

ــود. روزه ب

رونمایــی از وب ســایت جدیــد بیمــه "مــا" همزمــان بــا 
ایــام اهلل دهــه فجــر

بــه مناســبت فــرا رســیدن دهــه مبــارک فجــر و همزمــان بــا یــوم 
ــی خواهــد  ــا" رونمای ــد بیمــه "م اهلل 22 بهمــن، از وب ســایت جدی
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در راســتای پیشــبرد 
اهــداف شــرکت و برقــراری تعامــل موثرتــر بــا مخاطبیــن، نســخه 
جدیــد وب ســایت شــرکت از 22 بهمــن مــاه ســال جاری، در شــبکه 
ــد  ــن گــزارش، در بازطراحــی جدی ــر اســاس ای ــرار خواهدگرفت.ب ق
وب ســایت شــرکت،  عــاوه بــر تغییــرات ظاهــری و محتوایــی کــه 
مطابــق بــا دانــش روز دنیــا انجــام شــده اســت، بخش هــای مهمــی 
بــرای نمایــش بهتــر توانمندی هــای شــرکت اضافــه شــده اســت که 
از جملــه مــی تــوان بــه دسترســی ســریع تــر بــه شــبکه فــروش، 
ــات  ــه خدم ــتقیم ب ــی مس ــات و دسترس ــه خدم ــوآوری در ارائ ن
ــد  الکترونیکــی اشــاره کرد.طراحــی و آماده ســازی وب ســایت جدی
شــرکت، بــا همــت و تــاش مدیریــت فنــاوری اطاعــات و ارتباطات 

و روابــط عمومــی شــرکت بیمــه "مــا" صــورت گرفتــه اســت
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اخبار شعب

استان بوشهر

استان آذربایجان غربی

 استان خراسان شمالی

استان اردبیل

جلســه شــورای هماهنگــی شــرکت های 
بیمه اســتان خراســان شــمالی بــا حضور 

مدیــران شــرکت هــای بیمه

جلســه پرســش و پاســخ رئیــس شــعبه 
خــوی بــا نماینــدگان در خصــوص بیمــه 

هــای مســئولیت

ــبکه  ــدگان ش ــنل و نماین ــور پرس حض
ــه  ــا" ب ــل بیمه"م ــه اردبی ــروش ضعب ف
ــتان  ــهید اس ــاد ش ــده بنی ــراه نماین هم

ــتان ــهدای اس ــزار ش ــر م ــل ب اردبی

تجدیــد میثــاق کارکنــان شــعبه بوشــهر 
بیمــه "مــا" بــا شــهدای اســتان و شــهر با 

حضــور بــر مــزار و اهــدای گل
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استان تهران

استان قزوین

 استان قم

استان زنجان

ــتي  ــیون کش ــئولین فدراس ــا مس ــه ب جلس
ــاد  ــت انعق ــران جه ــتان ته ــازي اس و بدنس
تفاهــم نامــه گروهــي بیمــه نامه هــاي مورد 

نیــاز جامعــه ورزشــي

نشســت رئیــس شــعبه قزویــن بــا مدیــر 
ــک  ــس بان ــوالد و رئی ــرکت ف ــل ش عام
ملــت شــعبه ولیعصــر در خصــوص 

ــه ای ــات بیم ــه خدم ــی ارائ چگونگ

جلســه پرســش و پاســخ کارشــناس 
ــا  ــوزی ب ــش س ــای آت ــه ه ــدور بیم ص

نماینــدگان

دیــدار مدیــر اســتان زنجــان بیمــه "مــا" 
بــا معــاون اعتبــارات بانــک ملــت اســتان 
در خصــوص تعامــل و توســعه همــکاری 

هــای متقابــل
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در شستن دست ها چه اشتباهات رایجی وجود 
دارد؟

ــده  ــه ش ــاد توصی ــتها  زی ــوی دس ــت و ش ــرای شس ب
ــواردی  اســت چــون بســیار خــوب اســت و یکــی از م
ــون  ــود. اکن ــت ش ــت رعای ــد در بهداش ــه بای ــت ک اس
اشــکال مــا ایــن اســت یــا شــیوه هــای گذشــته هــارا از 
یــاد بردیــم یــا اینکــه در دنیایــی هســتیم کــه بــا توجه 
بــه پیشــرفت علــم نــکات جدیــدی یــاد میگیریــم . این 
شــیوه هــا  غیــر معمــول هســتند ولــی بعلــت اینکــه 
بســیاری از افــراد ازایــن شــیوه هــا اســتفاده مــی کننــد 
مــا هــم  فکــر میکنیــم مــا هــم  بایــد کار آنهــا را انجــام 
ــتباهاتی  ــتها اش ــوی دس ــت ش ــا در شس ــم .بعض دهی
وجــود دارد  کــه بعــد از ایــن بیشــترمی خوانیم.شســتن 
دســت هــا بــه خــودی خــودش کــه بد نیســت، مشــکل 
از وقتــی شــروع مــی شــود کــه یــا راهکارهــای قدیمــی 
را فرامــوش مــی کنیــم یــا روز بــه روز راهکارهــای تــازه 
ای مــی شــنویم. ایــن راهکارهــا بعضــا عجیــب و غریــب 
هســتند امــا چــون همــه طبــق آنهــا عمــل مــی کنند، 
ــام  ــن کار را انج ــد همی ــم بای ــی کنی ــر م ــم فک ــا ه م
ــا  ــورد شســت و شــوی دســت هــم دقیق ــم. در م دهی
اوضــاع بــه همیــن منــوال اســت. پنــج اشــتباهی را کــه 
ممکــن اســت در مــورد شســتن دســت هایتــان انجــام 

دهیــد در ادامــه مــی خوانیــد. 

با آب گرم می شویید؟

ــا  اســتفاده از آب گــرم موقــع شســت و شــوی دســت هــا عمدت
ــت و آن  ــل اس ــن فص ــه ای ــر ب ــه منحص ــی ک ــل دارد. اول دو دلی
احســاس گرمــای مطبــوع اســت و دومــی بــه یــک بــاور نادرســت 
برمــی گــردد: اینکــه آب گــرم مــی توانــد جــرم هــای دســت را از 
بیــن ببــرد. هرچنــد ایــن بــاور بــه خــودی خــود نادرســت نیســت 
امــا وقتــی آب گــرم روی پوســت حســاس دســت بریــزد حســاب 
ــات  ــد ریخــت! تحقیق ــم خواه ــه ه ــم ب ــا را ه ــای م ــاب ه و کت
نشــان داده انــد نتیجــه اســتفاده از آب گــرم در شســتن دســت ها 
باعــث بــاال رفتــن حساســیت و آســیب دیــدن پوســت مــی شــود. 
همچنیــن دســت هــا نســبت بــه تغییــرات آب و هوایــی واکنــش 
هــای بیشــتری نشــان خواهنــد داد.تحقیقــات دیگــر هــم نشــان 
داده اســت اگــر افــراد بــه جــای اســتفاده از آب گــرم برای شســتن 
دســت هایشــان ســراغ آب ســرد برونــد لطــف بزرگــی بــه زمیــن 
کــرده انــد چــون آب گــرم باعــث آســیب بــه الیــه ازن مــی شــود. 
اگــر آب شــدن یــخ هــای زمیــن را بــه همیــن شــیر آب گــرم ربط 

بدهیــم خیلــی هــم بــه بیراهــه نرفتــه ایــم!

از صابون آنتی باکتریال استفاده می کنید؟

نکنیــد! بلــه از ایــن صابون هــای آنتی باکتریــال اســتفاده نکنید. 
وزارت غــذا و داروی آمریــکا اخیــرا اعــام کــرده اســتفاده از ایــن 
صابــون هــا مــی توانــد پیامدهــای ناخوشــایندی داشــته باشــد 
و بــه صــورت کامــا علمــی ثابــت کنــد کــه محتویاتــش نمــی 
تواننــد بهتــر از صابــون هــای معمولــی عمــل کننــد. تحقیقــات 
ــه  ــی و آب ب ــون معمول ــد صاب ــم نشــان داده ان ــرار شــده ه تک
انــدازه صابــون هــای آنتــی باکتریــال مثمــر ثمــر واقع می شــود. 
تحقیقــات دیگــر نتایجــی داشــته که اصــا جالب نیســتند. گفته 
مــی شــود مــوادی مثــل تریکلوســان و ســایر ضدباکتــری هــای 
موجــود در ایــن صابــون هــا باعــث ایجــاد مشــکات تیروئیــدی، 
حساســیت، اضافــه وزن و تضعیــف کارکردهــای عضانــی بــدن 
مــی شــود. بنابرایــن اول از همــه ســراغ آب و صابــون معمولــی 
ــون هــا  برویــد و بعــد هــم مراقــب مــواد تشــکیل دهنــده صاب
باشــید چــون حتــی بعضــی از اســانس هــا ممکــن اســت ســمی 
ــا جایــی کــه برایتــان  ــرای همیــن هــم بهتــر اســت ت باشــند! ب
مقــدور اســت از صابــون هــای بــدون بــو اســتفاده کنیــد کــه ایــن 
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نمی گذارید صابون کف کند؟

اصــا کارکــرد صابــون بــه همیــن کــف کردنــش وابســته اســت. 
قــرار اســت کــف کنــد و شــما دســت هایتــان را بــه هــم بســایید 
تــا تمــام میکــروب هــا و چربــی هایــی کــه روی ســطح پوســت 
تــان نشســته انــد پــاک شــوند. اگر فکــر کنیــد یــک دور گرداندن 
صابــون بــرای بــه وجــود آوردن اصطــکاک و پــاک کــردن دســت 
هایتــان کافــی اســت ســخت در اشــتباهید. یادتــان باشــد بعــد از 
اینکــه صابــون یــا مایــع دستوشــیی تــان بــه خوبــی کــف کــرد 
تمــام ســطح دســت، از پشــت آن گرفتــه تــا بیــن انگشــت هــا و 
حتــی زیــر ناخــن هــا بایــد تمیــز شــوند. بــه خصــوص ایــن مورد 
ــرای جمــع شــدن و خوشــگذرانی  ــی ب ــی خوب آخــر جــای خیل

میکــروب هاســت!

تند می شویید؟

اشــتباه دیگــری کــه ممکــن اســت در رابطــه بــا شســتن دســت 
هایتــان انجــام دهیــد زود آب کشــیدن آنهاســت. خیلــی از پــدر 
ــاالی ســر بچــه هــا مــی ایســتند و آنهــا را تشــویق  و مادرهــا ب
ــه هــم  ــان بیشــتری دســت هایشــان را ب مــی کننــد مــدت زم
ــن کار را  ــه خودشــان مــی رســد ای ــت ب ــا وقتــی نوب بســابند ام
خیلــی ســریع انجــام مــی دهنــد و بهانــه مــی آورنــد کــه عجلــه 
داشــتیم! ســامتی کــه عجلــه بــردار نیســت! اگــر شــما هــم جزو 
ایــن دســته از افــراد هســتید بهتــر اســت خودتــان را مقیــد کنید 
کــه شســتن دســت هایتــان حداقــل بیســت ثانیــه طــول بکشــد. 
در ایــن مــدت بــه صابــون اجــازه مــی دهیــد عملیــات پاکســازی 
خــودش را کامــل کنــد و میکــروب هــا را بــه خوبــی از بیــن ببرد. 

ژل ضدعفونی را ترجیح می دهید؟

ــه  ــی خیلــی هــم خــوب اســت؛ ب اســتفاده از ژل هــای ضدعفون
شــرطی کــه جایگزیــن شســت و شــوی دســت بــا آب و صابــون 
نشــود و فقــط در شــرایط ضــروری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. 
اگــر بــه آب دسترســی نداریــد ســراغ ایــن ژل هــا برویــد امــا در 
ــه  ــت ب ــر اس ــن دور و ب ــویی همی ــینک دستش ــه س ــی ک صورت
ریســک اســتفاده از ژل نمــی ارزد چــون ایــن ضدعفونــی کننــده 
ــواع خاصــی از  هــا هــر چقــدر هــم کــه خــوب باشــند فقــط ان
ــه خاطــر  ــه همــه شــان را؛ ب ــد ن ــی کنن ــا را نابودم میکــروب ه

داشــته باشــید! 

تغذیه

گوشت را جایگزین نان کنید

ــای  ــم ه ــد در رژی ــه ان ــد دریافت ــق جدی ــان در تحقی محقق
غذایــی بــه جــای اســتفاده از نــان از گوشــت اســتفاده شــود 
ــد.  کــه هــم طــول عمــر بیشــتر و هــم ســامتی افزایــش یاب
ــن  ــان ای ــه هــای محقق ــر خــاف نظری ــد ب ــه جدی ــن نظری ای
ــم  ــی ک ــم غذای ــک رژی ــاید ی ــد ش ــی کن ــاد م ــر را ایج فک
ــر و  ــول عم ــش ط ــرای افزای ــدرات، ب ــر کربوهی ــن و پ پروتئی

ــد. ــر باش ــی مفیدت ــا چاق ــارزه ب مب

خطــر را هــم ندارنــد. در نهایــت بــه خاطر داشــته باشــید برندهای 
ناشــناخته شــاید ارزان تــر باشــند امــا قطعــا امــن تــر نیســتند. از 
برندهایــی خریــد کنیــد کــه به مشــتری مــداری معروف هســتند 

و بــه ســامت مشتریانشــان پایبند! 
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مقالــه آنهــا کــه در ژورنــال علمــی Cell Metabolism منتشــر شــده، 
 Fibroblast Growth تصویــر واضحــی را از نقــش هورمونــی بــه نــام
FGF21( 21 Factor( توصیــف می کنــد. ایــن هورمــون اصطاحــا 

ــد  ــد تولی ــا در کب ــده و عمدت ــناخته ش ــی ش ــار جوان ــه آبش ب
می شــود. 

ــون FGF21 در  ــه هورم ــد ک ــی نشــان داده ان ــی پ ــات قبل مطالع
کاهــش اشــتها، متعــادل کــردن ســوخت و ســاز بــدن، تقویــت 
ــی دارد.  ــش مهم ــر نق ــول عم ــش ط ــی و افزای ــتگاه ایمن دس
همچنیــن ایــن هورمــون کاربــرد درمانــی بــرای دیابــت هــم دارد. 
امــا دربــاره اینکــه ایــن هورمــون در بــدن مــا چگونــه ترشــح و 
آزاد می شــود، اطاعــات کمــی داریــم. حــاال محققــان دانشــگاه 
ــر کربوهیــدرات  ــد کــه رژیم هــای غذایــی پ ســیدنی پــی برده ان
و کــم پروتئیــن بهتریــن روش بــرای افزایــش ســطح FGF21 در 
موش هــا هســتند. ســامانتا ســولون، نویســنده اصلــی ایــن مقالــه 
ــار از  ــی سرش ــای غذای ــت رژیم ه ــم محبوبی ــد: »علیرغ می گوی
پروتئیــن، تحقیقــات مــا نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش ســن، 
دقیقــا برعکــس آن بــرای مــا مفیــد اســت. یعنــی رژیــم غذایــی 
کــم پروتئیــن و پــر کربوهیــدرات بــرای ســامتی مــا در ســنین 
باالتــر و افزایــش طــول عمــر بیشــترین ســود را دارد.« افزایــش 
میــزان هورمــون FGF21 به تعــادل میان پروتئیــن و کربوهیدرات 
ــزان اشــتها  ــرل می ــرای کنت ــادل هــم ب ــن تع بســتگی دارد و ای
ــد  ــای جدی ــن یافته ه ــت دارد.« ای ــن اهمی ــه پروتئی ــبت ب نس
ــر  ــه نحــوه ســاز و کار FGF21 نزدیک ت ــدم ب ــک ق ــان را ی محقق
ــه افــراد کمــک می کنــد کــه  می کنــد و نحــوه اســتفاده از آن ب
بیشــتر عمــر کننــد و زندگــی ســالم تری داشــته باشــند. در ایــن 
ــدرات،  ــن، کربوهی ــزان پروتئی ــا می ــی ب ــم غذای ــق 25 رژی تحقی
چربــی و محتــوای انــرژی متفــاوت روی موش هــا آزمایــش شــد. 

کم خوابی

ــه  ــف چ ــراد مختل ــدن اف ــر ب ــی ب ــم خواب ــی ک ــرات منف از تاثی
میــزان اطــاع داریــد آیــا میدانســتید افــرادی کــه از کــم خوابــی 
رنــج میبرنــد دچــار اضافــه وزن خواهنــد شــد و ایــن امــر باعــث 
ایجــاد اختــال در پروســه خــواب ایــن افــراد خواهــد شــد مــی 
ــی و  ــم خواب ــا ک ــه ب ــان در رابط ــتنی هایم ــه دانس ــم ب خواهی

چاقــی بیافزاییــم افــرادی کــه کــم خــواب هســتند بهتــر اســت 
ــه ســامتی شــان اهمیــت دهند.گروهــی از محققــان  بیشــتر ب
بعــد از مطالعــه اخیرشــان اعــام کردنــد کــه خــواب خیلــی کــم 
ــن  ــد. گزارشــی از ای ــش بده ــر را افزای ــدازه دور کم ــد ان می توان
ــده  ــر ش ــه در European Journal of Clinical Nutrition منتش مطالع
اســت. محققــان در ایــن مطالعــه،  11 مــورد از مطالعــات اخیــر 
را مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار دادنــد کــه مجموعــا شــامل 172 
ــه  ــرادی ک ــد اف ــان نشــان می ده ــای آن ــدند. یافته ه ــر می ش نف
مشــکل کم خوابــی دارنــد،  به طــور متوســط 385 کالــری بیشــتر 
ــزان  ــن می ــد. ای ــرف می کنن ــول روز مص ــر در ط ــراد دیگ از اف
کالــری برابــر اســت بــا 4.5 تکــه نان.براســاس ایــن گــزارش، افراد 
مبتــا بــه کم خوابــی معمــوال چربــی بیشــتر و پروتئیــن کمتری 
مصــرف می کننــد، امــا میــزان کربوهیدرات هــای دریافتــی 
آنــان بــا افــرادی کــه خــواب کافــی دارنــد، مشــابه اســت. دکتــر 
گــردا پــات، مســئول مطالعــه و از اعضــای دانشــگاه وریجــی در 
ــدم  ــی، ع ــه چاق ــا ب ــی ابت ــت اصل ــد: »عل ــتردام، می گوی آمس
تعــادل بیــن کالــری دریافتــی و مصــرف آن هــا اســت. یافته هــای 
ایــن مطالعــه نشــان می دهنــد کــه کم خوابــی بــه شــکل گیری 
همیــن عــدم تعــادل منجــر می شــود. متاســفانه کمبــود خــواب، 
ــی را  ــه جهان ــه جامع ــت ک ــی اس ــایع ترین خطرات ــی از ش یک
تهدیــد می کنــد. مــا بــه مطالعــات تکمیلــی نیــاز داریــم تــا نقش 
کمبــود خــواب را در درازمــدت به عنــوان عامــل خطــر ابتــا بــه 

چاقــی مــورد ارزیابــی قــرار بدهیــم«.
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شکر مایع

شــکر مایــع چــه مضراتــی بــرای بــدن مــا دارد اســتفاده از آن 
چــه عوارضــی بــه همــراه دارد پیشــنهاد مــی کنیــم از ایــن ماده 
ــاالت  ــرض اخت ــان را در مع ــد و بدنت ــتفاده نکنی ــیرین اس ش
ناشــی از آن قــرار ندهیــد آب میــوه هــا ،نوشــابه هــا و برخــی 
محصــوالت و تنقــات حــاوی ایــن مــاده شــیرین هســتند کــه 
هــم کالــری باالیــی دارنــد و هــم عارضــه هــای زیــادی از جملــه 
امــراض قلبــی و دیابتــی در بــدن ایجــاد خواهنــد کــرد. تغذیــه و 
کالــری هــای مایــع بــرای قنــد خــون و دیابــت مــی توانــد خوب 
یــا بــد باشــد تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه گرفتــن قنــد بــه 
شــکل مایــع بســیار بدتــر از گرفتــن آن از غــذای جامــد اســت. 
ــاال در میــان بدتریــن  ــا قنــد ب ــن اســت کــه چــرا نوشــابه ب ای
ــدن خــود وارد  ــه ب ــد ب ــی توانی ــه شــما م ــی اســت ک چیزهای

 . کنید

شکر مایع  چیست؟ 

شــکر مایــع شــکری اســت کــه شــما بــه صــورت مایــع مصــرف 
مــی کنیــد و از نوشــیدنی هایــی ماننــد نوشــابه شــیرین شــده 
بــا شــکر اســت.قند موجــود در نوشــابه اغلــب بســیار متمرکــز و 
آســان بــرای مصــرف بــه مقــدار زیــاد بــدون احســاس ســیری 
اســت.برخی از نمونــه هــای ایــن نوشــیدنی مانند نوشــابه و پانچ 
میــوه نســبتا آشــکار اســت. بــا این حــال، بســیاری از نوشــیدنی 

هــای دیگــر نیــز دارای شــکر هســتند.

بــه عنــوان مثــال، اگــر چه آب میــوه معمــوالً یک گزینه ســالم در 
نظــر گرفتــه مــی شــود حتــی انــواع بــدون قنــد اضافــه شــده می 
توانــد دارای قنــد و کالــری بــاال هماننــد نوشــیدنی های شــیرین، 
گاهــی اوقــات حتــی باالتــر باشــد.همچنین مصــرف بــاالی آب 
میــوه ممکــن اســت هماننــد نوشــیدنی هــای شــیرین شــده بــا 
ــه مشــکات ســامتی شــود.در اینجــا کالــری و  شــکر منجــر ب
قنــد در 12 اونــس )355 میلــی لیتــر( از برخــی از نوشــابه هــای 
محبــوب بــا قنــد بــاال آورده مــی شود:نوشــابه: 151 کالــری و 39 
ــرم  ــری و 34 گ ــخ زده: 143 کال ــیرین ی ــکر،چای ش ــرم از ش گ
قنــد،آب پرتقــال شــیرین نشــده: 175 کالــری و 32 گــرم قند،آب 
انگــور شــیرین نشــده: 226 کالــری و 54 گــرم قند،پانچ میــوه ای: 
175 کالــری و 42 گــرم از شــکر،لیموناد: 148 کالــری و 37 گــرم 
از شــکر.محصوالت غذایــی و آشــامیدنی ورزشــی: 118 کالــری و 
23 گــرم  شــکر. شــکر مایــع دارای اثــرات متفــاوت تــر از قنــد 
ــری قنــد  ــا کال از مــواد غذایــی جامــد اســت . مشــکل عمــده ب
مایــع اســت کــه مغــز شــما نمــی توانــد آنهــا را هماننــد کالــری 
از مــواد غذایــی جامــد ثبــت کنید.مطالعــات نشــان مــی دهد که 
نوشــیدن کالــری ســیگنال هــای ســیریی خــوردن را اســتخراج 
نمــی کنــد. در نتیجــه، شــما بــا خــوردن کمتــر از دیگــر مــواد 
غذایــی نمــی توانیــد جبــران کنیــد.در یــک مطالعــه، افــرادی که 
ــد در مراحــل بعــدی  ــه خوردن ــه ژل ــه شــکل دان ــری ب 450 کال
کمتــر خوردند.هنگامــی کــه آنهــا 450 کالــری نوشــابه نوشــیدند 
در مراحــل بعــدی کالــری خیلــی بیشــتر خوردند.شــکال جامــد 
و مایــع میــوه بــر ســطح گرســنگی بــه صــورت متفــاوت تاثیــر 
مــی گذارد.مــردم در یــک مطالعــه در شــش روز مختلــف ســیب 
کامــل، ســس ســیب یــا آب ســیب مصــرف کردنــد. چــه در یــک 
وعــده غذایــی یــا میــان وعــده مصــرف کــرده باشــند نشــان داده 
شــد کــه آب ســیب حداقــل ســیری، در حالــی کــه میــوه کامــل 
ســبب راضــی نگه داشــتن اشــتها می شــود. نوشــیدن نوشــیدنی 
شــیرین مصــرف کالــری را افزایــش و منجــر بــه افزایــش وزن می 
شــود . غالبــاً مصــرف بیشــتر انــواع شــکر ممکــن اســت ســبب 

مصــرف کالــری بیــش از حــد و افزایــش وزن شــود.
ایــن ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه آنهــا هنگامــی کــه 
در مقادیــر زیــاد مصــرف شــوند حــاوی مقــدار باالیــی از فروکتــوز 

ــتند. مضر هس
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بــه عنــوان مثــال، قند شــامل 50٪ گلوکــز و فروکتــوز 50٪، در حالی 
کــه شــربت ذرت بــا فروکتــوز باال شــامل حــدود 45 ٪ گلوکــز و ٪55 
فروکتــوز اســت.تحقیقات نشــان مــی دهــد کــه هــر دو روی اشــتها 
ــه همــان شــیوه تاثیــر مــی گذارد.محققــان در  ــری ب و جــذب کال
بررســی هــای اخیــر نیــز اشــاره کردنــد کــه همــه غذاهــای دارای 
فروکتــوز از جملــه عســل، شــهد آگاو و آب میــوه حــاوی قنــد اســت 
و دارای همــان پتانســیل هســتند و ســبب افزایــش وزن مــی شــوند.

همچنیــن چندیــن مطالعــه پیونــد فروکتوز بیــش از حد بــا افزایش 
ــرای  ــاال ب ــرف ب ــد مص ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــان داده ان وزن را نش
ترویــج ذخیــره ســازی چربــی در شــکم و در اطــراف انــدام حفــره 
شــکمی، خطــر ابتــا بــه بیمــاری را افزایــش مــی دهــد. نوشــابه و 
دیگــر نوشــیدنی هــای شــیرین بــه آســانی ســبب مصــرف دوزهــای 
زیــادی از قنــد و فروکتــوز در یــک دوره بســیار کوتــاه از زمــان مــی 
شــود. همانطــور کــه در بــاال گفتــه شــد، ایــن کالــری بــرای جبــران 
ــدازه کافــی نیســت.با ایــن حــال، حتــی زمانــی  ــه ان در روز بعــد ب
ــد  ــاالی قن ــرف ب ــت مص ــده اس ــرل ش ــری کنت ــرف کال ــه مص ک
مایــع ممکــن اســت بــه افزایــش چربــی بــدن منجــر شــود.در یــک 
مطالعــه 10 هفتــه ای، روی مــردم اضافــه وزن و چــاق 25 درصــد از 
کالــری را بــه عنــوان نوشــیدنی حــاوی فروکتــوز را در یــک ســطح 
کالــری کــه بایــد وزن شــما حفــظ کنــد مصــرف کردنــد. در عــوض، 
ــه انســولین و افزایــش چربــی شــکم  ســبب کاهــش حساســیت ب
شــد.عاوه بــر ایــن، تجزیــه و تحلیــل دیگــر نشــان داد که ســوزاندن 
چربــی و میــزان ســوخت و ســاز در افــرادی کــه ایــن رژیــم غذایــی 
غنــی از فروکتــوز را بــه مــدت 10 هفتــه داشــتند کاهــش یافــت. 
شــکر مایــع قنــد خــون و ســطح انســولین را بــاال مــی بــرد و بــه 
ســامت متابولیــک شــما آســیب مــی رســانند . عــاوه بــر ترویــج 
افزایــش وزن، کالــری قنــد مایــع مــی توانــد بــه افزایــش قنــد خون 
و مقاومــت بــه انســولین منجــر شــود.مطالعات مختلــف نشــان مــی 
دهــد مصــرف فروکتــوز بــاال ســبب کاهــش حساســیت به انســولین 
و افزایــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 مــی شــود.به نظــر مــی 
رســد نوشــیدنی های شــیرین بــا ارائه مقــدار زیــادی از فروکتــوز در 
یــک مقــدار کوتــاه از زمــان ایــن خطــر را بیشــتر افزایــش دهــد.در 
تجزیــه و تحلیــل دقیــق از 11 مطالعــه روی بیــش از 300000 نفــر، 
کســانی کــه مصــرف 1-2 نوشــیدنی شــیرین شــده بــا شــکر در روز 
داشــتند احتمــال ابتــا 26 درصــد بیشــتر بــه دیابــت نوع 2 نســبت

 بــه کســانی کــه یــک یــا کمتر نوشــیدنی هــای شــیرین در هــر ماه 
نوشــیدند بــود. عــاوه بــر مقاومــت بــه انســولین و دیابــت، مصــرف 
مکــرر نوشــیدنی هــای شــیرین بــا بیمــاری کبــد چــرب غیــر الکلی 
)NAFLD( مرتبــط اســت.هنگامی کــه شــما فروکتوز بیــش از حد 
مصــرف کنیــد کبــد شــما بــه صــورت گلیکــوژن ذخیــره مــی کنــد 
فروکتــوز اضافــی بــه چربــی تبدیل می شــود. بخشــی از ایــن چربی 
مــی توانــد در کبــد ذخیــره شــود کــه ممکــن اســت ســبب التهاب، 
مقاومــت به انســولین و بیماری کبد چــرب شود.متاســفانه، مقاومت 
بــه انســولین و ســایر مشــکات ســامت مربــوط بــه مصــرف بــاالی 
قنــد مایــع اغلــب در اوایــل دوران کودکــی و نوجوانــی شــروع مــی 
شــود. شــکر مایــع خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلــب را افزایــش مــی 
دهــد قنــد مایــع نیــز اثــرات منفــی بــر ســامت قلب داشــته اســت.

هنگامــی کــه شــما یــک مقــدار زیــادی از فروکتــوز مصــرف کنیــد 
تــری گلیســیرید و دیگــر مولکــول هــای چربــی وارد جریــان خــون 
مــی شــود. مقادیــر باالیــی از ایــن چربــی در خــون ســبب افزایــش 
خطــر بیمــاری قلبــی مــی شــود.همچنین، ایــن بــه طــور انحصاری 
در افــراد چــاق، دارای مقاومــت بــه انســولین و یــا مبتــا بــه دیابــت 
رخ نمــی دهــد. یــک مطالعــه دو هفتــه ای گــزارش داد کــه چندین 
شــاخص ســامت قلــب در هــر دو مــردان جــوان دارای اضافــه وزن 
و یــا بــا وزن طبیعــی کــه مقادیــر زیــادی از نوشــیدنی های شــیرین 
بــا شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال نوشــیدند بدتر شــده اســت.مطالعه 
دیگــری در بزرگســاالن ســالم دریافتنــد کــه حتی دوزهــای کوچک 
تــا متوســط از نوشــابه شــیرین شــده بــا شــکر منجــر بــه تغییــرات 
 CRPو افزایــش در شــاخص التهابــی LDL ناســالم در انــدازه ذرات
مــی شــود.با ایــن حــال، قنــد مایــع ممکــن اســت بــه خصــوص در 
افــراد مقــاوم بــه انســولین مقــاوم و یــا دارای اضافــه وزن مضر باشــد.

در یــک مطالعــه 10 هفتــه ای کــه 25 درصــد کالری را از نوشــیدنی 
ــد در مــردم دارای اضافــه وزن و  سرشــار از فروکتــوز مصــرف کردن
چــاق افزایــش ذرات کوچــک LDL متراکم و کلســترول اکســیده را 
تجربــه کردنــد. ایــن عوامــل خطــر عمــده برای بیمــاری هــای قلبی 

در نظــر گرفتــه شــده اســت. چقــدر شــکر مایــع زیــاد اســت؟ 
اغلــب نوشــیدنیهای شــیرین شــده بــا شــکر کــه مصرف مــی کنید 
بــه احتمــال زیــاد علــت مشــکات بیشــتر شــما هســتند.در یــک 
مطالعــه کــه بیــن 0 - 25 ٪ از کالــری از نوشــیدنی هــای شــیرین 
ــد  ــروه 25٪ بودن ــه در گ ــرادی ک ــده، اف ــه ش ــکر ارائ ــا ش ــده ب ش
افزایــش بیشــتری در عوامــل خطــر بیمــاری نســبت به گــروه ٪10 

داشتند.
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