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مدیرعامــل شــرکت بیمــه "مــا" بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن روزکارگــر و معلــم در پاسداشــت از خدمــات ارزنــده ایــن قشــر زحمتکــش و همچنیــن 
طایــه داران علــم و معرفــت پیامــی را صــادر کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، حجــت بهــاری فربــا اشــاره بــه فــرا رســیدن روز  کارگــر و 
معلــم در پاسداشــت از خدمــات ارزنــده ایــن طایــه داران علــم و معرفــت پیامــی را صــادر کــرد کــه در بخشــی از آن آمــده اســت: روز معلــم تداعــی 
گــر بهتریــن جلــوه از انــوار خداونــدی یعنــی مقــام تعلیــم و معلمــی اســت. روز توّجــه بــه آغــاز خلقــت و شــروع بعثــت اســت کــه بــا امــر مقــّدس 
تعلیــم آغــاز شــد ، روز ارج نهــادن بــه مقــام و جایــگاه معلــم اســت. روز عاشــقانه بــه تصویــر کشــیدن بندگی،تواضــع و فروتنــی در مقابــل اول معلــم 
خلقــت یعنــی خداونــد عالمیــان  و کرنــش در مقابــل پیامبــران راســتین و ائمــه اطهــار )س(اســت کــه معلمیــن بشــرند.در تقویــم جمهــوری اســامی 
ایــران دوازدهــم اردیبهشــت مــاه بــه گرامیداشــت یــاد و خاطــره اســتاد بــزرگ علــم و ایمــان شــهید مرتضــی مطهــری )ره( بــه نــام روز معلــم مزیــن 
گشــته اســت ، فرهنگیــان بزرگــوار و ارجمنــدی کــه اســتوارانه و از دیربــاز در خــط مقــدم نجــات انســان از تاریکخانــه جهــل و ندانســتن ایســتاده اند و 
پیامبرگونــه در ســنگر علــم و ایمــان بــه آمــوزش و پــرورش کــودکان، نوجوانــان و جوانــان ایــران اســامی  می پردازند.بــی تردیــد وظیفــه و نقــش مهــم 
و اثرگــذار معلمــان در تولیــد دانــش بایــد بــه شایســتگی تبییــن و بازآفرینــی شــود و در ایامــی کــه بــه نــام زحمتکــش ترین، مفیــد تریــن و موثرترین 
شــهروندان جامعــه مزیــن شــده، بــر مــا اســت تــا قــدر و منزلــت آنــان را بیــش از پیــش ارج نهیــم.او همچنین بــا اشــاره بــه »روز جهانــی کار و کارگر« 
گفت:کارگــران تاشــگرانی کــه بــازوان پرتــوان، اراده پوالدیــن و عــزم جــزم آن هــا، نــه تنهــا بــرای خانواده هایشــان رزق و روزی حــال بــه ارمغــان 
مــی آورد، بلکــه حــّال بخشــی از مشــکات بســیاری از شــهروندان در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی هســتند و آثــار و بــرکات کار و تــاش آن هــا 
بــه خوبــی نمایــان اســت. بهــاری فــر در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارائــه خدمــات بیمــه ای نویــن بــه فرهنگیــان ،  معلمــان و کارگــران بــه جایــگاه 
صنعــت بیمــه در کشــور اشــاره کــرد و اینگونــه گفت:بــی تردیــد، صنعــت بیمــه در تســهیل و رونــق فعالیــت هــای اقتصــادی در جامعــه نقش اساســی 
دارد و ایــن صنعــت در اقتصــاد و بــازار ســرمایه یکــی از بخــش هــای پیشــرو و مهــم اســت. در شــرایط فعلــی بیمــه و بانکــداری از ملزومــات اقتصــاد 
مــدرن اســت و هرگونــه فعالیــت اقتصــادی بــدون پشــتوانه ایــن دو ناموفــق خواهــد بود.ارتقــای جایــگاه صنعــت بیمــه در اقتصــاد ملی ضروری اســت و 
بــا ایــن رویکــرد از یــک ســو مــی تــوان بعــد حمایتــی آن را در اقتصــاد بهبــود بخشــید و از دیگــر ســو منابــع بیشــتری را بــرای ســرمایه گــذاری هــای 
ایــن بخــش ایجــاد کرد.توســعه صنعــت بیمــه بــرای شــکوفایی اقتصــاد کشــور، از طریــق ارائــه پوشــش هــای بیمــه ای مختلــف و مناســب بــرای رفــع 
نگرانــی ســرمایه گــذاران و افزایــش رفــاه خانــواده هــا ضــروری اســت. وجــود شــرکت هــای بیمــه خصوصــی و رقابــت آنهــا، تاثیر تعییــن کننــده ای بر 
تعمیــم و توســعه بیمــه داشــته اســت و الزم اســت تنــوع بخشــی خدمــات بیمــه ای و عرضــه پوشــش هــای جدیــد بیمــه ای منطبــق بــا نیــاز جامعــه 
بــرای گســترش ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصــادی کشــور در برنامــه توســعه صنعــت بیمــه دنبــال شــود. بــه طــور کلــی نقــش اصلــی بیمــه کاهــش 
ریســک اســت. هرچــه احتمــال ریســک باالتــر باشــد، احتمــال اینکــه کســب و کار در آن زمینــه ســرمایه گذاری کنــد کمتر اســت. بیمه بــرای کنترل 
و بــی اثــر کــرن فشــارهای حــوزه هــای مختلــف در اقتصــاد مقاومتــی، نقشــی حیاتــی دارد و حتــی مــی توانــد چنیــن فشــارهایی را به فرصــت تبدیل 
کنــد. بــرای رســیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــر تولیــد داخلــی کشــور و تــاش بــرای خوداتکایــی تاکیــد داشــت کــه اگــر نیــک بنگریــم جایــگاه 
بیمــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بســیار کلیــدی اســت.اما شــرکت بیمــه  "مــا " طــی ســالها فعالیــت تــاش کــرد بــا درنظــر گرفتــن مولفــه های 
مختلــف خدمــات متنوعــی را در بخــش هــای مختلــف ارائــه دهــد کــه بــا نتایجــی چــون افزایــش ســطح رضایتمنــدی مشــتریان همــراه بــود.وی در 
ادامــه تاکیــد کــرد کــه ایــن شــرکت در کنــار ارائــه خدمــات درخــور بــه مشــتریان خــود در زمینــه انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی ظهــور و بــروز 
قابــل توجهــی داشــت بــه طــوری کــه شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در پنجمیــن کنفرانــس ملــی “فرهنــگ  ســازمانی بــا رویکــرد مدیریــت در شــرایط 
بحــران" موفــق بــه دریافــت جایــزه مســئولیت  اجتماعــی مدیریــت شــد.جایزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت به پــاس اتخــاذ تدابیــر اندیشــمندانه در 
راســتای ایفــای تعهــدات، اقدامــات انســان دوســتانه از جملــه حمایــت از محیــط بانان کشــور و عملکرد مناســب در زمینه مســئولیت هــای اجتماعی و 
همچنیــن تــاش هــای شــبانه روزی پرســنل و بالــغ بــر ۳000 نماینــده شــبکه فــروش در راســتای  عمــل به اســتراتژی هــای تبیین شــده و مدیریت 

بحــران در زمــان شــیوع کوویــد 19 بــه دکتــر بهــاری فــر مدیــر عامــل شــرکت اعطــا شــد.

همزمان با فرا رسیدن روزکارگر و معلم ؛
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــا" ب ــد مدیرعامــل شــرکت بیمــه "م تاکی

ــران ــان و کارگ ــه فرهنگی ــر ب ــه ای موث بیم
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اخبار بیمه "ما"

بابت پرداخت سریع خسارت شهدای مدافع محیط زیست ؛
ــر  ــا" تقدی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از بیمــه "م

کــرد

ــط زیســت اســتان  ــع محی ــزار شــهدای مداف طــی مراســمی در م
زنجــان و ادای احتــرام بــه ایــن عزیزان و خانــواده های گرانقدرشــان، 
ــره  ــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدی ــا حضــور حجــت بهــاری ف ب
شــرکت بیمــه "مــا" و هیــات همــراه، مدیرکل محیط زیســت اســتان 
زنجــان و جمشــید محبــت خانــی فرمانــده یــگان ســازمان حفاظت 
ــه   ــال خســارت ب ــارد ری ــا بیــش از  ده میلی محیــط زیســت، جمع
محیــط بانــان زنجانــی در کمتریــن زمــان ممکــن پرداخــت شــد.به 
گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل 
ــورخ 16  ــت: در م ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــره ب ــات مدی و عضــو هی
فروردیــن مــاه ســال جــاری در منطقــه حفاظــت شــده فیلــه خاصه 
اســتان زنجــان دو محیــط بــان شــهید آقایــان میکائیــل هاشــمی و 
مهــدی مجلــل در حیــن گشــت زنــی شــبانه روزی در منطقــه و بــه 
منظــور حفــظ و حراســت از انفــال عمومــی و مواهــب طبیعــی بــه 
ویــژه حفاظــت از گونــه وحشــی آهــو در این منطقــه ) آخریــن گونه 
هــای باقیمانــده در منطقــه شــمالغرب ( متوجه حضور دو شــکارچی 
غیــر مجــاز شــده و بــرای جلوگیــری از تعــرض و شــکار غیــر مجــاز 
ایــن گونــه هــای ارزشــمند درصــدد تعقیــب و گریــز آنهــا بــر مــی 
آینــد کــه ایــن تعقیــب و گریــز منجــر بــه درگیــری و تیــر انــدازی 
شــده و در نهایــت متعرضیــن بــه محیــط زیســت باعــث شــهادت 
ایــن دو محیــط بــان شــده و داغــی را بــر دل خانــواده داغدارشــان 
و جامعــه مدافعــان و حافظــان محیــط زیســت مــی گــذارد. 
خوشــبختانه بــه همــت نیروهــای انتظامــی و امنیتــی و ارگانهــای 
دیگــر ایــن متعرضیــن در کوتــاه تریــن زمــان دســتگیر و در حــال 
حاضــر در اختیــار قــوه قضائیــه قــرار دارنــد.وی درخصــوص تشــکیل 
پرونــده محیــط بانــان زنجانــی درشــرکت بیمــه "مــا" گفــت: پــس از 
دســتور رییــس قــوه قضائیــه در خصــوص روشــن شــدن وضعیــت 
مجرمــان حادثــه مذکــور و در راســتای ایفــای تعهــدات تفاهــم نامــه 
شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــز و حمایــت از  ــان عزی ــگاه و شــان محیــط بان ــه جای ــا توجــه ب ، ب
ــات  ــان و دســتور اعضــای هی ــن مدافع ــان ای ــواده اموجــود می خان
مدیــره، موضــوع بــه فوریــت در دســتور کار شــرکت قــرار گرفتــه و با 

همراهــی و همکاری مدیران و کارشناســان ســازمان محیط زیســت، 
بررســی هــای فنــی و حرفــه ای انجــام و بــا توجــه بــه ســرمایه بیمه 
نامــه صــادره، خســارت دیــه ایــن دو شــهید گرامــی مــورد محاســبه 
قــرار گرفتــه و طــی مراســمی بــر ســر مــزار این شــهدای ارزشــمند، 
ــن مدافعــان محیــط زیســت و  ــگاه ای ــه جای ــرام ب ضمــن ادای احت
خانــواده هــای معظمشــان و در راســتای ترمیــم آالم ناشــی از ایــن 
واقعــه تلــخ و تاثیرگــذار، خســارت ایــن عزیــزان پرداخت شــد.بهاری 
فــر درخصــوص تفاهــم نامــه همــکاری بیمه“مــا” و ســازمان محیــط 
زیســت خاطرنشــان کــرد: در راســتای تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر حفاظــت از محیــط  
زیســت بــه عنــوان یــک وظیفــه عمومــی، تفاهــم  نامــه همــکاری 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــا” و س ــه “م ــهامی بیم ــرکت س ــن ش بی
ــور  ــت کش ــط زیس ــازمان محی ــی آن س ــد و ط ــا ش ــت امض زیس
تحــت پوشــش کامــل بیمــه ای  بیمــه "مــا" قــرار گرفتــه و کلیــه 
کارکنــان ایــن ســازمان از بیمــه هــای عمــر و حــوادث گروهــی، عمر 
کارکنــان دولــت و همچنیــن عمــر وســرمایه گــذاری برخوردارشــده 
انــد ، عــاوه بــر ایــن، ســازمان محیــط زیســت مســئولیت خــود را 
در قبــال کلیــه کارکنــان اعــم از دفتــری، عملیاتــی و محیــط بانــان 
بیمــه کــرده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه وظیفــه ذاتــی محیــط 
بانــان، بیمــه نامــه مســئولیت مدنــی محیط بانــان در قبال اشــخاص 
ثالــث نیــز توســط بیمــه "مــا" تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت. 
امســال ســال دوم همــکاری بیمــه ای بــا ســازمان محیــط زیســت 
در ســطح کان کشــور بــوده و موضــوع بیمــه و تامیــن خاطــر بیمــه 
ای کارکنــان ســازمان محیــط زیســت و محیــط بانــان، همانند ســال 
گذشــته، بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن اولویــت هــای شــرکت 
بیمــه "مــا" تبییــن شــد.وی افــزود: شــرکت بیمــه "مــا" بــر خــود می 
ــن ســازمان  ــان خــدوم ای ــان امنیــت خاطــر کارکن ــد کــه میزب بال
مهــم و ارزشــمند اســت  و درراســتای مســئولیت هــای حرفــه ای و 
اجتماعــی خــود طــی قرارداد ســال گذشــته و ســال جاری خســارت 
هــای وارده بــه برخــی از محیــط بانــان؛ ایــن قشــر تاریــخ ســاز کــه 
شــامل فــوت و نقــص عضــو بــوده را تامیــن کــرده اســت. بهــاری فــر 
همچنیــن از صــدور و اهــدای دو فقــره بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه 
ــس از  ــط زیســت پ ــع محی ــدان شــهدای مداف ــرای فرزن ــذاری ب گ
حادثــه هولنــاک رخ داده خبــر داد.در ادامــه ســرهنگ محبــت خانی 
بــا قدردانــی از شــرکت بیمــه "مــا" در راســتای حمایــت از فعالیــت 
هــای محیــط زیســتی گفــت : شــرکت بیمــه "مــا" همــواره در طــول 
ایــن دو ســال در کنــار ســازمان محیــط زیســت کشــور بــوده و بــا 
حضــور بــه موقــع، پرداخــت خســارت ســریع و ارائــه خدمــات ویــژه 
بــه ایــن قشــر زحمتکــش، حامــی محیــط زیســت و باعــث دلگرمی 
ــای  ــش از امض ــزود: پی ــت.وی اف ــوده اس ــازمان ب ــن س ــنل ای پرس
تفاهــم نامــه همــکاری بــا شــرکت بیمــه »مــا«، متاســفانه محیــط 
بانــان پرتــاش ایــران عزیزمــان امکانــات خاصــی نداشــتند، در طول 
ــه  ایفــای تعهــدات  ایــن دو ســال، شــرکت بیمــه »مــا«  موفــق  ب
ــد  ــغ خســارت تعه ــوده  و  مبل ــط زیســت ب ــوزه محی ــود در ح خ
ــه ســازمان محیــط زیســت  شــده  را در کمتریــن زمــان ممکــن ب
پرداخــت کــرده اســت. پــس از حضــور بیمــه »مــا« بــه عنــوان حامی 
ــان، ایــن شــرکت  همــواره در مواقــع حســاس و زمــان  محیــط بان
نیــاز ســازمان و یــا محیــط بانــان کشــور، در کنــار خانــواده بــزرگ 
محیــط بانــان و ســازمان محیــط زیســت بــوده اســت.در پایــان ایــن 
مراســم، مدیــرکل محیــط زیســت اســتان زنجــان، از حمایت هــای 
ــا« از طبیعــت و  ــر مدیرعامــل شــرکت بیمــه »م حجــت بهــاری ف

محیــط زیســت کشــور تقدیــر کــرد.
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ثبت رکوردی تازه در شرکت بیمه "ما"

شــرکت بیمــه "مــا" در فروردیــن مــاه ســال جــاری و  ادامــه رونــد رو بــه 
ــا رشــدی 105 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  رشــد خــود ب
گذشــته، 150 میلیــارد تومــان حــق بیمــه صــادر کرد.بــه گــزارش روابــط 
عمومــی، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "ما" 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: شــرکت بیمــه "مــا" در ادامــه رونــد رو به رشــد 
ــد ثبــت  ــاه ســال جــاری رکــوردی جدی ــن م ــی خــود، در فروردی و تعال
ــه مــدت مشــابه  ــزان 105 درصــد نســبت ب ــه می ــا رشــدی ب کــرده و ب
ســال گذشــته، 150 میلیــارد تومــان حــق بیمــه صــادر کــرده اســت.وی 
افــزود: ایــن موفقیــت بــه واســطه همدلی، ایمــان و بــاور قلبی تمــام ارکان 
ــه مشــتریان،  ــا کیفیــت ب ــه خدمــات ســریع و ب ــر ارای شــرکت مبنــی ب
اقدامــات موثــر در زمینــه برندســازی و همچنیــن ایفــای موثــر مســئولیت 
اجتماعــی محقــق شــده اســت و ایــن مهــم زمانــی از اهمیــت بیشــتری 
برخــوردار مــی شــود کــه بدانیــم عــاوه بــر افزایــش تولیــد حــق بیمــه، 
بــا بیــش از 80 درصــد رشــد در مقایســه بــا فروردیــن ســال 1۳99، بالــغ 
بــر 1۳0 هــزار بیمــه نامــه صــادر شــده اســت.مدیرعامل و عضــو هیــات 
مدیــره بیمــه "مــا" خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه مدیریــت موثر شــرکت 
در زمینــه برنامه ریــزی و حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفوی، نســبت خســارت 
ــد  ــک واح ــا ی ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــرکت در مقایس ش
کاهــش بــه کمتــر از 25 درصــد رســیده و ایــن مهــم در حالــی حاصــل 
شــده اســت کــه در پایــان ســال 1۳99 نیــز ضریــب خســارت شــرکت 
کاهــش چشــمگیری داشــته اســت و انتظــار مــی رود بــا انتشــار آمــار از 
ســوی بیمــه مرکــزی ج.ا.ایــران، رتبــه نخســت بــه لحــاظ پاییــن تریــن 
ــن دیگــری در  ــرگ زری ــا" ثبــت و ب ــام بیمــه "م ــه ن ضریــب خســارت ب

افتخــارات شــرکت بــه لحــاظ عملکــرد مطلــوب و شــفاف رقــم بخــورد.
ــه شــرایط بســیار ســخت و دشــوار  ــان ضمــن اشــاره ب ــر در پای بهاری ف
ــان  ــام هموطن ــرای تم ــروزی ب ــش و پی ــامتی، آرام ــور و آرزوی س کش
گفــت: امیــدوارم در پایــان ســال جــاری، نویــد بخــش اتفاقــات نویــن در 

راســتای توســعه و تحــول شــرکت بــه تمامــی ذینفعــان باشــیم. 

جلســه مدیــران اســتانی و روســای شــعب 
ــد ــزار ش ــط برگ ــورت برخ به ص

عملیاتــی شــعب پرداختــه شــد.صالح شــیری معــاون فنــی بیمــه "مــا" 
ــت  ــرکت باب ــتانی ش ــتادی و اس ــران س ــرد مدی ــکر از  عملک ــن تش ضم
تحقــق هدفــی باالتــر از اهــداف تبییــن شــده در ســال 99 ابراز امیــدواری 
کــرد کــه بیمــه "مــا" در ســال 1400 نیــز بــا ارائــه خدمــات ســریع تــر و 
مطلــوب تــر و طراحــی محصــوالت جدیــد، همچــون گذشــته رونــد رشــد 
و توســعه خــود را ادامــه دهــد. شــیری در ایــن جلســه ضمــن بررســی 
ــه  عملکــرد شــعب اســتانی، گزارشــی از نقــاط ضعــف و قــوت آنهــا  ارائ
ــرای مدیــران ســتادی و  و برنامــه عملیاتــی شــرکت در ســال 1400 را ب
اســتانی تشــریح کــرد. در ادامــه جلســه، چنــد تــن از مدیــران اســتانی 
و روســای شــعب بیمــه "مــا" نیــز، نقطــه نظــرات خــود را دربــاره فــروش 
ــدادی از  ــد و تع ــان کردن ــال 1400 بی ــای س ــته و برنامه ه ــال گذش س
مدیــران فنــی بــه ســواالت و ابهامــات برخــی مدیــران اســتانی و روســای 

شــعب پاســخ و قــول مســاعدت بیشــتر دادنــد.

درخشــش بیمــه "مــا" در جشــنواره روابــط عمومــی 
هــای برتــر صنعــت بیمــه

ــوان  ــه عن ــی ب ــن ســال متوال ــرای پنجمی ــا" ب ــط عمومــی بیمــه "م رواب
ــط  ــزارش رواب ــه شــناخته شــد.به گ ــت بیم ــر صنع ــی برت ــط عموم رواب
عمومــی، بیمــه "مــا" در هشــتمین جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر 
ــا حضــور دکتــر ســلیمانی رییــس کل بیمــه مرکــزی،  صنعــت بیمــه ب
رحیــم مصــدق معــاون طــرح و توســعه، مفیــد امینــی معــاون نظــارت، 
جلیــل قاســمی مدیــرکل حــوزه ریاســت، مصطفی زنــدی مدیــرکل روابط 
عمومــی بیمــه مرکــزی و دکتــر زارعیان بــه عنوان نماینــده هیــات داوران 
بــرای پنجمیــن ســال متوالــی موفــق بــه کســب عنــوان روابــط عمومــی 
ــر در امــور تبلیغــات، نمایشــگاهی و ســمعی بصــری ایــن جشــنواره  برت
شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن جشــنواره کــه بــا حضور و مشــارکت 
روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه برگــزار شــد، روابــط عمومی شــرکت 
ــر  ــی برت ــط عموم ــوان رواب ــات عن ــا" در بخــش تبلیغ ســهامی بیمــه "م
صنعــت بیمــه را بــه دســت آورد.حضــور در برنامــه تلویزیونــی عصرجدید؛ 
ــت از  ــی صــدا و ســیمای ج.ا.ا و حمای ــن برنامــه تلویزیون پرمخاطــب تری
ــاد  ــی، ایج ــئولیت اجتماع ــای مس ــتای ایف ــی در راس ــتعدادهای ایران اس
فضــای متقابــل و متعامــل در برنامــه تلویزیونــی خندوانــه و در راســتای 
ترویــج فرهنــگ بیمــه و ارائــه خدمــات مشــترک بــا بانــک ملــت در قالب 
تعامــات بانکــی و بیمــه ای از جملــه دالیــل انتخــاب  بیمــه "مــا" توســط 

هیــات داوران منتخــب بیمــه مرکــزی ج.ا.ا در جشــنواره مذکــور بــود.
ــا" در دو بخــش  ــط عمومــی بیمــه "م ــن جشــنواره رواب ــن در ای همچنی
ــط  ــوان دوم رواب ــوآوری، عن ــت و ن ــازمانی و خاقی ــات درون س ارتباط
ــی  ــزارش، ط ــن گ ــاس ای ــر اس ــت آورد.ب ــور را بدس ــر کش ــی برت عموم
ــا روز روابــط  مراســمی در 28 اردیبهشــت مــاه ســال جــاری همزمــان ب
عمومــی و ارتباطــات از پدیــد آورنــدگان آثــار برتــر تقدیــر شــد.  مصطفی 
ــن جشــنواره   ــی  ای ــرکل بیمــه مرکــزی ج.ا.ا  هــدف از برپای ــدی مدی زن
ــای صنعــت  ــی ه ــط عموم ــاالن عرصــه رواب ــل از فع ــر و تجلی را  »تقدی
بیمــه و معرفــی آثــار برتــر«، »ایجادرقابــت، تحــول، پویایــی و نــوآوری در 
روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه«، »بــه اشــتراک گــذاردن تجربیــات 
پدیدآورنــدگان آثــار برتــر بــا ســایر مجموعــه هــای همــکار« و »برقــراری 
ــار و  وحــدت رویــه در فرهنــگ ســازی بیمــه« عنــوان کــرد و گفــت: آث
مســتندات تهیــه شــده در محورهــای مختلــف توســط هیــات داوران مورد 

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

جلســه مدیــران اســتانی و روســای شــعب بیمــه "مــا" روز ســه شــنبه 21 
اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در 
ایــن نشســت کــه بــه دلیــل شــرایط کرونــا بــا حضــور معــاون مدیرعامــل 
ــور و  ــر کش ــعب سراس ــای ش ــتانی و روس ــران اس ــی، مدی ــوزه فن در ح
مدیــران  فنــی بــه صــورت برخــط برگزار شــد، بــه موضــوع تبییــن برنامه
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اخبار بیمه مرکزی

ــی  ــرد مقدمات ــار عملک ــی از آم ــزارش تحلیل گ
ــال 1399 س

ــل بیمــه  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش اداره کل راواب ــه گ ب
مرکــزی بنابــر آمــار رســیده، مبلــغ حــق بیمــه تولیــدي و خســارت 
پرداختــي بــه ترتیــب در حــدود 81.7 و 4۳.7 هــزار میلیــارد تومــان 
اعــام شــده اســت.همچنین بــر اســاس ایــن آمــار، حق بیمه ســرانه 
)نســبت حــق بیمــه تولیــدی بــه جمعیــت کشــور یــا متوســط حق 
بیمــه پرداختــی توســط هــر ایرانــی( بــه 972 هــزار تومــان رســیده 
ــار ســالنامه 98حــدود ۳4.۳ درصــد  ــا آم اســت کــه در مقایســه ب
رشــد 98داشــته است.براســاس ایــن گــزارش تغییــرات حــق بیمــه 
تولیــدي و خســارت پرداختــی نســبت بــه ســال گذشــته بــه ترتیب 
حاکــی از ۳7.8 و ۳0.5 درصــد رشــد بــوده اســت )ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن مقادیــر وفــق آمــار ســالنامه 98 بــه ترتیــب ۳1.6 
ــا ۳ واحــد کاهــش )در  ــازار ب و 19 درصــد بود(.نســبت خســارت ب
مقایســه بــا ســال قبــل( بــه 5۳.4 درصــد رســیده اســت. البتــه در 
ــه  ــي ب ــن نســبت )حاصــل تقســیم خســارت پرداخت محاســبه ای
حق بیمــه تولیــدي برحســب درصــد(، مبالــغ خســارت هاي معــوق، 
ــاي اداري-  ــروش و هزینه ه ــبکه ف ــزد ش ــه، کارم ــر حق بیم ذخای
ــا عنایــت  عمومــی شــرکتهای بیمــه در نظــر گرفتــه نمي شــود. ب
بــه اینکــه، بررســی آمــار "نســبت خســارت" نمــی توانــد بــه دقــت 
"ضریــب خســارت" ارزیابــی مطلوبــی از عملکــرد صنعــت بیمــه در 
دســترس قــرار داده و فعالیــت واقعــی آن را نشــان بدهــد، امــا بــه 
ــر حــق بیمــه و خســارات  ــار ذخای ــه آم ــدم دسترســی ب ــل ع دلی
معــوق تــا زمــان بســته شــدن صورتهــای مالــی شــرکتهای بیمــه و 
عــدم امــکان محاســبه ضریــب خســارت )حاصــل تقســیم خســارت 
واقــع شــده بــه حــق بیمــه عایــد شــده ضربــدر 100(، از شــاخص 
نســبت خســارت اســتفاده مــی گردد.بــا ایــن تفاســیر مطابــق آمــار 
ــا 74  ــده )ب ــوادث رانن ــا 75.5%(، ح ــان )ب ــته  درم ــی ۳ رش اعام
ــر  ــارتي باالت ــبت خس ــا 64 %( نس ــازاد )ب ــث - م ــخص ثال %( و ش
ــن گــزارش ســهم  ــازار بیمــه داشــتند.در بخــش دیگــری از ای از ب
ــي  ــارت پرداخت ــدي و خس ــه تولی ــق بیم ــي از ح ــش غیردولت بخ
صنعــت بیمــه، بــه ترتیــب حــدود 68.5 و 66.8 درصــد اعــام شــده 

ــب 67.7 و  ــه ترتی ــر ب ــن مقادی ــار ســالنامه 98 ای ــق آم اســت )وف
64.4 درصــد بود(.میــزان انحصــار شــرکتی در بــازار بیمــه بر اســاس 
شــاخص هرفینــدال- هیرشــمن به عــدد 1۳44 رســیده اســت )۳.2 
درصــد کاهــش نســبت بــه آمــار ســالنامه 98(. چنانچــه ایــن عــدد 
ــازار  ــل در ب ــی کام ــر 1000 برســد، حاکــی از فضــای رقابت ــه زی ب
بیمــه خواهــد داشــت.این گــزارش ســهم ۳ رشــته بیمــه شــخص 
ثالــث و مــازاد، درمــان و زندگــی را بــه ترتیــب ۳۳.5، 19.2 و 15.5 
درصــد از پرتفــوی حــق بیمــه تولیــدی بازاراعــام کــرده اســت )این 
در حالــی اســت کــه ایــن مقادیــر وفق آمــار ســالنامه 98 بــه ترتیب 
ــال1۳99  ــی در س ــای اعام ــد بود(.آماره ۳4.1، 22.9 و14.۳ درص
نشــان مــی دهــد کــه در ایــن ســال بیــش از 68.6 میلیــون بیمــه 
نامــه صــادر و بالــغ بــر ۳4.1 میلیــون فقــره خســارت پرداخت شــده 
ــارت  ــوارد خس ــداد م ــادره و تع ــای ص ــه نامه ه ــداد بیم ــت. تع اس
ــه ترتیــب 4.2  ــه مــدت مشــابه ســال قبــل، ب پرداختــی نســبت ب
درصــد کاهــش و 42.4 درصــد افزایــش داشــته اســت. کاهــش در 
تعــداد بیمــه نامــه صــادره بــازار بــه طــور عمــده متأثــر از عملکــرد 
برخــی از شــرکت هــای بیمــه اســت کــه تعــداد بیمــه نامــه هــای 
صــادره آنهــا بــا ســهم قابــل توجــه 5۳.4 درصــدی از کل بیمــه نامه 
ــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــه  ــازار، در مقایســه ب هــای صــادره ب
ترتیــب بیــن 0 تــا 6  درصــد کاهــش داشــته و متأثــر از عملکــرد 
ایــن شــرکتها در بیمــه هــای شــخص ثالث-مــازاد و حــوادث راننــده 
بــوده است.رشــد تعــداد مــوارد خســارت پرداختــی بــازار، بــه دلیــل 
ــا ســهم  افزایــش )49.۳ درصــدی( ایــن تعــداد در بیمــه درمــان ب
عمــده )90.9 درصــدی( از تعــداد خســارتهای پرداختــی بــازار بیمه 
بــوده اســت.الزم بــه ذکــر اســت تــا قبــل از بســته شــدن صورتهــای 
مالــی شــرکتهای بیمــه بــرای ســال مالــی 1۳99، ایــن آمــار جنبــه 

مقدماتــی )اولیــه( دارد.

ــان  ــری در زم ــه گ ــات و بیم ــف ارتباط بازتعری
ــا کرون

 حــذف بیمــه نامــه هــای کاغــذی در دهــه هــای گذشــته چیــزی 
ــود چــرا کــه صنعــت بیمــه در  ــی دســت نیافتنــی ب شــبیه رویای
افــکار عمومــی تنهــا بــا محصــوالت کاغــذی، تعریــف مــی شــد.بعد 
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از فراگیــری ارائــه خدمــات بانکــی در بســتر وب و همگانــی شــدن 
ــز  ــی صنعــت بیمــه نی ــت اهال ــرداز و خوددریاف باجــه هــای خودپ
بــه تکاپــو درآمدنــد تــا ســاختار بیمــه گــری را تغییــر داده و شــیوه 
بانکــی را در ایــن صنعــت نهادینــه کنند.امــا جنــس خدمــات بیمــه 
ای و پیچیدگــی هــای امــر بیمــه گــری بــه لحــاظ محاســبات و بازه 

هــای متنــوع زمانــی بیمــه نامــه هــا ایــن 
ــا فعالیــت اســتارت آپ  ــا اینکــه ب ــه تاخیــر انداخــت ت مســاله را ب
هــای بیمــه ای، شــکل تــازه ای بــه خــود گرفت.مــروز صنعــت بیمه 
در عرصــه خدمــات دیجیتالــی بــه افــق هــای تــازه ای دســت یافتــه 
ــی رســانده  ــه جای ــروی انســانی، کار را ب ــکار نی ــوان فنــی و ابت و ت
کــه در ســه ســال متوالــی، رتبــه نخســت تحــول دیجیتالــی را بــه 
نــام خــود ســند زده اســت.نکته ظریــف ایــن رتبــه را بایــد در تاقی 
دو مجموعــه فــن آوری ارتباطــات و روابــط عمومــی جســتجو کــرد 
یعنــی در نقطــه ای کــه نیــاز مخاطــب و عرضــه دســتگاه خدمــات 
رســان بــه هــم مــی رســند و تحولــی بنیادیــن را رقــم می زننــد.روز 
ارتباطــات و روابــط عمومــی، بهانــه خوبــی بــرای قدردانــی از آنانــی 
ــت  ــن وضعی ــا درک آخری ــان خویشــتند و ب ــد زم ــه فرزن اســت ک
جهــان و جامعــه خــود، خدمــات متناســب بــا احتیاجــات مــردم را 
طراحــی مــی کنند.دســت و پنجــه نــرم کردن بــا ویــروس منحوس 
کرونــا از میادیــن ســختی بــود کــه در غیــاب دانــش دیجیتالــی و 
هنــر ارتباطــات بــه مراتــب دشــوارتر بــود و عنصــر "ســواد رســانه 
ای" اســت کــه ایــن پیچیدگــی هــا را بــرای آحــاد جامعــه، ســهل 
تــر و قابــل تحمــل تــر مــی کند.بیمــه گــران بــا کمــک طراحــی 
هــای رســانه ای و بسترســازی نخبــگان عرصــه فــن آوری توانســته 
انــد خدمــات رایــج و همچنیــن محصــوالت نویــن را بــه مخاطبــان 
خــود عرضــه کــرده و ضریــب نفــوذ بیمــه ای را در حــد مطلــوب، 
حفــظ کننــد.روز ارتباطــات و روابــط عمومــی را بــه تمامــی فعــاالن 
ــم از کادر اداری و  ــدان اع ــن می ــر ای ــران مبتک ســختکوش و بازیگ
ــن  ــی ای ــق تمام ــم و دوام توفی ــی گوی ــک م ــد تبری ــاب جرای ارب

عزیــزان را از درگاه پــروردگار یگانــه، مســالت دارم.

رئیس کل بیمه مرکزی:
روابــط عمومی هــا زبــان گویــا و شــیوای 
ــتند ــه هس ــت بیم ــده صنع ــم پیچی مفاهی

 روابــط عمومی هــای شــرکت های بیمــه بایــد آیینــه تمــام نمــای 
ــزارش اداره  ــند.به گ ــت باش ــن صنع ــتاوردهای ای ــا و دس فعالیت ه
ــر  ــزی، دکت ــه مرک ــل بیم ــور بین المل ــی و ام ــط عموم کل رواب
غامرضــا ســلیمانی کــه در آییــن اختتامیــه هشــتمین جشــنواره 
روعمومــی هــای برتــر صنعــت بیمــه ســخن مــی گفــت بــا اعــام 
ایــن مطلب،فــزود: در عصــر ارتباطــات و انفجــار ارتباطــات در پیــش 
ــول  ــل قب ــا قاب ــی ه ــط عموم ــار ســنتی توســط رواب ــن رفت گرفت
ــت در فضــای ارتباطــات را  نیســت.رئیس کل بیمــه مرکــزی، رقاب
موضوعــی قابــل تامــل ارزیابــی کــرد و افــزود: روابــط عمومــی هــا 
بــا نیازســنجی و ســنجش ظرفیــت هــا بایــد بــه شــرکتهای بیمــه

کمــک کننــد تــا طرح هــای جدیــد و متناســب بــا نیــاز بــازار تهیه 
و عرضــه شــود.وی جــذب ســرمایه هــای خــرد مــردم را از مهم ترین 
اهــداف صنعــت بیمــه دانســت و اظهــار داشــت: روابــط عمومــی ها 

مــی تواننــد بــا تکیــه بــر اصــل اعتمــاد ســازی و تبییــن اهمیــت 
امنیــت روانــی آحــاد جامعــه، مأموریــت همگانی ســازی محصوالت 
ــورای  ــس ش ــال کنند.رئی ــتری دنب ــت بیش ــا جدی ــه ای را ب بیم
ــی  ــی را از ویژگ ــع گرای ــت واق ــا رعای ــروازی  ب ــه، بلندپ ــی بیم عال
هــای روابــط عمومــی هــای کارآمــد، نــام بــرد و افــزود: خاقیــت، 
نــوآوری، درک ضــرورت تغییــر و بهــره بــردن از زبــان ســاده و گویــا 
در انتقــال مفاهیــم پیچیــده صنعــت بیمــه بــه آحــاد جامعــه یــک 
ماموریــت بــزرگ بــرای روابــط عمومــی هــا به شــمار مــی رود.دکتر 
ســلیمانی بــا تاکیــد بــر بازتعریــف جایــگاه روابــط عمومــی هــا در 
صنعــت بیمــه از مدیــران ایــن واحــد هــا خواســت تــا با حساســیت 
و جدیــت بیشــتری وظایــف و تکالیــف خــود را دنبــال کنند.رئیــس 
کل بیمــه مرکــزی در پایــان ضــرورت انعــکاس دســتاوردها، معرفــی 
محصــوالت نویــن بیمــه ای و تولیــد ایــده و اندیشــه را یــادآور شــد 
و از مدیــران روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه قدردانــی کــرد.

شــایان ذکــر اســت در آییــن اختتامیــه هشــتمین جشــنواره روابــط 
عمومــی هــای برتــر صنعــت بیمــه ایــن صنعــت برگزیــدگان خــود 
ــن  ــاز ای ــف شــناخت.گفتنی اســت در آغ را در بخــش هــای مختل
ــط  ــران رواب ــا حضــور اعضــای هیــات عامــل و مدی نشســت کــه ب
عمومــی شــرکت هــای بیمــه - برگــزار شــد دکتــر داوود زارعیــان – 
اســتاد علــوم ارتباطــات و روابــط عمومــی – بــا قرائــت بیانیــه هیــات 
داوران از نقــاط قــوت روابــط عمومــی هــای صنعــت بیمــه یــاد کرد 
و اســتقال رای هیــات داوران را در انتخــاب روابــط عمومــی های در 

رشــته هــای مختلــف، یــادآور شــد.

ــت  ــن پرداخ ــزی در آیی ــه مرک ــس کل بیم رئی
خســارات بیمــه گــذاران توقــف ناشــی از کســب 
و کار اپیدمــی و پاندمــی شــرکت بیمــه تعــاون:

حفــظ کرامــت انســانی در راس ماموریــت هــای 
صنعــت بیمــه قــرار دارد

طراحــی بســته هــای بیمــه ای متناســب بــا نیــاز روز جامعــه بــا 
تکیــه بــر نیــروی انســانی خــاق از مهمتریــن اهداف صنعــت بیمه 
کشــور بــه شــمار مــی رود. بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و 

امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزي دکتــر غامرضــا ســلیمانی
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کــه در جمــع اصحــاب رســانه و مدیــران شــرکت بیمه تعــاون و همچنین 
دارنــدگان بیمــه نامــه توقــف کســب و کار ناشــی از اپیدمــی و پاندمــی 
ســخن مــی گفــت بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: نظــام بیمــه ای کشــور 
مبتنــی بــر اصــول حرفــه ای و حفــظ کرامــت انســانی بیمه گــذاران اســت 
و طراحــی بســته هــای متنــوع بیمــه ای بــا ایــن هــدف دنبــال می شــود.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی از شــرکت بیمــه تعــاون بــه عنــوان مجموعــه 
پیشــرو در طراحــی بیمــه نامــه ویــژه همه گیــری ویــروس کرونا یــاد کرد 
و گفــت: افتخــار صنعــت بیمــه ایــن اســت کــه بیمه نامــه توقف کســب و 
کار ناشــی از اپیدمــی و پاندمــی در جهــان بــرای نخســتین بــار طراحــی و 
بــه نــام میهــن عزیزمــان ثبت شــده اســت.وی از مشــارکت بیمــه مرکزی 
و شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در بخــش اتکایــی ایــن بیمــه نامــه خبــر 
ــای  ــئولیت ه ــای مس ــار ایف ــه در کن ــت بیم ــت: صنع ــار داش داد و اظه
اجتماعــی خــود بــا ارائــه محصــوالت کاربــردی و مبتکرانــه بــه ارتقــای 
ســطح امنیــت و آرامــش در کشــور کمــک مــی کند.رئیــس شــورای عالی 
بیمــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود طراحــی حداقل یــک محصول 
در ســال را از تکالیــف شــرکت های بیمــه دانســت و گفــت: خوشــبختانه 
تمامــی شــرکت هــای بیمــه در بخــش هــای درمانــی بیمــاری کرونــا بــه 
تعهــدات خــود عمــل کردنــد و در کنــار ایــن مســئولیت برنامــه ریــزی 
ــت  ــا جدی ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش ــرای پیش ــز ب ــبی نی مناس
دنبــال مــی شــود.دکتر ســلیمانی بــا قدردانــی از عملکــرد برخــی رســانه 
هــا در خصــوص پوشــش مناســب خبــری و اطــاع رســانی بیمــه نامــه 
هــای جدیــد نســبت بــه ضــرورت اطــاع رســانی گســترده تــر تاکیــد 
کــرد.وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه اتحادیــه هــای صنفــی هــم در امــر 
اطــاع رســانی بــه صاحبــان حرفــه و مشــاغل، فعالیــت بیشــتری از خــود 
نشــان دهنــد.در ادامــه ایــن نشســت دکتــر یونــس مظلومــی _ مدیرعامل 
شــرکت بیمــه تعــاون _ بــا ابــراز خرســندی از رضایتمنــدی بیمه گــذاران 
ایــن طــرح از تــاش هــای بیمــه مرکــزی بــرای اجــرای مناســب و موفــق 
آن تقدیــر کــرد.در پایــان ایــن نشســت تنــی چنــد از مشــموالن دریافــت 
خســارت بیمــه نامــه توقــف کســب و کار ناشــی از اپیدمــی و پاندمــی از 
صنعــت بیمــه بــه عنــوان صنعــت پیشــرو در ارائــه خدمات یــاد کــرده و از 
جبــران بخــش مهمــی از آســیب های اقتصــادی و معیشــتی ابــراز رضایت 
کردنــد.در ایــن آییــن کــه صبــح امــروز بــا حضــور حداقلــی میهمانــان و 
بــا رعایــت تمامــی پروتــکل هــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا 
در بــرج بیمــه مرکــزی برگــزار شــد ده تــن از زیاندیــدگان ناشــی از توقف 
کســب و کار، چــک خســارت خــود را دریافــت کردند.شــایان ذکــر اســت 
ــه  ــال ب ــارد ری ــاه میلی ــش از پنج ــاون بی ــه تع ــرکت بیم ــون ش ــا اکن ت
خســارت دیــدگان ایــن طــرح نویــن بیمــه ای پرداخــت کــرده کــه رونــد 

آن همچنــان رو بــه افزایــش اســت.

هشــتمین جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر 
صنعــت بیمــه کشــوربرترین هــای خود را شــناخت

آییــن اختتامیــه هشــتمین جشــنواره روابــط عمومــی هــای برتــر صنعت 
بیمــه کشــور بــا حضــور رییس کل بیمــه مرکــزی برگزارشــد. بــه گزارش 
ــن  ــزی، در ای ــه مرک ــل بیم ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم اداره کل رواب
برنامــه برتریــن هــای صنعــت بیمــه درحــوزه هــای نــه گانــه جشــنواره 
معرفــی و تندیــس و لــوح تقدیــر خــود را از دکتــر ســلیمانی رییــس کل،  
مصــدق و امینــی اعضــای هیــات عامــل ، قاســمی مدیر کل حوزه ریاســت 

کل، زنــدی مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکزی و 
دکتــر داوود زارعیــان بــه عنــوان نماینــده هیــات داوران جشــنواره دریافت 
کردند.اســامی برنــدگان بــه تفکیــک حــوزه هــای نــه گانــه بــه این شــرح 
اســت:در بخــش انتشــارات: اول: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه 
ــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه آسیاســوم:  مشــترکا  ــدوم: رواب ایران
روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه کوثــر و روابــط عمومــی شــرکت 
ســهامی بیمــه ســرمددر بخــش ارتباطــات رســانه ای:اول: روابــط عمومــی 
شــرکت ســهامی بیمــه کوثــردوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمه 
نوینســوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمهپارســیاندر بخــش امــور 
ــط  ــادوم: رواب ــه م ــهامی بیم ــی شــرکت س ــط عموم ــی:اول: رواب تبلیغات
ــی  ــط عموم ــترکا: رواب ــوم: مش ــه بارانس ــهامی بیم ــرکت س ــی ش عموم
شــرکت ســهامی بیمــه کوثــر، روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه 
ــک:  ــی الکترونی ــط عموم ــش: رواب ــدر بخ ــکده بیمه ــیان و پژوهش پارس
ــی  ــط عموم ــدوم: رواب ــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه رازی اول: رواب
شــرکت ســهامی بیمــه دیســوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه 
ایرانــدر بخــش مطالعــات و پژوهــش هــای اجتماعــی:اول: روابــط عمومــی 
شــرکت ســهامی بیمــه کوثــردوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمه 
دیســوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه دانادربخــش ارتباطــات 
درون ســازماناول: مشــترکا: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه ایــران 
ــط  ــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه ســرمددوم: مشــترکا: رواب و رواب
عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه نویــن و روابــط عمومی شــرکت ســهامی 
بیمــه ماســوم : امتیــازات الزم کســب نشــددر بخــش: مدیریــت و برنامــه 
ریــزی:اول: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمه دیــدوم: روابــط عمومی 
شــرکت ســهامی بیمــه کوثرســوم: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمه 
معلمدربخــش خاقیــت و نــوآوری: اول: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی 
بیمــه بارانــدوم:  مشــترکا روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه مــا و 
روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه ایرانســوم: مشــترکا پژوهشــکده 
بیمــه و روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه کوثــردر بخــش ســامت 
ــط  و بیمــه:اول: روابــط عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه ســاماندوم: رواب
عمومــی شــرکت ســهامی بیمــه ایــران ســوم : مشــترکا روابــط عمومــی 
ــی شــرکت ســهامی بیمــه  ــط عموم شــرکت ســهامی بیمــه دی و رواب
ســرمدگفتنی اســت در انتهــای برنامــه دکتــر ســلیمانی رییــس کل بیمه 
مرکــزی از مدیــر کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی 
هــم بــا اهدای لــوح تقدیر تشــکر کرد.داوران هشــتمین جشــنواره توســط 
گروهــی متشــکل از آقایــان حمیــد شــکری خانقــاه، احمــد یحیایــی ایلــه 
ای، حمیــد ضیایــی پــرور، داوود زارعیــان و ســید شــهاب ســید محســنی  

انجــام شــده اســت.
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اخبار شعب

استان آذربایجان شرقی

استان هرمزگان

 استان مازندران

استان هرمزگان
حمایــت نمایندگــی کــد ۳146 بیمــه "مــا" 
ــی  ــگ در روز مل ــت بردین ــابقات کای از مس

خلیــج فــارس

انعقــاد قــرارداد درمــان گروهــی بــا مجموعــه 
هلدینــگ کاوه بــه همــت شــعبه مراغــه

برگــزاری جلســه وآزمــون بیمــه نامــه 
درمــان تکمیلــی خانــواده در شــعبه بابــل 

ــدگان ــور نماین ــا حض ب

ــم  ــرکار خان ــر س ــه دفت ــم افتتاحی مراس
ــرم شــعبه کیــش ــده محت ــری نماین مظف
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استان خراسان رضوی

استان قزوین

 استان کرمانشاه

استان هرمزگان

اخبار شعب

بازدیــد مدیــر اســتان هرمــزگان از دفاتــر 
نماینــدگان ایــن اســتان

نشســت صمیمانــه مدیــر اســتان خراســان 
ــی و  ــاون مال ــا مع ــا" ب ــه  "م رضــوی بیم
اقتصــادی مجتمــع فــوالد خراســان و 

ــا" ــه "م ــی بیم معرف

برگــزاری آمــوزش بیمــه درمــان خانــواده 
تجمیعــی بــه نماینــدگان اســتان قزویــن و 

برگــزاری آزمــون در ایــن خصــوص

هــای  بیمــه  آموزشــی  دوره  برگــزاری 
ایــام،  کرمانشــاه،  شــعب  اتومبیــل 
ــاد و بروجــرد  ســنندج، همــدان، خــرم آب
بــا حضــور کهــن مدیــر بیمــه هــای 

اتومبیــل.



11 ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و یکم  اردیبهشت ماه سال 1400

نمونــه لیســت غذایــی در یــک رژیــم غذایــی 
ســالم

ــالم  ــذای س ــوردن غ ــر COVID-19 خ ــه گی ــاری هم ــان بیم در می
ــه  ــی ک ــی دارد. در حال ــیار مهم ــش بس ــدن نق ــامت ب ــظ س در حف
هیــچ غــذای خاصــی کــه بتوانــد از شــما در برابــر ویــروس محافظــت 
کنــد وجــود نــدارد، امــا یــک رژیــم غذایــی ســالم می توانــد سیســتم 
ایمنــی بــدن شــما را تقویــت کــرده یــا بــه شــما در مقابلــه بــا عائــم 
بیمــاری کمــک کنــد. شــما ممکــن اســت نتوانیــد وعده هــای غذایــی 
خــود را بــا دوســتان و عزیزانتــان تقســیم کنیــد و همــراه آنهــا باشــید، 
ــالم  ــی س ــم غذای ــک رژی ــروی از ی ــرای پی ــادی ب ــای زی ــا روش ه ام

وجــود دارد.

رژیم غذایی سالم چیست؟

اســتفاده از یــک رژیــم غذایــی ســالم بــه معنــی محدودیت هــای 
ســختگیرانه، الغــر مانــدن غیــر اصولــی یــا محــروم شــدن از غذاهایــی 
ــتر ،  ــرژی بیش ــوب، ان ــاس خ ــه احس ــت؛ بلک ــد نیس ــت داری ــه دوس ک
بهبــود ســامتی و تقویــت روحیــه را بــه همــراه دارد. غــذای ســالم الزم 
نیســت بیــش از حــد پیچیــده باشــد. اگــر احســاس می کنیــد از همــه ی 
توصیه هــای متناقــض تغذیــه و رژیــم خســته شــده اید، تنهــا نیســتید. 
حقیقــت ایــن اســت کــه اگرچــه برخــی غذاهــای خــاص یــا مــواد مغذی 
نشــان داده انــد کــه تأثیــر مثبتــی بــر روحیــه ی شــما دارنــد، امــا الگــوی 

غذایــی شــما نقــش پررنــگ تــری دارد.

یــک رژیــم غذایــی ســالم بیــان می کنــد جایگزیــن کــردن مــواد غذایــی 
فــرآوری شــده بــا مــواد غذایــی طبیعــی در هــر زمــان امــکان پذیر اســت. 
خــوردن غذایــی کــه تــا حــد امــکان بــه طبیعــت نزدیــک اســت می تواند 
تفــاوت زیــادی در نحــوه تفکــر، نــگاه و احســاس شــما ایجــاد کنــد. بــا 
اســتفاده از ایــن نــکات ســاده می توانیــد ســردرگمی ها را برطــرف کــرده 
و یــاد بگیریــد کــه چگونــه یــک رژیــم غذایــی خوشــمزه، متنــوع و مغذی 

ایجــاد کــرده و بــه آن پایبنــد باشــید.

اصول رژیم غذایی سالم
دانستنی های پزشکی، در دوران کرونا

اگرچــه برخــی از رژیم هــای غذایــی افراطــی ممکــن اســت خــاف ایــن 
را پیشــنهاد کننــد، امــا همــه ی مــا بــرای حفــظ بــدن ســالم بــه مقــدار 
مشــخصی پروتئیــن، چربی، کربوهیــدرات، فیبــر، ویتامین  و مــواد معدنی 
در رژیــم غذایــی خــود احتیــاج داریــم. حــذف برخــی از گروه هــای غذایی 
از برنامــه روزانــه روشــی نادرســت اســت، پــس بهتــر اســت ســالم تریــن 

گزینه هــا را از هــر گــروه انتخــاب کنیــد.

یــک رژیــم غذایــی ســالم شــامل کــدام 
ــت؟ ــی اس ــای غذای گروه ه

پروتئین

ــا بلنــد شــوید، حرکــت کنیــد و  ــرژی می دهــد ت ــه شــما ان پروتئیــن ب
ادامــه دهیــد . ضمــن اینکــه خلــق و خــو و عملکــرد رفتــاری شــما را نیــز 
بهبــود می دهــد. پروتئیــن زیــاد بــرای افــراد مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی 
مضــر اســت، امــا آخریــن تحقیقــات نشــان داده کــه بســیاری از مــا بــه 
ویــژه بــا افزایــش ســن بــه پروتئیــن باکیفیــت بیشــتری نیــاز داریــم. این 
بــدان معنــا نیســت کــه شــما مجبوریــد بیشــتر از محصــوالت حیوانــی 
اســتفاده کنیــد. منابــع گیاهــی پروتئیــن ایــن اطمینــان را می دهــد کــه 

ــد. ــدن را دریافــت کرده ان ــدن شــما تمــام پروتئین هــای ضــروری ب ب
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چربی

همــه ی چربی هــا یکســان نیســتند. در حالــی کــه چربی هــای بــد ممکن 
اســت رژیــم شــما را خــراب کننــد و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای خــاص 
ــما محافظــت  ــب ش ــز و قل ــای خــوب از مغ ــد، چربی ه ــش دهن را افزای
می کننــد. در حقیقــت، چربی هــای ســالم ماننــد امــگا ۳ بــرای ســامت 
جســمی و عاطفــی شــما حیاتــی هســتند. قــرار دادن چربــی ســالم در 
رژیــم غذایــی می توانــد بــه بهبــود رفتــار و ســامت شــما کمــک کنــد.

فیبر

ــا،  ــات، میوه ه ــل غ ــی )مث ــر خوراک ــار از فیب ــای سرش ــرف غذاه مص
ســبزیجات ، آجیــل و لوبیــا( بــه شــما کمــک می کنــد تــا ســالم تر بمانیــد 
و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی ، ســکته مغــزی و دیابــت را کاهــش 
دهیــد. همچنیــن می توانــد پوســت شــما را بهبــود بخشــد و بــه کاهــش 

وزن تــان نیــز کمــک کنــد.

 کلسیم

ــراب،  ــر اضط ــاوه ب ــی ع ــم غذای ــی در رژی ــیم کاف ــت کلس ــدم دریاف ع
افســردگی و مشــکات خــواب، منجــر بــه پوکــی اســتخوان نیز می شــود. 
از نظــر ســن و جنســیت، داشــتن مــواد غذایــی غنــی از کلســیم در رژیــم 
غذایــی، محــدود کــردن غذاهایــی کــه کلســیم را جــذب نمــی کننــد و 
همچنیــن دریافــت منیزیــم و ویتامین هــای D و K کافــی بــرای جــذب 

کلســیم ضــروری اســت.

کربوهیدرات

کربوهیــدرات یکــی از منابــع اصلــی انــرژی بــدن هســتند؛ اما بیشــتر آنها 
بایــد از کربوهیدرات هــای پیچیــده )ســبزیجات، غــات کامــل و میــوه( 
بــه جــای قنــد و کربوهیدرات هــای تصفیــه شــده تهیــه شــوند. کاهــش 
ــش  ــد از افزای ــان ســفید، شــیرینی، نشاســته و شــکر می توان مصــرف ن
ــه خصــوص در  ــی ب ــرژی و تجمــع چرب ســریع قنــد خــون ، نوســانات ان

اطــراف کمــر جلوگیــری کنــد.
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چگونــه یــک رژیــم غذایــی ســالم داشــته 
؟ شیم با

روی آوردن بــه یــک رژیــم غذایــی ســالم نیــازی بــه یــک پروســه ســخت 
ــه  ــدارد. الزم نیســت کامــل باشــید، الزم نیســت غذاهــای مــورد عاق ن
ــاره تغییــر دهیــد.  خــود را کامــاً حــذف کنیــد و همــه چیــز را یــک ب
ایــن کار معمــوالً منجــر بــه دلزدگــی یــا کنــار گذاشــتن برنامــه رژیــم 
غذایــی می شــود. بــرای موفقیــت در برنامــه غذایــی می توانیــد بــه شــکل 
زیــر عمــل کنیــد: 1- همزمــان چنــد تغییــر کوچــک ایجــاد کنیــد حفظ 
تعــادل در رســیدن بــه   اهــداف بــه شــما کمــک می کنــد تــا در طوالنــی 
مــدت بــدون احســاس محرومیــت و فشــار یــک رژیــم غذایــی منظــم را 
بــه دســت بیاوریــد. برنامــه ریــزی یــک رژیــم غذایــی ســالم را بــه عنــوان 
مجموعــه ای از مراحــل کوچــک و قابــل کنتــرل در نظــر بگیریــد. ماننــد 
افــزودن ســاالد بــه رژیــم غذایــی. تغییــرات کوچــک بــه عــادت تبدیــل 

ــد. ــه دهی ــالم بیشــتری ادام ــای س ــه انتخاب ه ــد ب ــوند. می توانی می ش
ــرای  ــود را ب ــه خ ــرای اینک ــد ب ــاده کنی ــت آم ــرای موفقی ــود را ب 2- خ
ــه  ــز را ب ــه چی ــد هم ــعی کنی ــد، س ــاده کنی ــت آم ــه موفقی ــیدن ب رس
ــی ســالم  ــم غذای ــد. داشــتن رژی ســاده ترین شــکل ممکــن انجــام دهی
لزومــاً پیچیــده نیســت. بــه عنــوان مثــال به جــای کالــری شــماری بیش 
ــای  ــد. ۳- وعده ه ــز کنی ــود تمرک ــم خ ــوع رژی ــگ و تن ــد، روی رن از ح
غذایــی را خودتــان تهیــه کنیــد غذاهــای بســته بندی و فــرآوری شــده را 
حــذف و مــواد تــازه را جایگزیــن کنیــد. پختــن وعده هــای غذایی بیشــتر 
ــرل  ــد، کنت ــه می خوری ــه را ک ــد آنچ ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب در خان
ــیمیایی،  ــای ش ــد و از افزودنی ه ــرف کنی ــری مص ــری کمت ــد. کال کنی
ــه  ــده ک ــدی ش ــته بن ــای بس ــالم غذاه ــای ناس ــه و چربی ه ــد اضاف قن
باعــث خســتگی، نفــخ و تحریــک پذیــری می شــود و عائــم افســردگی، 
اســترس و اضطــراب را تشــدید می کنــد، خــودداری کنیــد. 4- چربی هــا 
را بــه درســتی انتخــاب کنیــد کاهــش غذاهــای ناســالم در رژیــم غذایــی 
و جایگزینــی آنهــا بــا گزینه هــای ســالم بســیار مهــم اســت. جایگزینــی 
چربی هــای ترانــس خطرنــاک بــا چربی هــای ســالم )ماننــد تغییــر مــرغ 
ســوخاری بــه ماهــی قــزل آال کبــاب شــده( تاثیــر مثبتــی در ســامت 
شــما دارد. 5- برچســب هــا را بخوانیــد شــما بایــد از آنچه در مــواد غذایی 
شــما وجــود دارد، آگاهــی داشــته باشــید. تولیــد کننــدگان غالبــاً مقادیــر 
ــده  ــدی ش ــته بن ــای بس ــالم در غذاه ــای ناس ــا چربی ه ــد ی ــادی قن زی
اضافــه می کننــد، حتــی غذاهایــی کــه ادعــا می کننــد ســالم هســتند.

6- روی احســاس خــود پــس از صــرف غــذا تمرکــز کنیــد این یــک روش 
مفیــد بــرای پــرورش عادت هــای ســالم اســت. هرچــه غــذای ســالم تری 
بخوریــد پــس از غــذا احســاس بهتــری خواهیــد داشــت. هرچــه غــذای 
ناســالم بیشــتری بخوریــد، احســاس ناراحتــی، حالــت تهــوع و تخلیــه ی 
انــرژی در شــما بیشــتر می شــود. 7- بــه انــدازه ی کافــی آب بنوشــید آب 
ــا ایــن وجــود  ــه دفــع مــواد ســمی و اضافــی بــدن کمــک می کنــد؛ ب ب
بســیاری از مــا در طــول روز آب کمــی اســتفاده می کنیــم. کمبــود آب 
در بــدن باعــث خســتگی، کمبــود انــرژی و ســردرد می شــود. اشــتباه در 
تشــخیص تشــنگی و گرســنگی عــادی اســت، بنابرایــن هیدراتــه مانــدن 

بــه شــما کمــک می کنــد تــا غذاهــای ســالم تــری را انتخــاب کنیــد.

ــه  ــط ب ــه فق ــن معناســت ک ــه ای ــدال ب ــدال داشــته باشــید اعت 8- اعت
انــدازه نیــاز بــدن خــود غــذا بخوریــد. شــما بایــد در پایــان غــذا احســاس 
ــرای  ــدال ب ــا ســیر نشــده باشــید. اعت ــوز کام ــا هن ــد، ام ــت کنی رضای
بســیاری از مــا بــه معنــای کمتــر غــذا خــوردن نســبت بــه حــال اســت. 
یادتــان باشــد اعتــدال بــه معنــای حــذف غذاهایــی نیســت کــه دوســت 
ــی را  ــچ غذای ــد هی ــد ســعی کنی ــار بگذاری ــت را کن ــد. 9- محرومی داری
“ممنــوع” نبینیــد. وقتــی بعضــی از غذاهــا را ممنــوع می کنیــد، طبیعــی 
ــه  ــلیم وسوس ــی تس ــد و وقت ــتر بخواهی ــا را بیش ــه آن غذاه ــت ک اس
ــای  ــدازه غذاه ــش ان ــا کاه ــد. ب ــت می کنی ــاس شکس ــوید، احس می ش
ناســالم و نخــوردن آنهــا بــه دفعــات زیــاد، شــروع کنیــد. همانطــور کــه 
مصــرف غذاهــای ناســالم را کاهــش می دهیــد، احســاس خواهیــد کــرد 
کــه اشــتیاق شــما بــه آنهــا کمتــر خواهــد شــد. 10- وعــده ی خــود را 
ــه جــای غــذای  ــا پیــش غــذا شــروع کنیــد هنــگام صــرف وعده هــا ب ب
اصلــی بــا یــک پیــش غــذا شــروع کنیــد .غــذای خــود را بــا دوســت خود 
تقســیم کنیــد و هیــچ وقــت بیــش از انــدازه غــذا ســفارش ندهیــد. بــرای 
ســرو وعــده ی اصلــی از گوشــت، ماهــی یــا مــرغ بــه انــدازه متوســط و 
نصــف فنجــان پــوره ســیب زمینــی، برنــج یــا ماکارونــی اســتفاده کنیــد. 
11- غــذای خــود را در بشــقاب کوچــک میــل کنیــد بــا ســرو وعده هــای 
غذایــی خــود در بشــقاب کوچک تــر می توانیــد مغــز خــود را فریــب دهید 
و فکــر کنیــد ایــن وعــده بــزرگ اســت. اگــر در پایــان یــک وعــده غذایــی 
ــده  ــن وع ــه ای ــتری ب ــبزیجات بیش ــد، س ــت نمی کنی ــاس رضای احس
اضافــه کنیــد یــا آن وعــده را بــا میــوه همــراه کنیــد. 12- ســرعت غــذا 
خــوردن را در نظــر بگیریــد بــرای غــذای خــود وقــت بگذاریــد، ســرعت 
غــذا خــوردن را کاهــش دهیــد و در مــورد غــذا فکــر کنیــد. آن را فقــط 
بــرای رفــع گرســنگی در نظــر نگیریــد. چنــد دقیقــه طــول می کشــد تــا 
مغــز شــما پیــام ســیری را بــه اندام هــای مختلــف ارســال کنــد، بنابرایــن 
قبــل از احســاس ســیری غــذا خــوردن را متوقــف کنیــد. 1۳- بــا دیگران 
غــذا بخوریــد غــذا خــوردن بــه تنهایــی خصوصــاً جلــوی تلویزیــون یــا 
کامپیوتــر اغلــب منجــر بــه پرخــوری می شــود. 14- غذاخــوردن عاطفــی 
خــود را کنتــرل کنیــد مــا همیشــه فقــط بــرای رفع گرســنگی غــذا نمی 
خوریــم. گاهــی اوقــات بــرای رفــع اســترس یــا کنــار آمــدن با احساســات 
ناخوشــایند ماننــد غــم، تنهایــی یــا بی حوصلگــی بــه غــذا رو می آوریــم. 
ــرای کنتــرل اســترس و احساســات،  ــا یادگیــری روش هــای ســالم تر ب ب
می توانیــد کنتــرل غذایــی را کــه می خوریــد و احساســات خــود را دوبــاره 
بدســت آورید.مســئله تنهــا چیــزی کــه می خوریــد نیســت بلکــه زمــان 

خــوردن آن هــم بســیار مهــم اســت.
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15- میــوه و ســبزیجات بیشــتری مصــرف کنیــد میوه هــا و ســبزیجات 
کالــری کمــی دارنــد و از نظــر مــواد مغــذی مناســب هســتند. بــه ایــن 
معنــی کــه دارای ویتامین هــا، مــواد معدنــی ، آنتــی اکســیدان ها و فیبــر 
زیــادی هســتند. ســعی کنیــد روزانــه حداقــل پنــج وعــده میوه و ســبزی 
مصــرف کنیــد تــا در کاهــش مصــرف غذاهــای ناســالم بــه شــما کمــک 

. کند

نخوردن صبحانه شما را چاق می کند

آیــا نخــوردن صبحانــه باعــث چاقــی می شــود؟ خیــر. ولــی در عمــل و در 
بیشــتر مواقــع بلــه! در واقــع وقتــی شــما صبحانــه می خوریــد، راحت تــر 
می توانیــد حــس گرســنگی تان را کنتــرل کنیــد. بنابرایــن در طــول روز 
ــاً ســالم نیســتند،  ــه اســنک و خوراکی هایــی کــه عمدت دیگــر نیــازی ب
نخواهیــد داشــت. مطالعــات نشــان می دهنــد نخــوردن صبحانــه به طــور 
مســتقیم بــر افزایــش وزن تأثیــر می گــذارد. ولــی نــه بــه خاطــر نخــوردن 

صبحانــه، بلکــه بــه خاطــر خــوردن خوراکی هــای بعــد از آن

الغری با رژیم غذایی گیاه خواری

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه گیــاه خــواری باعــث کاهــش وزن و ســامت 
ــه خــودی خــود صحیــح نیســت! صــرف  ــاور ب بیشــتر می شــود. ایــن ب
ــد.  ــه دســت نمی آی ــا ســامت بیشــتر ب ــواری، کاهــش وزن ی ــاه خ گی
کســانی کــه رژیــم گیــاه خــواری دارنــد، معمــوالً کمتــر از دیگــران بــه 
چاقــی و اضافــه وزن مبتــا هســتند، بــه ایــن دلیــل کــه کالــری کمتری 
دریافــت می کننــد. کاهــش وزن فقــط در صورتــی اتفــاق می افتــد کــه 
کل کالــری دریافتــی کمتــر از میــزان مصــرف آن باشــد. در واقــع اگــر 
ــا  ــه تنه ــوند، ن ــاب نش ــوب انتخ ــد خ ــه می خوری ــی ک ــای گیاه غذاه
ممکــن اســت کاهــش وزن نداشــته باشــید، بلکــه ممکــن اســت وزنتــان 
افزایــش هــم پیــدا کنــد. مثــاً چربــی، غذاهــای گیاهــی شــیرین و غات 
تصفیــه شــده کالــری زیــادی دارنــد و همگــی گیاهــی هســتند! به عــاوه 
اینکــه غذاهــای غیــر گیاهــی ترکیبــات مفیــد )مثــل پروتئیــن( زیــادی 
دارنــد کــه حــذف کامــل آن هــا بــدون جایگزیــن توصیــه نمی شــود. بهتر 

اســت یــک رژیــم غذایــی متعــادل داشــته باشــید.

ــش وزن  ــد و کاه ــد بخوری ــی توانی ــه نم ــر آنچ ــز ب تمرک
ــده ــته کنن خس

ــورد  ــای م ــد تمــام غذاه ــر شــدن بای ــرای الغ ــد ب برخــی فکــر می کنن
عاقــه و پــر کالــری را کنــار گذاشــت و بــه همیــن دلیل همیشــه بــا رژیم 
غذایــی ســالم ســر جنــگ دارنــد! ولــی در واقعیــت لزومــی بــه ایــن کار 
نیســت. دلیــل نــدارد بــرای کاهــش وزن ارتباطتــان بــا غــذای محبوبتــان 
را قطــع کنیــد. در واقــع مســئله مهــم، کاهــش کالــری دریافتــی در روز 
اســت. البتــه از نظــر بحــث ســامت، رعایــت تعــادل گروه هــای غذایــی 
ــد بخشــی  ــی می توانن ــه همگ ــورد عاق ــای م ــی غذاه ــت دارد. ول اهمی
ــری  از برنامــه رژیــم الغــری باشــند! فقــط بایــد مراقــب مقــدار کل کال
دریافتــی و تعــادل گروه هــای غذایــی در روز باشــید.حتما بــرای شــما هــم 
پیــش آمــده کــه در دوران رژیــم الغــری، بارهــا بــا خــود تکــرار کــرده اید 
کــه " نبایــد نــان، شــکات، کــره، دســر و ... بخــورم!" از ایــن پــس بــرای 
اینکــه رژیــم الغــری زجــرآور نباشــد و زودتــر بــه هــدف خــود برســید، به 
خوراکــی هایــی کــه اجــازه داریــد بخوریــد فکــر کنیــد و از انــواع خوراکی 

هــای مغــذی و مفیــد در برنامــه روزمــره لــذت ببریــد.
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