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پیام مدیرعامل

پیام تبریک مدیرعامل بیمه "ما" به مناسبت عید سعید قربان 

و فدیناه بذبٍح عظیم / صافات )107( 

و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم

عید قربان، روز اثبات تسلیم و بندگی. روز اعتراف به هیچ بودن در برابر معبود و 

معشوق حقیقی و روز وصال به حقیقت تقوا و تسلیم است.

عید قربان که پس از وقوف در شناخت عرفات و شعور مشعر و سرزمین آرزوها 

فرا می رسد، عید رهایی از تعلقات است، رهایی از هر آنچه که غیرخدایی است؛ 

رهایی از تعلقاتی که در روزهای شیوع دوباره ویروس کرونا بیش از پیش و به 

کرات در روح بزرگ تک تک هموطنان غیورمان علی الخصوص کادر پرتاش 

پزشکی مشاهده شده است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ بیمه "ما" در آستانه روز با شکوه عرفه 

فرارسیدن عید سعید قربان را به تمامی مسلمانان جهان، تبریک و تهنیت عرض 

کرده، از درگاه حق تعالی  توفیق پیروی صادقانه از حضرت ابراهیم را  تحت 

عنایات خاصه حضرت ولی عصر  )عج(  مسألت دارم.
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اخبار بیمه "ما"

شرکت بیمه "ما" به عنوان اولین شرکت در صنعت بیمه موفق به دریافت 

تندیس برنزی در دومین دوره جایزه ملی حسابرسی 

داخلی شد.

طــی مراســم برگــزار شــده در روز یک شــنبه 

ــور  ــا حض ــاه  1399 ب ــرداد م ــم م پنج

هیــات  اعضــای  و  مدیرعامــل 

مدیــره،  واحــد حسابرســی داخلــی 

ــی  ــا" در ارزیاب ــه "م ــرکت بیم ش

دوره  دومیــن  داوران  هیــات 

ــی  ــی داخل ــی حسابرس ــزه مل جای

رهنمودهــای  اســاس  بــر  کــه 

حسابرســان  بین المللــی  انجمــن 

داخلــی )IIA( طراحــی شــده اســت، 

ــب  ــه کس ــق ب ــازات الزم موف ــب امتی ــا کس ب

تندیــس برنــزی بــرای عملکــرد ســال هــزار و ســیصد و نــود و هشــت شــد.

بیــژن صــادق رییــس هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمــن تشــکر از زحمــات 

مدیرعامــل، اعضــای هیــات مدیــره و تیــم داوری جایــزه ملــی حسابرســی 

ــراز رضایــت از عملکــرد مدیریــت حسابرســی داخلــی شــرکت  داخلــی و اب

ــای  ــزاری کمیته ه ــرکتی و  برگ ــت ش ــام حاکمی ــتقرار نظ ــت اس ــه اهمی ب

حسابرســی داخلــی، تطبیــق مقــررات، جبــران خدمات و ریســک اشــاره کرد 

و  گفــت: هرچــه واحــد حسابرســی داخلــی قوی تــر عمــل کند، هیــات مدیره 

شــرکت بیمــه "مــا"  نیــز بیشــتر بــه اهداف خــود دســت پیــدا خواهنــد کرد.

ســعید کلوانــی مدیــر حسابرســی داخلــی شــرکت بیمــه "مــا"، ضمــن ابــراز 

ــا  ــت: ب ــی گف ــزه حسابرســی داخل ــت جای خرســندی از دریاف

ــارت  ــا و نظ ــروردگار و رهنموده ــت پ ــف و عنای لط

کمیتــه حسابرســی و حمایت هــای مدیرعامل، 

معاونیــن،  و  مدیــره  هیــات  اعضــای 

مدیریــت حسابرســی داخلــی شــرکت 

بیمــه "مــا" بــه عنــوان اولین شــرکت 

در صنعــت بیمــه موفــق بــه دریافت 

ایــن جایــزه شــده اســت. ایــن 

بررســی کامــل  از  پــس  جایــزه 

ســوابق، گزارشــات و فعالیت هــای 

مدیریــت حسابرســی داخلــی و کمیتــه 

حسابرســی، توســط هیــات داوران بــه 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــا" اختص ــه "م ــرکت بیم ش

ــه  ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــا" اولی ــه "م ــرکت بیم ــرد: ش ــان ک وی خااطرنش

ــره در آن بســیار  ــات مدی ــی و نظــارت هی ــای داخل ــال کنترل ه نحــوه اعم

نزدیــک بــه اســتاندارهای مالــی و حسابرســی و قوانیــن حاکــم بــرآن اســت.

سعید ترک زاده دبیر کل و نائب رئیس هیات مدیره انجمن حسابرسی داخلی 

ایــران در ایــن جلســه در خصوص نقــش نظارتی هیات مدیــره و تفویض آن به 

مدیریــت حسابرســی داخلــی بــه عنوان دســتگاه نظــارت عالیــه جهت کمک 

بــه ســازمان بــرای رســیدن بــه اهــداف تعیین شــده توضیحاتــی را ارائــه کرد.

وی  در ادامــه تصریــح کــرد : هــر ســازمانی کــه در اولیــن حضــور خــود 

دریافت جایزه ملی حسابرسی داخلی
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در جایــزه ملــی حسابرســی داخلــی موفقیتــی کســب 

کنــد بــه افتخــار بزرگــی  دســت پیــدا کــرده اســت. 

شــرکت بیمــه "مــا" بــه عنــوان پیشــتاز و پیــش قــراول نســبت به 

ســایر شــرکت هــای بیمــه در ایــن زمینــه بــا خودبــاوری و تــاش 

همــکاران دســتگاه نظارتــی موفق به کســب ایــن جایزه ملی شــد.

دبیــر کل و نائــب رئیــس هیــات مدیــره انجمــن حسابرســی 

داخلــی ایــران افــزود: بیمــه "مــا" اتفــاق خوبــی را در صنعــت 

بیمــه رقــم زد کــه مــی توانــد نقــش اساســی در ایــن صنعــت 

داشــته باشــد. بــا اقداماتــی کــه توســط مدیــر عامــل، هیــات 

ــن و  ــل قوانی ــت کام ــا رعای ــه حسابرســی و ب ــره و کمیت مدی

مقــررات در چارچــوب اســتانداردهای داخلــی و بیــن المللــی 

ــوان  ــه عن ــد ب ــرکت می توان ــن ش ــت ای ــه اس ــورت گرفت ص

پیشــتاز در صنعــت بیمــه بــا در اختیــار قــرار دادن تجربیــات 

ارزنــده خــود در ایــن حــوزه بــه پیشــرفت و اعمــال هــر چــه 

ــته باشــد. ــایانی داش ــی کمــک ش ــای داخل بیشــتر کنترل ه

ــان  ــن حسابرس ــل از انجم ــه نق ــزارش و ب ــن گ ــاس ای براس

ــدل  ــاس م ــي براس ــي داخل ــي حسابرس ــزه مل ــی، جای داخل

قابلیــت  هــاي حسابرســي داخلــي طراحــي شــده اســت. ایــن 

مــدل، چارچوبــي اســت کــه بــه واحدهــاي حسابرســي داخلــي 

ــي  ــي داخل ــات حسابرس ــده خدم ــه دهن ــاي ارائ ــازمان  ه و س

ــاي  ــدي  ه ــا و توانمن ــت  ه ــد قابلی ــا بتوانن ــد ت ــک می کن کم

ــند. ــا بخش ــت ارتق ــا کیفی ــي ب ــه خدمات ــراي ارائ ــود را ب خ

محــل  از  "مــا"  بیمــه  درصــدی   167 ســرمایه   افزایــش 

تصویــب  مــورد  هــا  دارایــی  ارزیابــی  تجدیــد  مــازاد 

گرفــت. قــرار  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان 

ــه  ــرکت بیم ــرمایه ش ــش س ــی، افزای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

"مــا" از مبلــغ 1500 میلیــارد ریــال بــه 4000 هــزار میلیــارد  ریــال 

ــن و  ــت؛ زمی ــای ثاب ــی ه ــی دارای ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــل م از مح

ــادار  ــازار و اوراق به ــون ب ــرای قان ــرقفلی، در اج ــاختمان و س س

ــازمان  ــاه 1384( در س ــوب آذرم ــران) مص ــامی ای ــوری اس جمه

ــواردی  ــه م ــا ک ــی و از آنج ــورد بررس ــادار م ــورس و اوراق به ب

حاکــی از مغایــرت بــا قوانیــن و مقــررات مربــوط به انتشــار ســهام 

ــت. ــرار گرف ــازمان ق ــب آن س ــورد تصوی ــذا م ــد، ل ــه نش ماحظ

ســاختار  اصــاح  راســتای  در  مذکــور  ســرمایه  افزایــش 

مالــی در اجــرای مفــاد مــاده 14قانــون حداکثــر اســتفاده 

 98/02/15 مصــوب  کشــور)  خدماتــی  و  تولیــدی  تــوان  از 

اســت. پذیــر  صــورت  اســامی(  شــورای  مجلــس 

تصویب افزایش سرمایه 167 درصدی
 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار



6 ماهنامه بیمه "ما"  شماره بیست و چهارم مرداد ماه سال 1399

بــا حضــور حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضو 

هیــات مدیــره بیمه "مــا"، نشســت هم اندیشــی و 

جلســه پرســش و پاســخ معاون شــبکه فــروش و 

توســعه بــازار و مدیــر امور نماینــدگان، کارگــزاران 

و شــعب با نمایندگان اســتان تهــران  برگزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در ایــن 

ــظ  ــا و حف ــروس کرون ــل شــیوع وی ــه دلی ــه ب مراســم ک

ســامت شــبکه فــروش بــا حضــور نماینــدگان پرفــروش 

اســتان برگــزار شــد، جلســه پرســش و پاســخ  بــا 

ــد. ــام ش ــتی انج ــای بهداش ــکل ه ــه پروت ــت کلی رعای

 در ابتــدای ایــن مراســم، حجــت بهاری فــر مدیرعامل به 

ایــراد ســخنانی در خصــوص فعالیــت هــای بیمه "مــا" در 

چهــار مــاه ابتدایــی ســال 1399 کــه در راســتای تحقــق 

اهــداف و خدمات رســانی هرچــه مؤثرتر به بیمــه گذاران 

انجــام شــده اســت، پرداخــت و بر لــزوم برگــزاری کارگاه 

هــای آموزشــی بیشــتر و با کیفیت تــر و مدیریــت دانش 

و انتقــال تجربیــات نماینــدگان بــه یکدیگــر تاکیــد کرد.

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: پیشــبرد اهــداف تبییــن 

شــده، منــوط بــه افزایــش هرچــه بیشــتر  تعامات شــبکه 

ــم  ــش حج ــتادی و کاه ــی و س ــران فن ــا مدی ــروش ب ف

کار شــبکه فــروش اســت کــه ایــن موضــوع بــا تفویــض 

اختیــار بــه نماینــدگان باســابقه امــکان پذیــر خواهــد بود.

بهــاری فــر علیرغــم گســترش مــوج دوم ویــروس 

نشست هم اندیشی مدیرعامل با نمایندگان استان تهران

کرونــا و مشــکات اقتصــادی بوجــود آمــده بــرای هموطنــان، افرایــش فــروش بیمــه 

ــبکه  ــاالی ش ــیل ب ــدی و پتانس ــی از توانمن ــال 99 را ناش ــی س ــاه ابتدای ــار م ــا" در چه "م

فــروش دانســت و گفــت: کاهــش دغدغــه پرســنل و شــبکه فــروش علــی الخصــوص 

در ایــن ایــام بســیار حائــز اهمیــت اســت تــا بتوانیــم بــا حفــظ فاصلــه اجتماعــی و 

ــم. ــرار کنی ــته را تک ــال گذش ــای س ــت ه ــط، موفقی ــوری و برخ ــات غیرحض ــزاری جلس برگ

ــازار  در ایــن مراســم ضمــن تاکیــد بــر  نقــش نماینــدگان  معــاون شــبکه فــروش و توســعه ب

شــبکه فــروش در عملکــرد یــک شــرکت خدماتــی گفــت: در برنامــه راهبــردی شــرکت، توجــه 

ــت.  ــده اس ــرد ش ــت عملک ــدگان در کیفی ــش نماین ــروش و نق ــبکه ف ــه ش ــی ب ــژه و خاص وی

بــه همیــن منظــور و در راســتای ارتقــای کیفیــت شــبکه فــروش ، افزایــش دانــش و مهــارت 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــاظ فن ــا از لح ــازی آنه ــی و توانمندس ــدگان در بازاریاب نماین

مدیــر امــور نماینــدگان، کارگــزاران و شــعب بیمــه "مــا" در ایــن مراســم بــه بحــث و تبــادل نظــر 

ــای  ــه ه ــروش بیم ــدگان، ف ــکات نماین ــا و مش ــه ه ــون دغدغ ــی همچ ــوص موضوعات در خص

عمــر و ســرمایه گــذاری، چگونگــی بازاریابــی رشــته هــای بیمــه ای، توجــه بیشــتر بــه فــروش 

ــت. ــدگان پرداخ ــوزش نماین ــزوم آم ــای کان و ل ــه ه ــا بیم ــه ب ــرد در مقایس ــای خ ــه ه بیم

پرفــروش  نماینــدگان  از  تعــدادی  از  مراســمی  طــی  پایــان  در  اســت  گفتنــی 

شــد. قدردانــی  زحماتشــان  و  هــا  تــاش  پــاس  بــه  ســال 99   در  تهــران  اســتان 
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ــی  ــه منته ــار ماه ــا" در چه ــه "م ــرکت بیم ــدی ش ــه تولی ــق بیم ح

بــه تیــر مــاه ســال جــاری بــا 45 درصــد افزایــش نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال گذشــته  بــه 3920 میلیــارد ریــال رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی، حــق بیمــه تولیــدی شــرکت بیمــه "مــا" در 

تیــر مــاه ســال 1399 بالــغ بــر 1.165 میلیــارد ریــال بــوده کــه نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 50 درصــد رشــد داشــته اســت . بیمــه 

ــارد  ــه  3920 میلی ــک ب ــال 99 نزدی ــی س ــاه  ابتدای ــار م ــا" در چه "م

ــم 2690  ــه رق ــبت ب ــه نس ــت ک ــرده اس ــد ک ــه تولی ــق بیم ــال ح ری

ــته اســت.  ــد داش ــر 45 درصــد رش ــغ ب ــال 98 بال ــی  س ــارد ریال میلی

ایــن در حالــی اســت که به دلیل مدیریت صحیح ریســک، ســهم پرتفوی 

هــای پــر ریســک ثالــث و درمــان کاهــش یافته و تنهــا 37 درصــد از کل 

پرتفــوی تولیــد شــده بــه ایــن دو رشــته بیمــه ای اختصاص یافته اســت.

ســال  ماهــه  چهــار  خســارت  نســبت  اســت  گفتنــی 

. اســت  بــوده  درصــد   43  ، "مــا"  بیمــه  شــرکت   1399

در تیر 99 رخ داد؛

رشد 50 درصدی نسبت به سال گذشته

بیمه "ما" حامی پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نقــل از حــوزه رادیــو تلویزیــون 

گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــر اســاس آخرین نظرســنجی 

مرکــز تحقیقات رســانه ملی بیــش از 80 درصد مردم در تیرمــاه 99 ، بیننده 

برنامه هــای مختلــف ســیما بوده انــد و »عصرجدید« شــبکه ســه بــا حمایت 

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"، حــدود 54 درصــد بیننــده، پرمخاطب تریــن 

برنامــه شــناخته شــد. شــبکه ســه نیــز بــا چهاربرنامــه درمیــان ده برنامــه 

نخســت ســیما از نظرمیزان مخاطب درصدر شــبکه های ســیما قرار گرفت.

شــرکت بیمــه "مــا" باحمایــت از برنامــه تلویزیونــی عصرجدیــد تــاش مــی 

کنــد در کنــار هنرمنــدان و دســت انــدرکاران تولیــد ایــن برنامــه، مســیر 

رشــد و بلــوغ شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه را همــوار و فرصــت دیــده 

ــی را تامیــن کند.تمامــی شــرکت کننــدگان در  شــدن اســتعدادهای ایران

برنامــه تلویزیونــی عصرجدیــد تحــت پوشــش بیمه حــوادث بــرای خطرات 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــی ناش ــی و جزی ــم کل ــو دائ ــص عض ــا نق ــوت ی ف

برنامه تلویزیونی عصر جدید با حمایت بیمه " ما"، بانک ملت و به پرداخت 

ملت به عنوان پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون شناخته شد.
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ــا" در  ــه "م ــوب شــرکت بیم ــرد مطل ــت: عملک ــا" گف ــه "م ــل بیم مدیرعام

ســال 99 در دو بخــش بیمه گــری و ســرمایه گذاری در تاریــخ فعالیــت 

شــرکت بی ســابقه بــوده و قطعــا بــه عنــوان یــک رکــورد ثبــت خواهــد شــد.

بــه نقــل از روزنامــه دنیــای اقتصــاد، حجــت بهــاری فــر در خصــوص عملکــرد 

ــاه  ــه طــور کلــی در بخــش بیمه گــری در 4 م ایــن شــرکت تاکیــد کــرد: ب

ــا یــک رشــد 45 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ابتــدای ســال ب

گذشــته روبــه رو بودیــم و در بخــش ســرمایه گذاری نیز توانســتیم بازده بســیار 

چشــمگیری محقــق کنیــم؛ در همیــن حــال در 3 مــاه منتهــی بــه خردادماه، 

ســرمایه گذاری در ســهام حــدود 441درصــد و درآمــد ســود نقــدی حــدود 

125درصد نســبت به دوره مشــابه ســال قبل رشــد داشــته اند و درآمد حاصل 

از خریــد و فــروش نیز نســبت به دوره مشــابه ســال قبل 12 برابر شــده اســت.

وی، در خصــوص ایــن رشــد توضیــح داد: درســال 1398 شــاخص کل  بورس، 

رشــدی معــادل 186 درصــد را تجربــه کــرد. از ایــن رو شــرکت بیمــه "مــا" در 

ــت ســرمایه گذاری ها  ــه تقوی ــوط ب ــه سیاســت های مرب راســتای اجــرا و ادام

و همچنیــن پیش بینــی افزایــش منابــع در ســال 99، تصمیــم بــه اســتفاده 

حداکثــری از منابــع در چارچــوب آیین نامــه 97 بیمــه مرکــزی گرفــت. وی 

ــش  ــازی و افزای ــال 98 بهینه س ــی س ــاه پایان ــن  در دوم ــه  داد: بنابرای ادام

اولویــت  در  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و  بورســی  پرتفــوی  ســقف 

ــده  ــام ش ــای تم ــه آن، به ــه در نتیج ــد ک ــرار گرفتن ــرمایه گذاری ها ق س

پرتفــوی در پایــان خــرداد 99 بــه مبلــغ  6850 میلیــارد ریــال بود که نســبت 

ــود. ــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــدی معــادل 441 درصــد را شــاهد ب ب

وی همچنیــن تصریــح کــرد: شــرکت بیمــه "مــا" در چهار مــاه ابتدای امســال 

نیــز موفــق بــه تولیــد 3920 میلیــارد ریــال حق بیمه شــده اســت که نســبت 

بــه رقــم 2690 میلیــارد ریالــی  ســال 98 بیــش از 45 درصــد رشــد داشــته 

اســت. همچنیــن حــق بیمــه تولیــدی در تیرمــاه ســال 1399 بیــش از 1165 

میلیــارد ریــال بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 50درصــد 

رشــد را تجربــه کــرده اســت. وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــه دلیــل مدیریت 

صحیــح ریســک، ســهم پرتفوهــای پرریســک ثالــث و درمــان کاهــش یافتــه 

و تنهــا 37 درصــد از کل پرتفــوی تولیــد شــده بــه  ایــن دو رشــته بیمــه ای 

ــه گفتــه بهاری فــر، نســبت خســارت چهــار مــاه  اختصــاص یافتــه اســت. ب

رشد فعالیت های بیمه گری و سرمایه گذاری بیمه "ما"
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ابتــدای ســال 1399 نیــز 43 درصــد بوده اســت کــه در حد مطلوبی قــرار دارد.

مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا"  همچنیــن در مــورد آخریــن اقدامــات انجــام 

شــده در زمینــه افزایــش ســرمایه شــرکت تصریح کــرد: مراحل انجــام افزایش 

ســرمایه از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا از مبلــغ 1500 میلیــارد 

ریــال بــه 4 هــزار میلیــارد ریــال کمــاکان در دســت انجــام اســت. بــه گفتــه 

وی پــس از ثبــت ســرمایه جدیــد بــه مبلــغ 4 هــزار میلیــارد ریــال، شــرکت 

از ســرمایه الزم بــرای دریافــت مجــوز قبولــی اتکایــی برخــوردار خواهــد شــد 

کــه امیدواریــم مراحــل آن بــه ســرعت انجــام پذیــرد. بهاری فــر معتقد اســت: 

دریافــت مجــوز اتکایــی قبولــی، نقطــه عطفــی در تاریــخ شــرکت بیمــه »ما« 

محســوب شــده و بــاب جدیــدی از فعالیــت را به روی شــرکت بــاز خواهد کرد 

کــه امیدواریــم منجــر بــه توســعه فعالیت هــا و افزایش بازدهی شــرکت شــود.

ــه معــروف و  ــان در محیــط خودشــان، امــر ب امــام خامنــه ای : جوان

ــه  ــر ب ــه معــروف، ام ــر ب ــن واجــب ام نهــی از منکــر کننــد. چــرا ای

ــوز اقامــه نشــده اســت؟  کارهــای خــوب در جامعــه ی اســامی هن

نگوییــد بــه مــن چــه؛ او هــم نمــی توانــد بگویــد بــه تو چــه : اگــر هم 

گفــت، شــما اعتنــا نکنیــد. بعضــی خیال مــی کنند تــا منکــری دیده 

شــد، بایــد بــا مشــت بــه ســراغش برونــد!  نــه،  مــا ســاحی داریم که 

از مشــت کارگرتــر اســت، آن چیســت؟ ســاح زبــان. زبــان از مشــت 

ــد. ــر اســت ؛ مشــت کاری نمیکن ــر و موثرت ــر و نافذت ــی کارگرت خیل

بعضــی جوانــان بــه مــا نامــه مــی نویســند کــه اجــازه بدهیــد مــا بــا 

ایــن تظاهــرات منکراتــی، مقابلــه و مبــارزه کنیم. خیلی خــوب، مقابله 

بکنیــد؛ امــا چطــور؟ بریزیــد، طــرف مقابــل را تکــه پــاره کنیــد؟! نــه ، 

ایــن نیســت. حــرف بزنیــد، بگویید؛ یــک کلمه بیشــتر هــم نمیخواهد ؛ 

الزم نیســت که ســخنرانی بکنید کســی که میبینید خافــی را مرتکب 

میشــود دروغ، غیبــت، تهمــت، کینــه ورزی نســبت بــه بــرادر مومــن، 

بــی اعتنایــی بــه محرمــات دیــن، بــی اعتنایــی بــه مقدســات، اهانت به 

پذیرفتــه هــای ایمانــی مــردم، پوشــش نامناســب ، حرکت زشــت . یک 

کلمــه ی آســان بیشــتر نمــی خواهــد ؛ بگوییــد : ایــن کار شــما خــاف 

ــا خشــم همــراه باشــد. شــما  اســت، نکنیــد ؛ الزم هــم نیســت کــه ب

بگوییــد، دیگــران هــم بگوینــد، گنــاه در جامعــه خواهــد خشــکید. چرا 

کســانی از گفتــن ابــا میکننــد؟ یــک عــده بــر اثر ضعــف نفــس از گفتن 

ابــا میکننــد، یــک عــده هم خیــال میکنند کــه گفتن فایــده یی نــدارد، 

بایــد بــا دســت جلــو برونــد ! نــه ، زبــان از دســت خیلــی مهم تر اســت.

واجب فراموش شده...
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اخبار شعب

استان تهران

 استان آذربایجان شرقی

اهتزاز پرچم شرکت بر فراز قله  دماوند توسط 
همکاران شعبه غرب

حضور مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران در 
شعبه تبریز به منظور بررسی عملکرد شعبه و بازدید 

از دفاتر نمایندگان 

استان کهگیلویه و بویراحمد
نشست صمیمانه سرپرست شعبه یاسوج با نمایندگان 

فعال گچساران و دهدشت
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استان آذربایجان شرقی
دیدار با فرماندار شهرستان مراغه در راستای  افزایش 

تعامات دو طرفه

استان آذربایجان شرقی
گفت وگو  رییس شبه تبریز با مدیران شرکت صبا پاالیه 

در خصوص صدور بیمه نامه هاي مورد نیاز

 استان کهگیلویه و بویراحمد
بازدید مدیریت شعب بانک ملت استان و هیات همراه 

از شعبه یاسوج
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اخبار بیمه مرکزی

مدیــرکل نظــارت بــر شــبکه خدمــات بیمــه ای بــا ابــاغ بخشــنامه ای 

بــه شــرکت هــای بیمــه، بــر لــزوم رعایــت ضوابــط همــکاری عرضــه 

کننــدگان محصوالت بیمــه ای با بازاریابــان برخط )آنایــن( تاکید کرد.

ــه  ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب

مرکــزی، مهــرداد رضایــی مدیــرکل نظــارت بــر شــبکه خدمــات بیمــه 

ای بیمــه مرکــزی در ایــن بخشــنامه آورده اســت، نظــر بــه گزارشــات 

واصلــه مبنــی بــر تخلــف برخــی نماینــدگان شــرکت هــای بیمــه در 

ــه،  ــتارت آپ بیم ــه اس ــوم ب ــای موس ــرکت ه ــا ش ــکاری ب ــوه هم نح

ضمــن تأکیــد بــر لــزوم اجــرای مقــررات و ضوابــط مربــوط بــه انعقــاد 

قــرارداد همــکاری عرضــه کننــدگان محصــوالت بیمــه ای بــا بازاریابــان 

ــن حــوزه کــه  ــف در ای ــا نماینــدگان متخل برخــط، ضــروری اســت ب

ــه  ــود ب ــور خ ــز عب ــری و رم ــام کارب ــذاری ن ــه واگ ــدام ب ــاً اق بعض

اســتارتاپ هــای بیمــه ای نمــوده و باعــث ایجــاد فضــای بــی اعتمــادی 

ــرد . ــورت پذی ــی ص ــورد قانون ــوند، برخ ــی ش ــه م ــت بیم در صنع

ــد  ــه بای ــوالت بیم ــط محص ــان برخ ــنامه بازاریاب ــن بخش ــق ای طب

مجوزهــای الزم را از نهادهــای ذی صــاح در حــوزه تجــارت الکترونیک 

ماننــد »ای_ نمــاد« از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و نمــاد ســامان 

دهــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اخــذ کــرده باشــند.

بازاریابــان برخــط بایــد ابزارهــای الزم را بــه نحــوی فراهــم کننــد کــه :

- متقاضــی خدمات بیمــه ای بتواند مواردی نظیر قیمت نهایی محصول 

بیمــه ای و مقایســه قیمــت بیــن بیمــه گــران و میــزان تعهــدات بیمــه 

گــر را بــه درســتی ارزیابــی کــرده و تصمیم گیری درســتی انجــام دهد.

- امــکان انصــراف پــس از پایــان ثبــت ســفارش برخــط و قبــل 

باشــد. پذیــر  امــکان  متقاضــی  بــرای  نامــه  بیمــه  صــدور  از 

ویــژه  بــه  عمومــی  شــرایط  بیمــه،  پیشــنهاد  فــرم  مفــاد   -

بــه  بایــد  بیمــه  محصــول  هــای  محدودیــت  و  اســتثنائات 

از  قبــل  و  فــروش  فرآینــد  طــی  در  و  مناســب  صورتــی 

باشــد. مشــاهده  قابــل  متقاضــی  بــرای  بیمــه  تقاضــای  ثبــت 

- از شــفافیت و ســادگی اطاعات قبل و طی فرآیند صدور اطمینان 

حاصل شود.

- اطاعــات شــخصی متقاضــی خدمــات بیمــه و بیمــه گــذاران در تمام 

مراحــل بایــد حفــظ شــود و محتــوا و مطالــب منــدرج در صفحــات وب 

بازاریابــان بایــد منطبــق بر قوانین و مقررات بیمه و ســایر مقررات باشــد.

ــد  ــه موظفن ــمی بیم ــزاران رس ــه و کارگ ــدگان بیم ــن نماین - همچنی

نســخه ای از قــرارداد همــکاری بــا بازاریابــان را حســب مــورد 

ــد. ــال کنن ــزی ارس ــه مرک ــود و بیم ــط خ ــه ذیرب ــرکت بیم ــرای ش ب

مذکــور  بخشــنامه  مفــاد  رعایــت  مســئولیت  اســت،  گفتنــی 

حســب  برخــط  بازاریابــان  بــا  همــکاری  نحــوه  خصــوص  در 

موضــوع برعهــده شــرکت بیمــه، نماینــدگان بیمــه و کارگــزاران 

اســت. آنهــا  بــا  همــکاری  قــرارداد  دارای  بیمــه  رســمی 

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای اعام کرد:

استارت آپ ها باید براساس قرارداد همکاری عرضه کنندگان 

محصوالت بیمه ای با بازاریابان برخط اقدام کنند
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رژي  اـن عمـده  بخـش  تـامین  منظـور  ه  ـب هـا،  کربوهیـدرات  ه  روزاـن  

به  ها  کربوهیدرات  ایـن  اسـت.  ضـروري  مغـذي  مـواد  از  برخـي  و 

مصـرف  کـه  شـوند  مـي  بنـدي  دسـته  پیچیـده  و  سـاده  شـکل  دو 

ـــان  ـن ـــواع  اـن ـــرنج،  ـب ازجملــــه  پیچیـده  هـاي  کربوهیـدرات  واع  اـن

ســــبوس دار)جــــو و ســــنگک( و ماکــــاروني ترجیحــــا ســــبوس 

دار، رشــــته و غــــات صــــبحانه، سبزي ها و میوه ها توصیه مي شود.  

تنفسـي،  عضـات  داشـتن  نگـه  قدرتمنـد  و  سـالم  منظــور  بــه 

در  واحـد  دو  حـداقل  را  پـروتئین  از  غنـي  منـابع  بایـد  بیمـاران 

ایـران  غـذایي  هـاي  رهنمـود  و  غـذایي  هـاي  گـروه  براساس  روز 

گوشـت  انواع  شـامل  هـا  پـروتئین  منـابع  بهتـرین  کننـد.  دریافـت 

مـرغ،  تخـم  ات  حبوـب واع  اـن طیـور(،  و  مـاهي  مـرغ،  )قرمـز،  هـا 

باشند.  مي  نمک  بدون  هاي  آجیل  انواع  و  پاستوریزه  لبنیات  واع  اـن

ـه و تــامین  ـرژي مــورد نیــــاز روزاـن بــه منظور تــامین بخشــــي از اـن

مدیریت تغذیه در کرونا

تـا  خفیـف  طیـف  داراي   COVID-19 ا کروـن ویـروس 

د نشـانه هــــایي ماننــــد  شـدید اسـت کـه مـي تواـن

ســــرماخوردگي، تــــب، ســــرفه، تنگــــي نفــــس و 

ـه همــــراه داشــته  ســــایر مشــــکات تنفســــي را ـب

باشــد. کلیــه گــروه هــاي سني مي توانند تحت تـاثیر 

مبتایـان  سـالمندان،  امـا  د  گیرـن قـرار  ویـروس  ایـن 

خـون،  پرفشـاري  عروقـي،  قلبـي-  بیمارهـاي  ه  ـب

مبتایـان  کبـدي،  و  تنفسـي  مشکات  و  آسم  دیابت، 

خطـر  معـرض  در  بیشـتر  ایمنـي  سیسـتم  نقـص  ه  ـب

از  مراقبت  بنابراین  هستند.  ا  کروـن ویـروس  ه  ـب تا  اـب

تا در ایـن افـراد کـاما ضـروري  آنها و پیشگیري از اـب

ه ویروس  تا ـب ه عـوارض ناشـي از اـب ا توجـه ـب اسـت. ـب

باشد: مي  زیر  شرح  به  اي  تغذیه  هاي  توصیه  کرونا 

توجه داشته باشید چه در شرایط عادي و چه در شرایط 

اضطرار، الزم است تعادل و تنوع در مصرف کلیه مواد غذایي 

رعایت شود. دریافت کلیه ویتامین هاي مورد نیاز بدن براي 

افزایش سطح ایمني و مقابله با بیماري و بهبودي از طریق 

منابع غذایي آن تامین شود و منابع غذایي حاوي ویتامین ها 

و اماح هیچ گونه ارجحیتي بر یکدیگر ندارند. از توصیه به 

مصرف کلیه مکمل ها در این شرایط خودداري شود زیرا 

مصرف دوزهاي باالي ویتامین و مواد معدني اثر محافظتي 

ثابت شده اي در پیشگیري از بیماري هاي عفوني ندارد.

    توصیه هاي تغذیه اي در بیماري هاي تنفسی
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برخــــي از اســــیدهاي چــرب ضــــروري و ویتــــامین هــاي 

هـــاي  چربــی  و  هـا  روغـن  از  ه  روزاـن باید  چربي  در  محلول 

نبـاتي  روغـن  یـا  گیـاهي  روغـن  شـود.  اسـتفاده  خـوراکي 

گـردو،  روغـن  زیتـون،  ه،  داـن پنبه  سویا،  آفتابگردان،  شـامل 

و  کنجـد  زیتـون،  ماننـد  هـایي  روغـن  اسـت.   ..... و  کنجـد، 

و  نیسـتند  مناسـب  کـردن  سرخ  براي  و.....  آفتابگردان  روغن 

ه  د. در ضـمن ایـن روغـن ها ـب راي پخـت و پـز مناسـب تـرـن ـب

دلیـل خـواص آنتـي اکسـیدان هـاي طبیعـي ماننـد ترکیبـات 

پلـي فنلـي و ویتـامین E، بتاکـاروتن داراي ارزش تغذیــــه اي 

ـده شــوند.  ـوده و بایــد در برنامــه غــذایي گنجاـن ـــي ـب فراواـن

ـي هاي  توجــــه داشــته باشــــید: مصــرف روغــن هــا و چرـب

حیواني شامل، کره، روغن ماهي پیه، دنبه و... باید محدود شود.

ترشـحات  شـود  مـي  باعـث  آب  مناسب  مقدار  مصرف 

تـر  راحـت  و  شـده  تـر  رقیـق  هـوایي  مجـاري  درون 

آب  یوان  ل   8-6 مصرف  شوند.  تخلیه  و  کننـد  حرکـت 

شود.  مي  توصیه  روزانه  صورت  به  مایعات  سایر  یا  و 

مصــــرف 4-6 وعــــده غــذایي کوچــک و بــــا حجــم کــم 

در طــــول روز بــه جــاي مصــــرف 2 تــا 3 وعــده غــذایي 

حجــیم توصیه مي شود تا دیافراگم حرکـت آزادانـه بـه سـمت 

بـاال و پـایین داشـته باشـد. درصـورتي کـه مصـرف برخـي مـواد 

غذایي خام منجر به نفخ شدید و اختال در تنفس گردید مصرف 

آنها را کاهش دهند.  غذاهایــیکه حاوي مقادیر زیـادي چربـي و 

نمـک اسـت موجـب تحریـک سیسـتم ایمنـي بـدن مـي شـود 

و مـي توانـد بــه ایجــاد تــورم و التهــاب قســمتهاي مختلــف 

بــــدن و از جملــــه مجــراي تنفســــي و مســیرهاي هــوایي 

منجــــر شــــود. بنابراین مصرف غذا هاي حـاوي مقـادیر زیـاد 

سـدیم در مـواد غـذایي ماننـد انـواع کنسـرو هـا و شـوري هـا و 

غـذاهاي فرآوري شده مانند سوسیس و کالباس باید محدود شود.
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