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اخبار بیمه "ما"

عملکــرد درخشــان بیمــه "مــا" بــا تحقــق بیــش از 100درصد 
برنامــه روزشــمار پیــش بینی شــده 

طبــق آخریــن گــزارش منتشــر شــده در ســامانه جامــع اطــاع رســانی 
ناظــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، شــرکت بیمــه "مــا" طــی 6ماهــه 
ــه  ــال حــق بیم ــون ری ــغ 11768313 میلی ــاری، مبل نخســت ســال ج
صــادر کــرد و موفــق بــه تحقــق  59 درصــد از برنامــه اباغــی تــا پایــان 
ســال شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، ایــن شــرکت موفــق 
شــد تــا بــا ایجــاد ترکیــب پرتفــوی مناســب و پیــاده ســازی  مدیریــت 
ــه رشــد 81 درصــدی در  ریســک، در 6 ماهــه نخســت ســال جــاری، ب
تولیــد حــق بیمــه و رشــد 45 درصــدی در تعــداد بیمــه نامــه صــادره 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، دســت یابد.بــر ایــن اســاس، 
شــرکت بیمــه "مــا" بــا صــدور 2438554میلیــون ریــال حــق بیمــه طــی 
شــهریور مــاه ســال 1400 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 99، بــا صــدور 
1707392 میلیــون ریــال حــق بیمــه، از رشــدی 43 درصــدی برخــوردار 
بــوده اســت.همچنین آمــار حاکــی از آن اســت که نســبت خســارت بیمه 
"مــا"  نســبت بــه شــهریور مــاه ســال گذشــته ، بــا کاهشــی 13 درصــدی 
رو بــه رو بــوده و بدیــن ترتیــب نســبت خســارت از 44 درصــد در پایــان 
شــهریور مــاه 99 بــه 31 درصــد در پایــان شــهریور مــاه امســال رســیده 
است.شــایان ذکــر اســت در پرتفوی شــش ماهــه 1400 بیشــترین درصد 
رشــد مربــوط بــه بیمــه هــای باربــری ، کشــتی و هواپیمــا بــا 112 درصد 
رشــد و  بیمــه هــای آتــش ســوزی بــا 102 درصــد رشــد بــوده اســت.آمار 
و عملکــرد منتشــر شــده بیمــه "مــا"  در 6 مــاه نخســت امســال نشــان از 
تــداوم عملکــرد درخشــان  شــرکت بیمــه "مــا"، مدیریت ریســک مطلوب 
و ترکیــب بهینــه پرتفــوی در ســال تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی 

هــا دارد.
برنامــه هــای ویــژه بیمــه "مــا" بــرای توســعه بیمــه هــای 

عمــر و ســرمایه گــذاری
 شــرکت بیمــه "مــا" بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای بیمــه خصوصــی 
کشــور برنامــه هــای ویــژه ای را بــرای توســعه بیمــه هــای عمر و ســرمایه 
گــذاری تــدارک دیــده و بــا ایــن برنامــه هــا موفــق شــده اســت کــه ســود 

ــه  ــد. ب ــش ده ــال افزای ــر س ــه ای را ه ــش بیم ــن پوش ــارکت در ای مش
گــزارش روابــط عمومــی بیمــه »مــا« بــه نقــل از پایــگاه خبــری نقدینــه، 
در حالــی کــه ســود مشــارکت بیمــه هــای عمــر ســال 96 شــرکت بیمــه 
"مــا" 19.6 درصــد بــوده ایــن رقــم در ســال 97 بــه 22.5 درصد، در ســال 
ــش  ــش از 71 درصــد افزای ــه 23.4 درصــد و در ســال گذشــته بی 98 ب
ــن گــزارش،  ــر اســاس ای ــه 40.934 درصــد رســیده اســت. ب ــه و ب یافت
شــرکت بیمــه »مــا« دلیــل افزایــش ســاالنه ســود مشــارکت بیمــه هــای 
ــه هــای اداری  عمــر را اقدامــات انجــام شــده در راســتای کاهــش هزین

ــوان  ــرکت عن ــن ش ــری ای ــه گ ــای بیم ــه ه ــش هزین ــن کاه و همچنی
کــرده اســت.بر ایــن اســاس، بیمــه »مــا« تاکنــون بیــش از 323 هــزار و 
279 فقــره بیمــه نامــه عمــر صــادر کــرده و تعــداد بیمــه گــذاران بیمــه 
نامــه هــای جــاری شــرکت بیــش از 243 هــزار و 215 نفــر اعــام شــده 
اســت.آمار نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن ســود مشــارکت بیمــه هــای 
عمــر شــرکت بیمــه »مــا« در ســال هــای گذشــته نســبت بــه شــرکت 
هــای بیمــه دیگــر باالتــر بــوده اســت.در عیــن حــال آمــار عملکــرد پنــج 
ماهــه شــرکت بیمــه "مــا" نشــان مــی دهــد کــه در مجمــوع 18 درصــد 
حــق بیمــه صــادره ایــن شــرکت بــه بیمــه هــای زندگــی اندوختــه دار و 
غیراندوختــه دار اختصــاص داشــته اســت.بر اســاس ایــن آمــار، در پنــج 
ماهــه ابتــدای ســال، بیمــه "مــا" موفق بــه جــذب 1.486 میلیــارد و 222 
میلیــون ریــال حــق بیمــه در رشــته زندگــی اندوختــه دار و همچنیــن 
جــذب 216 میلیــارد و 160 میلیــون ریــال در رشــته زندگــی غیراندوخته 
دار شــده اســت.این شــرکت همچنیــن تــا پایــان مردادمــاه ســال جــاری 
547 میلیــارد و999 میلیــون ریــال در رشــته زندگــی اندوختــه دار و 366 
میلیــارد و 434 میلیــون ریــال در رشــته زندگی غیراندوخته دار خســارت 
 )Life insurance( ،)پرداخــت کرده اســت. بیمــه زندگی )بیمــه عمــر
قــراردادی اســت کــه میــان یــک شــرکت بیمــه و شــخص بیمــه شــونده 
)یــا ضامــن وی( منعقــد می شــود، کــه در آن بیمــه شــونده متعهــد بــه 
پرداخــت مبلغــی بــه صــورت تعییــن شــده )کــه غالبــاً در اقســاط بلنــد 
ــا  ــا ت ــن پرداخت ه ــردد و ای ــرارداد می گ ــود( در ق ــی می ش ــدت طراح م
زمانــی معیــن، بســته بــه نــوع قــرارداد، ادامــه خواهــد داشــت و بــا بــروز 
وقایعــی چــون فــوت طبیعی،فــوت بــر اثــر حادثــه، نقــص عضــو بــر اثــر 
حادثــه، پرداخــت هزینــه هــای پزشــکی حادثــه، ابتــا بــه بیمــاری هــای 
خــاص یــا ازکارافتادگــی بیمــه شــده، شــرکت بیمــه موظــف خواهــد بود، 
ــه شــخص ثالثــی کــه وی  ــا ب ــه بیمه گــذار ی ســرمایه بیمــه شــده را  ب
تعییــن کــرده، بپــردازد. ایــن گــزارش حاکی اســت، بیمــه عمر و ســرمایه 
گــذاری )طــرح جامــع(، بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری جــام مهــر )طــرح 
مشــترک(، طــرح پوشــش تکمیلــی درمــان )طــرح ســپاس پــاس(، طرح 
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جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث وســایل نقلیــه موتوری 
زمینــی بخشــیده می شــود

بــا پیشــنهاد رییــس کل بیمــه مرکــزی و موافقــت رییس مجمــع عمومی 
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی، جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص 
ــوری زمینــی بخشــیده مــی شــود.به گــزارش  ثالــث وســایل نقلیــه موت
روابــط عمومــی بیمــه "مــا" بــه نثــل از اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث تمامــی 
ــت از اقشــار آســیب  ــه منظــور حمای ــوری زمینــی ب ــه موت وســایل نقلی
پذیــر، پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ) به دلیــل شــرایط اقتصادی 
ــروس  ــه و پاندمــی وی ــم هــای ظالمان ــر جامعــه ناشــی از تحری حاکــم ب
ــوذ  ــب نف ــش ضری ــه و افزای ــگ بیم ــج فرهن ــا ( و در راســتای تروی کرون
بیمــه ای همچنیــن بــه مناســبت حلــول مــاه ربیــع االول و هفتــه وحدت 
از تاریــخ 17 مهرمــاه تــا 6 آبــان مــاه ســال جاری بمــدت 20 روز بخشــوده 
مــی شــود.الزم بــه ذکــر اســت ایــن بخشــودگی شــامل افــرادی میشــود 

کــه بیمــه نامــه یــک ســاله خریــداری کننــد.

مســتمری مکمــل دوران بازنشســتگی، تامیــن آتیــه فرزندان و عمــر مانده 
بدهــکار از انــواع پوشــش هــای بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری در شــرکت 
ــه  ــرح جامع(:بیم ــذاری )ط ــرمایه گ ــر و س ــه عم ــت. بیم ــا اس ــه م بیم
عمــر و  ســرمایه گذاری طــرح جامــع ترکیبــی از یــک بیمــه عمــر و یــک 
اندوختــه ســرمایه گذاری بــوده کــه عــاوه بــر ارائــه پوشــش خطــر فــوت و 
برخــی پوشــش هــای اضافــی، درآمدهایــی را بــا تضمیــن یــک نرخ ســود 
ســرمایه گذاری مشــخص در زمــان حیــات نصیــب بیمه گــذار مــی کنــد.

در ایــن بیمــه   پوشــش فــوت بــا انتخــاب یــک ســرمایه پایــه فــوت فراهم 

می شــود کــه قابلیــت افزایــش را در ســال هــای آینــده خواهــد داشــت 
ــه اســتفاده  ــه ب ــوت بیمه شــده در مــدت بیمــه نام و تنهــا در صــورت ف
ــع آوری  ــا جم ــز ب ــات نی ــش حی ــود.  پوش ــت می ش ــدگان پرداخ کنن
ــه  ــک اندوخت ــذار در ی ــی بیمه گ ــوه پرداخت ــی از وج ــت بخش و انباش
ســرمایه گذاری، تامیــن می شــود کــه ایــن اندوختــه مــی توانــد بــا هــدف 
تامیــن دوره بازنشســتگی یــا ســایر مقاصــد مالــی فــرد در آینده، تشــکیل 
شــده اســت.بیمه عمــر و ســرمایه گــذاری جــام مهــر )طــرح مشــترک(:

یکــی از طرح هــای تعریــف شــده از بیمه نامــه هــای عمروســرمایه گذاری، 
بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه گــذاری مشــترک )طــرح جــام مهــر( اســت. 
در ایــن طــرح در قالــب یــک بیمــه نامــه دو نفــر تحــت پوشــش بیمــه 
ای قــرار مــی گیرنــد.از مهــم تریــن مزایــا و ویژگی هــای مربــوط بــه ایــن 
طــرح، پوشــش بیمــه ای بــرای دو نفــر در قالــب یــک بیمــه نامــه بــوده 
کــه ایــن امــر منجــر بــه کاهــش هزینــه هــای اداری و ســایر هزینه هــای 

بیمه گــری در مقایســه بــا خریــد جداگانــه بیمــه نامه هــا خواهــد شــد.
همچنیــن چنانچــه در هــر ســال بیمــه ای بیمــه شــده اول قــرارداد قبــل 
ــدون پرداخــت حــق  از بیمــه شــده دوم فــوت کنــد، بیمــه شــده دوم ب
بیمــه تــا انتهــای مــدت بیمــه نامــه تحــت پوشــش بیمــه فــوت بــه هــر 
علــت خواهــد بــود. طــرح مســتمری مکمــل دوران بازنشســتگی:باتوجه به 
اهمیــت ارائــه بهتریــن خدمــت در ایــام  بازنشســتگی، شــرکت بیمــه "ما" 
بــه اجــرای طــرح مذکــور اقــدام کــرده اســت. ایــن طــرح با هــدف مکملی 
بــرای حقــوق دوران بازنشســتگی راه انــدازی شــده اســت. در طــرح مذکور  
بیمــه گــذاران عمــر مــی تواننــد بــا پرداخــت حــق بیمــه در مــدت بیمــه 
نامــه، عــاوه بــر بهــره منــدی از مزایــای بیمــه ای، درانتهــای قــرارداد کــه 
ــا آغــاز دوران بازنشســتگی اســت از مســتمری طــرح مذکــور  منطبــق ب
بهــره منــد شــوند. تامیــن آتیــه فرزندان:سرپرســتان خانــواده مــی تواننــد 
ــد بیمه هــای عمــر و ســرمایه  ــا خری هزینــه هــای مختلــف زندگــی را ب
گــذاری طــرح جامــع مدیریــت کننــد و طــی مــدت بیمــه نامــه عــاوه 
ــوع بیمــه ای، از آرامــش خاطــر  ــر بهــره منــدی از پوشــش هــای متن ب

برخــوردار شــوند. عمــر مانــده بدهــکار: یکــی از انــواع بیمــه هــای عمــر

عمــر ســاده زمانــی، بیمــه عمــر ســاده زمانــی بــا ســرمایه نزولــی کــه 
بــا نــام تجــاری بیمــه مانــده بدهــکار شــناخته مــی شــود، اســت. بــا 
توجــه بــه نگرانــی هــا و دغدغــه هــای بانــک هــا و موسســات مالــی و 
اعتبــاری در خصــوص وصــول مطالبــات خــود از وراث وام گیرنــدگان 
ــدگان در  ــا و وراث وام گیرن ــت خانواره ــتای حمای ــی و در راس متوف
صــورت فــوت احتمالــی وام گیرنــده در خــال مــدت بازپرداخــت وام، 
بیمــه نامــه عمــر مانــده بدهــکار طراحــی و عرضــه شــده اســت. هــدف 
ایــن بیمــه نامــه رفــع نگرانــی موسســات وام دهنــده و پرداخــت اصــل 
مانــده اقســاط وام بــه موسســات مزبــور، )در صــورت فــوت احتمالــی 
ــا  ــده و فــک ســند ی ــده( ســلب مســوولیت از وراث وام گیرن وام گیرن
ــه  ــه نام ــن بیم ــت. در ای ــده اس ــه وام دهن ــن موسس ــه در ره وثیق
اســتفاده کننــده )ذینفــع( از ســرمایه فــوت بیمــه نامــه )مانــده بدهــی 
اصــل وام(، موسســه اعتبــاری یــا بانــک اســت کــه بــه بیمــه شــده وام 

یــا تســهیاتی را ارائــه کــرده اســت.
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سرپرست استان هرمزگان بیمه "ما" معرفی شد

وحیــد گرگــری بــه عنــوان سرپرســت اســتان هرمــزگان معرفــی 
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی، ابوالفضــل برخــی مدیــر امــور شــعب و 
ــه سرپرســت اســتان  ــم و معارف ــا" در مراســم تکری نماینــدگان بیمــه "م
هرمــزگان ایــن شــرکت کــه بــا حضــور کلوانــی مدیــر حسابرســی داخلــی  
ــه  ــر بیمــه هــای مهندســی برگــزار شــد، ضمــن اشــاره ب و نظــری مدی
ــف  ــای مختل ــزگان در حوزه ه ــتان هرم ــای اس ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
و تجلیــل از عملکــرد بهنــاز رجــا، بــه موجــب حکــم معــاون مدیرعامــل، 

ــه عنــوان سرپرســت ایــن اســتان منصــوب کــرد. وحیــد گرگــری  را ب
در بخشــی از متــن ایــن حکــم آمــده اســت: امیـــد مــی رود  بــا اســتعانت 
از پروردگارمتعــال و بهــره گیــری از کلیــه ظرفیــت هــای شــبکه فــروش 
و همــکاران محتــرم بــا نهایــت تــاش در راســتای دســتیابی بــه چشــم 
انــداز شــرکت مبنــی بر مطمئــن ترین و ســریع تریــن شــرکت در صنعت 
بیمــه  و همچنیــن تحقــق ماموریــت شــرکت مبنی بــر ارائــه راه حل های 
ابتــکاری بیمــه مبتنــی بــر نیــاز مشــتریان ، رشــد و توســعه کارکنــان و 
مدیریــت بهینــه پرتفــو و حفــظ حقــوق  ذینفعــان  موفــق و مؤید باشــید.

دکتــر بهــاری فــر رئیــس هیــات رییســه ســندیکای بیمه 
گران شــد

حجــت بهــاری فــر مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بیمــه "ما" با کســب 
تمامــی آرا بعنــوان رییــس هیــات رییســه ســندیکای بیمــه گــران ایــران 

انتخــاب شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا" ، اولین جلســه هیات 
رییســه ســندیکای بیمــه گــران ایــران پــس از انتخابــات 26 ام مهرمــاه با 

حضــور همــه اعضــا تشــکیل و رییــس و نایــب رییس مشــخص شــدند.
بــر همیــن اســاس دکتــر بهــاری فــر  مدیرعامــل بیمــه "مــا" بــه عنــوان 
رییــس هیــات رییســه و دکتــر کریمــی دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران 
بــه عنــوان نایــب رییــس انتخاب شــدند.گفتنی اســت در جلســه شــورای 
ــاه اعضــای  ــخ 26 مهرم ــران در تاری عمومــی ســندیکای بیمــه گــران ای
جدیــد هیــات رئیســه انتخــاب و بــر اســاس آرای ماخــوذه و ترتیــب آرا 
ــل  ــر مدیرعام ــا، حجــت بهاری ف ــل بیمــه دان ــر مدیرعام ــم کاردگ ابراهی
بیمــه "مــا"، محمدرضــا کشــاورز مدیرعامــل بیمــه دی و علــی جبــاری 
مدیرعامــل بیمــه رازی بــه عنــوان اعضای اصلی هیات رئیســه ســندیکای 

بیمــه گــران ایــران انتخــاب شــدند.

مدیرعامل بیمه "ما" عضو هیات رئیسه سندیکای بیمه گران 
شد

ــل  ــر مدیرعام ــاری ف ــر به ــی، دکت ــورای عموم ــای ش ــاب اعض ــا انتخ ب
ــات رئیســه  ــی عضــو هی ــن دوره متوال ــرای دومی ــا" ب ــه "م شــرکت بیم
ســندیکای بیمــه گــران ایــران شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "ما" 
، جلســه شــورای عمومــی ســندیکای بیمــه گــران ایــران صبــح امــروز) 
دوشــنبه 26 مهرمــاه( بــه منظــور انتخــاب اعضــای جدیــد هیــات رئیســه 
بــا حضــور اکثریــت اعضــا تشــکیل و اعضــای اصلــی هیــات رئیســه در 
ایــن جلســه انتخــاب شــدندبر همیــن اســاس و بــه ترتیــب آرا، ابراهیــم 
کاردگــر مدیرعامــل بیمــه دانــا، حجــت بهاری فــر مدیرعامــل بیمــه "مــا"، 
محمدرضــا کشــاورز مدیرعامــل بیمــه دی، علــی جبــاری مدیرعامل بیمه 
رازی بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیــات رئیســه ســندیکای بیمــه گــران 
ایــران انتخــاب شــدند.الزم بــه ذکــر اســت در پــی رای گیــری انجام شــده 
و در نتیجــه آرای ماخــوذه مســعود بادیــن مدیرعامل بیمه آســیا و علیرضا 
ــدل  ــی الب ــوان اعضــای عل ــه عن ــز ب ــاران نی ــل بیمــه ب ــادی مدیرعام ه
هیــات رئیســه ســندیکای بیمه گــران ایــران انتخاب شــدند.گفتنی اســت 
ــی  ــن دوره متوال ــرای دومی ــا"، ب ــه "م ــل بیم ــر مدیرعام حجــت بهاری ف
اســت کــه بــه عنــوان عضــو اصلــی هیــات رئیســه ســندیکای بیمــه گران 

ایــران انتخــاب مــی شــود.
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اخبارشعب  

 استان خراسان شمالی 

 استان زنجان

 استان آذربایجان شرقی

استان اردبیل   

جلســه سرپرســت اســتان خراســان شــمالی 
ــا  ــران ب ــای ای ــرکت آلومین ــران ش ــا مدی ب

ــرارداد. ــد ق ــون تمدی مضم

حضــور مدیــر امــور نماینــدگان ،کارگــزاران و 
شــعب و مدیــر بیمــه هــای عمــر و ســرمایه 
گــزاری در مراســم افتتــاح دفتــر نمایندگــی 

کــد 2283

ــا"  ــه "م ــتی بیم ــه سرپرس ــزاری جلس برگ
ــل  ــتان اردبی اس

صــدور بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه گــزاری 
بــرای گوچکتریــن بیمــه گــزار اســتان
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 استان خراسان شمالی 

استان خراسان رضوی

 شعبه مراغه

 سرپرستی منطقه  شمال   
ــر صــدور بیمــه  حضــور معــاون فنــی و مدی
هــای اشــخاص در سرپرســتی منطقه شــمال 

تهــران

دیــدار بــا رییــس پلیــس راهــور و راهنمایــی 
ــروی  ــه نی ــک هفت ــتان و تبری ــی اس رانندگ

انتظامــی

قهرمانــان  از  تجلیــل  مراســم  برگــزاری 
باحمایــت شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"

ــل  ــن هت ــی از بزرگتری ــک یک ــی ریس بررس
ــا حضــور مدیــر  هــای پنــج ســتاره کشــور ب

ــش ســوزی ــای آت ــه ه بیم
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اخبار بیمه مرکزی

صــدور کروکــی الکترونیــك،  زمینــه ســاز پرداخــت ســریع 
خســارت  اســت

 تعامــل کارآمــد پلیــس و صنعــت بیمــه در تمامــی حــوزه هــا بــه کاهش 
تلفــات انســانی و مالــی و افزایــش ســطح رضایتمنــدی جامعــه، منتهــی 
خواهــد شــد. بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــه  ــن اختتامی ــه در آیی ــلیمانی ک ــا س ــر غامرض ــزی، دکت ــه مرک بیم
جشــنواره انتخــاب کروکــی هــای برتــر راهــور ناجــا ســخن مــی گفــت،  
ضمــن تبریــک و گرامیداشــت هفتــه ناجــا بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: 
بــا همــکاری صنعــت بیمــه و پلیــس راهــور مــی تــوان مشــکل اساســی 
انحــراف منابــع بیمــه ای ناشــی از وقــوع تخلــف، تقلــب و صحنــه ســازی 
هــای گوناگــون را برطــرف کرد.رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت گســترش فراینــد صــدور کروکی هــای الکترونیکــی و اهمیت آن 
در نظــام منــدی عملیــات پرداخــت خســارت بیمــه، خاطرنشــان کــرد: با 
تقویــت بخــش هــای آمــاده ســازی و صــدور کروکــی الکترونیــک و تبادل 
ــی  ــک اطاعات کامــل اطاعــات پلیــس و صنعــت بیمــه و تشــکیل  بان
ــش و  ــاس آرام ــرده و احس ــگیری ک ــات پیش ــوع تخلف ــترک، از وق مش
ــرورت راه  ــلیمانی از ض ــد.دکتر س ــد ش ــت خواه ــی تقوی ــت عموم امنی
ــاماندهی  ــرای س ــه ب ــت بیم ــا و صنع ــترک ناج ــه مش ــدازی کمیت ان
موتورســیکلت ســواران خبــر داد و افــزود: تعییــن تکلیــف راکبــان فاقــد 
بیمــه نامــه یــک ضــرورت اســت کــه بایــد بــا ایجــاد ســازوکارهایی بــه 
ــا اشــاره  ــی بیمــه ب ــل قبــول منجــر شــود.رئیس شــورای عال نتایــج قاب
ــد کــرد:  ــث، تاکی ــه بیمــه شــخص ثال ــاده 18 آییــن نام ــه اهمیــت م ب
اجــرای آییــن نامــه راننــده محــوری بــه جــای خــودرو محــوری بــدون 
همراهــی و همــکاری نیــروی راهــور ناجــا امــکان پذیــر نیســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه ایــن موضــوع مــی توانــد در کاهــش خســارات، نقــش 
موثــری داشــته باشــد.وی بــا اشــاره بــه تقــارن هفتــه ناجــا و روز جهانــی 
پیشــگیری از بایایــی طبیعــی، حفــظ و توســعه آرامــش و اطمینــان در 
کشــور را از ماموریــت هــای ویــژه صنعــت بیمــه دانســت و گفــت: بــرای 
کاهــش دغدغــه هــای مــردم و دولــت در بخــش جبــران خســارت، گام 
هــای خوبــی برداشــته شــده کــه بــا همــکاری تنگاتنــگ صنعــت بیمــه و 
پلیــس ایــن روند تســریع خواهــد شــد.رئیس کل بیمــه مرکــزی در پایان 
همزمانــی صــدور کروکــی الکترونیــک و پرداخت خســارات غیرحضوری را 
در راســتای حفــظ کرامت انســانی و تســهیل عملیــات بیمه گــری ارزیابی 
کــرد و افــزود: هــم افزایــی پلیــس و صنعــت بیمــه در جلوگیــری از ســوء 
اســتفاده هــای احتمالــی و حفــظ منابع عمومــی، تاثیــرر ویــژه ای دارد.در 
ادامــه ایــن نشســت ســردار ســید کمــال هادیــان فــر بــا ابــراز خرســندی 
از حضــور رئیــس کل بیمــه مرکــزی و هیــات همــراه در آییــن اختتامیــه 
جشــنواره کروکــی هــای الکترونیــک، تصریــح کــرد: آســیب هــای ناشــی 
از تصادفــات در کشــور بــه انــدازه تلفــات کرونــا، نگــران کننــده اســت و 
همــکاری صنعــت بیمــه و پلیــس مــی توانــد در کنتــرل حــوادث بســیار 
ــع توســعه  ــا تشــریح موان ــا ب ــور ناج ــس راه ــذار باشــد.فرمانده پلی اثرگ
فــن آوری اطاعــات از ضــرورت بازنگــری در قوانیــن و آییــن نامــه هــای 

اجــرای آییــن نامــه کارمــزد نمایندگــی هــا و کارگزاریهــا بــه 
ــق افتاد تعوی

ــورخ  ــه م ــورایعالي بیم  در چهارصــد و شــصت و ســومین جلســه ش
07/07/1400 بــا توافــق کلیــه اعضا،اجــرای آییــن نامــه 102مربــوط 
ــه  ــه ب ــمی بیم ــای رس ــزاری ه ــا و کارگ ــی ه ــزد نمایندگ ــه کارم ب
تعویــق افتاد.بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل بیمــه مرکــزی، اعضــای شــورای عالــی بیمــه پــس از بحــث و 
تبــادل نظــر پیرامــون دســتور جلســه، در خصــوص ضــرورت تعویــق 
ــاق نظــر رســیدند.بر اســاس  ــه اتف ــاد شــده ب ــه ی ــن نام اجــرای آیی
ــزارش بیمــه  ــس از اســتماع گ ــی بیمــه پ ــزارش شــورای عال ــن گ ای
ــاره تقاضــای تشــکل هــای صنفــی نماینــدگان بیمــه و  مرکــزی درب
ســندیکای بیمــه گــران ایــران در خصــوص آییــن نامــه شــماره 102 
"کارمــزد نمایندگــی و کارگــزاری )داللــی( رســمی بیمــه"، مقــرر کرد؛ 

ــه منظــور انجــام بررســی های بیشــتر در  اجــرای آئین  نامــه مذکــور ب
خصــوص آثــار آن بــر تنظیــم و توســعه بــازار بیمــه بــه تعویــق بیافتــد 

و تــا آن زمــان، آییــن نامــه شــماره 83 معتبــر خواهــد بــود.

ــوری  ــه موت ــث وســایل نقلی ــم دیرکــرد بیمــه شــخص ثال جرائ
زمینــی بخشــیده مــی شــود

 بــا پیشــنهاد رییــس کل بیمــه مرکــزی و موافقت رییس مجمــع عمومی 
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنــی، جرائــم دیرکــرد بیمــه شــخص 
ثالــث وســایل نقلیــه موتــوری زمینی بخشــیده می شــود.به گــزارش اداره 
کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، جرائــم دیرکــرد 
بیمــه شــخص ثالــث تمامــی وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی بــه منظــور 
حمایــت از اقشــار آســیب پذیــر، پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ) 
بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه ناشــی از تحریــم هــای 
ظالمانــه و پاندمــی ویــروس کرونــا ( و در راســتای ترویــج فرهنــگ بیمه و 
افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه ای همچنیــن بــه مناســبت حلول مــاه ربیع 
االول و هفتــه وحــدت از تاریــخ 17 مهرمــاه تــا 6 آبــان مــاه ســال جــاری 
بمــدت 20 روز بخشــوده مــی شــود.الزم بــه ذکــر اســت ایــن بخشــودگی 

شــامل افــرادی میشــود کــه بیمــه نامــه یــک ســاله خریــداری کننــد.

بازدارنــده ســخن گفــت و از نهادهــای دولتــی خواســت که بیــش از پیش 
در ایــن خصــوص همــکاری کنند.گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت، 
برگزیــدگان جشــنواره کروکــی هــای برتــر جوایــز خــود را از رئیــس کل 

بیمــه مرکــزی و فرمانــده ناجــا دریافــت کردنــد.
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دا نستنی ها

نکات آموزش فنی خودرو که هر راننده باید بداند

آمــوزش فنــی خــودرو از مهمتریــن مســائلی مــی باشــد کــه هــر راننــده 
بایــد از آن آگاه باشــد. اگــر بخواهیــد بــدون مشــکل از تمــام مزیــت هایی 
ــد از  ــد، بای ــان مــی گــذارد، اســتفاده کنی کــه خــودرو شــما در اختیارت
ــه ایــن صــورت نیــز از  ــوده و ب ــا حــدودی آگاه ب دانــش فنــی خــودرو ت
خــودرو خــود بــه خوبــی نگهــداری کنید.دانســتن ایــن نــکات در افزایــش 
ایمنــی ســفر شــما بــا خــودرو نیــز موثــر مــی باشــد. در ایــن مقاله ســعی 
شــده اســت مهــم تریــن نــکات کلــی آمــوزش فنــی خــودرو بــه صــورت 

خاصــه معرفــی شــوند.

خودرو  خود را به طور منظم بررسی کنید.

انجــام فعالیــت هــا در چــک لیســت تعمیــر و نگهــداری خــودرو بســیار 
آســان اســت. کتابچــه راهنمــای مالــک شــامل همــه چیــز مــی شــود، از 
جملــه آمــوزش فنــی بــه صــورت کلــی و انجــام انــواع تعمیــر و نگهــداری 
اساســی خودرو.مهمتــر از همــه، بایــد بدانیــد که بهتر اســت این بازرســی 
را خودتــان انجــام دهیــد تــا بــه مســائل فنــی خــودرو آشــنا شــوید. انجام 
بازرســی بســیار آســان اســت، بــه خصــوص اگــر شــما بدانیــد کــه بــه 
ــای  ــه راهنم ــز کتابچ ــه نی ــن زمین ــد. در ای ــزی بگردی ــه چی ــال چ دنب

خــودرو مــی توانــد کمــک موثــری باشــد.

معنــای شــاخص هــای مختلــف نشــانگر هشــدار دهنــده را 
یــاد بگیرید

اتومبیــل هــای مــدرن سنســورهای پیچیــده و سیســتم هــای هشــدار 
دهنــده ای دارنــد کــه در زمــان وجــود مشــکل، بــه شــما هشــدار مــی 
دهنــد. شــما بایــد معنــای مختلــف نشــانگرهای نوردهــی هشــدار دهنده 
ــد. در  ــاد بگیری را کــه در پنــل دســتگاه شــما چشــمک مــی زننــد را ی

ادامــه مهــم تریــن نشــانگرهای هشــدار دهنــده آمــده اســت:

نشانگر هشدار موتور
ایــن نشــانگر بــه طــور معمــول یــک مشــکل در اجــزای مختلــف موتــور 
خــودرو شــما را نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور فعــال توســط یــک رابــط 
OBD-II کنتــرل مــی شــود. اگــر ایــن چــراغ نشــانگر روشــن شــود، بهتــر 
اســت از ابــزار اســکنر OBD2 اســتفاده کنیــد یــا از یک تکنســین بخواهید 

تــا ایــن کار را بــرای شــما انجــام دهــد.

نشانگر هشدار برق
 ایــن نشــانگر بــه ســادگی نشــان مــی دهد کــه سیســتم شــارژ الکتریکی 
خــودرو شــما دارای مشــکل اســت کــه نیــاز بــه ارزیابی بیشــتر دارنــد. در 
اغلــب مــوارد، یــک مشــکل در ژنراتــور، نیــز باعــث ایــن خطــا مــی شــود.

نشانگر هشدار ترمز

دالیــل زیــادی بــرای روشــن شــدن ایــن نشــانگر وجــود دارد. مهــم تریــن 
ایــن دالیــل عبارتنــد از خرابــی ســوییچ ترمــز دســتی، بــاال بــودن اهــرم 
ترمــز دســتی، ایــراد ترمزهــا، کــم بــودن روغــن ترمــز، خرابــی سنســور 
ســطح روغــن ترمــز و تنظیــم نبــودن فشــار روغــن. بــرای فهمیــدن دلیل 

اصلــی، بایــد آمــوزش فنــی مناســب دیــده باشــید.
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ABS نشانگر هشدار

در صورتــی کــه  ایــن چــراغ چشــمک مــی زنــد، بهتر اســت خــودروی 
خــود را بــه نزدیکتریــن تعمیــرگاه خــودرو بــرای تشــخیص مناســب 
ــف  ــرایط توق ــز ، در ش ــل ترم ــد قف ــز ض ــای ترم ــتم ه ــد. سیس ببری

ناگهانــی، خــودروی شــما را پایــدار و قابــل کنتــرل نگــه مــی دارد.

نشانگر هشدار روغن

بــه طــور معمــول  هنگامــی کــه فشــار روغــن در موتــور شــما کــم باشــد، 
ایــن نشــانگر چشــمک مــی زنــد. هرگــز بــا روشــن بــودن ایــن نشــانگر، 
رانندگــی نکنیــد، چــرا کــه صدمــه جــدی بــه موتــور خــودروی شــما می 
زنــد. ایــن نــور هشــدار مــی توانــد بــه دلیل ســطح روغــن پایین، مشــکل 
در پمــپ روغــن، یــا حتــی فیلتــر روغــن روشــن شــود. مســائل روغــن در 

خــودرو، از مهــم تریــن مســائل آمــوزش فنــی خــودرو مــی باشــند.

فشار تایر را بررسی کنید

یکــی از چیزهایــی کــه بــر مصــرف ســوخت تأثیــر مــی گــذارد فشــار تایر 
اســت. فشــار مناســب بــه راحتــی و ســهولت رانندگــی کمــک مــی کنــد. 
در کتابچــه راهنمــای خــودرو، فشــار مناســب توصیــه شــده اســت. بــه 

طــور معمــول هفتــه ای یکبــار فشــار تایرهــا را بررســی کنیــد.

سطح خنك کننده موتور را بررسی کنید

ــور شــما و  ــی شــود. رادیات ــا م ــز در حــال حرکــت باعــث گرم ــر چی ه
مایــع متصــل بــه آن، خنــک کننــده موتــور شــما هســتند. اگــر در مخزن 
هیــچ خنــک کننــده ای وجــود نداشــته باشــد یــا ســطح آن کــم باشــد،  
گرمــای موتــور از محیــط خــارج نمــی شــود. بــه عنــوان بخشــی از چــک 
لیســت آمــوزش فنــی خــودرو نیــاز داریــد تــا ســطح مایــع خنــک کننده 
موتــور خــودرو را چــک کنیــد. بــرای پیــدا کــردن مــکان آن، بــه کتابچــه 

راهنمــای خــودرو مراجعــه کنیــد.

فیلتر هوای موتور را عوض کنید

عملکــرد کارآیــی موتــور شــما کامــا وابســته بــه مخلــوط عالــی هــوا و 
ســوخت اســت. و بــرای ایــن، بســیار مهــم اســت کــه مطمئــن شــوید که 
هــوا بــه خوبــی وارد موتــور مــی شــود و هیــچ آلودگــی، ذرات و یــا ســایر 
آلودگــی هایــی کــه مــی تواننــد کارایــی موتــور را بــه خطــر بیندازنــد، 
نــدارد. بــه همیــن دلیــل فیلتــر هــوای موتــور شــما بایــد بــا توجــه بــه 

توصیــه هــای تولیــد کننــده خــودرو شــما جایگزیــن شــود.

بررسی آب رادیاتور

مایــه درون رادیاتــور در فصــول مختلــف کارایــی متفاوتــی دارد بــه طــور 
مثــال در فصــل ســرما از یــخ زدگــی رادیــات و سیســتم خنــک کننــد 
جلوگیــری می کنــد و در فصــل گرمــا از جــوش آمــدن مایــع جلوگیــری 
بعمــل مــی آورد بطــور معمــول وقتــی موتــور خامــوش و خنــک اســت بــا 
بــاز کــردن درپــوش رادیــات میــزان مایــع در آن کامــا مشــهود اســت 
وقتــی دریچه هــای درون رادیاتــور مشــخص باشــد نشــان از کــم کــردن 
مایــه درون آن اســت بــرای اینکــه موتــور ماشــین جــوش نیــاورد بایــد 
مایــع درون آن بــه حــد کافــی باشــد. در اینگونــه مواقــع تــا رســیدن بــه 
ــا از آســیب های  تعمیــرگاه هرچنــد دقیقــه درون رادیــات آب بریزیــد. ت

احتمالــی بــه موتــور جلوگیــری شــود.  

بررسی شیشه پاکن 
ــور  ــرف در آن بط ــاران و ب ــارش ب ــا ب ــار  و ی ــرد و غب ــیر گ ــر در مس اگ
مــداوم باشــد. کار نکــردن شیشــه پاکــن اتومبیــل شــما را دوچار مشــکل 
ــت  ــاک اس ــیار خطرن ــردن بس ــت ک ــع حرک ــه مواق ــد در اینگون می کن
پــس توصیــه می شــود قبــل از هــر مســافرتی مخصوصــا مســافرت های 
بــرون شــهری قبــل از حرکــت از ســالم بــودن شیشــه پاکن هــا اطمینــان 

حاصــل کنیــد.
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