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اخبار بیمه "ما"  

معرفــی توانمندی هــای بیمــه "مــا" در نمایشــگاه حمایــت 
از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی

بیمــه "مــا" بــا حضــور در ســومین نمایشــگاه و همایش تخصصــی حمایت 
از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی، توانمنــدی هــای خــود در ایــن 
زمینــه را معرفــی کــرد .بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، ســومین 
نمایشــگاه حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی بــا حضــور 
بیمــه “مــا” و بــا نــگاه ویــژه بــه صنعــت پاالیــش و پتروپاالیــش در تاریــخ 
2 لغایــت 4 اســفند مــاه ســال 1400 در جزیــره کیــش برگــزار شــد.در 
ایــن رویــداد کارشناســان فنــی و روابــط عمومــی شــرکت بیمــه “مــا” بــا 
حضــور در غرفــه ایــن شــرکت، در راســتای ارتبــاط موثــر بــا حــوزه هــای 
پاالیــش و پتروپاالیــش کشــور اقــدام بــه معرفــی خدمــات بیمــه ای بــه 
فعــاالن حــوزه کــرده و بــه ارائــه مشــاوره در خصــوص انــواع بیمــه نامه ها 

ــان پرداختند. ــه مراجع ب

ــت از  ــا" در نمایشــگاه حمای ــل بیمــه "م حضــور مدیرعام
ــیمی ــت پتروش ــل در صنع ــاخت داخ س

دکتــر کاردگــر، مدیرعامــل بیمــه "مــا" در راس هیاتــی از مدیــران ارشــد 
ــش  ــگاه  و همای ــومین نمایش ــه و س ــن افتتاحی ــرکت در آیی ــن ش ای
تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت پتروشــیمی در جزیــره 
ــر  ــا"، دکت ــه "م ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــور یافت.ب ــش حض کی
کاردگــر، بــا همراهــی اعضــا هیــات مدیــره، معــاون فنــی و مدیــر بیمــه 
هــای مهندســی بیمــه "مــا" در آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه مذکــور حضور 
یافت.بــر اســاس ایــن گــزارش، آییــن افتتاحیــه در مرکــز همایــش هــای 
بیــن المللــی کیــش و بــا حضــور تعــدادی از مدیــران عالــی رتبه شــرکت 
هــای صنعتــی، پتروشــیمی و بانــک هــا و بیمــه هــای کشــور برگزار شــد.

مدیرعامــل بیمــه "مــا" و هیات همــراه پس از شــرکت در مراســم افتتاحیه 
در غرفــه بیمــه "مــا " در محــل برگــزاری نمایشــگاه حضــور یافت.دکتــر 
ــان تنــی چنــد  کاردگــر همچنیــن در زمــان حضــور در نمایشــگاه میزب
از مدیــران عامــل شــرکت هــای پتروشــیمی و صنعــت بــود و همچنیــن 
از غرفــه تعــدادی از شــرکت هــای حاضــر در نمایشــگاه دیــدن کرد.ایــن 
گــزارش مــی افزایــد بیمــه "مــا" بــه همــراه بانــک ملــت بــا برپایــی غرفــه 
در ایــن نمایشــگاه، آخریــن خدمــات و محصــوالت بیمــه ای را بــه بازدیــد 

کننــدگان و مدیــران شــرکت هــای بــزرگ کشــور معرفــی کردنــد.

بازدید دکتر کاردگر از شعبه جزیره کیش

مدیرعامــل بیمــه "مــا" و اعضــای هیــات همــراه از شــعبه  جزیــره  کیــش  
ایــن شــرکت بازدیــد کردند.بــه گــزارش  روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، روز 
چهــارم اســفند مــاه ســال جاری،  دکتــر کاردگــر بــه اتفــاق دکتــر صــادق  
رئیــس هیــات مدیــره، دکتــر تــوکل نایــب رییــس هیــات مدیره، شــیری 
ــد و  ــران ســتادی از شــعبه کیــش بازدی معــاون فنــی و تعــدادی از مدی
ــزارش، در  ــن گ ــاس ای ــر اس ــو کردند.ب ــعبه گفتگ ــن ش ــکاران ای ــا هم ب
ایــن بازدیــد دکتــر کاردگــر، ضمــن گفتگــو بــا کارکنــان   و نماینــدگان 
شــبکه فــروش جزیــره کیــش ، بــا اشــاره بــه پتانســیل ها و ظرفیت هــای 
ــا در  ــت تاش ه ــان تقوی ــره، خواه ــراوان جزی ــتی ف ــادی و توریس اقتص
راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه و عقــد قراردادهــای بیمــه ای  در 
ــزارش  ــش، گ ــعبه کی ــس ش ــدی رئی ــد، امی ــن بازدی ــد.در ای ــش ش کی
ــه اســتحضار مدیرعامــل و هیــات همــراه رســاند و  عملکــرد شــعبه را ب
ســپس دکتــر کاردگــر، بــه ارایــه راهــکار در خصــوص بهبــود فعالیــت هــا 

و حــل موانــع و مشــکات شــعبه پرداخــت.

ــل در  ــاخت داخ ــت از س ــداد حمای ــومین روی ــان س پای
ــیمی ــت پتروش صنع

ــت  ــل در صنع ــاخت داخ ــت از س ــی حمای ــگاه تخصص ــومین نمایش س
پتروشــیمی بــا حضــور مقامــات ارشــد اقتصــادی کشــوردر کیــش برگــزار 
و در تاریــخ چهــارم اســفندماه  پایــان یافــت .بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــه صنعــت  ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــداد مهــم اقتصــادی ب ــن روی ــا "، ای بیمــه "م
ــک  ــا" و بان ــه "م ــا حضــور بیم ــش از دوم  اســفند ب ــش و پتروپاالی پاالی
ملــت و شــرکت های پتروپاالیشــی، پتروشــیمی و پاالیشــی، ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی و شــرکت های دانش بنیــان 
و اســتارتاپ ها در جزیــره کیــش برپــا  و در چهــارم اســفندماه بــه پایــان 
ــی  ــاه پایان ــداد در م ــن روی ــزاری ای ــزارش، برگ ــن گ رســید.بر اســاس ای
ــزرگ  ــا" و بنگاههــای ب ــرای بیمــه "م ســال 1400 فرصــت مغتنمــی  ب
اقتصــادی دیگــر و تشــریح برنامــه هــای موفــق خــود درزمینه پشــتیبانی 
از تولیــد، مانــع زدایــی همچنیــن برنامــه ریــزی و ترســیم نقشــه راه آینده 
در صنعــت پتروشــیمی و پتروپاالیشــگاهی  بود.گفتنــی اســت در حاشــیه 
ایــن نمایشــگاه، بیــش از 20 کارگاه، پنــل و نشســت  تخصصــی شــامل 
موضوعــات اساســی و مهــم بــا هــدف شناســایی نیازهــا، تقویــت ســاخت 
داخــل و رشــد بومــی ســازی در صنعــت پتروشــیمی و پتروپاالیــش بــا 
ــای  ــران و متخصصــان بخــش ه ــا" و مدی ــه "م ــل بیم حضــور مدیرعام
ــاوری  ــت علمــی و فن ــف وزارت نفــت و حــوزه پتروشــیمی، معاون مختل
ریاســت جمهــوری، انجمــن اســتصنا و مدیــران نهادهــای مالــی و پولــی 

برگــزار شــد . 
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تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید بیمه "ما"

مراســم تودیــع و معارفــه مدیــران عامــل پیشــین و جدیــد بیمــه "مــا" بــا حضــور دکتــر نصراصفهانــی عضــو هیــات مدیــره بانــک ملــت، 
دکتــر نیــک بیــن مدیرعامــل گــروه مالــی ملــت، اعضــای هیــات مدیــره، هیــات عامــل و مدیــران ســطوح مختلــف بیمــه "مــا" برگــزار 
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، در ایــن مراســم حکــم مدیریــت عاملــی دکتــر کاردگــر در بیمــه "مــا" بــه وی اعطــا و بــا 
اعطــای لــوح و هدایایــی از نزدیــک بــه هفــت ســال خدمــات و تــاش هــای دکتــر بهــاری فــر در ایــن منصــب تجلیــل شــد.بر اســاس ایــن 
گــزارش، دکتــر نصراصفهانــی ضمــن تجلیــل از مســاعی   ارزشــمند   و  اهتمــام   ویــژه  دکتــر بهــاری فــر، توانایــی و درک بــاالی دکتــر 
کاردگــر از بیمــه داری را ضامــن موفقیــت بیمــه "مــا" در ســال هــای پیــش رو دانســت و گفــت: بانــک و بیمــه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.

ــر بانــک ملــت مــی باشــد.دکتر کاردگــر   بانــک ملــت یکــی از ابرقدرتــان صنعــت بانکــداری اســت و بیمــه "مــا" بخــش تفکیــک ناپذی
مدیرعامــل جدیــد بیمــه "مــا" ضمــن تشــکر از دکتــر نصراصفهانــی، دکتــر نیــک بیــن، اعضــای هیــات مدیــره و پرســنل بیمــه "مــا" و 
عــرض تســلیت شــهادت امــام موســی کاظــم)ع(، صنعــت بیمــه را صنعتــی کامــا تخصصــی دانســت و گفــت: عملکــرد بیمــه "مــا" طــی 
ســنوات گذشــته نشــات گرفتــه از دانــش بــاالی ســرمایه انســانی آن متشــکل از اعضــای هیــات مدیــره، شــبکه فــروش و پرســنل اســت.

وی حمایــت ســهامداران را در موفقیــت بیمــه "مــا" بســیار چشــمگیر بیــان کــرد و گفــت: تولیــد پرتفــوی باکیفیــت بــا اســتفاده از ظرفیــت 
هــای بانــک ملــت و افزایــش ســهم از بــازار بیمــه "مــا" بــر اســاس ایــن پرتفــوی ســودآور و مناســب را هــدف اول شــرکت عنــوان کــرد.در 
ادامــه مراســم دکتــر بهــاری فــر، عضــو هیــأت مدیــره و مدیرعامــل پیشــین بیمــه  "مــا" بــا ارائــه گزارشــی از جایــگاه و وضعیــت بیمــه  "مــا" 
در صنعــت بیمــه کشــور و اقدامــات انجــام شــده طــی هفــت ســال گذشــته ، موفقیــت کنونــی بیمــه  "مــا" را مرهــون تــاش و زحمــات تک  
تــک کارکنــان ایــن شــرکت و حمایــت هیــات مدیــره و ســهامداران دانســت و گفــت: هرآنچــه را کــه در تــوان داشــتم و آییــن نامــه هــا 
و دســتورالعمل هــا اجــازه مــی داد بــرای رفــاه کارکنــان، رضایــت مشــتریان و خدمــت بــه مــردم بــه کار بســتم و بــرای پیشــرفت بیمــه 
ذره ای کوتاهــی نکردم.دکتــر صــادق رییــس هیــات مدیــره بیمــه "مــا" ضمــن قدردانــی از خدمــات خالصانــه دکتــر بهــاری فــر و آرزوی 
موفقیــت بــرای دکتــر کاردگــر، مدیرعامــل جدیــد بیمــه "مــا" اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اشــاره بــه ســوابق درخشــان دکتــر کاردگــر، 
حرکــت رو بــه رشــد بیمــه  "مــا" در صنعــت بیمــه کشــور بــا حضــور نیروهــای خــدوم همچنــان تــداوم داشــته باشــد.این گــزارش افــزود: 
دکتــر کاردگــر دارای کارشناســی ارشــد اقتصــاد و دکتــری اقتصــاد اســت. وی  پیــش از ایــن، نایــب رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
بیمــه دانــا، نایــب رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل بیمــه آســیا، عضــو هیــأت مدیــره صنــدوق ضمانــت ســپرده هــای بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران و رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت بیمــه اتکائــی امیــن بــوده اســت. وی همچنیــن بــه عنــوان یکــی از اعضــای 

هیــات رییســه ســندیکای بیمــه گــران و  شــورای پژوهشــی پژوهشــکده بیمــه، یکــی از افــراد تاثیرگــذار در صنعــت بیمــه مــی باشــد.
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دکتر کاردگر در آخرین جلسه شورای مدیران 1400 تاکید 
کرد؛دستیابی به سود متعارف با مدیریت ریسک مناسب

ــا" در ســال 1400  ــران شــرکت بیمــه "م ــن جلســه  شــورای مدی آخری
بــا حضــور مدیرعامــل، اعضــای هیــات عامــل و مدیــران شــرکت برگــزار 
ــران ســتادی در  ــی، جلســه شــورای مدی ــط عموم ــزارش رواب شــد.به گ
ســالن اجتماعــات بیمــه "مــا" برگــزار و دکتــر کاردگــر ضمــن  بررســی 
عملکــرد تمــام مدیریــت هــا در ســال جاری، اســتراتژی شــرکت در ســال 
ــر ابراهیــم  ــا حضــور دکت ــن نشســت کــه ب 1401 را تبییــن کــرد.در ای
کاردگــر مدیرعامــل، اعضــاء هیــات عامــل و مدیــران ســتادی برگزار شــد، 

مدیرعامــل بیمــه "مــا" ضمــن تبریــک فــرا رســیدن میــاد بــا ســعادت 
ــاش همــه همــکاران در ســال  ــوروز باســتانی، از ت ــام زمان)عــج( و ن ام
1400تشــکر کرد.کاردگــر در راســتای تبییــن سیاســت هــای شــرکت در 
ســال 1401 گفــت: بعــد از اجــرای اصــل 44 و حضور شــرکت هــای بیمه 
خصوصــی، بــازار از انحصــار کامــل خــارج شــده و تبدیــل بــه بــازار رقابتی 
شــد و اثــرات آن همچنــان باقــی اســت.  رقابــت در کاهــش قیمــت باعث 
کاهــش نقدینگــی در صنعــت بیمــه شــده اســت کــه در صــورت ســوء 
مدیریــت، ایــن موضــوع، تبعاتــی در ســال هــای آینــده خواهــد داشــت. 
بنابرایــن بایــد ریســک هــا را آنالیــز و بیمــه نامه هایــی را اســتخراج کنیم 
ــه ســود متعــارف دســت پیــدا کنیــم و رعایــت دســتوالعمل هــا  کــه ب
ــادل در  ــه تع ــه نقط ــرار داده و ب ــود ق ــرلوحه کار خ ــه را س ــن نام و آیی
کارهــا برســیم.کاردگر تولیــد محصــوالت نوآورانــه و تعریــف رویکــرد ویژه 
ــا" در  ــه اهــداف بیمــه "م ــه رضایتمنــدی مشــتریان را از جمل نســبت ب
آینــده دانســت و خاطرنشــان کــرد: تولیــد بیمــه اعتبــاری یکی از رســالت 
هــای صنعــت بیمــه و بانکــداری اســت. در صــورت تعریــف یــک محصول 
اعتبــاری، مــی توانیــم بیــش از گذشــته در اقتصــاد کشــور، موثــر باشــیم.

دکتــر کاردگــر یکــی از مهــم تریــن مزیــت هــای بیمــه "مــا" را وجــود 
بانــک ملــت و شــرکت هــای زیــر مجموعــه بانک دانســت و گفــت: خدای 
متعــال را شــاکریم کــه دکتــر دولــت آبــادی مدیرعامــل محتــرم بانــک 
ملــت، بانــک و بیمــه را الزم و ملــزوم یکدیگــر مــی دانــد. مــا نیــز تمــام 
تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا بیــش از گذشــته در شــان نــام بــزرگ 
ــری  ــک کشــور نقــش موث ــن بان ــد ســازی بزرگتری ــوده و در برن ملــت ب
ایفــا کنیــم.در ادامــه دکتــر شــیری معــاون فنــی شــرکت بــه نمایندگــی 
از هیــات عامــل و طاهریــان مدیــر فــروش و امــور مشــتریان بــه عنــوان 
نماینــده مدیــران، نقطــه نظــرات خــود را دربــاره برنامه هــای ســال 1401 

بیــان کردنــد.

تبریک نوروز 1401 توسط دکتر کاردگر مدیرعامل بیمه "ما"

بهــار فــرا مــی رســد و طبیعــت ردای ســبز بــر تــن مــی کنــد. چــکاوک 
هــا و قمریــان، نغمــه هــای فــرح بخــش و تــازه ســر مــی دهنــد و انســان 
هــا را بــه مهــرورزی فــرا می خواننــد. بهــار فصــل شــکفتن اســـت، فصــل 
آغــاز، فصــل نــو شــدن و هــدف "مــا" در بهــار، تأســی از طبیعــت اســت... 
در جــوان شــدن و نــو شــدن.در آســتانه چنیــن ایــام خجســته ای، مهدی 
موعــود؛ صاحــب الزمــان )عــج( نیــز دیــده بــه عالــم گشــوده و لــذت ایــام 
ــم  ــه منجــی عال ــرده اســت.به شــکرانه والدت یگان ــش ک ــش از پی را بی
بشــریت و همزمــان بــا باشــکوه تریــن جلــوه خــدا، فــرا رســیدن ایــن ایام 
را تبریــک گفتــه و مــی دانیــم کــه زمــان آن رســیده اســت کــه بــا تکیــه 
بــر تجربــه گذشــته و افــق پیــش رو ضمن تــداوم گام برداشــتن در مســیر 
رشــد و پویایــی بــی وقفــه، خــود را بــرای بــرای رســیدن بــه اهــداف عالیه 
بیمــه "مــا" آمــاده ســاخته و همســو بــا تحــول طبیعــت، بهترین هــا را از 
خداونــد متعــال مســالت نمائیم.بــا عــرض تبریــک حلول ســال نــو، ضمن 
آرزوی ســالی سرشــار از موفقیــت و ســامتی بــرای مــردم شــریف ایــران 
اســامی بخصــوص کلیــه همــکاران گرامــی، امیدواریــم بــه حــول و قــوه 
الهــی، ســعادت توفیــق در خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 

و همچنیــن هموطنــان عزیزمان را داشــته باشــیم.
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اخبارشعب  

 سرپرستی منطقه شمال   استان تهران

 استان قزوین

 استان خراسان جنوبی

 استان کرمان   

حضــور رئیــس اداره نظــارت و ارزیابــی 
ــتان و  ــتی اس ــعب در سرپرس ــرد ش عملک

ــتان ــدگان اس ــا نماین ــدار ب دی

مراســم تقدیــر از پرســنل سرپرســتی شــمال 
اســتان تهــران به مناســبت فرارســیدن ســال 

نو

نشســت صمیمانــه مدیــر اســتان بــا دکتــر 
ــت  ــک مل ــعب بان ــور ش ــر ام ــدار مدی نام

ــو ــال ن ــک س ــتان و تبری اس

حضورمــرادی مدیــر شــعب و بیگلــو معــاون 
منابــع انســانی بانــک ملت اســتان کرمــان به 
همــراه هیــات همــراه در سرپرســتی اســتان 

بــا هــدف افزایــش تعامــات بانــک و بیمــه
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استان خراسان رضوی

استان گیالن

 استان قم 

 استان آذربایجان شرقی 

تقدیر از نمایندگان  برتر 

حضــور نمایندگــی کــد 2173 در نمایشــگاه 
معرفــی  راســتای  در  بهــاره  جشــنواره 

محصــوالت بیمــه ای

ــور  ــروش و ام ــی و ف ــاون بازاریاب ــور مع حض
نماینــدگان و کارگزاران در جلســه ســندیکای 
ــا فرماندهــان پلیــس  ــران اســتان ب بیمــه گ
راهــور و پلیــس راه اســتان بــه منظــور 

ــری  ــی حداکث هماهنگ

جلســه هــم اندیشــی، هماهنگــی و تعییــن 
ــق  ــت تحق ــف جه ــریح وظای ــداف و تش اه

ــال 1401 ــه س بودج



ماهنامه بیمه "ما"  شماره چهل و یکم9

اخبار بیمه مرکزی

پیام تبریک رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت روز 
جمهوری اسالمی

 صنعــت بیمــه بــا تاســی از شــعارهای آرمان خواهانه، شــورها و شــعورهای 
مقــدس، حماســه ملــی دوازدهــم فروردیــن را پــاس مــی دارد و بــه درایت 
مــردم ســرزمینی که بــه حــق آزادی، برابــری و خودکفایــی "آری" گفتند، 
آفریــن می گوید.انقــاب اســامی ایــران، آمیــزه ای از شــور و شــعور بــود 
ــر در  و بیهــوده نیســت کــه معمــار کبیــر ایــن بنــای عظیــم و فناناپذی
همــان ماه هــای نخســتین، فرمــان همه پرســی را صــادر کــرد تــا شــعور 
و شــور، تعیین کننــده سرنوشــت کشــور باشــند.همین انتخــاب آگاهانــه 
شــاید درس تاریخــی مســئوالن انقابــی باشــد کــه در هیچ گــذرگاه مهم 
و بزنــگاه حساســی بــدون پشــتوانه "رای" و "تصمیــم" مــردم، قــدم از قــدم 
ــرود  ــم ف ــت ســر تعظی ــر خواســته های مل برنداشــتند و همــواره در براب
آوردند.هنــوز هــم حکــم حکیمانــه بنیانگــذار انقاب شــکوهمند اســامی 
بــه قــوت خــود باقــی مانــده و روح جــاری در عبــارت "میــزان رای ملــت 
اســت" تــداوم نهضــت را بیمــه کــرده اســت.صنعت بیمــه نیــز بــا تاســی 
از شــعارهای آرمان خواهانــه، شــورها و شــعورهای مقــدس، حماســه ملــی 
دوازدهــم فروردیــن را پــاس مــی دارد و بــه درایــت مــردم ســرزمینی کــه 

بــه حــق آزادی، برابــری و خودکفایــی "آری" گفتنــد، آفریــن می گویــد.
بهــار عقانیــت و آگاهــی در بهــار طبیعــت در آســتانه بهــار قــرآن بــه کام 

ملــت بــزرگ ایــران، گــوارا بــاد

تعرفه حق بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال 1401

 تعرفــه جدیــد حــق بیمــه شــخص ثالــث  مطابــق بــا نــرخ دیــه اعامــی 
ســال 1401 از ســوی قــوه قضاییــه بــه شــرکت هــای بیمــه اعــام شــد.

 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه مرکــزی، 
در اجــرای مــاده )3( »آیین نامــه تعییــن ســقف حق بیمــه شــخص ثالث و 
نحــوه تخفیــف، افزایــش یــا تقســیط آن - مصوب هیئــت محتــرم وزیران 
در ســال 1396« موضــوع مــاده )18( »قانــون بیمــه اجبــاری خســارات 
واردشــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه - 
مصــوب ســال 1395«، شــورای عالی بیمه در جلســه مــورخ 1400.12.25 
بــا توجــه بــه گــزارش بیمــه مرکــزی ج.ا. ایــران دربــاره عملکــرد رشــته 

بیمــه شــخص ثالــث طــی ســال 1399 و با لحــاظ ماحظــات اجتماعی و 
سیاســتهای دولــت محتــرم در کنتــرل تــورم، مقــرر نمــود؛ بیمــه مرکزی 
ج.ا. ایــران تعرفــه حق بیمــه رشــته مذکــور را بــه نحــوی تنظیــم و ابــاغ 
نمایــد کــه افزایــش مبلــغ ریالــی حق بیمــه ســال 1401 نســبت به ســال 
ــی  ــغ ریال 1400 معــادل 4 واحــد درصــد کمتــر از درصــد افزایــش مبل
دیــه باشــد.بنابر ایــن گــزارش، بیمــه مرکــزی موظــف شــد، پــس از اعام 
مبلــغ ریالــی دیــه توســط قــوه قضائیــه، جــدول تعرفــه حق بیمــه پایــه 
ــه و در  ــن اباغی ــد.در ای ــاغ کن ــه اب ــه شــرکت های بیم را محاســبه و ب
راســتای اجــرای ایــن مصوبــه شــرکت های بیمــه مکلــف شــدند مــوارد 
زیــر را رعایــت کننــد:1-    نظــر بــه اعــام مبلــغ ریالــي دیــه بــرای ســال 
1401 از ســوی قــوه قضائیــه کــه متضمــن 25 درصــد افزایــش در مبلــغ 
ــای  ــد بیمه نامه ه ــه موظفن ــرکت هاي بیم ــه ش ــت، کلی ــه اس ــی دی ریال
شــخص ثالثــی را کــه تاریــخ شــروع پوشــش آنهــا از تاریــخ ابــاغ ایــن 
ــي 8000 میلیــون  ــا تعهــدات بدن بخشــنامه و پــس از آن می باشــد را ب
ــل 200  ــي حداق ــدات مال ــرام( و تعه ــاي ح ــه ماه ه ــادل دی ــال )مع ری
ــدرج در جــدول پیوســت صــادر  ــای من ــا حق بیمه ه ــال و ب ــون ری میلی
کننــد. شــرکت های بیمــه و نماینــدگان آنها مکلفند جــدول مذکــور را در 
معــرض دیــد متقاضیــان قــرار دهنــد.2-    نحــوه اعمــال انــواع تخفیف هــا 
و اضافــه  نرخ هــای حق بیمــه مربــوط بــه بیمــه شــخص ثالــث بــر اســاس 
ــر  ــون فوق الذک ــاده )18( قان ــی م ــه اجرای ــدرج در آیین نام ــط من ضواب
ــورخ 1398.05.27  ــماره 65485/ت55299هـــ م ــه ش ــق تصویب نام وف
هیئــت محتــرم وزیــران و اصاحیــه آن و بــا رعایــت بخشــنامه شــماره 
ــت.3-    در  ــزی اس ــه مرک ــورخ 12/09/1396 بیم 96/400/120058 م
اجــرای مــاده )3( قانــون »بیمــه اجبــاری خســارات واردشــده بــه شــخص 
ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه - مصــوب ســال 1395« و 
ــران، شــرکت های  ــرم وزی ــی آن - مصــوب هیئــت محت ــه اجرای آیین نام
ــخ شــروع  ــه تاری ــده ای را ک ــای حــوادث رانن ــد بیمه نامه ه ــه مکلفن بیم
ــد،  ــس از آن می باش ــنامه و پ ــن بخش ــاغ ای ــخ اب ــا از تاری ــش آنه پوش
ــرر در  ــط مق ــا نرخ هــا و ضواب ــال و ب ــارد ری ــل 6 میلی ــا تعهــدات حداق ب
ــذاران،  ــای بیمه گ ــورت تقاض ــد و در ص ــادر نماین ــور ص ــه مذک آیین نام
مبلــغ تعهــدات بیمه نامه هــای حــوادث راننــده صــادره قبلــی را بــا اخــذ 
ــخص  ــه ش ــون بیم ــق قان ــد.4-    طب ــش دهن ــوط افزای ــه مرب حق بیم
ثالــث، اخــذ الحاقیــه افزایــش تعهــدات بدنــی بیمــه شــخص ثالــث بــرای 
ــل از1401.01.01  ــا قب ــش آنه ــروع پوش ــخ ش ــه تاری ــی ک بیمه نامه های
ــای  ــته از بیمه نامه ه ــوص آن دس ــوده و در خص ــی ب ــت، منتف ــوده اس ب
شــخص ثالثــی کــه شــروع پوشــش آنهــا از تاریــخ 1401.01.01لغایــت 
ــا تعهــدات ســال قبــل صــادر شــده اند، از آنجــا  ــوده و ب 1401.01.08 ب
کــه مطابــق قانــون بیمــه شــخص ثالــث مصــوب 1395، تعهــدات بدنــی 
بیمه نامــه شــخص ثالــث در زمــان صــدور بایــد بــه میــزان دیــه ماههــای 
حــرام باشــد، شــرکتهای بیمــه مکلفنــد بــه نحــو مقتضــی بــه ایــن قبیل 
بیمه گــذاران اطاع رســانی کننــد تــا نســبت بــه افزایــش تعهــدات بدنــی 
بیمه نامه هــای خــود بــه میــزان مقــرر در قانــون مذکــور اقــدام نماینــد. 
ــارت های  ــران خس ــرای جب ــذاران ب ــه بیمه گ ــی ک ــن در صورت همچنی
مالــی تقاضــای افزایــش تعهــدات مالــی را داشــته باشــند، شــرکت های 
بیمــه مکلفنــد بــا اخــذ حق بیمــه مربــوط، نســبت بــه صــدور الحاقیــه 

افزایــش تعهــدات مالــی بیمــه شــخص ثالــث اقــدام نماینــد.



10  ماهنامه بیمه "ما"  شماره چهل و یکم

دا نستنی ها
 با جالب ترین اولین های تاریخ آشنا شوید

ــا می دانیــم اولیــن  ــا آی ــراع کــرد ام ــل تلفــن را اخت ــا می دانیــم کــه گراهــام ب ــب و جــذاب هســتند.همه م  همیشــه تمامــی "اولین هــا" جال
کلماتــی کــه پشــت تلفــن گفتــه شــده چــه بوده؟آیــا تــا بــه حــال واژه »پیشــگامان« بــه گوشــتان خــورده اســت؟ در همــه جــای دنیــا ایــن حس 
کنجــکاوی در تمــام مــردم وجــود دارد کــه بداننــد "اولیــن" هــر چیــز چگونــه بــوده اســت تــا ســیر تکاملــی آن را بفهمنــد و درک کننــد. در ثبــت 
رکوردهــا، همیشــه "اولین" هــا جایــگاه ویــژه ای دارنــد و دانســتن آن بــرای همــه مهــم اســت. مثــا نییــل آرمســترانگ اولیــن مــردی بــود کــه بــه 
کــره مــاه رفــت، بــرادران رایــت اولیــن هواپیمــا را ســاختند، هاتــی مــک دنیلــی اولیــن ســیاه پوســتی بــود که اســکار گرفــت و.... امــا آیــا می دانیم 
اولیــن کلماتــی کــه پشــت تلفــن گفتــه شــد چــه بــوده اســت؟ اولیــن ســلفی دنیــا 200 ســال قبــل گرفتــه شــده اســت؟ اولیــن جــان باختــه 
در تصــادف، یــک دانشــمند شــناخته شــده و مشــهور بــوده اســت؟ اولیــن عمــل جراحــی زیبایــی در جنــگ جهانــی دوم صــورت گرفتــه اســت؟

 در این مطلب بهترین "اولین ها" را در طول تاریخ با هم مرور می کنیم:

اولین سلفی دنیا

ــه هنــر  ــود، ب رابــرت کورنلیــوس کــه صاحــب یــک مغــازه الکتریکــی ب
جدیــد "عکاســی" عاقه منــد شــد، در ســال 1839 ایــن عکــس را خــارج 
از مغــازه خــود گرفــت. او مجبورشــد 10-15 دقیقه بنشــیند و بــه دوربین 

خیــره و عکــس را بگیــرد.

اولین کامپیوتر اپل

ــل را در یــک گاراژ در  ــر اپ ــز در ســال 1976 اولیــن کامپیوت اســتیو جاب
کالیفرنیــا بــه معــرض نمایــش گذاشــت. تنهــا یــک نفــر آن را خریــد ولی 
ــر از ایــن  ــد. امــروزه 6 کامپیوت بعد هــا 50 فروشــگاه آن را ســفارش دادن

ــده و هنــوز کار می کنــد. مــدل مان

اولین نجات یافتگان آبشار نیاگارا

در ســال 1901 "انــی ادســون تیلــور" 63 ســاله امیــدوار بــود بتوانــد بــا 
عبــور از بنــد از آبشــار نیــاگارا بگــذرد و خــود را بــه خطــر انداخــت اگــر 
چــه قبــل از آن بــا یــک گربــه آن را آزمایــش کــرده بــود، امــا موفق نشــد 

و نتوانســت پولــی از ایــن بابــت بــه جیــب بزنــد.

اولین جان باخته در سانحه تصادف

"مــاری وارد" دانشــمند مشــهور، از یــک ماشــین بخــار بــه بیــرون برتــاب 
ــن  ــب اولی ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــر ک ــین گی ــای ماش ــر چرخ ه ــد و زی ش
تصــادف در تاریــخ بــا مــرگ او رقــم خــورد. او بــه علــت شکســتگی گردن 

جــان باخــت.
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اولین ترانه انگلیسی

در ســال 1260 اولیــن نــت موســیقی انگلیســی نوشــته شــد. بــرای فهــم 
ــوع لهجــه و خــط نوشــتاری انگلیــس زمــان قــرون  ــا ن آن الزم اســت ب

وســطی آشــنا باشــید.

اولین جهانگرد دنیا با پای پیاده

"دیــو کینســتگ در ســال 1970 " وازکا" در "مینســتا" را تــرک کــرد و بعد 
از 14452 مایــل راه رفتــن در ســال 1974 بازگشــت. او تقریبــا تــا اخــر 
عمــر خــود 20 میلیــون قــدم راه رفتــه بــود و چیــزی در حــدود 21 جفت 

کفــش اســتفاده کرد.

اولین زنی که اداره فدرال ایاالت متحده را به دست گرفت

در ایالــت مونتانــا، "ژنیــت رنکیــن" مدافــع حقــوق زنــان در ســال 1916 
ســه ســال قبــل از دادن حــق رآی بــه زنــان، بــه مجلــس نماینــدگان راه 

. فت یا

امــروزه وبســایت های بــی شــماری وجــود دارد، امــا تــا قبــل از 6 اوت 
1991 هیــچ وبســایتی در دنیــای مجــازی فعالیــت نمی کــرد. اولیــن 

کســانی کــه وبســایت را طراحــی کردنــد گــروه تحقیقاتــی اروپایی
" CERN" بود و این اولین عکس آن در سال 1992 است.

اولین ویدئوی پست شده در یوتیوب

بخــش تصویــری یوتیــوب بــا ایــن ویدئــو شــروع بــه کار کــرد "مــن در 
بــاغ وحــش" کــه در 23 آوریــل 2005 توســط "جاویــد کریم"ارســال شــد. 

مــدت ایــن ویدئــو 18 ثانیــه بــود.

اولین کاراکتر دیزنی

همــه فکــر می کننــد کــه میکی مــوس اوایــن کاراکتــر والــت دیزنــی بود. 
امــا در واقــع اســوالد، خرگــوش خــوش شــانس ایــن جایــگاه را داشــت. در 

ســال 1927 ایــن کاراکتــر، اولیــن شــخصیت متحــرک در آن زمــان بود.

اولین وب سایت
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اولین دستمال های توالت در آمریکا

در ســال 1890 شــرکت اســکات، اولیــن رول دســتمال کاغــذی را تولیــد 
کــرد و آن را بزرگتریــن خدمــت بــه مــردم نامیــد.

اولین نمایش تلویزیونی

ایــن ســریال مســتند کــه از یــک خانــواده 12 نفــری ســاخته شــده بــود 
در دوران خــودش 10 میلیــون بیننــده داشــت. ایــن ســریال حــوادث و 

اتفاقاتــی را کــه بــرای خانواده"لــود" پیــش آمــده بــود دنبــال می کــرد.

اولین مردمی که پرواز کردند

ــا را  ــت هواپیم ــرادران رای ــه ب ــل از اینک ــرن قب ــک ق ــال 1783 ی در س
 "Jean-François Pilâtre de Rozier" ــام ــه ن ــوی ب ــد دو فرانس ــراع کنن اخت
ــه در  ــن، 25 دقیق ــک بال ــا ی ــتند ب و"François Laurent d'Arlandes" توانس

ــد. ــرواز کنن ــی پ ــات 3000 فوت ارتفاع

اولین کلماتی که با اولین تلفن بین مخاطبین رد و بدل شد

گراهــام بــل بــه جــای اینکــه پشــت تلفــن فریــاد بزنــد " خــدای مــن، 
مــن تلفــن را اختــراع کــردم" فقــط بــه گفتــن " آقــای واتســون بیــا اینجا" 

اکتفــا کــرد. ایــن رویــداد در ســال 1867 اتفــاق افتــاد.

اولین کلماتی که از اولین تلفن های همراه پخش شد

در ســال 1973 مارتیــن کوپــر کارمنــد شــرکت موتــوروال از پشــت اولیــن 
تلفــن همــراه گفــت:" مــن بــا شــما تمــاس می گیــرم ببینــم صــدای مــن 

رو واضــح می شــنوید؟ "

اولین ماشین های برقی

در ســال 1890 "موریســون الکتریــک" از 24 ســلول باتــری قابــل شــارژ 
اســتفاده کــرد تــا مــردم را بــا ســرعت 12 مایــل در ســاعت جــا بــه جــا 
کنــد. تــا ســال 1900 یــک ســوم خودرو هــای جهــان الکتریکــی بودنــد.
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اولین پیامی که از تلفن همراه فرستاده شد

امــروزه پیــام فرســتادن بــرای بعضی هــا از نفــس کشــیدن هــم مهمتــر 
اســت. در ســال 1992 مهندســان، اولیــن پیــام را از طریــق دســکتاپ بــه 

تلفــن همــراه بــا مضمــون" کریســمس مبــارک" فرســتادند.

اولین کسی که دوبار جایزه نوبل دریافت کرد

ــا اســت. او  ــتانی، کلکســیونی از اولین ه ــوری" دانشــمند لهس ــاری ک "م
اولیــن اســتاد زن در دانشــگاه پاریــس بــود، اولیــن زنــی بــود کــه جایــزه 
نوبــل را دریافــت کــرد و اولیــن کســی بــود کــه ایــن جایــزه را دو بــار از 

آن خــود کــرد.

اولین سی دی

دیســک های فشــرده، امــروزه خیلــی کــم مــورد اســتفاده قــرار می گیرند، 
در ســال 1982 اولیــن ســی دی بــرای ضبــط موســیقی در بــازار ژاپــن 

ــاخته شد. س

اولین عکس رنگی

"تومــاس اســتون" اولیــن عکــس رنگــی را از یــک پاپیــون در ســال 1861 
گرفت.

اولین بازیکن آمریکایی- افریقایی بیسبال

اکثــر مــردم بــر ایــن بــاور هســتند کــه "جکــی رابینســون" اولیــن بازیکن 
بیســبال بــوده، امــا بایــد بگوییــم کــه 63 قبــل از او "موســس فیــت وود" 
ایــن بــازی را انجــام داد. در ســال 1884 او 42 بــار بــازی کــرد و بعــد از آن 

بــه علــت مصدومیــت دیگــر نتوانســت ایــن ورزش را ادامــه دهــد.

اولین ربات

اولیــن ربــات خدمتــکار تاریــخ را مهنــدس "فیلــون" یونانــی در قــرن 
ســوم قبــل از میــاد ســاخت. ایــن ربــات بــا یــک سیســتم پیچیــده 
ــل  ــت داخ ــت داش ــه در دس ــی ک ــاز را از ظرف ــورد نی ــدار آب م مق

ــت. ــوان می ریخ لی
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نوروز  در بیمه "ما"

شعبه گنبد کاووس سرپرستی استان البرز

سرپرستی استان خراسان رضویشعبه کیش

سرپرستی استان اردبیلسرپرستی استان اصفهان
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