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اخبار بیمه "ما"

ســطح یــک توانگــری مالــی بــرای دهمیــن ســال متوالــی 
بــا نســبت 203 درصــد

بــا تاییــد بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، توانگــری مالــی شــرکت بیمــه "مــا" بــرای 
ــا نســبت 203 درصــدی در ســطح یــک قــرار  دهمیــن ســال متوالــی ب
ــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، طبــق ارزیابــی صــورت  گرفت.ب
هــای مالــی مصــوب 1399، بیمــه "مــا"  در ایــن ســال  نیــز بــا کســب 
نســبت توانگــری 203 درصــد در ســطح یــک توانگــری و وضعیت مطلوب 
قــرار گرفت.بــر اســاس ایــن گــزارش، در متــن نامــه بیمــه مرکــزی ج.ا.ا 
آمــده اســت: »در اجــرای مــاده 6 آیین نامــه نحــوه محاســبه و نظــارت بــر 
توانگــری مالــی موسســات بیمــه )شــماره 69( و حســب بررســی و کنترل 
انجام شــده، بــر اســاس آخریــن صورت هــای مالــی ســال 1399 و پــس از 
اعمــال تعدیــات طبــق محاســبات صورت گرفتــه، نســبت توانگــری مالی 
آن شــرکت بــرای ســال 1400، معــادل 203 درصد)ســطح 1( مــورد تایید 
بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اســت.«گفتنی اســت شــرکت 
ــی شــدن آییــن نامــه شــماره 69 شــورای  ــا"  از ابتــدای اجرای بیمــه "م
عالــی بیمــه تــا کنــون، بــا مدیریــت صحیــح منابــع، کنتــرل ریســک  و  
افزایــش ســرمایه؛ موفــق بــه حفــظ ســطح یــک توانگــری مالــی خــود در 
صنعــت بیمــه بــوده و شــاخص توانگــری مالــی خــود را در ســال 1399 
در حالــی افزایــش داده کــه پرتفــوی شــرکت نســبت بــه ســال قبــل 65 

درصــد رشــد داشــته اســت.

پرداخــت ســود ســهام عملکــرد ســال مالــی 1399 بیمــه 
"مــا" در موعــد مقــرر

ســود ســهامداران حقیقــی شــرکت بیمــه "مــا" کــه در ســامانه ســجام 
ــده از  ــام ش ــدی اع ــان بن ــه زم ــق برنام ــد، طب ــرده بودن ــام نک ــت ن ثب
تاریــخ1400/05/08در کلیــه شــعب بانــک ملــت سراســر کشــور قابــل 
دریافــت مــی باشــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، ســهامداران 
حقیقــی شــرکت کــه بــه علت عــدم ثبــت نام در ســامانه ســجام، ســود به 

حسابشــان واریز نشــده اســت از تاریــخ 1400/05/08با در دســت داشــتن 
کارت ملــی و مراجعــه بــه شــعب بانــک ملــت در سراســر کشــور و یــا از 
طریــق ســامانه اینترنتــی بانــک ، قــادر بــه دریافــت ســود خــود خواهنــد 
بود.گفتنــی اســت طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده در خصــوص زمــان 
پرداخــت ســود ســهام؛ منتشــر شــده در ســامانه کدال، ســود ســهامداران 
حقیقــی ســجامی شــرکت بیمــه "مــا"، در تاریــخ 1400/05/08از طریــق 

شــرکت ســپرده گــذاری بــه حســاب آنهــا واریــز شــده بــود.

رشد 100 درصدی بهاری سود در بیمه "ما"

بــر اســاس صــورت های مالی ســه ماهه اول ســال 1400 ، ســود هرســهم 
شــرکت بیمــه "مــا" بــه مبلــغ 336 ریــال تحقــق یافــت کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل 100 % رشــد داشــته  اســت.به گــزارش روابــط 
عمومــی بیمــه "مــا" بــر اســاس صــورت هــای مالــی منتشــر شــده  در 
کــدال، ســود هرســهم شــرکت در پایــان این دوره نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبــل 100 % رشــد داشــته  اســت کــه ایــن امــر بــه علــت افزایــش 
فــروش و بهــره بــرداری مناســب از  منابــع ســرمایه گــذاری بــوده اســت  .                                                                                                                                                
بــر اســاس ایــن گــزارش، حــق بیمــه تولیــدی شــرکت بیمــه "مــا" نیــز 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 70 درصــد رشــد داشــته اســت.

گفتنــی اســت آمــار منتشــر شــده حاکــی از آن اســت کــه در ســه مــاه 
گذشــته  بــا مدیریــت ریســک مطلــوب و ترکیب بهینــه پرتفــوی ، برنامه 

هــای پیــش بینــی شــده ســال 1400 محقــق شــده اســت .
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خدمــت رســانی شــرکت بیمــه "مــا" بــه بیمــه گــذاران در 
روزهــای تعطیــل

ــر تعطیلــی تمامــی  ــا مبنــی ب ــه ســتاد ملــی کرون ــه مصوب ــا توجــه ب  ب
ادارات؛ روابــط عمومــی بیمــه "مــا" در اطاعیــه ای اعــام کــرد خدمــت 
ــه بیمــه گــذاران در روزهــای تعطیــل ادامــه دارد. رســانی بیمــه "مــا" ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، متــن اطاعیــه بــه شــرح زیــر 
مــی باشــد؛قابل توجــه بیمــه گــذاران، بیمــه شــدگان و زیاندیــدگان عزیــز 
ــا  ــی کرون ــتاد مل ــه س ــه مصوب ــه ب ــا توج ــه "ما"ب ــهامی بیم ــرکت س ش
ــا روز  ــی ادارات از روز دوشــنبه 1400/05/25ت ــی تمام ــر تعطیل ــی ب مبن
شــنبه1400/05/30به اســتحضار می رســاند شــعب بیمــه "مــا" بــه شــرح 
ــا  ــه صــورت حضــوری ب ــا ب ــز اســتان ه ــل در تهــران و مراک جــدول ذی
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و بــه صــورت برخــط در صــورت لــزوم 
آمــاده پاســخگویی و ارائــه خدمــات بــه کلیــه بیمه گــذاران، زیــان دیدگان 

ــند. ــه شــدگان می باش و بیم

پیام تبریک مدیرعامل بیمه "ما" به مناسبت فرارسیدن 
"روز خبرنگار"

"سوگند به قلم و آنچه می نگارد"
ــا  ــد ب ــی بای هفدهــم مــرداد فرارســیدن روزی کــه در ایــن بحــران جهان
دیدگاهــی متفــاوت بــه آن نــگاه کرد.درایــن روزهــا کــه کشــور عزیزمــان 
بــا مشــکات ناشــی از ویــروس کرونــا دســت و پنجــه نــرم مــی کند،یکی 
از مهمتریــن ابزارهــای آگاهــی و اطاعرســانی رســانه هــا هســتند کــه در 
خــط مقــدم بحــران ایســتاده اند.پیشــتازی تکنولــوژی در ایــن ایــام باعث 

شــد رســانه هــا نــه تنهــا تعطیــل نشــدند بلکــه بدلیــل نیــاز بــه اطاعات 
شــفاف،صحیح و بــه روز وابســتگی عمــوم مــردم بــه آنهــا بیشــتر شــود.

ــه  در روزگاری کــه نقــش اطــاع رســانی از طریــق ابزارهــای مختلــف ب
ویــژه شــبکه هــای اجتماعــی باعــث فراوانی و گســترش حضــور مخاطبان 
ــار  ــگاران در انتش ــش خبرن ــت، نق ــده اس ــانی ش ــاع رس ــه اط درعرص
واقعیــت و اخبــار حقیقــی و تــاش در افزایــش ســواد رســانه ای مخاطبان 
بســیارمهم و حیاتــی اســت.در ایــن دوران خبرنگاران و گزارشــگران رســانه 
هــا و دســت انــدرکاران اطــاع رســانی و خبــر در روابــط عمومــی هــا ،بــا 
تــاش مضاعــف در جهــت تزریــق امیــد بــه جامعــه و تقویــت اعتمــاد بــه 
نفــس و ترویــج روحیــه خودبــاوری در بیــن هموطنــان گام هــای مفیــدی 
برداشــتند و بــه منظــور تقویــت روحیــه ی همبســتگی و افزایــش تــاب 
آوری و آرامــش فکــری و روحــی اقشــار مختلــف جامعــه اقدامــات خوبــی 
بــه ثمــر رســاندند.امید اســت؛ فعــاالن حــوزه رســانه و مطبوعــات بــا توجه 
به مســائل مهــم و مختلــف اجتماعی، اقتصــادی، سیاســی و... مبانی حرفه 
ای و اصیــل،کار خــود را مــد نظــر داشــته باشــند و بــا حفــظ امانــت داری 
دســت به انتشــار اخبــار بزنند.بــدون شــک 17 مردادماه، ســالروز شــهادت 
خبرنــگار شــهید محمــود صارمــی و روز خبرنــگار یــادآور مجاهــدت هــا و 
رشــادت هــای انســان هــای بزرگــی اســت کــه بــا هــدف بینــش گرایــی و 

آگاهــی ســازی، پرچــم راســتی و حقیقــت را بــردوش مــی کشــیدند.
اینجانــب ایــن روز بــزرگ را بــه همــه زحمتکشــان و تاشــگران این عرصه 
خطیــر و مهــم تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال برای 

ایــن عزیــزان توفیــق و ســربلندی روزافزون  مســئلت مــی نمایم.

ــج  ــیمی خلی ــع پتروش ــروه صنای ــل گ ــی مدیرعام قدردان
ــا" ــر عامــل بیمــه "م ــارس از مدی ف

ــوح  ــا ارســال ل ــارس، ب ــج ف ــع پتروشــیمی خلی ــروه صنای ــل گ مدیرعام
ــت  ــکاری دس ــاعدت و هم ــا" از مس ــه "م ــل بیم ــه مدیرعام ــی ب سپاس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــی کرد.ب ــرکت قدردان ــن ش ــدرکاران ای ان
بیمــه "مــا"، جعفــر ربیعــی مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فــارس در ایــن لــوح از همراهــی و مشــارکت صمیمانــه حجــت بهــاری 
فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا" و دیگــر مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت  در 
نمایشــگاه حمایــت از شــرکت هــای منطقــه ماهشــهرو تامیــن نیازهــای 
عمومــی وتخصصــی شــرکت هــای پتروشــیمی سپاســگزاری کرده اســت.
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شرح واقعه ی عاشورا 

پــس از شــهادت امــام حســن)ع( بــرادرش حســین)ع( بــه امامــت 
رســید، مــردم عــراق از امــام حســین خواســتند کــه بــر ضــد معاویه 
ــه  ــا معاوی ــرادرم ب ــا گفــت ب ــه آنه ــام حســین)ع( ب ــد، ام ــام کن قی
ــام نشــود  ــدت آن تم ــا م ــه ت ــرده اســت ک ــراردادی را امضــاء ک ق
نمــی توانــم آن را نقــض کنــم. یکــی از مفــاد قــرارداد صلــح امــام 
حســن)ع( ایــن بــود کــه خافــت فقــط در دســت معاویــه باشــد و 
آن را بــه پســرش یزیــد منتقــل نکنــد و چــون معاویــه هنــوز زنــده 
بــود، امــام حســین)ع( 10 ســال را بــه همیــن منــوال ســپری کــرد 
ــا مــرگ معاویــه تعهــد امــام حســین)ع(  تــا آنکــه معاویــه مــرد. ب
ــه  ــن او و معاوی ــراردادی بی ــه هــم تمــام شــد و دیگــر ق ــه معاوی ب
ــر  ــه جــای پــدرش در شــام ب ــه خافــت رســید و ب ــد ب نبــود. یزی
مســند قــدرت نشســت. امــام حســین)ع( در مدینــه ســاکن بــود، 
یزیــد از مــردم شــهرهای مختلــف مشــغول گرفتــن بیعــت شــد و به 
والــی مدینــه دســتور داد از مــردم بیعــت بگیــرد بخصــوص از امــام 
ــرد او را کشــته و ســرش را  ــت نک ــر حســین بیع حســین)ع( و اگ
بــرای یزیــد بفرســتد. پــس از آنکــه دســتور بــه والــی مدینــه رســید 
او امــام حســین)ع( را احضــار کــرد و ایــن کار در ســاعاتی از شــب 
گذشــته انجــام شــد، امــام حســین بــه احضــار در ایــن ســاعت از 
شــب مشــکوک شــد. لــذا تعــدادی از یارانــش را خبــر کــرد و بــه 
آنهــا گفــت بــا خــود شمشــیر بردارنــد و در زیــر لبــاس پنهــان کنند 
و پشــت درب مخفــی شــوند اگــر خطــری بــرای او پیــش آمــد وارد 
محــل جلســه شــوند. والــی مدینــه مــروان بــن حکــم را خبــر کــرده 
ــان کاری  ــت هم ــه او گف ــروان ب ــت، م ــورت خواس ــود و از او مش ب
کــه یزیــد دســتور داده اســت را انجــام بــده. والــی مدینــه بــه امــام 
حســین)ع( گفــت یزیــد چنیــن دســتوری صــادر کــرده اســت، امام 
حســین صراحتــاً نگفــت کــه مــن بیعــت نمــی کنــم و فرمــود ایــن 
کاری اســت کــه بایــد در مــاء عــام انجــام شــود تــا همــه مــردم 
ببیننــد کــه مــن بیعــت مــی کنــم یــا نــه پس تــا صبــح صبــر کن، 
والــی مدینــه قبــول کــرد امــا مــروان بــه او گفــت کار اشــتباهی می 
کنــی اگــر حســین از اینجــا بیــرون بــرود دیگــر او را پیــدا نخواهــی 
کــرد، همیــن االن از او بیعــت بگیــر یــا او را بــه قتــل برســان. امــام 
حســین)ع( بــه مــروان گفــت تــو دروغ گفتــی و بــا پیشــنهاد قتــل 
مــن بــه او مرتکــب گنــاه شــدی و بــا ایــن حرفــی کــه پیــش آمــد 
امــام حســین)ع( صراحتــاً گفــت مــن بــا شــخصی مثل یزیــد بیعت 
ــح  ــردا صب ــت. ف ــرون رف ــه بی ــی مدین ــزد وال ــرد و از ن ــم ک نخواه
ــه امــام حســین)ع( گفــت اگــر  ــد، مــروان ب مــروان را در شــهر دی
بــا یزیــد بیعــت کنــی ایــن بــه نفــع دیــن و دنیــای توســت، امــام 

حســین فرمــود انــا هلل و انــا الیــه راجعــون بایــد فاتــح اســام را خواند 
اگــر کســانی مثــل یزیــد رهبــر جامعــه اســامی شــوند و ســخنان 
ــی  ــا اینکــه شــب شــد و وال ــدل شــد ت ــا رد و ب ــن آنه ــی بی طوالن
مدینــه گروهــی را بــه درب خانــه امــام حســین فرســتاد و خواســتند 
از او بیعــت بگیرنــد، حضــرت فرمــود تــا صبــح صبــر کنیــد و آنها نیز 

قبــول کردنــد و رفتنــد.

امــام حســین)ع( بــه مــروان گفــت تــو دروغ گفتــی و بــا پیشــنهاد 
قتــل مــن بــه او مرتکــب گنــاه شــدی و بــا ایــن حرفــی کــه پیــش 
آمــد امــام حســین)ع( صراحتــاً گفــت مــن بــا شــخصی مثــل یزید 
ــزد والــی مدینــه بیــرون رفــت. فــردا  بیعــت نخواهــم کــرد و از ن
صبــح مــروان را در شــهر دیــد، مــروان بــه امــام حســین)ع( گفــت 
اگــر بــا یزیــد بیعــت کنــی ایــن بــه نفــع دیــن و دنیــای توســت، 
امــام حســین فرمــود انــا هلل و انــا الیــه راجعــون بایــد فاتــح اســام 
را خوانــد اگــر کســانی مثــل یزیــد رهبــر جامعــه اســامی شــوند و 
ســخنان طوالنــی بیــن آنهــا رد و بــدل شــد تــا اینکــه شــب شــد 
و والــی مدینــه گروهــی را بــه درب خانــه امــام حســین فرســتاد 
و خواســتند از او بیعــت بگیرنــد، حضــرت فرمــود تــا صبــح صبــر 
کنیــد و آنهــا نیــز قبــول کردنــد و رفتنــد. امــام حســین اگــر تــا 
فــردا صبــح صبــر مــی کــرد یــا بایــد بیعــت مــی کــرد یــا بــه قتــل 
مــی رســید، امــا او بــه هــر دلیلــی تصمیــم گرفــت از مواجهــه بــا 
چنیــن صحنــه ای خــودداری کنــد و همــان شــب خانــواده خــود 
را جمــع کــرد و بــار ســفر بســت و نیمــه شــب از مدینــه خــارج 
شــد و در خفــای کامــل و بســیار محرمانــه بــه مکــه ســفر کــرد، 
ــرادرش محمــد حنفیــه رفــت و جریــان  امــا قبــل از ســفر نــزد ب
را بــرای او تعریــف کــرد و نظــر او را جویــا شــد، محمــد حنفیــه 
گفــت تــو عزیزتریــن خانــواده مــن هســتی، بــه نظــر مــن از قــرار 
گرفتــن در چنیــن صحنــه ای پرهیــز کــن و از مدینــه خــارج شــو 
و بــه مکــه بــرو حتــی اگــر در آنجــا تــو را پیــدا کردنــد بــه یمــن 
بــرو. بعــد از آنکــه صحبتهــای محمــد حنفیــه تمــام شــد حضــرت 
بــه او فرمــود مــن خــودم هــم همیــن تصمیــم را گرفتــه بــودم و 
اکنــون عــازم مکــه هســتم. پــس تــو در اینجــا بــاش و اخبــار را 
برایــم بفرســت. حضــرت بــه مکــه رفــت و از ســوم شــعبان تــا 8 
ذی حجــه در مکــه بــود و در ایــن مــدت مــردم عــراق و کوفــه و 
بصــره بــرای حضــرت نامــه هــای متعــدد نوشــتند و نمایندگانــی را 
فرســتادند و بیعــت و حمایــت خــود را از حضــرت اعــام کردنــد و 
درخواســت کردنــد کــه بــه کوفــه و عــراق بیایــد تــا بــر ضــد یزیــد 
قیــام کننــد. امــام حســین)ع( بــرای اطمینــان از صحــت ادعــای 
اهــل عــراق مســلم بــن عقیــل را فرســتاد، از طرفــی یزیــد یــک 
لشــکر بــزرگ را بــه بهانــه انجــام مراســم حــج بــه مکــه فرســتاد 
و بــه آنهــا دســتور داد حســین را مخفیانــه دســتگیر کننــد و یــا 

او را تــرور کننــد.
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مســلم بــن عقیــل بــرای حضــرت پیغــام فرســتاد کــه ســخن اهــل 
عــراق و کوفــه درســت اســت و چــون روز هفتــم ذی حجــه لشــکر 
اعزامــی یزیــد وارد مکــه شــده بــود، و امــام حســین)ع( بــا توجــه بــه 
جــواب اهــل کوفــه و اطــاع از قصــد یزیــد روز هشــتم از مکــه خــارج 
شــد و بــه ســوی عــراق حرکــت کــرد و در مســیر کوفــه خبر شــهادت 
مســلم بــه حضــرت داده شــد. امــام حســین)ع( بــه قصــد کوفــه ادامه 
مســیر داد، تــا در آنجــا از آنچــه هســتند تعــداد بیشــتری نیــرو فراهم 
کنــد. در ایــن بیــن لشــکر حــر بــن یزیــد ریاحــی نزدیــک شــد، او از 
طــرف بصــره اعــزام شــده بــود تــا اجــازه ندهــد حســین)ع( بــه کوفــه 
ــا از حمایــت مردمــی محــروم شــود. حــر پــس از رســیدن  برســد ت
ــدارد و  ــه امــام حســین)ع( اعــام کــرد کــه مأموریــت درگیــری ن ب
آمــده اســت تــا او و یارانــش را نــزد عبیــدا... بــن زیــاد ببــرد و تحویــل 
دهــد، حضــرت از همراهــی بــا او امتنــاع کــرد و در ایــن بیــن چنــد 
نفــر از دوســتان حضــرت کــه از کوفــه حرکــت کــرده بودنــد بــه امــام 
حســین)ع( رســیدند و خبــر دادنــد کــه لشــکر زیــادی از ســمت کوفه 
حرکــت کــرده اســت و اگــر برســند همــه شــما کشــته خواهیــد شــد.

حــر بــه امــام حســین اجــازه داد در مســیری غیــر از جــاده و کوفــه و 
مســیر برگشــت بــه مدینــه حرکــت کننــد امــام حســین)ع( نیــز بــه 
جهتــی غیــر از ایــن دو جهــت بــه حرکــت خــود ادامــه داد تــا اینکــه 
بــه منطقــه نینــوا رســیدند. در ایــن منطقــه پیکی از عبیــدا... بــن زیاد 
بــرای حــر آمــد کــه دســتور داده بــود امــام حســین را در محدودیــت 
و تنگنــا قــرار دهــد. در ایــن لحظــه حــر دیگــر اجــازه ادامــه مســیر به 
امــام حســین نــداد و حضــرت در نینــوا متوقــف شــد و اینگونــه بــود 
ــه عاشــورا در  ــاد رســیدند و حادث ــن زی ــدا... ب کــه لشــکراعزامی عبی
ایــن منطقــه بوجــود آمــد. البتــه حضــرت در طــول همــه ایــن مــدت 
کــه بــا لشــکر حــر برخــورد کــرد بارهــا بــرای آنهــا ســخنرانی کــرد و 
خــودش را و مقــام و منزلــت خــود را بــه آنهــا اعــام کــرد و گفــت 
مــن بــا درخواســت مــردم کوفــه بــه اینجــا آمــدم. حضــرت در دفعات 
متعــدد حجــت را بــر لشــکر حــر تمــام کــرد تــا بداننــد کــه بــه چــه 
کاری دســت مــی برنــد و بــه آنهــا هشــدار داد کــه اگــر مــرا بــه قتــل 
برســانید بــه آنچنــان ذلــت و خــواری دچــار خواهیــد شــد کــه روزگار 
شــما ســیاه خواهــد شــد. هرچنــد حــر پشــیمان شــد و از رویارویــی 
ــرار گرفــت امــا  ــاران آن حضــرت ق ــا امــام خــودداری و در صــف ی ب
دیگــر ســپاهیان یزیــد بــدون توجــه بــه هشــدارهای امام حســین)ع( 

آن حضــرت و یارانــش را در صحــرای کربــا بــه شــهادت رســاندند.

با اشک هاي  بی امانم گریه کردم
با چشم هایم با دهانم گریه کردم

پرسیدی از من عاشقی یا زخم خورده؟
چیزی نیامد بر زبانم، گریه کردم

گم کرده ام چندیست ان چیزی کـه بودم
پرسیدی از نام و نشانم، گریه کردم …

گفتی بیا قدری برایم درد و دل کن
می خواستم روضه بخوانم، گریه کردم

می خواستي مثل زمین دل سخت باشم
دیدم شبیه آسمانم، گریه کردم
هر کس برایت شکوه اي آورد اما

من بیش از این ها ناتوانم، گریه کردم

 

ــاُم َعلَْیــَک یــا اَبــا َعْبــِد اهللِ َوَعلَــی االْْرواِح الَّتــی  اَلَسّ
ــا  ــداً م َ ــاُم اهللِ اَب ــی َس ــَک ِمّن ِــَک ؛ َعلَْی ــْت بِِفنائ َحلَّ

بَقیــُت َوبَِقــَی اللَّْیــُل َو الَنّهــاُر
اُم َعلَي الُْحَسْین اَلسَّ

َو َعلي َعلَِي بْن الُْحَسین
َو َعلي اَْوالِد الْْحَسْین

َو َعلي اَصحاِب الُْحَسین



8  ماهنامه بیمه "ما"  شماره سی و چهارم مرداد ماه سال 1400

اخبار بیمه مرکزی

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بیمــه مرکــزی بــا حضور 
ــای آن  ــی اعض ــی و تمام ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی

تشــکیل شــد

 مجمــع عمومــی ســالیانه نهادناظــر صنعــت بیمــه بــا ســخنان وزیــر امور 
ــر غامرضــا  ــزارش عملکــرد توســط دکت ــه گ ــی و ارائ اقتصــادی و دارای
ســلیمانی برگــزار شــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
ــراز خرســندی از  ــا اب ــاد دژپســند ب ــر فره ــزی ، دکت ــه مرک ــل بیم المل
عملکــرد صنعــت بیمــه در ســال هــای اخیــر نســبت به فعــال ســازی هر 

چــه بیشــتر ظرفیــت هــای بیمــه ای در کشــور تاکیــد کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد کــه آگاه ســازی جامعــه از مزایــای صنعــت بیمــه 
ــا  ــردای کشــور، ایف ــد نقــش مهمــی را در آرامــش و امنیــت ف مــی توان
کند.عصــر امــروز، مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه نهادناظــر صنعت بیمه 

بــدون هــر گونــه ابهــام و اصاحــی بــه کار خــود پایــان داد.

راهبــرد بیمــه مرکــزی در پدافنــد غیــر عامــل شــکلی 
و ظاهــری نیســت

ــا حضوررئیــس و   جلســه کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل بیمــه مرکــزی ب
اعضــای ایــن کمیتــه و مدیــرکل اقتصــادو رفاه ســازمان پدافنــد غیر عامل 
برگــزار شــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمه 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران،  معــاون توســعه مدیریــت و منابــع و 
رییــس کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل بیمــه مرکــزی در ایــن جلســه  بــا 
بیــان ایــن نکتــه کــه راهبــرد بیمــه مرکــزی در بــاره پدافنــد غیــر عامــل، 
ــرای  شــکلی و ظاهــری نیســت، گفــت: تحقــق ایــن امــر مــورد نظــر ب
عملیاتــی شــدن ایــن راهبــرد در پیــاده ســازی الزامــات مورد نظــر پدافند 
غیــر عامــل و اجرایــی شــدن تصمیمــات، اقدامــات و فراینــد هــای انجــام 
کار میســر مــی شــود.هادی عبداللهــی معــاون توســعه مدیریــت و منابع و 

رییــس کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل بیمــه مرکــزی  اضافــه کــرد:  فعالیت 
هــای بیمــه مرکــزی بــه عنــوان نهــاد حاکمیتی، نقش بســزایی در ســطح 
جامعــه، اقتصــاد ملــی و حتــی روابــط بیــن المللــی ایفــا مــی کنــد ودر 
ایــن مســیر رعایــت سیاســت هــای تدویــن شــده در حــوزه پدافنــد غیــر 
ــل و  ــود از تعام ــری از ســخنان خ ــل الزم اســت.وی در بخــش دیگ عام
همــکاری دو ســویه  بــا ســازمان پدافنــد غیــر عامــل بــه عنــوان عامــل 
مهــم بــرای تاثیــر گــذاری بیشــتر اقدامــات مــورد نظرســازمان یــاد کــرد 
و ادامــه داد: بیمــه مرکــزی بــه عنــوان یکــی از ســازمان مهم درکشــور در 
رابطــه بــا پدافنــد غیــر عامــل  بــا اقداماتــی ماننــد تهیــه و تدویــن ســند 
راهبــردی پدافنــد غیر عامل، هوشمندســازی ســاختمان بیمــه مرکزی  و 

مراقبــت از اطاعــات دراختیــار، ارتبــاط مطلوبــی بــا ایــن ســازمان دارد.
در ایــن جلســه مدیــر کل دفتــر مرکــزی حراســت و دبیــر کمیتــه پدافند 
غیــر عامــل بیمــه مرکــزی بــا ارایــه گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه 
در ســالهای گذشــته، از تهیــه و تدویــن ســند راهبــردی پدافنــد غیرعامل 
بیمــه مرکــزی بــا همفکــری دانشــگاه، اجــرای مانورهــای مختلــف و بهره 
گیــری از همــه ظرفیــت هــای مختلــف به عنــوان مهــم تریــن محورهای 
عملکــردی ایــن کمیتــه نام برد.مدیــرکل اقتصــادی و رفاه ســازمان پدافند 
غیــر عامــل هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه توجــه بــه اســتانداردهای 
تهیــه شــده بــرای همه دســتگاهها گفت:  مفهــوم برقــراری امنیــت در دو 
حــوزه عینــی و ذهنــی مطــرح مــی شــود، مــا در مباحــث امنیــت عینــی 
مشــکلی نداریــم ولیکــن در حــوزه امنیــت ذهنــی نمــی تــوان بصــورت 
قاطــع حــرف زد.مصطفــی طــزری اضافه کــرد دســتگاهها در پــاس کردن 
اســتانداردهای ایمنــی مشــکلی ندارنــد هرچنــد نمــی تــوان از خــا هــای 
امنیتــی و دفاعــی غافــل شــد، در این زمینه از ســالهای گذشــته سیاســت 
هــا و ماموریــت هایــی بــرای دســتگاهها تهیــه و ابــاغ شــده کــه یکــی 
از مهــم تریــن محورهــا موضــوع هوشمندســازی در برابــر بــروز خطــرات 
ــا تشــکر از اقدامــات بیمــه مرکــزی در حــوزه پدافنــد غیــر  اســت.وی ب
عامــل گفــت : بیمــه مرکــزی در حــوزه مســوولیت هــای اجتماعــی نیــز 
مــی توانــد اقدامــات موثــری را هــم بــرای خــود و هم برای ســایر شــرکت 
هــای زیــر مجموعــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای گفتمان ســازی کــه در 
اختیــار دارد انجــام دهد.گفتنــی اســت »معاون توســعه مدیریــت و منابع«  
ــوان  ــه عن ــر مرکــزی حراســت« ب ــر کل دفت ــوان رییــس ، »مدی ــه عن ب
دبیــر، مدیــران کل »حــوزه ریاســت کل«، » توســعه ســرمایه انســانی و 
پشــتیبانی«، »روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل«، روســای مراکــز » فاوا 
« و »توســعه مدیریــت ریســک« و » فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج« 

اعضــای کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل بیمــه مرکزی هســتند.
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درخواســت رئیــس کل بیمــه مرکــزی از وزارت بهداشــت  
بــرای واکسیناســیون کارکنــان صنعــت بیمــه

 دکتــر غامرضــا ســلیمانی، رئیــس کل بیمــه مرکــزی طــی نامــه ای از 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی خواســتار تخصیــص ســهمیه 
واکســن بــه کارکنــان این صنعت بویژه پرســنل شــاغل در بخــش اجرایی 
صنعــت بیمــه شــد.به گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
بیمــه مرکــزی، دکتــر ســلیمانی در ایــن نامــه بــا تاکیــد بــر نقــش پررنگ 
شــرکت هــای بیمــه در دوران شــیوع ویــروس کرونــا درخواســت کــرد، 
نســبت بــه تخصیــص ســهمیه واکســن بــه کارکنــان ایــن صنعــت بویــژه 
پرســنل شــاغل در بخــش اجرایــی صنعــت بیمــه کــه ناگزیرنــد در صدور 
بیمــه نامــه و پرداخــت خســارت و مراجعــه خســارت دیــدگان بــه کلیــه 
ــک باشــند،  ــاس نزدی ــا در تم ــا آنه ــه ای ب ــا و شــعبات بیم ــع ه مجتم
اقدامــات الزم بــه عمــل آید.متــن نامــه بــه شــرح ذیــل اســت:جناب آقای 

دکتــر ســعید نمکیوزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی
 صنعــت بیمــه یکــی از نهادهــای پشــتیباِن بخــش درمــان و حمایتگــر 
امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور محســوب مــی شــود و در دوران 
فراگیــری کرونــا عــاوه بــر تامیــن، تجهیــز و پرداخــت بــه موقــع منابــع 
حاصــل از عــوارض قانونــی بیمــه شــخص ثالــث، کمکهــای تجهیزاتــی، 
ریالــی و لجســتیک بســیاری بــه بخــش مدیریــت درمــان کشــور نمــوده 
و ســعی کــرده اســت مســئولیت اجتماعــی خــود را بدرســتی ایفــا نمایــد. 
عــاوه بــر ایــن صنعــت بیمــه در ســایر فعالیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی 
نیــز حــوادث و ریســکهایی کــه تــداوم مســتمر فعالیتهــای مذکــور را بــه 
ــش داده و در  ــا را پوش ــری کرون ــه گی ــه هم ــدازد از جمل ــی ان ــر م خط
همــه زمینــه هــای ممکــن، بطــور موثــر حضــور داشــته باشــد. بــه نحوی 
کــه قشــر عظیمــی از همــکاران صنعــت بیمــه بطــور مســتقیم در بخــش 
ــردم و  ــا عمــوم م ــه ب صــدور و پرداخــت خســارتها در خــط اول مواجه
النهایــه تمــاس مســتقیم بــا آحــاد جامعــه از جملــه بیمــاران کرونایی نیز 
هســتند. اکنــون کــه واکســن کرونــا تولیــد و یــا وارد مــی شــود و بخــش 
ــد،  ــه ان ــرار گرفت ــق واکســن ق ــت تزری هــای مهمــی از جامعــه در اولوی
کارکنــان خــدوم صنعــت بیمــه نیــز انتظــار دارنــد کــه بخــش درمــان، 
متقابــا از ســامت آنهــا بــه موقــع پشــتیبانی نمایــد. لــذا بــا توجــه بــه 
ــه در  ــری ک ــه در کشــور و نقــش موث ــت بیم ــت صنع گســتره ی فعالی
تــداوم فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی ایفــا مــی نمایــد، خواهشــمند 
اســت دســتور فرماینــد نســبت بــه تخصیــص ســهمیه واکســن بــه ایــن 
ــه  ــی صنعــت بیمــه ک ــژه پرســنل شــاغل در بخــش اجرای صنعــت بوی
ناگزیرنــد در صــدور بیمــه نامــه و پرداخــت خســارت و مراجعــه خســارت 
دیــدگان بــه کلیــه مجتمــع هــا و شــعبات بیمــه ای بــا آنهــا در تمــاس 
نزدیــک هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه خادمــان ایــن صنعــت در کلیــه 
حــوادث بطــور عملیاتــی و میدانــی حضــور مــی یابنــد، اقــدام الزم را بــه 

عمــل آورنــد.

ــبت روز  ــزی بمناس ــه مرک ــس کل بیم ــک رئی ــام تبری پی
ــگار خبرن

 رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پیامــی روز خبرنــگار را به تمامــی اهالی قلم 
و کلمــه تبریــک گفت.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل بیمــه مرکــزی متــن پیــام ایشــان بــه ایــن شــرح اســت:آن را کــه 
خبــر شــد خبــری بــاز نیامد.خبرنــگار محتــرم زمیــن مــی چرخــد و زمان 
مــی گــردد و آنچــه از آدمــی بــر جــا مــی مانــد تنهــا نقشــی اســت کــه بر 
صحیفــه روزگار نقــش مــی بنــدد.روزی کــه در تقویــم بــه نــام "خبرنــگار" 
ثبــت شــده در قداســتی ریشــه دارد کــه اهالــی خطرهــای پیــش از خبــر 
آن را بیــش از دیگــران درک مــی کنند.کشــف حقیقــت، بیان شــجاعانه و 
باالتــر از همــه اینهــا تحلیــل دانــش محــور از مولفــه هــای یــک خبرنــگار 
متخصــص و متعهــد اســت.در دهــه اخیــر نســل جســور، چابــک و آگاه 
از بیمــه نویســان و بیمــه نــگاران تربیــت شــده کــه بــه راســتی باعــث 
مباهــات اســت. نســلی کــه بــا زیــر و بــم تحــوالت بیمــه ای آشــنایی دارد 
و ضــرورت همگانــی ســازی محصــوالت آرامــش آفریــن و اطمینان بخش 
بیمــه ای را بــه درســتی مــی دانــد.روز شــفافیت دانایی و صراحــت آگاهی 
را بــر تمامــی اهالــی قلــم و کلمــه تبریــک مــی گویــم و دوام توفیــق تــان 

را از درگاه یگانــه هســتی بخــش، آرزومنــدم.

تقدیــر دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعات کشــور از 
رئیــس مرکــز فــاوای بیمــه مرکزی

 رضــا باقــری اصــل در پیامــی از مهنــدس نعمتــی، رئیــس مرکــز فنــاوری 
اطاعــات بیمــه مرکــزی در راســتای همــکاری و تعامــل موثــر بــا ایــن 
دبیرخانــه تقدیــر کرد.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل بیمــه مرکــزی، دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات کشــور 
در ایــن پیــام از همــکاری صادقانــه مهنــدس نعمتــی بــا ایــن دبیرخانــه 
و کارگــروه تعامــل پذیــری دولــت الکترونیکــی کــه نتیجــه آن ایجــاد یــا 
گســترش خدمــات دولــت الکترونیکــی بــرای هم میهنــان عزیــز و کاهش 
مراجعــات شــهروندان و پیشــگیری از جعــل و فســاد اســت، قدردانی کرد.
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اخبار شعب

استان همدان

استان گلستان

 استان آذربایجان شرقی

استان  زنجان 

 استان قزوین

مرحلــه ســوم اهــداي کاغذهــاي باطلــه بــه 
انجمــن خیریــه قلبهــاي ســبز جهــت تامین 
هزینــه داروهــاي کــودکان مبتا به ســرطان 

توســط شــعبه تبریز

صعــود بــه قلــه ســبان توســط آقــای رضــا 
کریمــی نمایندگــی کــد 2389 بیمــه "مــا"  

دیــدار صمیمانــه مدیــر شــعب بانــک ملــت 
اســتان قزویــن بــا سرپرســتی اســتان قزوین 
و مذاکــره در خصــوص تعامــل و روابــط فــی 

مابیــن .

ــا مدیــران  بحــث و تبــادل نظــر بیمــه ای ب
کارخانــه آرد گنبــد کاووس در خصــوص 
جــذب بیمــه هــای اتومبیــل، درمــان و آتش 

ســوزی

ــا  نماینــدگان اســتان در  برگــزاری جلســه ب
راســتای بررســی مشــکات و ارائه راهــکار در 

ــعبه محل ش
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دا نستنی ها ی پزشکی

معرفــی چنــد حرکتــی کــه در محیــط کار بــرای اندام های 
ــت بدن الزم اس

ــغل هایی  ــن ش ــی از همی ــتید. یک ــغل تان هس ــق ش ــد عاش ــر کنی فک
ــا ســاعت 4  ــان باشــید و ت ــد پشــت میزت ــح بای ــه ســاعت 8 و 9 صب ک
و 5 بعدازظهــر هــم همان جــا بنشــینید. شــاید برای تــان جالــب، 
چالش برانگیــز و ارزشــمند هــم باشــد، امــا واقعیــت ایــن اســت که پشــت 
میزنشــینی می توانــد بــرای ســامتی بســیار مضــر باشــد، بنابرایــن انجام 
ورزش در محــل کار ضــروری به نظــر می رســد. همــراه مــا باشــید، در ایــن 
مقالــه می خواهیــم 10 حرکــت ورزشــی را کــه به ســادگی می توانیــد در 
ــای اداری  ــی کنیم.فضا ه ــه شــما معرف ــد، ب ــان انجــام بدهی محــل کارت
طــوری طراحــی می شــوند کــه کارمنــدان کم تریــن رفت وآمــد را 
داشــته باشــند. ســاختار چنیــن فضاهایــی، افزایــش وزن را آســان کــرده 
اســت. درنتیجــه یک دفعــه بــه خودتــان می آییــد و می بینیــد ده بیســت 
کیلــو بــه وزن تــان اضافــه شــده اســت. نشســتن پشــت میــز، عــاوه بــر 
ــم ها و  ــت ها، چش ــچ دس ــت، م ــه پش ــم ب ــیب هایی ه ــش وزن، آس افزای
ــه از دســت دادن  ــن اســت ب ــی ممک ــد و به طــور کل ــردن وارد می کن گ
تونــوس ماهیچــه ای منجــر شود.اســترس در محیــط کار یکــی دیگــر از 
آســیب هایی اســت کــه کارهــای اداری بــه همــراه دارنــد. تحقیقــی کــه 
در دانشــگاه ییــل )Yale University( آمریــکا انجــام شــد، حاکی از آن اســت 
کــه 29 درصــد کارمنــدان اســترس شــغلی شــدیدی را تجربــه می کننــد. 
ــی،  ــی و عروق ــای قلب ــردگی، بیماری ه ــه افس ــد ب ــئله می توان ــن مس ای
کمبــود انــرژی و ســایر مشــکات مرتبــط بــا ســامتی منجر شود.مســلما 
ــوب این طــور  ــرات نامطل ــا اث ــه ب ــرای مقابل ــم کــه ب ــا می دانی همــه ی م
شــغل ها بایــد ورزش کنیــم، امــا مگــر وقــت پیــدا می شــود؟ اینجاســت 
ــترین  ــا بیش ــد ت ــک می کنن ــط کار، کم ــژه ی محی ــای وی ــه ورزش ه ک
ــت،  ــی خاقی ــا کم ــید. ب ــته باش ــان داش ــان محدودت ــتفاده را از زم اس
می توانیــد از دقایــق اندکــی کــه در طــول روز به دســت می آوریــد، 
ــی کــه کار می کنیــد، ورزش در  ــد و در همــان حال ــت بهــره را ببری نهای
ــه نفــع شــرکت تان هــم هســت.  ــن ب ــه کنید.ای محــل کار را هــم تجرب
گنجانــدن کمــی ورزش در برنامــه ی روزانــه، تمرکــز را بهبــود می بخشــد 
و درنتیجــه بازدهــی را بــاال می بــرد. امــا اگــر هنــوز کســی هســت کــه 
ــی اســت و  ــا کمــی خجالت ــد نشــده ی ــده متقاع ــن حرف هــای بن ــا ای ب
نمی خواهــد در محیــط کار انگشــت نما شــود، بایــد بگویــم ورزش هایــی 

ــد! ــد یواشــکی انجام شــان بدهی ــه می توانی ــم هســتند ک ه

 آهســته ســر را به ســمت شــانه  خــم کنیــد؛ ده ثانیــه نگــه دارید؛همیــن 
حرکــت را بــرای طــرف دیگــر انجــام بدهید.ســپس بــرای رهــا شــدن از 
درد، افزایــش انعطــاف و اضافــه کــردن قــدرت، شــانه هایتان را شــل کنید.

ــانه ها را  ــد؛ ش ــو بچرخانی ــمت جل ــره وار به س ــی دای ــانه ها را در حرکت ش
در حرکتــی دایــره وار به ســمت عقــب بچرخانیــد؛ ایــن کار را ده بــار تکــرار 
ــر،  ــا کامپیوت ــل از کار ب ــچ دســت تان قب ــی بیشــتِر م ــرای آمادگ کنید.ب
ــت رو  ــف دس ــه ک ــام بدهید.درحالی ک ــر را انج ــن زی ــد تمری می توانی
ــا دســت دیگــر،  ــو بکشــید؛ ب ــن اســت، دســت را به ســمت جل ــه پایی ب
ــپس  ــه دارید؛س ــه نگ ــه ثانی ــید؛ س ــن بکش ــمت پایی ــت ها را به س انگش
انگشــت ها را به ســمت بــاال بکشــید؛ ســه ثانیــه نگــه داریــد؛  ایــن کار را 
بــا هــر دســت، ســه بــار تکــرار کنید.بــا کشــش مــچ و ســاق پــا، احســاس 
خســتگی و بی حالــی در پاهایتــان را کــم کنید.یــک پــا را از زمیــن بلنــد 
ــاال آوردن نــوک انگشــتان پــا  ــا ب کنیــد و صــاف نگــه دارید؛مــچ پــا را ب
به ســمت بــاال بکشــید؛مچ پــا را بــا پاییــن آوردن انگشــتان پــا به ســمت 
پاییــن بکشــید؛ ده بــار ایــن کار را انجــام بدهیــد و بعــد بــا پــای دیگــر 
تکــرار کنید؛ســپس بــا انگشــتان پــا یــک دایــره بکشــید، پــا را در جهــت 
ــاعت  ــای س ــت عقربه ه ــاِف جه ــپس در خ ــاعت و س ــای س عقربه ه

حرکــت بدهید؛همیــن کارهــا را بــا پــای دیگرتــان تکــرار کنیــد.

حرکات کششی

ــد کار  ــی رون ــرای بررس ــح ب ــوال اول صب ــه معم ــه هایی ک آن جلس
روزانــه برگــزار می شــوند، فرصــت خوبــی هســتند کــه چنــد حرکــت 
کششــی ســاده انجــام بدهیــد و عضات تــان را بــرای ورزش در محــل 

کار آمــاده کنیــد.

حرکات دستگاه فتوکپی

تصــور کنیــد بایــد صدهــا بــرگ کپــی بگیریــد و این یعنــی اینکــه دقایق 
زیــادی را بایــد پــای دســتگاه کپــی تلــف کنیــد. امــا می توانیــد بــه جــای 
گــذران بی فایــده ی وقــت، بــا انجــام چنــد حرکــت تونــوس ماهیچــه ای و 
قدرتــی پــا، از ایــن دقایــق گرانبهــا کمــال اســتفاده را ببرید.با بلنــد کردن 
و تــاب دادن پــا، می توانیــد ماهیچه هایتــان را تقویــت کنیــد و در ضمــن 
ــتاده اید،  ــه روی آن ایس ــی ک ــت پای ــرای تقوی ــم ب ــان ه از وزن بدن ت
اســتفاده می کنیــد. در ایــن حالــت بهتــر اســت دســتگاه کپــی را نگــه 
داریــد تــا تعادل تــان را حفــظ کنیــد. تــازه اگــر متوجــه شــدید کســی 
نزدیــک می شــود، می توانیــد ســریع بایســتید و وانمــود کنیــد کــه مثــل 

بقیــه در حــال اتــاف وقــت هســتید!
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پــای راســت تان را از پشــت یــا پهلــو بلنــد کنیــد و صــاف نگــه داریــد؛آن 
را بــه آرامــی پاییــن بیاورید؛جهــت راعــوض کنیــد؛در همان وضعیــت، زانو 
را خــم کنید؛به مــدت ســی ثانیــه پــا را بــه جلــو و عقــب تــاب بدهید؛ایــن 
ــه ماهیچه هــای  ــه زدن ب ــای چــپ هــم تکــرار کنید.ضرب ــا پ کارهــا را ب
ُســرینی و بــاال آوردن ســاق پــا، عضــات ران و ســاق پــا را بــه کشــش 
ــا  در می آورد.صــاف و راســت روی یــک پایتــان بایســتید؛تاش کنیــد ب
پاشــنه ی پــای دیگــر بــه لگــن ضربــه بزنید؛ایــن کار را بــا هــر پــا ده بــار 
تکــرار کنید؛ســپس پاشــنه ها را از زمیــن بلنــد کنید؛آهســته آنهــا را روی 

زمیــن بگذارید؛ایــن کار را ده بــار تکــرار کنیــد.

حرکات زیر میزی

ــزارش  ــدن گ ــال خوان ــت در ح ــه بادق ــد ک ــر می کنن ــان فک همکاران ت
جلســه ی دیــروز هســتید، امــا نمی داننــد کــه همزمــان در حــال تقویــت 
عضــات شــکم و از بیــن بــردن خســتگی عضــات پاهایتان هم هســتید.

کــف پاهایتــان را کامــا روی زمیــن بگذاریــد؛ صــاف و کشــیده پشــت 
میــز بنشــینید؛عضات شــکم را ســفت نگــه دارید؛یــک پــا را تــا ســطح 
لگــن بلنــد کنیــد و بکشــید؛ده ثانیــه در ایــن حالــت بمانید؛آهســته پــا 
ــا را  ــرار کنید؛پ ــار تک ــزده ب ــت را پان ــن حرک ــد؛ ای ــن بگذاری را روی زمی
ــای  ــزو تمرین ه ــی، ج ــک صندل ــا کم ــی ب ــرکات ورزش ــوض کنید.ح ع
ــوید،  ــد می ش ــی بلن ــه از روی صندل ــار ک ــتند. هرب ــی هس ــر قدرت مؤث
چنــد حرکــت انجــام بدهیــد و بعــد بنشــینید.صاف بایستید؛پشــت خــود 

ــر  ــی پایین ت ــانتی متر از صندل ــه س ــدود دو س ــه دارید؛ح ــاف نگ را ص
بیاییــد و تظاهــر کنیــد کــه نشســته اید؛ده ثانیــه در ایــن حالــت بمانیــد؛ 
بــه حالــت ایســتاده برگردید.بــرای اینکــه حــرکات پــای بهتــری انجــام 
بدهیــد، لزومــا نیــازی بــه بانــد مقاومتــی نداریــد. ایــن حرکــت را انجــام 
بدهید.پاهــا را صــاف کنیــد و یکــی را بــاالی دیگــری )حالــت ضربــدری( 
قــرار بدهیــد؛ هــر دو پــا را از زمیــن بلنــد کنید؛بــا پــای باالیــی بــه پایینی 
فشــار وارد کنیــد و بــا پای پایینــی مقاومت کنید؛ایــن کار را آن قــدر ادامه 
بدهیــد تــا عضــات خســته شــوند؛جای دو پــا را عــوض کنیــد و ایــن کار 

را دوبــاره انجــام بدهیــد.

حرکات هوازی

مســلما بــرای حفــظ ظاهــر و اینکــه بقیــه بگوینــد چــه کارمنــد فعالــی، 
ــده  ــا ســازمان دی ــار ســاختمان شــرکت ی ــر اســت در گوشــه و کن بهت
شــوید. ایــن تمرینــات هــوازی بــه شــما کمــک می کننــد تــا وزن خــود 
را پاییــن و حضورتــان را برجســته نگــه دارید.بــه جــای اینکــه مــدام برای 
ــا  ــد ت ــه اتاق شــان بروی ــان ب ــد، خودت ــل ارســال کنی ــان ایمی همکاران ت
هــم پروژه هایتــان پیشــرفت کننــد و هــم تحرکــی داشــته باشــید.زیاد 
آب بنوشــید. تحقیقــی نشــان داده اســت کــه نوشــیدن آب می توانــد در 
کاهــش وزن کمک تــان کنــد. به عــاوه هرقــدر بیشــتر در رفت وآمــد بــه 
دستشــویی باشــید، مســلما کالــری بیشــتری می ســوزانید! بــرای افزایش 
کالری هایــی کــه می ســوزانید، بــه آن دستشــویی ای برویــد کــه از میــز 
و اتــاق کارتــان دورتــر اســت. شــاید در مســیر بــا آدم هــای جدیــدی هــم 
برخــورد کنید!همیشــه تندتنــد راه برویــد. این طــوری ضربــان قلب تــان 
ــان  ــا خودش ــد، ب ــان می کنن ــه نگاه ت ــه ک ــد و بقی ــدا می کن ــش پی افزای
فکــر می کننــد حتمــا داریــد بــه جــای خیلــی مهمــی می روید!تــا جایــی 
ــرای  ــد. ب ــه اســتفاده کنی ــه جــای آسانســور از پل کــه ممکــن اســت، ب

اینکــه ورزش بهتــری هــم بشــود، دو تــا پلــه را یکــی کنیــد.

 حرکات صندلی
صندلی تــان را بــا توپ هــای مخصــوص نرمــش )تــوپ سوئیســی( عــوض 
کنیــد تــا کل روز را روی تونــوس و تقویــت عضــات شــکم تان کار کنیــد. 
نشســتن روی ایــن توپ هــا مجبورتــان می کنــد بــرای حفــظ تعادل تــان، 
از عضــات شــکم اســتفاده کنیــد. تعادل تــان را بهبــود می دهــد، 
ماهیچه هــای مرکــزی را تقویــت می کنــد و فشــار را از ناحیــه ی پشــت 
کــم می کنــد. حتــی بعضی هــا معتقدنــد کــه ایــن کار، تمرکزشــان را هــم 

ــد. بیشــتر می کن
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روی تــوپ بنشــینید و تعــادل خــود را حفــظ کنیدناف تــان را به ســمِت 
داخــل بکشید؛شــانه ها را بــدون خمیدگــی به ســمت عقــب بکشــید؛پاها 
را بــه انــدازه ی عــرض لگــن بــاز کنید.نشســتن روی تــوپ ورزشــی آســان 
نیســت. شــاید بهتــر باشــد ابتــدا در خانــه تمریــن کنیــد تــا در محــل کار 

دچار مشــکل نشــوید.

حرکات باالبری

همین طــور کــه بــه شــرکت کمــک می کنیــد درآمدهایــش را افزایــش 
بدهــد، می توانیــد میــزان ســامتی خودتــان را هــم بــاال ببریــد. 
ــرینی و  ــات ُس ــت عض ــردن و تقوی ــفت ک ــرای س ــر را ب ــات زی تمرین
ــد  ــد کنی ــان را بلن ــک پایت ــی از دردهــای پشــت، امتحــان کنید.ی رهای
ــه از ســمتی به ســمت دیگــر  ــی دور کنید؛به مــدت ســی ثانی و از صندل
تــاب بدهید؛ســپس عضــات لگــن را جمــع کنیــد؛ده ثانیــه نگــه داریــد؛ 
ــر  ــا تلفــن هســتید، تمرینــات زی رهــا کنید.وقتــی در حــال صحبــت ب
ــند.  ــر باش ــت ران مؤث ــات پش ــوس عض ــن و تون ــرای لگ ــد ب می توانن
بهتــر اســت ایــن حرکــت را در اتــاق خودتــان انجــام بدهید.بایســتید و 
ــای  ــان را روی پ ــاز کنید؛وزن ت ــانه ها ب ــرض ش ــدازه ی ع ــه ان ــا را ب پاه
چــپ بیندازید؛پــای راســت را بلنــد کنیــد و پشــت تان نگــه دارید؛میــز 
ــای  ــا پ ــته ب ــه دارید؛آهس ــادل نگ ــظ تع ــرای حف ــان را ب ــا صندلی ت ی
ــار خــاف جهــت  ــار در جهــت عقربه هــای ســاعت و 25 ب راســت 25 ب

ــد؛ ــره وار دور بزنی ــاعت، دای ــای س عقربه ه
پاها را عوض کنید.

حرکات میز کنفرانسی

ــد  ــه نمی توانی ــت ک ــن نیس ــی ای ــه معن ــه ی کاری، ب ــتن در جلس نشس
ــواع  ــرای ان ــس ب ــاق کنفران ــز ات ــد از می ــا می توانی ــد. اص ورزش کنی
ــدا  ــتفاده کنید.ابت ــی اس ــگ )Toning exercises( و قدرت ــای تونین ورزش ه
ــد؛در  ــر میــز بگذاری ســعی کنیــد میــز را بلنــد کنید:دســت هایتان را زی
جهــت بــاال بــه میــز فشــار وارد کنید؛ایــن کار را تــا زمانــی کــه ماهیچه ها 
خســته شــوند، ادامــه بدهید؛ایــن کار را بــا یــک دســت در یــک زمــان یــا 
ــا هــم انجــام بدهید.ســپس میــز را به ســمت پاییــن فشــار  دو دســت ب
بدهید:دســت ها را طــوری روی میــز بگذاریــد کــه کــف دســت به ســمت 
ــی  ــار بدهید؛وقت ــن فش ــمت پایی ــدرت به س ــام ق ــد؛با تم ــن باش پایی
ــد  ــف کنید؛می توانی ــن کار را متوق ــدند، ای ــته ش ــان خس ماهیچه هایت
ایــن حرکــت را بــا یــک یــا هــر دو دســت تان انجــام بدهید.بــاال انداختــن 
ــم« باعــث می شــود در حیــن کار، ورزش  ــگام پاســخ »نمی دان شــانه هن
ــا  ــدت ســه ت ــاال بیاورید؛به م ــا ب ــانه  ها را به ســمت گوش ه ــم بکنید.ش ه
پنــج ثانیــه نگــه دارید؛رهــا کنید.وقتــی تمــام بدن تــان را بــا ایــن حرکــت 
ــوش  ــال گ ــه در ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــور ب ــد، این ط ورزش می دهی
دادن هســتید.روی لبــه ی صندلــی بنشــینید؛با هــر دو دســت روی میــز 
و به ســمت پاییــن فشــار وارد کنید؛همزمــان پاهایتــان را تــا جایــی کــه 

ــد. ــاال بیاوری ــد، ب می توانی

حرکات  ایزومتریکی

تمرینــات ایزومتریــک کــه گاهــی اوقــات به عنــوان تمرینــات کششــی 
اســتاتیک هــم از آنهــا یــاد می شــود، گزینــه ی مناســبی بــرای ورزش 
ــل  ــات قاب ــن تمرین ــا در ای ــرکات مفصل ه ــتند. ح ــل کار هس در مح
مشــاهده نیســتند و می توانیــد بــدون جلــب توجــه انجام شــان بدهیــد.

اگــر زمــان زیــادی پشــت کامپیوتــر هســتید، پیشــنهاد می شــود بــرای 
ــاز  ــپس ب ــت و س ــت ها یتان را مش ــتان، دس ــه انگش ــتراحت دادن ب اس
ــدون آن  ــا ب ــوپ ضداســترس ی ــک ت ــا ی ــن کار را ب ــد ای ــد. می توانی کنی
انجــام بدهید.دســت تان را مشــت کنید؛فشــار بدهید؛نگــه داریــد و رهــا 
کنید؛انگشــتان تان را بکشــید؛این کار را ده بــار انجــام بدهید.ســاق و مــچ 
پاهــا را در حیــن مطالعــه ی یــک نوشــته، گــوش دادن بــه وب کســت یــا 
صحبــت بــا تلفــن تقویــت کنید.بایســتید و صندلــی را نگــه دارید؛پــای 
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حرکات بطری آب

کســی وزنــه الزم دارد؟ بطــری پــر آب می توانــد جایگزیــن 
مناســبی بــرای دمبــل باشــد. این طــوری اگــر یک دفعــه کســی 
وارد اتاق تــان شــد، می توانیــد ســریع تمریــن را قطــع و وانمــود 
ــاال و پاییــن آوردن  ــا ب کنیــد در حــال نوشــیدن آب هســتید. ب
وزنــه شــروع کنیــد و دســت ها و تونــوس ماهیچــه ای را تقویــت 
ــض  کنید.صــاف و کشــیده بنشــینید و عضــات شــکم را منقب
کنید؛بطــری را در دســت راســت نگــه داریــد و به ســمت شــانه 
بــاال بیاورید؛ایــن حرکــت را پانــزده بــار انجــام بدهید؛همیــن کار 
را بــا دســت دیگرتــان هــم تکــرار کنید.می توانیــد از بطــری آب 
بــرای تقویــت عضــات جلــو بــازو و انجــام حرکــت پــرس بــاالی 
ســر هــم اســتفاده کنید.بطــری را در دســت راســت بگیرید؛آرنــج 
ــت را  ــید؛این حرک ــر بکش ــاالی س ــا ب ــت را ت ــم کنید؛دس را خ
ــدن بطــری روش  ــرار کنید.چرخان ــم تک ــان ه ــا دســت دیگرت ب
ــینه تان  ــطح س ــت.بطری را هم س ــر اس ــرای ورزش کم ــی ب خوب
نگــه دارید؛تــا جــای ممکــن به ســمت راســت بچرخید؛بــه مرکــز 

ــد؛ ــپ بچرخی ــمت چ بچرخید؛به س
 این کار را ده بار تکرار کنید.

کالری سوزاندن بدون ورزش

شــاید تعجــب کنیــد، امــا گاهــی اوقــات بهتریــن راه های ســوزاندن 
کالــری، اصــا ربطــی بــه ورزش ندارند. اینهــا روش های غیرورزشــی 
ــد،  ــه کاهــش وزن منجــر می شــوند:هرگاه می توانی ــه ب هســتند ک
بایســتید. در ایــن حالــت، بیشــتر از زمانی کــه نشســته اید، کالــری 
ــتد،  ــاعت بایس ــک س ــر ی ــی اگ ــردی 70 کیلوگرم ــوزانید. ف می س
ــوزاند. ــری می س ــیند، کال ــه می نش ــی ک ــتر از حالت ــر بیش 50 براب

جنب وجــوش باعــث می شــود 350 کالــری بیشــتر در یــک 
ــردن  ــت ک ــن، صحب ــا روی زمی ــا پاه ــه زدن ب روز بســوزانید. ضرب
ــوش  ــی جنب وج ــس ، همگ ــدن آدام ــت  و جوی ــرکات دس ــا ح ب
ــه  ــش وزن را ب ــد کاه ــوش می توان ــد. جنب وج ــاب می آین به حس
بیــش از 16 کیلوگــرم در ســال افزایــش بدهد.وضعیــت ایســتادن 
ــدن بســیار  ــزی ب ــت عضــات مرک ــح، در تقوی ــا نشســتن صحی ی
مؤثــر اســت. بــرای اینکــه شــکم ســفتی داشــته باشــید و پشــت تان 
صــاف باشــد، بایــد از ماهیچه هــا اســتفاده کنیــد. همیشــه درســت 
بایســتید تــا ماهیچه هــای شــکم تان را تقویــت کنیــد، کمــردرد را 
تســکین بدهیــد و اعتمــاد بــه نفس بیشــتری داشــته باشــید.تنفس 
عمیــق، بــه آرامــش و پاییــن آوردن ضربــان قلــب کمــک می کنــد. 
ــد.  ــه بخندی ــارج کنید.همیش ــان خ ــی وارد و از ده ــوا را از بین ه
ــم را  ــد، دیافراگ ــفت می کن ــکم را س ــای ش ــدن ماهیچه ه خندی
ــن  ــترس را از بی ــذارد، اس ــر می گ ــب تأثی ــد، روی قل ورزش می ده
می بــرد و ظاهرتــان را هــم جذاب تــر می کند.بــا گنجانــدن نرمــش 
و ورزش در برنامــه ی روزانــه، ســالم تر، شــادتر و پربازده تــر خواهیــد 
بــود. امــا بیاییــد ایــن را مثــل یــک راز بیــن خودمــان نگــه داریــم!

چــپ را پشــت ســاق پــای راســت خــود قــرار بدهید؛بــر روی انگشــتان 
ــار ایــن  ــا 30 ثانیــه درایــن حالــت بمانید؛ســه ب پایتــان بایســتید. 20 ت
ــا تقویــت  حرکــت را تکــرار کنید؛پاهــا را عــوض کنید.تمریــن کیــگل ب
ماهیچه  هــای کــف لگــن، بــه پیشــگیری یــا کنتــرل بی اختیــاری ادراری 
ــغول  ــه مش ــی ک ــاط هنگام ــا احتی ــد آن را ب ــد. می توانی ــک می کن کم
انجــام کارهــای روزانــه هســتید، انجــام بدهید.ماهیچه ی لگــن را منقبض 

کنید؛پنــج ثانیــه نگــه داریــد؛
رهــا کنید؛ایــن کار را ســه بــار در روز و هــر بــار پنــج دفعــه تکــرار کنیــد.

می توانیــد ایــن تکنیــِک »منقبــض کــردن، نگه داشــتن و رهــا کــردن« را 
بــرای تقویــت هــر ماهیچــه ای انجــام بدهید.
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