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اخبار بیمه "ما"

دفــاع  هفتــه  بــا  همزمــان  "مــا"  بیمــه  جدیــد  ســاختمان 

ــزی  ــه مرک ــس کل بیم ــلیمانی ریی ــر س ــور دکت ــا حض ــدس، ب مق

جمهــوری اســامی ایــران، دکتــر بیگدلــی مدیرعامــل بانــک 

و  گــران  بیمــه  ســندیکای  دبیــرکل  کریمــی  دکتــر  ملــت، 

شــد. افتتــاح  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  فــر  بهــاری  حجــت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی، ســاختمان جدیــد شــرکت بیمــه "ما"که 

ــا هــدف توســعه فضــای اداری و انتقــال معاونــت شــبکه فــروش و  ب

توســعه بازار شــامل مدیریــت امور شــعب و نماینــدگان، مدیریت بیمه 

هــای عمــر و ســرمایه گــذاری و مجتمــع بانــک بیمــه جهــت تســهیل 

دسترســی مشــتریان و بیمــه گــذاران راه اندازی شــده اســت، در هفته 

دفــاع مقــدس میزبــان مســئولین عالــی رتبه صنعــت بیمه کشــور بود.

ــامی  ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم ــلیمانی ریی ــر س دکت

افتتاح ساختمان جدید بیمه "ما" ؛ ساختمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی

شــهید  ســپهبد  ســاختمان  انــدازی  راه  مراســم  در  ایــران 

ــات  ــا" گفــت: هی ــق بیمــه "م ــه عملکــرد موف ــا اشــاره ب ســلیمانی ب

مدیــره و مدیــر عامــل بیمــه "مــا" از زمــره مدیــران جوانــی 

ــی باشــند.  ــر م ــای بیمــه ای پیگی ــه در تمــام بحــث ه هســتند  ک

بیمــه  بــا  فــر  بهــاری  آقــای  همراهــی  داشــت:  اظهــار  وی 

مرکــزی بــرای مــا بســیار حائــز اهمیــت اســت . نــوآوری و 

اســت  ارزشــمندی  حرکــت  نویــن،  هــای  طــرح  از  رونمایــی 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــره انج ــات مدی ــان و هی ــت ایش ــا مدیری ــه ب ک

دکتــر ســلیمانی در خصــوص نامگــذاری ســاختمان  گفــت:  مزیــن 

کــردن نــام ســاختمان بیمــه "مــا" بــا عنــوان ســردار دل هــا؛ ســپهبد 

ــد  ــا" بای ــه "م ــدف بیم ــدآور اســت . ه شــهید قاســم ســلیمانی تعه

ــه  ــت صددرصــدی بیم ــردم و کســب رضای ــه م ــت ب اســتمرار خدم
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ــا  نقــش ســردار کمرنــگ نشــود. حضــور مدیرعامــل  گــذاران باشــد ت

ــل  ــر تعام ــز بیانگ ــم نی ــن مراس ــت در ای ــک مل ــل بان ــات عام و هی

ــداف اســت. ــن اه ــه ای ــل ب ــا" در نی ــه "م ــت و بیم ــک مل ــوب بان مطل

رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران سیاســت 

ــی بیمــه  ــا سیاســت هــای کل ــا" را همــگام ب هــای شــرکت بیمــه "م

ــه  ــه مجموع ــک ب ــی و تبری ــراز قدردان ــن اب ــت و ضم ــزی دانس مرک

ــه طــرح هــای  ــوآوری و ارائ ــرد: ن ــار ک ــت اظه ــک مل ــا" و بان بیمــه "م

ــه  ــه وظیف ــر ک ــاد ناظ ــوان نه ــه عن ــزی  ب ــه مرک ــرای بیم ــد  ب جدی

ــک  ــت بان ــر عهــده دارد، بســیار مهــم اســت. حمای سیاســتگذاری را ب

ــت  ــا حمای ــه ب ــت ک ــا" اس ــه "م ــرای بیم ــت ب ــن فرص ــت بهتری مل

ــره،  ــات مدی ــای هی ــتیبانی اعض ــهامدار و پش ــوان س ــه عن ــک ب بان

پیشــگامی خــود در ارائــه طــرح هــای جدیــد را ادامــه دهــد.

ســلیمانی طــرح هــای جدیــد بیمــه "مــا" در زمینــه بیمــه هــای عمــر 

و ســرمایه گــذاری و صنــدوق اجــاره ای را حرکتــی رو بــه جلــو نامیــد 

و گفــت: ایــن موفقیــت باعــث افزایــش همــکاری بانــک و بیمــه و بــازار 

بــورس مــی شــود کــه منجر بــه حمایــت از اقتصــاد کشــور خواهــد بود.

دکتــر بیگدلــی مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بانــک ملــت ضمــن 

ــلیمانی و  ــهید س ــگاه ش ــم جای ــدس و تکری ــاع مق ــه دف ــک هفت تبری

شــهیدان هشــت ســال جنــگ تحمیلــی از عملکــرد مدیــران و مجموعه 

بیمــه "مــا" ابــراز رضایــت کــرد و گفت:شــرکت بیمــه "مــا" در طی ســال 

هــای گذشــته در تمــام شــاخص هــا رونــد صعــودی طــی کــرده اســت.

وی بــه نقــش صنعــت بیمــه در بالندگــی کشــور اشــاره کــرد و 

گفت:صنعــت بیمــه در توســعه اقتصــادی کشــور، رشــد ســطح تولیــد 
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کشــور و اطمینــان بخشــی در فضــای کســب و کار نقــش بســزایی دارد. صنعــت بیمــه 

ــم  ــد نقــش تســهیلگر در توســعه اقتصــاد کشــور داشــته باشــد. انتظــار داری ــی توان م

ــای بیمــه ای مناســب  ــه پوشــش ه ــا ارائ ــی، ب ــا پشــتوانه مســتحکم مال ــا" ب بیمــه "م

ــازد ــم س ــور را فراه ــر در کش ــع دیگ ــد صنای ــتر رش ــب و کار، بس ــوص کس در خص

ــح کــرد:  ــت تصری ــک مل ــا" و بان ــر ظرفیــت هــای بیمــه "م ــد ب ــی  ضمــن تاکی  بیگدل

ــود و  ــاق خ ــزه و خ ــا انگی ــوان، ب ــانی ج ــای انس ــتفاده از نیروه ــا اس ــا" ب ــه "م بیم

ــد  ــیر رش ــته در مس ــد گذش ــد همانن ــت، بای ــک مل ــام بان ــه ن ــتوانه ای ب ــود پش وج

و تعالــی گام برداشــته  و ماننــد بانــک ملــت بــه برنــد معتبــری تبدیــل شــود.

دکتــر کریمــی دبیــر ســندیکای بیمــه گــران ایــران ضمــن تبریــک بابــت حســن انتخاب 

ایــن ایــام بــرای افتتاح ســاختمان ســپهبد شــهید ســلیمانی گفت:حضــور آقای بهــاری فر 

بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیــات رییســه و مدیــر روابــط عمومی این شــرکت بــه عنوان 

دبیــر کارگــروه روابــط عمومی ســندیکای بیمــه گران نشــان از موفقیــت و محبوبیت بیمه 

"مــا" و اقبــال از ایــن شــرکت در صنعــت بیمــه اســت کــه 

ایــن موضــوع، بیانگــر وجــود انســان هــای خــدوم، کاربلد، 

ــد. ــی باش ــرکت م ــن ش ــن در راس ای ــتکار و متدی درس

گــری  بیمــه  ســود  کســب  افــزود:  ادامــه  در  وی 

ــیار  ــذاران، کار بس ــه گ ــت بیم ــب رضای ــا کس ــراه ب هم

ــوب  ــرد مطل ــان از عملک ــه نش ــت ک ــه ای اس هنرمندان

ــت. ــال 1399 اس ــا س ــیس ت ــال تاس ــا" از س ــه "م بیم

ــره  ــات مدی ــل و عضــو هی ــر  مدیرعام ــاری ف حجــت به

شــرکت بیمــه "مــا" در مراســم افتتــاح ســاختمان جدیــد 

ــدس و  ــاع مق ــه دف ــک هفت ــن تبری ــرکت  ضم ــن ش ای

بزرگداشــت شــان و منزلــت ســپهبد شــهید حــاج قاســم 

ــس  ــلیمانی ریی ــر س ــه دکت ــدم ب ــلیمانی و خیرمق س

ــات  ــران و هی ــوری اســامی ای ــزی جمه کل بیمــه مرک

همــراه، دکتــر بیگدلــی مدیرعامــل بانــک ملــت، اعضــای 

ــرکل  ــی دبی ــر کریم ــت و دکت ــک مل ــل بان ــات عام هی

ســندیکای بیمــه گــران گفــت : در پــی شــهادت 

مظلومانــه ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی و بــه پــاس 

رشــادت هــای علمــدار امــام و رهبــری ، بــر خــود 

ــاختمان  ــوان س ــا عن ــاختمان ب ــن س ــتیم ای الزم دانس

ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی راه انــدازی شــود.

بهــاری فــر در ادامــه با بیان گزارشــی از عملکــرد موفقیت 

آمیــز بیمــه "مــا" در ســال 1398، از تــداوم رونــد رو بــه 

رشــد ایــن شــرکت خبــر داد و گفت:هدف اصلی شــرکت، 

تامیــن منافــع کلیــه ذینفعان اســت و این در حالی اســت 
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کــه EPS محــوری را نیــز در برنامــه خودمــان تبییــن کــرده ایــم.

وی تصریــح کــرد: افزایــش ســود عملیاتــی باکنتــرل موثــر 

باالتریــن  در  توانگــری  حفــظ  بــازار،  توســعه  و  ریســک  

ــدار  ــود پای ــب س ــوی، کس ــه پرتف ــب بهین ــظ ترکی ــطح، حف س

و تامیــن رضایــت ســهامداران، توســعه خدمــات الکترونیــک 

اهــداف  کارکنــان  مهــارت،  و  دانــش  ســطح  ارتقــای  و 

ســطح کان شــرکت بیمــه "مــا" در ســال 99 بــوده اســت.

ــه  ــرکت بیم ــد ش ــه رش ــد رو ب ــه رون ــا" ب ــه "م ــل بیم مدیرعام

"مــا" در افزایــش ســهم از بــازار از ســال 1390 تــا 1398 

ــت  ــه نخس ــه در 6 ماه ــق بیم ــد ح ــت: تولی ــرد و گف ــاره ک اش

ــد  ــد رش ــزان 44 درص ــه می ــه  1398 ب ــبت ب ــال 1399 نس س

ــش  ــد افزای ــادره 37 درص ــای ص ــه ه ــه نام ــداد بیم ــته و تع داش

ــو  ــد پرتف ــه تولی ــد برنام ــق 124 درص ــت. تحق ــرده اس ــدا ک پی

شــرکت در شــش ماهــه نخســت ســال 1399 نیــز بیانگــر 

ــت. ــا اس ــروس کرون ــیوع وی ــود ش ــا وج ــا" ب ــه "م ــت بیم موفقی
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حجــت بهاری فر در مراســم افتتاحیه ســاختمان ســپهبد شــهید قاســم 

ســلیمانی شــرکت بیمــه "مــا" کــه بــا حضــور مدیــر عامــل بانــک ملــت، 

رئیــس کل بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران، هیــات عامل و دبیر کل 

ســندیکای بیمــه گــران برگزار شــد، ضمــن رونمایی از محصــوالت جدید 

بیمه ای، در خصوص عملکرد شــرکت در ســال جاری ابراز امیدواری کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه "مــا" ، مدیر عامــل و عضو هیــات مدیره 

شــرکت، تامیــن نیازهای همه ذینفعــان را ضروری دانســت و گفت:فرآیند 

بهینــه ســازی پورتفــوی ســرمایه گــذاری شــرکت بــا نگاهی بلندمــدت و 

پایــدار از ســال گذشــته آغــاز شــده و در ســال جــاری نیــز ادامــه یافتــه 

اســت تــا از منافــع ســهامداران و بیمــه گــذاران زندگــی محافظــت شــود.

بهــاری فــر تصریــح کــرد: بــه یــاری خــدا از ابتــدای برنامــه تــا کنــون 

بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده دســت یافتــه ایــم و انشــاهلل 

ــا موفقیــت پیــش خواهــد  ــرای ســال هــای آینــده نیــز ب ــد ب ایــن رون

ــه  ــه ک ــاری همانگون ــال ج ــه شــرکت در س ــه ماه ــرد س ــت، عملک رف

ــوده  ــوب ب ــی منعکــس شــده اســت بســیار مطل ــای مال در صــورت ه

تداوم بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری با هدف تامین نیازهای کلیه ذینفعان

و در ســه ماهــه دوم نیــز بــا موفقیــت و بــه نحــو شایســته انجــام شــده 

ــد. ــد ش ــر خواه ــه زودی منتش ــی آن ب ــای مال ــزارش ه ــه گ ــت ک اس

ــدوق  ــواع صن ــذاری در ان ــرمایه گ ــش س ــرد:  افزای ــان ک وی خاطرنش

هــای ســرمایه گــذاری بــا ترکیــب بهینــه و از جملــه ســرمایه گــذاری 

ــک  ــن ریس ــر گرفت ــن در نظ ــت، ضم ــد ثاب ــای درآم ــدوق ه در صن

ــای  ــه درآمده ــبت ب ــذاری را نس ــرمایه گ ــازده س ــذاری، ب ــرمایه گ س

ــش داده  ــی افزای ــو مطلوب ــه نح ــی ب ــذاری بانک ــپرده گ ــل از س حاص

ــر  ــا در نظ ــذاری و ب ــرمایه گ ــه س ــرد 6 ماه ــه عملک ــه ب ــت.با توج اس

داشــتن مــواردی از قبیــل پرتفــوی بهینــه ســرمایه گــذاری، وضعیــت 

موجــود و برنامــه هــای آتــی، پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال 

رکوردهــای بــی نظیــری را در بخــش ســرمایه گــذاری بــه ارمغــان آوریم.

بهــاری فــر در خصــوص افزایــش ســرمایه شــرکت بــه 4000 میلیــارد 

ریــال کــه بــا موفقیــت انجــام شــد اظهــار داشــت:ما جــزو اولین شــرکت 

هــای بیمــه ای هســتیم کــه موفــق بــه انجــام فرآینــد افزایــش ســرمایه 

از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا شــده ایــم و در حــال حاضــر 
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ــا ثبــت افزایــش ســرمایه از 1500 میلیــارد ریــال بــه 4000 میلیــارد  ب

ریــال، از ســرمایه الزم بــرای دریافــت مجــوز بیمــه اتکایــی برخورداریم که 

درخواســت صــدور مجــوز فعالیــت بــه بیمــه مرکــزی ارســال شــده و در 

دســت اقــدام اســت، بــا دریافــت مجــوز اتکایــی قبولــی از یــک ســو و بــا 

افزایــش ظرفیــت نگهــداری از ســوی دیگــر، فصلــی نویــن در درآمدهــای 

بیمــه ای شــرکت گشــوده و انشــاهلل منجــر بــه ســودآوری بیــش از پیش 

بــرای شــرکت خواهد شــد. بــا اقداماتی کــه از ســال گذشــته در خصوص 

قراردادهــای اتکایــی آغــاز کردیــم و بــا توجه بــه ترکیب بهینــه و مطلوب 

پرتفــوی بیمــه ای و ضریــب خســارت مناســب کــه پایین تــر از میانگین 

صنعــت بیمــه مــی باشــد، موفق بــه افزایــش ظرفیــت نگهداری شــرکت 

شــده ایــم کــه تاثیــر بســزایی در درآمدهــای شــرکت خواهــد داشــت.

مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــا اشــاره بــه راهبردهــای شــرکت بــرای حفــظ 

جایــگاه ســهام شــرکت عنــوان داشــت:از جملــه برنامــه هــای مــا کــه از 

ســال گذشــته آغــاز شــده و در ســال جــاری نیــز به شــکل مطلــوب ادامه 

یافتــه اســت، تــاش بــرای حفــظ جایــگاه واقعــی ارزش، نقدشــوندگی 

ــع  ــوق و مناف ــت از حق ــور صیان ــه منظ ــرکت ب ــهام ش ــناوری س و ش

ســهامداران و افزایــش هــر چــه بیشــتر رضایــت منــدی آنهــا بوده اســت 

کــه بــه یــاری خــدا و بــا تــاش همــکاران، اختصــاص بودجــه مناســب و 

عملکــرد مطلــوب صنــدوق اختصاصــی بازارگردانــی تــا کنــون بــه اهداف 

خوبــی دســت یافتــه ایــم کــه امیدواریــم بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد.

ــز  ــا" و مرک ــه "م ــهامی بیم ــرکت س ــن ش ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه

وکا، کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه بــا حضــور 

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره  بیمــه 

نهایــی شــد. عامــل مرکــز وکا  بهــادری مدیــر  و علــی  "مــا" 

ــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" در راســتاي  ب

حمایت بیمه "ما" از وکال، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه

ــور،  ــي کش ــه حقوق ــراي جامع ــر ب ــول موث ــاد تح ــود و ایج ــداف خ اه

تفاهم نامــه اي ســه ســــاله در تمــام رشــته هــای بیمــه اي  با مرکــز وکا، 

کارشناســان رسمــــــي و مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه منعقــد کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، مطابق با ایــن قـــــرارداد، تخفیفات، تســهیات 

ــوال،  ــم از ام ــه اي اع ــاي بیم ــته ه ــام رش ــژه ای در تم ــاي وی و امتیازه

ــراي اعضــاي مرکــز اعــم از  اشــخاص و مســئولیت در تمــام زمینه هــا ب

وکا،کارشناســان رســمي و مشــاوران خانــواده و کارمنــدان در نظــر گرفته 

ــوند. ــد ش ــد از آن بهره من ــز مي توانن ــنل مرک ــه پرس ــت ک ــده اس ش

 ایــن گــزارش افــزود: صــدور بیمــه نامــه هــاي مورد درخواســت بر اســاس 

تســهیات و تخفیفــات، فراهم آوردن امکانات ســخت افزاري و نــرم افزاري 

الزم جـــهت صــدور بیمــه نامه هاي مورد نظر در سراســر کشــور و شــرط 

اســتفاده از ارزیــاب مســتقل خســارت بخشــی از مفــاد ایــن قرارداد اســت.
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ــی از دو  ــم رونمای ــت در مراس ــک مل ــل بان ــی مدیرعام ــد بیگدل ــر محم دکت

خدمــت جدیــد بیمــه "مــا" از عملکــرد شــرکت ابــراز رضایــت کــرد. بــه گــزارش 

ــا حضــور رییــس کل بیمــه مرکــزی  ــه ب ــن مراســم ک ــی، در ای ــط عموم رواب

ــت،  ــک مل ــره بان ــات مدی ــو هی ــل و عض ــران، مدیرعام ــامی ای ــوری اس جمه

هیــات عامــل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، دبیــرکل ســندیکای 

ــه  ــران و بیم ــه ای ــای بیم ــرکت ه ــل ش ــران عام ــران،  مدی ــران ای ــه گ بیم

ــران بانــک ملــت در ســاختمان ســپهبد شــهید قاســم  "مــا" و جمعــی از مدی

ــوان  ــا عن ــا" ب ــد شــرکت بیمــه "م ــت جدی ــزار شــد از دو خدم ســلیمانی برگ

بیمــه نامــه صنــدوق هــای اجــاره ای و طــرح مســتمری مانــدگار رونمایــی شــد.

ــران  ــاش مدی ــی از ت ــا قدردان ــم ب ــن مراس ــت در ای ــک مل ــل بان مدیرعام

ــه  ــوب در س ــردی خ ــت عملک ــت ثب ــا" باب ــه "م ــرکت بیم ــان ش و کارکن

ــی  ــا" در تمام ــه "م ــرکت  بیم ــبختانه ش ــت: خوش ــار داش ــته، اظه ــال گذش س

ــت. ــش داده اس ــود را افزای ــازار خ ــهم از ب ــته و س ــودی داش ــد صع ــا رون ــاخص ه ش

وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه صنعــت بیمــه بــه عنــوان بخــش خدماتــی اقتصاد، 

نقــش حمایتگرانــه ای در رشــد و توســعه اقتصاد کشــور و افزایش ســطح تولید و 

اشــتغال ایفــا مــی کنــد، افــزود: نقــش حمایتگرانه بیمــه در هر صنعتی مشــهود 

اســت و از ایــن ابــزار مــی تــوان بــرای رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور بهــره بــرد.

ــه  ــژه بیم ــه وی ــه ب ــای بیم ــرکت ه ــه ش ــوع ک ــن موض ــه  ای ــاره ب ــا اش وی ب

مدیرعامل بانک ملت:
 بیمه "ما" در تمامی شاخص ها روند صعودی 

داشته است

"مــا" از اســتحکام مالــی و عملیاتــی خوبــی برخوردارنــد، اظهــار داشــت: 

ــه ای  ــای بیم ــش ه ــه پوش ــا ارائ ــا ب ــرکت ه ــن ش ــه ای ــی رود ک ــار م انتظ

ــوند. ــر ش ــع دیگ ــد صنای ــاز رش ــا، بسترس ــب و کاره ــه کس ــب در زمین مناس

دکتــر بیگدلــی بــا ابــراز خرســندی از افزایــش ســهم از بــازار شــرکت 

شــرکت  ایــن  کــرد:  اضافــه  درصــد،   1.7 بــه   1.33 از  "مــا"  بیمــه 

عملکــرد بســیار خوبــی را در تمامــی شــاخص هــا ثبــت کــرده اســت.

مدیرعامــل بانــک ملــت بــر ایــن نکته کــه بیمه "مــا" بایــد نــوآوری و ابتــکار عمل 

بــرای تولید محصوالت متناســب با نیاز صنایع، داشــته باشــد، تاکید کــرد و افزود: 

ایــن شــرکت بیمه ای، پشــتوانه و حامی خوبی همچــون بانک ملــت دارد و همان 

گونــه کــه ایــن بانــک در جامعــه بــه عنــوان یک برنــد خــوب و مرغوب شــناخته 

شــده اســت و مــردم بــه آن اعتمــاد دارنــد، بیمــه "مــا" هــم بایــد همین مســیر را 

طــی کنــد و بــی تردیــد بانــک نیــز از فعالیــت هــای آن حمایــت خواهــد کــرد.

ــا"  ــه "م ــرکت بیم ــه ش ــد ک ــرا برس ــه روزی ف ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه

ــه  ــت بیم ــش در صنع ــش از پی ــود را بی ــام خ ــش، ن ــت های ــداوم موفقی ــا ت ب

ــد  ــت توانمن ــه مدیری ــه ب ــا توج ــم ب ــن مه ــرا ای ــد زی ــرح کن ــور مط کش

و پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای ایــن شــرکت، دور از انتظــار نیســت.

 مدیرعامــل بانــک ملت همچنین از حمایــت های خوب بیمه مرکــزی از فعالیت 

هــای شــرکت بیمه "مــا" قدردانی کرد و گفــت: امیدواریم که این حمایــت ها ادامه 

داشــته باشــد تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشــتر این شرکت بیمه ای باشیم.
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در مراســم افتتــاح ســاختمان ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی  در مهــر 

ــا حضــور رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی  ــاه 1399 ب م

ایــران، دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران ایــران، مدیــر عامــل و اعضــای 

ــدوق  ــه صن ــرح بیم ــا"  از ط ــه "م ــت و بیم ــک مل ــره بان ــت مدی هیئ

ــی شــد. ــت رونمای ــک مل ــا" و بان اجــاره ای ، طــرح مشــترک بیمــه "م

بــا حضــور مدیــران عامــل  شــرکت صنایــع الیــاف شــکوهیه و 

شــرکت ســهامی بیمــه "مــا" ، خســارت  167 میلیــارد ریالــی آتــش 

ــر  ــای تین ــکه ه ــار بش ــت انفج ــه عل ــه ب ــرکت ک ــن ش ــوزی ای س

ــد.  ــران ش ــا" جب ــه "م ــط بیم ــود، توس ــوار رخ داده ب ــه همج کارخان

بــه گــزارش روابــط عمومــی بــا حضــور مدیــران عامــل  شــرکت صنایع 

الیــاف شــکوهیه و شــرکت ســهامی بیمه "مــا" ، خســارت  167 میلیارد 

ریالــی آتــش ســوزی ایــن شــرکت کــه بــه علــت انفجــار بشــکه هــای 

تینــر کارخانــه همجــوار رخ داده بــود، توســط بیمه"مــا" جبــران شــد.

ــه علــت انفجــار در شــرکت  ــوع آتــش ســوزی گســترده ب ــی وق در پ

همجــوار شــرکت صنایــع الیــاف شــکوهیه واقــع در شــهرک صنعتــی 

شــکوهیه قــم و اعــام آن از ســوی بیمــه گــذار ، در راســتای حمایت از 

مجموعــه هــای صنعتی و تولیدی، پــس از وقوع حادثه، تیم کارشناســی 

ــی شــد. ــه اعــزام و ابعــاد خســارت ارزیاب ــه محــل حادث بیمــه "مــا" ب

مدیــر بیمــه هــای آتــش ســوزی ضمــن تاییــد ایــن مطلــب 

گفــت: پــس از حادثــه پیــش آمــده، در راســتای حمایــت از 

ــه  ــکاری بیم ــا هم ــد، ب ــش تولی ــال جه ــی در س ــای صنعت ــگاه ه بن

مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و ارائــه راهکارهــای فنــی، 

ایــن حادثــه بررســی و  میــزان خســارت نهایــی اعــام شــد.

 بــر اســاس این گزارش، چک خســارت این آتش ســوزی بــه مبلغ 167 

میلیــارد ریــال آمــاده و بــه شــرکت صنعتی الیاف شــکوهیه تقدیم شــد 

پرداخت خسارت 167 میلیارد ریالی آتش سوزی شرکت 
الیاف شکوهیه ازسوی بیمه "ما"

بــه گــزارش روابــط عمومــی، طــرح صنــدوق اجــاره ای  بیمــه 

ــک  ــل بان ــی مدیرعام ــر بیگدل ــور دکت ــا حض ــت ب ــک مل ــا" و بان "م

ــی شــد. ــا"  رونمای ــه "م ــل ببم ــر مدیرعام ــاری ف ــت و حجــت به مل

طــرح صنــدوق اجــاره ای  یــک بیمــه نامــه  بــا پوشــش آتــش ســوزی، 

ــای  ــت از صندوق ه ــرای محافظ ــی ب ــای طبیع ــرقت و بای ــار، س انفج

ــان  ــورت همزم ــه ص ــه  ب ــت ک ــت اس ــک مل ــتریان بان ــاره ای مش اج

بــه مشــتریان ایــن بانــک در سراســر کشــور ارائــه مــی شــود.

ــب  ــه و جل ــک و بیم ــن بان ــی بی ــاد هم افزای ــور ایج ــرح به منظ ــن ط ای

ــن  ــرای اولی ــوآوری، ب ــل ن ــه اص ــه ب ــک و توج ــتریان بان ــت مش رضای

بــار در صنعــت بانکــداری و صنعــت بیمــه جهــت خدمــات رســانی بــه 

ــی شــود. ــه م ــا" ارائ ــه "م ــت توســط شــرکت بیم ــک مل مشــتریان بان

 »طرح بیمه ای صندوق اجاره ای«
 برای اولین بار در کشور
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ــز  ــه و متمای ــات بهین ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــا" ب ــه "م ــرکت بیم  ش

بــه مشــتریان بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری خــود، از 

ــرد. ــی ک ــری رونمای ــح عم ــتمری صل ــت مس ــرارداد پرداخ ــرح ق ط

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" ، در مراســم افتتاح ســاختمان ســپهبد 

شــهید قاســم ســلیمانی بیمــه "مــا" و بــا حضــور دکتر ســلیمانی رییس 

کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، دکتر بیگدلــی مدیرعامل 

و عضوهیــات مدیــره بانــک ملــت و دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای 

بیمــه گران از طرح مســتمری ماندگار شــرکت بیمــه "ما" رونمایی شــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات 

مدیــره در آئیــن رونمایــی از ایــن طــرح گفــت: شــرکت بیمــه "مــا" بــه 

عنــوان یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا توجــه بــه توســعه محصــوالت 

زندگــی بــه عنــوان محصــول اســتراتژیک خــود، بــا بررســی بازارهــای 

هــدف مختلــف، جامعــه شناســی و داده کاوی و طراحــی محصــول بــر 

اســاس نیــاز مشــتریان فعلــی و نیازهای آتــی جامعــه، اقدام بــه طراحی 

محصــول پرداخــت مســتمری در قالــب بیمه عمــر صلحی کرده اســت.

ــان در  ــا متقاضی ــراردادی ب ــد ق ــا عق ــا" ب ــزود: شــرکت بیمــه "م وی اف

قالــب صلــح عمــری ، بــر اســاس میــزان دارایــی متقاضــی، اقــدام  بــه 

پرداخــت مســتمری بــه ســه روش پرداخــت مســتمری مــدت معیــن، 

ــا  مســتمری مــادام العمــر و مســتمری دونفــره مــادام العمــر )joint(  ب

توجــه بــه شــرایط درخواســتی متقاضیــان کرده اســت تا ضمــن تحقق 

مستمری ماندگار ؛
 محصول جدید بیمه "ما"

اهــداف عالــی شــرکت و ایجــاد بازارهــای جدیــد، در راســتای رفــع نیازهــای 

جامعــه و باالبــردن ســطح رفــاه افــراد جامعــه گام اساســی برداشــته شــود .

ــر  ــای عم ــه ه ــرد: بیم ــان ک ــر نش ــه  خاط ــا" در ادام ــه "م ــل بیم مدیرعام

ــرد 9  ــار عمک ــه آم ــه ب ــا توج ــا" ب ــه "م ــرکت بیم ــذاری ش ــرمایه گ و س

ــر  ــای عم ــه ه ــدف، در بیم ــه ه ــارت و جامع ــب خس ــرکت، ضرای ــاله ش س

و ســرمایه گــذاری فعلــی تغییــرات اساســی ایجــاد کــرده اســت. بــه 

ــته  ــمگیری داش ــش چش ــی افزای ــای فعل ــش ه ــقف پوش ــه س ــه ای ک گون

و طیــف وســیعی از اقشــار جامعــه را تحــت پوشــش قــرار داده اســت.

از طــرح مســتمری  بهــاری فــر در خصــوص زمــان بهــره بــرداری 

ــت  ــر دریاف ــده و منتظ ــال ش ــر ارس ــاد ناظ ــرای نه ــرح ب ــت: ط ــدگار گف مان

مجــوز از بیمــه مرکــزی هســتیم تــا در کمتریــن زمــان ممکــن، آن 

را اجرایــی و بــه نتایــج مطلــوب پیــش بینــی شــده دســت یابیــم.
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دکتــر ســلیمانی رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در مراســم 

راه انــدازی ســاختمان ســپهبد شــهید ســلیمانی بــا اشــاره بــه عملکــرد موفــق 

ــل  ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــری هی ــف و پیگی ــاش مضاع ــت: ت ــا"  گف ــه "م ــرکت بیم ش

ــن  ــوی ای ــه جل ــت رو ب ــث حرک ــه ای باع ــای بیم ــث ه ــام بح ــا" در تم ــه "م ــوان بیم ج

شــرکت در مســیری اســت کــه از ســال هــا قبــل هــدف گــذاری شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"  دکتــر ســلیمانی حضــور سیاســتگذاران بانکــی در 

حــوزه هــای بیمــه ای را  نشــانه پیونــد بانــک و بیمــه دانســت و گفــت: رونــق بــازار "بیمــه 

بانــک" در گــرو مجموعــه ای یکدســت، خوشــفکر و مبتکــر اســت کــه حضــور مدیرعامــل 

ــه  ــک و بیم ــوب بان ــل مطل ــر تعام ــم بیانگ ــن مراس ــت در ای ــک مل ــل بان ــات عام و هی

ــن شــرکت بیمــه ای اســت. ــن اهــداف و حمایــت صددرصــدی از ای ــه ای ــا" در نیــل ب "م

وی تدویــن طــرح هــای نوآورانــه در صنعت بیمــه را از نیازهــای ویژه دانســت و تصریح کرد: 

در دنیــای تحــول گــرا و توســعه محــور کنونــی، هــر شــرکت بیمــه ای بایدحداقــل ســالیانه 

یــک محصــول جدیــد را بــه ســبد پرتفوی خــود اضافه کنــد که خوشــبختانه سیاســت های 

شــرکت بیمــه "مــا" در ایــن زمینــه  بــا سیاســت هــای کلــی بیمــه مرکــزی همــگام اســت.

ســلیمانی طــرح هــای جدیــد بیمــه "مــا" در زمینــه بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری و 

صنــدوق اجــاره ای را حرکتــی رو به جلــو نامید و گفت: این موفقیت باعــث افزایش همکاری 

بانــک و بیمــه و بــازار بــورس مــی شــود که منجــر به حمایــت از اقتصاد کشــور خواهــد بود.

ــا  ــدگار ب ــل بیمــه مســتمری مان ــی از قبی ــدازی طــرح های ــزوم راه ان ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب

رئیس کل بیمه مرکزی :
بیمه "ما" در مسیر هدف گذاری شده حرکت می کند

ــردم  ــادی م ــکات اقتص ــردن مش ــوار ک ــدف هم ه

شــریف کشــور در روزگار تحریــم هــای ناجوانمردانــه 

امریــکا و اروپــا تصریــح کــرد: بــر اســاس بیمــه نامــه 

مســتمری مانــدگار افــرادی کــه دارایــی هایــی 

ماننــد ســاختمان، آپارتمــان، منــزل ویایــی، زمیــن 

ــد و  ــود دارن ــک خ ــری و... را در تمل ــواع کارب ــا ان ب

مــی خواهنــد از دارایــی خــود بهتریــن اســتفاده را 

داشــته باشــند، آن را تحــت قــرارداد صلــح عمــری 

در اختیــار شــرکت قــرار مــی دهنــد و در ازای آن بر 

ــش  ــواع پوش ــده، ان ــرمایه واگذارش ــاس ارزش س اس

ــی و  ــان تکمیل ــه درم ــد بیم ــه ای مانن ــای بیم ه

ــت. ــد گرف ــه خواه ــتمری ماهان ــن مس ــم چنی ه

رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی 

ایــران بــا اعــام ایــن مطلــب کــه محصــوالت بیمــه 

ای در ســبد معیشــت مــردم جایــگاه مناســبی دارد، 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــت بیم ــار داشــت: صنع اظه

ــور در  ــی در کش ــات مال ــث خدم ــع مثل ــه ضل س

مســیر هــدف گــذاری شــده حرکــت مــی کنــد و بــا 

ــازار ســرمایه، نقــش مهــم  ــر در ب حضــور قدرتمندت

ــه  ــد کرد.بیم ــا خواه ــش ایف ــش از پی ــود را بی خ

ــر روی بیمــه هــای عمــر و ســرمایه  ــا" تمرکــز ب "م

گــذاری را بــه عنــوان برنامــه راهبــردی خــود تعیین 

کــرده و در همیــن راســتا اقدامــات موثــری در زمینه 

ــت. ــام داده اس ــه انج ــوذ بیم ــب نف ــش ضری افزای
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تاریخچه تعیین دیه زن و مرد مسلمان 

 دیــه از احــکام امضایــی اســام اســت کــه از اعــراب پیــش از اســام بــا آن 

فضــای و شــرایط خــاص حاکــم بر جوامــع آن زمان گرفته شــده اســت. در 

روایــات مختلــف منقول از پیامبــر اکــرم)ص( و ائمه اطهار، هم میــزان دیه 

تعییــن شــده و هــم در بعضــی از آنهــا بــه نصــف بــودن دیه زن نســبت به 

دیــه مــرد اشــاره شــده اســت. بدیــن معنــی کــه در برخــی از روایــات بــه 

طــور مطلــق دیــه قتــل انســان )دیــه نفــس( و نیــز دیــه اعضــا و جراحات 

وارده بــر انســان ذکــر شــده و در بعضــی از روایــات نیــز تصریــح شــده بــه 

اینکــه دیــه زن نصــف دیــه مــرد اســت.در قــرآن کریم، آیه 92 ســوره نســا 

بحــث تشــریع دیه مطرح شــده اســت امــا در هیچ جــای آن دربــاره مقدار 

دیــه زن و مــرد  مســلمان و غیرمســلمان صراحتاً اشــاره ننمــوده و در واقع 

ســکوت کــرده اســت و درایــن بــاره آنچــه مســتند شــده توســط فقهــای 

شــیعه و مفتــی هــای اهــل ســنت صــورت گرفتــه و اصــول و قواعــد کلی 

اســامی و روایــات خــاص و اجمــاع در آن اســت . امــا آنچــه کــه باعث یک 

مناقشــه جــدی در ایــن خصــوص می شــود ایــه شــریفه در بــاره ي حکم 

ارث اســت کــه خداونــد متعــال در قــرآن بدیــن شــرح مطــرح مــی نماید :

در سوره نساء آیه 11 مي فرماید: »يوصیکم اهلل في اوالدکم للّذکر 

مثل حظ االنثیین.« 

خداونــد بــه شــما در بــاره ي فرزنــدان تــان ســفارش مــي کنــد کــه 

ــد، در  و  ــر باش ــهم دو دخت ــدازه ي س ــه ان ــر ب ــراي پس ــراث ب از می

ــي  ــفارش م ــان س ــدان ت ــاره ي فرزن ــما در ب ــه ش ــد ب ــع خداون اق

ــوید. ــل ش ــران قائ ــهم دخت ــر س ــران دو براب ــراي پس ــه ب ــد ک کن

ــه زن  ــه دی ــدارد ک ــح ن ــه ای تصری ــرآن آی ــود در ق ــی ش ــد م تاکی

ــوده: ــد فرم ــاص خداون ــاره قص ــا درب ــت، ام ــرد اس ــه م ــف دی نص

همچنین در سوره بقرهآیه 178 مي فرماید:

»االنثی باالنثی«؛

»زن در مقابل زن قصاص می  شود.«

ــه  ــل رابط ــا به دلی ــدارد ام ــه ن ــر دی ــی ب ــر داللت ــه در ظاه ــن آی ای

ــه،  ــت دی ــش و پرداخ ــا بخش ــت ی ــاص جنای ــئله قص ــک مس نزدی

از همیــن تعبیــر کنــار آیــه 45 ســوره مائــده  »ان النفــس 

بالنفــس« تفاوتــی بیــن قصــاص زن و مــرد و در نتیجــه دیــه آنهــا 

ــر آن نیســت. ــال ذک ــه بحــث مفصــل دارد و مج ــده ک ــتفاده ش اس

در هر حال منشأ اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: 

امام صادق)ع( فرمود:

»دية المرأة نصف دية الرجل«؛

»دیه زن نصف دیه مرد است.«

در روایات اهل سنت نیز آمده است:

»دية المرأة علی النصف من دية الرجل«؛

»دیه زن نصف مقدار دیه مرد است.«

ــود  ــتدالل نم ــوان اس ــی ت ــریفه م ــات ش ــق ای ــیر و منط ــا تفس ب

کــه ذکور)مــرد( و انــث )زن( همــوار مســاوی نبــوده  امــا در 

ــوالً در  ــه اص ــت ک ــه داش ــد توج ــم بای ــن حک ــفه ای ــوص فلس خص

ــرد  ــی زن و م ــام ذات ــم ارزش و مق ــرآن کری ــام و ق ــن اس ــر دی نظ

ــت  ــاک فضیل ــا م ــد. تنه ــان می باش ــذا یکس ــدارد و ل ــی ن تفاوت

می باشــد. او  معنــوی  ارزش هــای  و  تقــوا  هرکــس  برتــری  و 

رويکرد جديد در پرداخت ديه زن و مرد مسلمان :

)1388(پیرامــون  صانعــی  اهلل  آیــت  فتــوای  از  پــس 
ــن  ــرد مشــخص شــد کــه اجمــاع بی ــه زن و م ــری دی براب
ــر  ــن ب ــن قوانی ــدارد و ای ــود ن ــوارد وج ــی م ــا در برخ فقه
ــده  ــع ش ــور وض ــرع ان ــاص از ش ــت خ ــی قرائ ــاس نوع اس
اســت . حقوقدانــان معتقدنــد بدیهــی تریــن کارکــرد 
دیــه، پوشــش هزینــه هــای اولیــه درمــان و احتمــاال 

وحید هاشمی
رئیس اداره کنترل و نظارت بر پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت
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ــت. ــده( اس ــینی زیاندی ــه نش ــت )خان ــران دوره نقاه جب
ــودن  ــزون ب ــل اف ــه دلی ــه ب ــر دی ــد ب ــارت زائ ــه خس اینک
هزینــه درمــان از دیــه تعییــن شــده قابــل مطالبــه اســت 
یــا خیــر، محــل بحــث اســت و مــی تــوان اســتدالل کــرد 
و نتیجــه گرفــت، امــا اصــل موضــوع یعنــی پوشــش اولیــه 
درمــان بــا دیــه محــل اختــاف نیســت . پــس بــا رویکــردی 
عرفــی- اجتماعــی، حتــی بــدون فمینیســت بــودن بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســیم کــه بــه لحــاظ نبــود تفــاوت در هزینــه 
ــم در  ــا دســت ک ــه آنه ــرد، دی ــن زن و م ــان بی ــای درم ه
مســوولیت مدنــی - جایــی کــه مانــع قانونــی وجــود نــدارد- 
برابــر تعییــن شــود.در مــورد رویــه قضایــی ایــران در صــدور 
حکــم پیرامــون دیــه برابــر زنــان بامــردان دو نمونــه حکــم 
ــده  تاکنــون صــادر شــده اســت کــه هــر دو در مــورد پرون
بیمــاران هموفیلــی اســت )اشــتباه و قصــور ســازمان انتقــال 

خــون ایــران(. بــا قطعــی شــدن حکــم 171 نفــر دیگــر از 
ــن  ــاکی ای ــان ش ــروه از زن ــن گ ــی، دومی ــاران هموفیل بیم
ــا مــردان شــدند. ــر ب ــه براب ــه دریافــت دی ــده موفــق ب پرون

ــوری  ــای جمه ــه در دادگاه ه ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ب
ــان و  ــرای زن ــر ب ــه براب ــم دی ــران)1388( حک ــامی ای اس
مــردان صــادر مــی شــود. وکیــل ایــن پرونــده تمــام مانــور 
ــن  ــران گذاشــت و از ای ــی ای ــن مدن ــر روی قوانی خــود را ب
ــردان  ــد م ــان همانن ــرای زن ــر ب ــه براب رهگــذر تقاضــای دی
کــرد.در قانــون مدنــی هیــچ مــاده ای مبنی بــر نابرابــر بودن 
دیــه زن و مــرد نیامــده اســت، دادگاه نیــز ایــن اســتدالل را 
پذیرفــت لــذا در حکــم صــادره، وزارت بهداشــت و ســازمان 
انتقــال خــون مکلــف شــده انــد بــه تمامــی شــاکیان دیــه 
برابــر پرداخــت کننــد.در حکــم صادرشــده بــرای بیمــاران 
ــن  ــی بی ــده و تفکیک ــد ش ــراد« قی ــه »اف ــی کلم هموفیل
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ــه  ــوده ب ــه علــت مصــرف فــرآورده هــای خونــی وارداتــی آل ب
ویــروس ایــدز و هپاتیــت، بــه ایــن بیمــاری هــا مبتــا شــده 
بودنــد، بــا حکــم قاضــی ســعید نصیرایــی، ســرانجام پــس از 
ــان آلودگــی بیمــاران  حــدود ده ســال پیگیــری مــداوم از زم
ــوم  ــل آن محک ــه حاص ــید ک ــه رس ــه نتیج ــال 88 ب در س
شــدن وزارت بهداشــت و ســازمان انتقــال خــون بــه پرداخــت 
ــد. ــان ش ــن قربانی ــه ای ــه ب ــان دی ــارد توم ــدود 18 میلی ح

ــا رد  مرحــوم آیــت اهلل صانعــی یکــی از ایــن فقهاســت کــه ب
تفاضــل دیــه زن و مــرد در فتوای صریــح برابری دیــه زن و مرد 
را اعــام کرده اســت. وی در ســخنرانی خود در مدرســه فیضیه 
در ســالروز شــهادت حضرت زهرا )س( )1439 ه .ق( با هشــدار

ــول،  ــات مجع ــی از روای ــی برخ ــوابق تاریخ ــه س ــبت ب  نس
ــان را  ــورد زن ــز در م ــض آمی ــکام تبعی ــیاری از اح ــع بس منب

زن و مــرد وجــود نــدارد و همیــن مبنــا و مبدایــی شــد تــا 
ــد. ــر بگیرن ــغ براب ــده، مبال ــن پرون ــر ای ــان و مــردان درگی زن

ــی  ــه بررس ــران ک ــتان ته ــر اس ــعبه 15 دادگاه تجدیدنظ ش
ایــن حکــم را بــه عهــده داشــت، در خصــوص برابــری زنــان و 
مــردان در ایــن پرونــده چنیــن اســتدالل کــرده اســت؛ »دیــه 
ــن  ــکام آن در قوانی ــر و اح ــری ذک ــن کیف ــد در قوانی هرچن
بیــان شــده ولــی بــه نظــر ایــن دادگاه طبیعــت مدنــی دارد. 
زیــرا خســارتی اســت کــه قانــون گــذار بــه تبعیــت از شــارع 
ــرده  ــن ک ــران آن را تضمی ــلم و جب ــدس ورود آن را مس مق
اســت. بــه همیــن علــت اســت کــه مطالبــه آن نیــاز بــه طرح 
دعــوی مدنــی دارد ولــی بــه ارائــه دلیــل بــرای اثبــات نیــاز 
نــدارد و دادگاه کیفــری آن را همزمــان بــا مجــازات مرتکــب 
لحــاظ مــی کند.«پرونــده بیمــاران هموفیلــی که از ســال 76 
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ــت.  ــی اس ــارت های بدن ــن خس ــدوق تامی ــده صن ــر عه ب
تنصیف دیه زن امضایی نیســت، بلکه تأسیســی اســت. در این 
میــان کافــی اســت کــه بــه صحیحه ابــان بــن تغلــب مراجعه 
شــود. فقیــه عالیمقــدار ابان بن تغلــب )درگذشــته141ق(، از 
طــرف امــام صــادق )علیه الســام( مأمــور بــود که در مســجد 
ــد. ــخ بگوی ــردم پاس ــش های م ــه پرس ــیند و ب ــوی بنش نب

ــن  ــه م ــر ب ــن خب ــودم، ای ــراق ب ــن در ع ــد: م 4. او می گوی
ــا  ــک انگشــت زن، ده شــتر، در دو ت ــه در قطــع ی رســید ک
بیســت شــتر و در ســه تــا ســه شــتر آنــگاه کــه بــه چهــارم 
ــل  ــا عق ــن را ب ــود. ای ــتر می ش ــت ش ــه اش بیس ــید، دی رس
خــودم ســنجیدم و درســت ندیــدم. هنگامــی کــه خدمــت 
حضــرت رســیدم و جریــان را عــرض کــردم، فرمــود:
ــان! هــذا حکــم رســول اهلل. إّن المــرأه  ــا أب »مهــاً ي
تعاقــل الرجــل الــی ثلــث الديــه. فــإذا بلغــت الثلث، 
ــی  ــک أخذتن ــان، ان ــا أب ــف. ي ــی النص ــت إل رجع
ــن«. ــق الدي ــت، مح ــنه إذا قیس ــاس و الّس بالقی

5 . حاصــل حدیــث این اســت کــه مقدار دیــه زن با مــرد تا به 
یــک ســوم یکســان اســت؛ پــس از آن دیــه تنصیف می شــود، 
و ایــن دســتور رســول خدا)صلــی اهلل علیه وآله وســلم( اســت.

آیــت اهلل شــیخ جعفــر ســبحانی معتقــد اســت کــه تنصیــف 
ــل  ــن قاب ــی ، بنابرای ــه تاسیس ــت و ن ــی اس ــه زن امضای دی
ــه زمــان  ــا توجــه ب ــه عبــارت دیگــر ب دگرگونــی میباشــد ب
و شــاریط پیرامــون جوامــع اســامی امــکان و اقتضــا 
ــود.  ــه روز شــدن و تغییــر در آن میســر خواهــد ب حــال ،  ب

نامعتبــر و قابــل بررســی دانســتند.اما بــه هــر تقدیــر فتــاوای 
اینچنینــی نیــز تاکنــون نتوانســته اســت مرجــع قانونگــذاری 
را بــرای اصــاح قانــون مجــازات اقنــاع کنــد.در انتهــای 
ــن ســخن شــجاعانه  ــه ای ــم ب ــی کنی ــاره م ــتار اش ــن نوش ای
حضــرت امــام )ره(کــه فرمودنــد؛ بایــد عنصــر زمــان و مــکان 
ــه  ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــرد و ای ــل ک ــاد دخی را در اجته
ــت  ــات اس ــه موضوع ــود بلک ــی ش ــوض م ــدا ع ــم خ حک
ــتند. ــد هس ــم جدی ــتلزم حک ــد و مس ــی یاب ــر م ــه تغیی ک

ــه  ــترده و مطالع ــای گس ــی ه ــس از بررس ــورت پ ــر ص در ه
احادیــث و کلیــه کتــب مراجــع عالــی قــدر در نتیجــه 
ــه زن و  ــت دی ــا پرداخ ــه ب ــل در رابط ــرح ذی ــه ش ــون ب قان
مــرد مســلمان بــه شــرح ذیــل تصمیــم گیــری مــی نمایــد :

 بــر اســاس  مــواد 560 تــا 562  قانــون مجــازات اســامی و بــا 
رعایــت تبصــره مــاده 551 همــان قانــون، تنهــا در آســیب ها و 
صدماتــی کــه منتهــی بــه نقــص عضــو و زوال منافع می شــود، 
آن هــم در صورتــی کــه آســیب و صدمــه وارده توســط یــک 
فــرد و در یــک زمــان ایجــاد شــده باشــد و و دیــه هــر آســیب 
ــود. ــف می ش ــرای زن نص ــه ب ــدار دی ــد، مق ــث برس ــه ثل ب

تفــاوت دیــه تــا ســقف دیــه مــرد، طبــق مــاده 551 
بــر  جنایــات  کلیــه  در  و  اســامی  مجــازات  قانــون 
. اســت  بدنــی  خســارت های  تامیــن  صنــدوق  عهــده 

ــد  ــاوز نمای ــث تج ــه زن از ثل ــود چنانچــه دی ــی ش ــد م تاکی
ــردازد و پرداخــت  )33.33%( نصــف آن را محکــوم علیــه می پ
ــه  ــقف دی ــا س ــه ت ــاوت دی ــادل تف ــه مع ــر آن ک ــف دیگ نص
ــات،  ــه جنای ــاده 551 در کلی ــرد اســت براســاس تبصــره م م
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اخبار بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران:
۴ شرکت بیمه جدید در راه است

 دکتــر غامرضــا ســلیمانی بــا تاکیــد بــر نقــش بــی بدیــل بیمــه در حــوزه 

اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه از بیمــه بــه عنوان حفــظ کرامت انســانی یاد 

کــرد و گفــت: بیمه در قالب پرداخــت های خرد و بدون کمــک دولت)یارانه( 

در ازای درصــد اندکــی از ســرمایه افــراد، کل دارایــی هایشــان را بیمــه مــی 

ــد. ــی کن ــت پرداخــت م ــی من ــگام حــوادث، خســارت را ب ــد و در هن کن

هرجــا  و  اســت  ریســک  مدیریــت  بیمــه،  ماهیــت  افــزود:  وی 

کنــد. نقــش  ایفــای  بایــد  بیمــه  دارد  وجــود  ریســک  کــه 

دکتــر ســلیمانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تاســیس 4 شــرکت 

بیمــه ای جدیــد خبــر داد وگفــت: عاقه بخش های حقیقــی و حقوقی برای 

ایجــاد شــرکت هــای بیمــه زیاد شــده اســت و این تعدد شــرکت هــای بیمه 

باعــث رقابــت در صنعــت بیمــه مــی شــود تــا خدمــات بیمــه ای با مناســب 

تریــن قیمــت و بهتریــن کیفیــت در دســترس بیمــه گــذاران قــرار گیــرد.

وی خاطــر نشــان کــرد: پرداخــت خســارت یکــی از مولفــه هــای مهــم در 

انتخــاب شــرکت بیمــه از ســوی بیمــه گــذاران اســت کــه افزایــش رقابــت 

در صنعــت بیمــه بــه بــاال رفتــن کیفیــت ایــن بخــش کمــک مــی کنــد.

رئیــس کل بیمــه مرکزی با اشــاره به قدمت 80 ســاله بیمه در کشــور گفت: 

خوشــبختانه شــرکت هــای بیمــه ای بــا گرایــش بــه ســمت جــوان گرایی و 

اســتفاده از کارشناســان و مدیــران جــوان و بــا دانــش فنــی باال توانســته اند 

همگام با شــرکت های قدیمی فعالیت کنند و جهش خوبی داشــته باشــند.

 مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در گفتگو با استودیو خبر بیمه مرکزی 

خواهان ایجاد تنوع در محصوالت صنعت بیمه شد.

وی افزود: مسئله اصلی صنعت بیمه این است که از تنوع کافی برخوردار نیست 

و باید متناسب با شرایط بازار هر منطقه، محصوالت بیمه ای طراحی شود.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تاکیــد بــر طراحــی 

محصــوالت بیمــه ای جدیــد گفــت: صنعــت بیمــه بایــد ارزیابــی 

ــته  ــه داش ــر منطق ــادی ه ــت اقتص ــگ و وضعی ــت، فرهن ــی از فعالی دقیق

ــا نیازهــای آنهــا بیمــه نامــه طراحــی کنــد. ــد متناســب ب ــا بتوان باشــد ت

گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی  خــوب  را  اصفهــان  در  بیمــه  فضــای  وی 

توقــع  مــا  امــا  اســت  خــوب  اســتان  ایــن  در  خدمــات  گســتره 

مــردم عجیــن شــود. زندگــی  بــا  بیشــتر  بیمــه  داریــم صنعــت 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

صنعت بیمه باید بیشتر با زندگی مردم عجین شود



مبتالیان به ویروس کرونا چه کنند؟

 ويــروس کرونا نشــانه های مشــخصی 

مثــل تــب، ســرفه و تنگــی نفــس و... 

ــده ايد  ــا ش ــا مبت ــه کرون ــر ب دارد اگ

و يــا تصــور می کنیــد کــه ايــن گونــه 

اســت، اقداماتــی را کــه در زيــر ارائــه 

ــار  ــری از انتش ــرای جلوگی ــده اند ب ش

ــد: ــام دهی ــران انج ــه ديگ ــاری ب بیم

در خانه بمانید مگر برای رفتن به مرکز 

خدمات پزشکی

خودتان را از افراد ديگر دور نگاه داريد

ــاری  ــه بیم ــی ب ــه شــکل خفیف ــه ب ــرادی ک اف

ــه،  ــت در خان ــده اند، می بایس ــا ش ــا مبت کرون

در هنگامــی کــه بیمــار هســتند، ایزولــه و 

قرنطینــه شــوند. شــما بایــد فعالیت هــای خــارج 

از خانــه خودتــان را محــدود کنیــد، مگــر اینکــه 

استفاده از ماسک صورت

نقلیــه هســتید(، و همچنین بیــش از آنکــه وارد 

مطــب دکتــر شــوید، از ماســک صورت اســتفاده 

کنیــد. اگــر نمی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد 

)مثــاً در صورتــی کــه مانــع از تلفــظ صحیــح 

ــر حاضــر در حــال  ــراد دیگ شــما می شــود(، اف

نبایــد در اتاقــی که شــما هســتید حاضر شــوند، 

ــاق  ــد وارد ات ــه می خواهن ــی ک ــد در صورت و بای

شــما شــوند، از ماســک صــورت اســتفاده کننــد.

دهــان و بینــی خــود را بــا دســتمال کاغــذی در 

ــه هیــچ  هنــگام ســرفه و عطســه بپوشــانید.  ب

عنــوان دســتمال کاغذی کــه با آن جلــوی دهان 

خــد را گرفتــه ایــد در جیــب نگــه داری نکنیــد. 

ــتفاده از  ــا اس ــتمال ب ــتن دس ــورت نداش در ص

آرنــج جلــوی دهــان خود را بپوشــانید. دســتمال 

کاغــذی را بــه ســرعت در یــک ســطل آشــغال 

بیندازیــد. فــوراً دســتان خــود را بــا آب و صابــون 

بــرای حداقــل 20 ثانیــه بشــویید یــا با اســتفاده 

از پــد الکلــی بــا 60درصــد الــکل تمیــز کنیــد.

ــد.  ــه مرکــز خدمــات پزشــکی بروی بخواهیــد ب

ــتفاده از  ــد. از اس ــی نروی ــای عموم ــه مکان ه ب

ــه  ــا دوچرخ ــی ی ــی، تاکس ــل عموم حمل ونق

ــد. ــاب کنی ــر، اجتن ــراد دیگ ــا اف ــترک ب مش

ــاق  ــک ات ــد در ی ــکان بای ــد ام ــا ح ــراد: ت اف

مشــخص و دور از افــراد دیگــر حاضــر در 

از حمــام  بایــد  بمانیــد. همچنیــن  خانــه 

ــد. ــتفاده کنی ــکان اس ــورت ام ــه در ص جداگان

در صــورت امــکان، فــرد دیگــری در خانــه 

بایســتی از حیوانــات شــما  هنگامــی کــه شــما 

بیمــار هســتید مراقبــت کنــد. اگــر در هنگامی 

ــت از  ــه مراقب ــور ب ــتید مجب ــار هس ــه بیم ک

حیوانــات خانگــی خودتان هســتید، دســت های 

ــات  ــا حیوان ــل ب ــد از  تعام ــل و بع ــود را قب خ

بشــویید و از ماســک صــورت اســتفاده کنیــد.

شــما بایــد هنــگام تعامــل بــا افــراد دیگــر )مثًا 

هنگامــی کــه در یــک اتــاق یــا در یــک وســیله 



دستان خود را مکرراً تمیز کنید

بــرای  صابــون  و  آب  بــا  را  خــود  دســتان 

ــس  ــوص پ ــویید. بخص ــه بش ــل 20 ثانی حداق

ــه  ــن ب ــی، عطســه و ســرفه، رفت ــن بین از گرفت

حمــام، پیــش از خــوردن غــذا و یــا تهیــه 

ــترس  ــون در دس ــر آب و صاب ــی. اگ ــواد غذای م

نیســت، بــا اســتفاده از پــد الکلــی بــا 60درصــد 

کنیــد. تمیــز  را  خودتــان  دســتان  الــکل 

اگر دستان شما کثیف هستند، بهترین گزینه آب 

و صابون است. از لمس کردن چشم ها، بینی و 

دهان خود با دستان شسته نشده اجتناب کنید.

استفاده از وسايل شخصی خود را برای 

ديگران ممنوع کنید

ــق  ــوان، قاش ــروف، لی ــد از ظ ــما نبای ش

تختخــواب  یــا  و  و چنــگال، حولــه، 

یــا حیوانــات خانگــی  دیگــر  افــراد 

از  اســتفاده کنیــد. در صورتــی کــه 

ــا  ــد آن ه ــد، بای ــتفاده می کنی ــا اس آن ه

را بــه خوبــی بــا آب و صابــون بشــویید.

سطوحی که با آن ها تعامل داريد را هر 

روز تمیز کنید

ســطوحی کــه بــا آن هــا تعامــل داریــد، مانند 

کابینــت، میــز ناهــار خــوری، دســتگیره 

در، وســایل حمــام، دست شــویی، تلفــن، 

ــز  ــوارد را تمی ــایر م ــت و س ــر، تبل کامپیوت

کنیــد. هــر ســطحی کــه ممکــن اســت 

ــیاالت  ــایر س ــا س ــوع، ی ــون، مدف ــامل خ ش

ــتفاده  ــا اس ــد. ب ــاک کنی ــد را پ ــدن باش ب

از یــک افشــانه تمیــز کننــده، براســاس 

دســتورالعمل اســتفاده از محصــول، ایــن 

ــتفاده  ــتکش اس ــد. از دس ــام دهی کار را انج

کنیــد و در هنــگام اســتفاده از محصــول، 

کنیــد. بررســی  را  اتــاق  هــوای  تهویــه 
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