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اخبار بیمه "ما"  

شرکت های بیمه ای خسارت های با آثار با اهمیت را نزد سهامداران افشا می کنند

معــاون مالــی و ســرمایه گــذاری شــرکت بیمــه "مــا"، تصریــح کــرد: درمــواردی کــه اثبــات شــود کــه 
شــرکت ایــن موضــوع را مــی دانســته و اثــر ســود و زیانــی قابــل توجهــی روی صــورت هــای مالــی 
مــی گــذارد بایــد شــفافیت صــورت بگیــرد کــه  تاکنــون توســط شــرکت هــای بیمــه ای افشــا شــده 
اســت.وثوق، درخصــوص تاخیــر درخصــوص افشــای اطاعــات، توضیــح داد: بــرای افشــای اطاعــات 
همــه مــوارد بایــد مشــخص شــود بــه دلیــل اینکــه اگــر یــک شــرکت بیمــه ســریعا اعــام کنــد کــه 
پوشــش ایــن خســارت درتعهــد وی بــوده امــا حــدود خســارت را مشــخص نکنــد یــک خبــر ناپختــه 
را دراختیاراســتفاده کننــدگان قــرارداده اســت.وی معتقــد اســت کــه اگــر خســارتی تــا ایــن انــدازه 
ــد از ســازمان  ــا اهمیتــی دارد، شــرکت مذکــور  مــی توان ــی ب ــار ســود وزیان اهمیــت داشــته کــه آث
بــورس درخواســت کنــد کــه نمــاد آن  را ببنــدد تــا اطاعــات تکمیــل شــود.معاون مالــی و ســرمایه 
گــذاری بیمــه "مــا"، خاطرنشــان کــرد: اگــر شــرکتی مــی دانــد کــه یــک خســارت تاثیــر بــا اهمیتــی 
بــر روی ســود و زیــان آن  مــی گــذارد بایــد شــفاف ســازی کنــد  تــا متهــم نشــود بــه اینکــه اطاعــات 
را دردســترس ســهامداران قرارنــداده اســت.وثوق افــزود: وقتــی صنعتــی توســط چندیــن نهــاد و ناظــر 
پذیرفتــه مــی شــودهرکدام از ایــن نهادهــا مــی توانــد اطاعــات خــاص خــود را داشــته باشــد کــه 
شــرکت هــای تابعــه ملــزم بــه رعایــت همــه آن مــوارد هســتند.وی اذعــان داشــت کــه شــرکت بیمــه 
ای در مــوارد خســارات بــزرگ، طبــق قوانیــن ومقــررات بــه محــض اینکــه خســارتی بــاالی یــک رقمی 
اتفــاق بیفتــد کــه درحــال حاضــر براســاس آییــن نامــه 76، حــدود  200 میلیــون تومــان اســت بایــد 
بــه بیمــه مرکــزی بــه عنــوان بیمــه گــر اتکایــی اطــاع بدهــد کــه ایــن خســارت اتفــاق افتــاده اســت 
ولــی اینکــه بــه عنوان ناشــر، ایــن اطاعــات دراختیارســهامدار قــرارداده شــود درآییــن نامه هــای بیمه 
مرکــزی نیامــده بــه دلیــل اینکــه مــواردی هســتند کــه شــرکت در نهادهــای دیگــر ملــزم بــه رعایــت 
آن اســت.وثوق ادامــه داد: وقتــی حســابرس و بــازرس قانونــی در خصــوص شــرکت هــا اظهارنظــر مــی 
کنــد، یعنــی همــه قوانیــن و مقــررات را کــه شــرکت بــه واســطه آنهــا  پذیرفتــه شــده و بــا توجــه بــه 
آن موضــوع دارد کار مــی کنــد را در نظــر مــی گیــرد کــه شــامل قوانیــن و مقــررات ســازمان بــورس، 

بیمــه مرکــزی، قانــون تجــارت و قانــون مالیاتــی مــی شــود

معــاون مالــی و ســرمایه گــذاری 
شــرکت بیمــه "مــا"، اظهــار کــرد: 
شــرکت هــای بیمــه ای، حــوادث 
مهمــی را کــه در چنــد ســال 
اخیــر رخ داده و اثــر بــا اهمیتــی 
بــرروی ســود وزیــان آنهــا داشــته 
در اســرع وقــت افشــا کــرده انــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه 
"مــا"، وحیــد وثــوق درگفــت و گو 
ــوص  ــن درخص ــک آنای ــا چاب ب
ــا شــرکت هــای بیمــه  اینکــه آی
ای بعــد از وقــوع هرحادثــه ای 
اطاعــات  افشــای  بــه  ملــزم 
هســتند یــا خیــر؟، گفــت: اینکار 
توســط شــرکت هــای بیمــه ای 
ــاره  ــا اش ــود.وی ب ــی ش ــام م انج
ــزان و  ــودن می ــخص ب ــه نامش ب
ــوع  ــگام وق ــارت درهن ــوع خس ن
ــوع  ــزود: در لحظــه وق ــه، اف حادث
خســارت معلــوم نیســت کــه 
تعهــد  در  ریســک  ایــن  آیــا 
ــه  ــی ب ــر؟ ول ــا خی ــوده ی بیمــه ب
طورمعمــول اتفاقاتی کــه رخ داده 
ــم  ــی ه ــا اهمیت ــای ب ــم ه و رق
ــوده توســط شــرکت هــا افشــا  ب

شــده اســت
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مدیــر بیمه هــای مســئولیت بیمــه "مــا" و دبیــر کارگــروه بیمه هــای مســئولیت ســندیکای بیمه گــران ایــران گفــت: در حــال حاضــر و بر حســب 
پیگیــری اداره کل نظــارت بیمــه مرکــزی ج.ا.ا در حــال جمــع آوری اطاعــات بیمــه ای ایــن مجموعــه هســتیم و تاکنــون تعــدادی بیمــه نامــه با 
موضوعــات مختلــف بــرای ایــن پــروژه شناســایی شــده اســت کــه اطاعــات اولیــه آن را بــرای اداره کل نظــارت بیمــه مرکــزی ارســال کــرده ام، 
البتــه متاســفانه بــا توجــه بــه ابعــاد گســترده ایــن حادثــه بــه نظــر می رســد وجــود ایــن بیمه نامه هایــی کــه نــام آنهــا در نــزد محافــل و اقــوال 
مختلــف پیچیــده اســت پاســخگوی پوشــش گســترده آن نباشــد زیــرا بیمــه نامــه هــای صــادره دارای محدودیت پوششــی هســتند. بــه گزارش 
روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، مصطفــی آقارضــی، دبیــر کارگــروه بیمه هــای مســئولیت ســندیکای بیمه گــران ایــران در گفتگــو بــا فرکانــس بیمه 
پیرامــون حادثــه ســاختمان متــرو پــل و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا الزامــا مــی بایســت ایــن پــروژه بیمــه نامــه داشــته باشــد یــا خیــر 
اظهــار داشــت ؛ صرفــا بیمــه نامــه شــخص ثالــث اتومبیــل دارای مصوبــه پارلمانــی بــوده و اجبــار قانونــی بــرای تهیــه آن وجــود دارد، اجبــاری 
کــه بــرای ســایر رشــته هــا مــی تــوان متصــور بــود منبعــث از انتظــارات و تدابیــری اســت کــه متقاضیــان بــرای خــود دارنــد. آقارضــی مدیــر 
بیمه هــای مســئولیت بیمــه "مــا" و دبیــر کارگــروه بیمه هــای مســئولیت ســندیکای بیمه گــران ایــران اشــاره کــرد: ایفــای تعهــدات بیمــه نامــه 
هــای صــادره منــوط بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات اســت و نبایســتی بــه گونــه ای تصــور شــود کــه صــرف وجــود بیمه نامــه خط بطانی اســت 
بــر قوانیــن موضوعــه و بیمــه گــر موظــف اســت تحــت هــر شــرایطی خســارت هــا را تامیــن نمایــد. قطعــا می بایســت بــه لحــاظ قانونــی عواقب 
ســهل انــگاری  هــا و بــی توجهــی هــا بــه قانــون در زمــان احــراز مســئولیت مســببین مــد نظــر قــرار گیــرد.وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن فقــره 
مســتند بــه مــاده 15 از مبحــث دوم مقــررات ملــی ســاختمان ، آییــن نامــه شــماره 33 قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان و تصویــب 
نامــه شــماره 4605/ت 285549 ه مــورخ 1383/4/22هیــآت وزیــران، ارائــه خدمــات طراحــی و نظــارت عالیــه ســاختمان هــا ، مجتمــع هــا و 
مجموعــه هــای ســاختمانی کــه بودجــه آن از محــل بودجــه عمومــی کشــور نمــی باشــد ) غیــر دولتــی ( تنهــا از طریق ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان امــکان پذیــر اســت و شــهرداری هــا و ســایر مراجــع صــدور پروانــه موظفنــد صرفــا نقشــه هایــی را بپذیرنــد کــه مــورد تائیــد نظــام 
مهندســی ســاختمان قــرار گرفتــه باشــد و انتظــار صنعــت بیمــه از مراجــع قانونــی بــرای احــراز قصــور مســببینی که احتمــاال نزد صنعــت بیمه 
دارای بیمــه نامــه مــی باشــند، لحــاظ ایــن دســت مفــاد قانونــی اســت.مدیر بیمــه هــای مســئولیت بیمــه »مــا«  ادامــه داد: در حــال حاضــر و بر 
حســب پیگیــری اداره کل نظــارت بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، در حــال جمــع آوری اطاعــات بیمــه ای ایــن مجموعــه هســتیم. تاکنــون تعــدادی بیمــه 
نامــه بــا موضوعــات مختلــف بــرای ایــن پــروژه شناســایی شــده اســت کــه اطاعــات اولیــه آن را بــرای اداره کل نظــارت بیمــه مرکــزی ارســال 
کــرده ام ، البتــه متاســفانه بــا توجــه بــه ابعــاد گســترده حادثــه،  بــه نظــر مــی رســد وجــود ایــن بیمــه نامــه هایــی کــه نــام آنهــا در نــزد محافل 

و اقــوال مختلــف پیچیــده اســت پاســخگوی پوشــش گســترده آن نباشــد زیــرا بیمــه نامــه هــای صــادره دارای محدودیت پوششــی هســتند .
وی تاکیــد کــرد: روی هــم رفتــه بایــد قــدری صبــر کــرد و دیــد کــه مجموعــه بیمه نامه هایــی کــه می  توانــد پوشــش دهنــده ایــن حادثــه 
باشــد چیســت. از طرفــی مــا نمی توانیــم بــه صراحــت بگوییــم کــه بیمه نامه هــای صــادر شــده قطعــا کــدام خســارت ها را پوشــش می دهنــد 
چــرا کــه همــه ایــن مســائل بــه احــراز مســئولیت مســببین حادثــه هــم بســتگی دارد و آن را هــم مراجــع قانونــی ذیصــاح مشــخص  خواهنــد 
کــرد. آقارضــی در پاســخ بــه اینکــه شــایع شــده بیمــه معلــم بــرای ایــن پــروژه بیمه نامــه دارد بیــان داشــت: بیمه نامــه مســئولیت صادر شــده از 
ســوی بیمــه معلــم، بیمــه نامــه مســئولیت کارفرمــا در قبــال کارکنان اســت بــا تعهــدات در طول مدت بســیار محــدود و بــر روی این بیمــه نامه 
پوشــش اضافــی شــخص ثالــث ) بــا پوشــش صرفــا جانــی نــه مالــی ( هــم ارائــه شــده اســت کــه مجمــوع تعهــدات ایــن بیمــه نامــه چــه بــرای 
پوشــش اصلــی ) مســئولیت کارفرمــا در قبــال کارکنــان ( و چــه بــرای ایــن پوشــش اضافــی کا معــادل 5 دیــه کامــل البتــه تــا ســقف ریالــی 
منــدرج در جــدول تعهــدات بیمــه نامــه اســت.دبیر کارگــروه بیمه هــای مســئولیت ســندیکای بیمه گــران ایــران در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا بــرای صــدور ایــن بیمــه نامــه، بازدیــد اولیــه صــورت پذیرفتــه یــا خیــر اظهــار داشــت؛ بــرای بیمــه نامــه مســئولیت کارفرمــا در قبــال 
کارکنــان، الزامــی بــه بازدیــد اولیــه نمــی باشــد زیــرا تعهــدات صرفــا جانــی اســت و بــرای پوشــش بیمــه ای دیــه فــوت ونقــص عضــو، بر اســاس 
اطاعــات تعــداد کارکنــان و تعهــدات درخواســتی متقاضــی بیمــه نامــه صــادر مــی شــود و بیمــه نامــه صرفــا بــر اســاس اطاعاتی کــه متقاضی 
بیمــه نامــه در فــرم پرسشــنامه و پیشــنهاد بیمــه نامــه ارائــه مــی دهــد، صــادر مــی شــود. درحــوزه بیمــه هــای مســولیت مدنــی صرفــا دربیمــه 
نامــه مســئولیت ســازندگان ابنیــه در قبــال اشــخاص ثالــث کــه پوشــش مالــی را درخواســت مــی کننــد، بازدیــد اولیــه صــورت مــی پذیــرد و 

توصیــه هــای ایمنــی هــم بــا توجــه بــه مختصــات فنــی کارشناســان در بیمــه نامــه درج مــی شــود.

دبیر کارگروه 
بیمه های مسئولیت 
سندیکای بیمه گران 
ایران؛در حال جمع 

آوری اطالعات 
بیمه ای حادثه 

ساختمان مترو پل 
هستیم



ماهنامه بیمه "ما"  شماره چهل و سوم5

حضور بیمه "ما" در 
نمایشگاه بین المللی 

صنایع دریایی و 
دریانوردی

ــع  ــی صنای ــا” در دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن الملل بیمــه “م
ــت.. ــور داش ــوردی حض ــی و دریان دریای

بــه گــزارش روابــط عمومی بیمــه “مــا”، دوازدهمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی صنایــع دریایــی و دریانــوردی  پــس از دو ســال 
وقفــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا، از بیســت و ســوم تــا 
ــی نمایشــگاه  بیســت و ششــم خــرداد 1401 در محــل دائم
هــای بیــن المللــی کیــش برگــزار شــد و بیمــه “مــا” بــه همراه 
جمــع کثیــری از شــرکت هــای توانمنــد داخلــی و خارجــی 
در زمینــه صنایــع دریایــی و دریانــوردی در ایــن رویــداد مهــم 
ــزاری  ــدف از برگ ــزارش، ه ــن گ ــاس ای ــور داشت..براس حض
ایــن نمایشــگاه توســعه اقتصــاد دریــا محــور، توســعه تجــارت 
ــی،  ــتیرانی، طراح ــای کش ــه زمینه ه ــی در هم ــت دریای صنع
ــوردی، شــیات، محیــط زیســت،  ــادر، دریان کشتی ســازی، بن

گردشــگری و فراســاحل عنــوان شــده .
اشــاعه فرهنــگ دریایــی، ایجــاد و ارتقــاء توســعه روابــط علمی 
و تجــاری، افزایــش ســهم بــازار از خدمــات بنــدری و دریایــی 
ــل  ــرای تعام ــی، ایجــاد فرصــت مناســب ب ــه ای و جهان منطق
ــا نخبــگان دریایــی، ارتقــاء ســطح علمــی صنعتــی  بیشــتر ب
ــا محــور و  ــوردی، ترویــج فرهنــگ دری حــوزه دریایــی و دریان
ــای  ــظ توانمندی ه ــی و حف ــذاران خارج ــرمایه گ ــذب س ج
ــر  ــور از دیگ ــی کش ــت دریای ــازی صنع ــی س ــی و بوم داخل

ــود. ــن نمایشــگاه ب ــی ای اهــداف برپای
مراســم افتتاحیــه بــا حضــور حســن بیــک محمدلــو؛ معــاون برنامه ریــزی، توســعه مدیریــت و  منابــع ســازمان بنــادر و دریانــوردی، حســین 
شــیوا؛ مدیرعامــل شــرکت ملــی نفتکــش ایــران و جمعــی از مســئوالن اســتانی و جامعــه دریایــی اعــم از نماینــدگان بخش خصوصــی و دولتی 
برگــزار شــد و دکتــر ابراهیــم پــور مدیرعامــل شــرکت توســعه و ســرمایه گــذاری کیــش، مهندس پــورزادی معــاون عمرانــی و زیربنایــی کیش، 
بیــک محمدلــو و شــیوا ضمــن حضــور در نمایشــگاه از غرفــه شــرکت ســهامی بیمــه "مــا"  بازدیــد کردنــد و ضمــن گفتگــو بــا رییــس شــعبه 

کیــش و نماینــدگان شــبکه فــروش در جریــان مســائل و فعالیت هــای آن هــا قــرار گرفتنــد.
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افزایش آگاهی باعث کاهش نارضایتی مردم از صنعت بیمه خواهد بود

امیــر کهــن عضــو ســندیکای بیمه 
گــران و مدیــر بیمــه هــای اتومبیل 
بیمــه "مــا" در برنامــه رادیویــی 
ــدگاه  ــو ، دی ــت گ ــو گف ــده رادی زن
هــای خــود در خصــوص بیمــه 
هــای اتومبیــل، قوانیــن بیمــه نامه 
هــای ثالــث و لــزوم تغییــر دیــدگاه 
ــه  ــت بیم ــه صنع ــردم نســبت ب م
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــان کرد.ب را بی
عمومــی بیمــه "مــا" امیــر کهــن در 
خصــوص ماهیــت خدمــات بیمــه 
ــت:  ــث گف ــخص ثال ــه ش ای  بیم
ــف تبصــره 10  ــد ال ــاس بن ــر اس ب
الیحــه بودجــه 1401 شــرکت های 
ــد از  ــج درص ــد پن ــه ای مکلفن بیم
حــق بیمــه هــای صــادره تا ســقف 
500 میلیــارد تومــان از درآمد اصل 
ــر  ــث را ب ــخص ثال ــه ش ــق بیم ح

اســاس جــدول پورتفــوی )فــروش( حــق بیمــه هــر شــرکت کــه شــورای عالــی بیمــه آن را تعییــن می کنــد بــه حســاب خزانــه داری کل کشــور 
واریــز کننــد. از محــل منابــع حاصلــه از واریــز ایــن وجــوه ســازمان های راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور، اورژانــس، صــدا و ســیما، 
نیــروی انتظامــی و هــال احمــر بــر اســاس جــداول مربوطــه ســهم خواهنــد گرفــت تــا در زمینــه کاهــش تصادفــات و فوتی هــای جــاده ای 
اقدامــات موثــری انجــام دهنــد. کهــن خاطرنشــان کــرد: بخشــی از حــق بیمــه دریافتــی صنعــت بیمــه متعلــق بــه وزارت بهداشــت مــی باشــد.

ده درصــد از حــق بیمــه دریافتــی بــه حســاب خزانــه داری کل کشــور واریــز مــی شــود کــه صــرف جبــران هزینــه هــای پزشــکی مصدومیــن 
حــوادث رانندگــی مــی شــود و  هشــت درصــد از حــق بیمــه بــه صنــدوق تامیــن خســارات بدنــی اختصــاص مــی یابــد  تــا خســارات مــوارد 
خــارج از شــمول پرداخــت شــود.کهن در خصــوص فرهنــگ ســازی توســط صنعــت بیمــه گفــت:  درصــدی از منابــع صنــدوق کــه مختــص بــه 
پیگیــری هــای صنعــت بیمــه از بــاب وصــول جرائــم عــدم تمدیــد بیمــه نامــه ثالث مــی باشــد، بــرای فرهنگ ســازی در جهــت کاهش حــوادث 
رانندگــی هزینــه مــی شــود.وی تاکیــد کــرد: آگاهــی بیمــه گــذاران و زیــان دیــدگان حــوادث رانندگــی از بیمــه نامــه هــا و قوانیــن مصــوب 
صنعــت بیمــه منجــر بــه کاهــش نارضایتــی آنهــا از صنعــت بیمــه خواهــد شــد.کهن ادامــه داد: اگــر زیــان دیــدگان و بیمــه گــذاران بــه حقــوق 
قانونــی خــود آگاه باشــند و متولیــان امــر، مســائل فنــی را بــه خوبــی تبییــن کــرده باشــند، بــه طــور قطــع و یقیــن، خســارت دیــده در زمــان 

دریافــت خســارت، رضایــت بیشــتری از عملکــرد شــرکت هــای بیمــه گــر خواهــد داشــت.
مدیــر بیمــه هــای اتومبیــل بیمــه »مــا« در خصــوص تبصــره ســه و چهــار مــاده هشــت قانــون بیمــه اجبــاری خســارت وارده بــه شــخص ثالث 
مصــوب ســال 95 گفــت: بــا عنایــت بــه حمایتــی بــودن قانــون جدیــد، چنانچــه مقصــر حادثــه بــا خودرویــی نامتعــارف) خودرویی که در ســال 
1401 دارای ارزش بیــش از چهــار میلیــارد ریــال باشــد( تصــادف نمایــد، خســارت وارده بــر اســاس قاعــده تناظــر و معــادل خــودروی دنا تعیین 
و پرداخــت مــی گــردد. کهــن دربــاره نحــوه پرداخــت خســارت گفــت: در حــوادث رانندگــی منجــر بــه خســارت مالــی، طبــق مــاده 39 قانــون 
جدیــد مصــوب ســال 95 پرداخــت خســارت به صــورت نقــدی و بــا توافــق زیان دیــده و شــرکت بیمــه مربــوط صــورت می گیــرد. در صــورت 
عــدم توافــق طرفیــن در خصــوص میــزان خســارت قابــل پرداخــت، شــرکت بیمــه موظــف اســت در صــورت تقاضــای زیان دیــده، وســیله نقلیــه 
خســارت دیده را در تعمیــرگاه مجــاز و یــا تعمیرگاهــی کــه مــورد قبــول زیان دیــده باشــد تعمیــر نمــوده و هزینه هــای تعمیــر را تــا ســقف 
تعهــدات مالــی منــدرج در بیمه نامــه مذکــور پرداخــت کند.عضــو ســندیکای بیمــه گــران ادامــه داد: تعهــدات بیمــه گــر در خصــوص پرداخــت 
دیــات بصــورت یــوم االدا بــوده و چنانچــه پــس از تکمیــل مــدارک، تاخیــری متوجــه بیمــه گــر باشــد مطابــق مــاده 33 قانــون بیمــه اجبــاری 

خســارت وارده بــه اشــخاص ثالــث، اقــدام خواهــد شــد.
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آرامش و امنیت با 
صندوق های اجاره ای 
بانک ملت و بیمه "ما"

ــرای  ــا" ب ــه "م شــرکت ســهامی بیم
اولیــن بــار در کشــور، پــس از طراحی 
و اخــذ مجــوز از بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، 
صنــدوق هــای اجــاره ای بانــک ملت 
ــاره ای  ــدوق اج ــرد. صن ــه ک را بیم
ــک جــای مناســب و  ــت ی ــک مل بان

امــن بــرای نگهــداری امــوال شــخصی بــا ارزش نظیــر طــا، ارز، اســناد، اوراق بهــادار و مــدارک اســت کــه بــه مشــتریان بعضــی از شــعب بانــک 
ملــت در سراســر کشــور، ارائــه مــی شــود.به گــزارش روابــط عمومــی بیمــه "مــا"، نظــری مدیــر بیمــه هــای مهندســی بیمــه "مــا" بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: صنــدوق اجــاره ای یکــی از ســرویس های جانبــی بانک هــا بــه مشــتریان جهــت تأمیــن نیازهــای امنیتــی  بــرای محافظــت 
از دارایی هــای بــاارزش آن هاســت. بیمــه نامــه صنــدوق هــای اجــاره ای در چارچــوب اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و پــس از دوســال 
فــروش آزمایشــی و موفــق در بانــک ملــت بــه عنــوان بانــک پیشــتاز در ارائــه خدمــات برتــر و نویــن بانکــداری، اکنــون مســیر های پیشــرفت در 
بــازار داخلــی صنعــت بیمــه را طــی کــرده و در حــال اخــذ مجــوز صــدور ایــن بیمــه نامــه بــرای کلیه بانــک ها و موسســات مالــی واعتبــاری می 
باشــد. وی افــزود: طراحــی ایــن بیمــه نامــه بــه شــکلی اســت کــه هــم مشــتریان بانــک وهــم خــود بانــک هــا مــی تواننــد بــه صــورت انفــرادی 

و یــا گروهــی اقــدام بــه تهیــه و خریــد آن نماینــد. 
نظــری در خصــوص خطــرات تحــت پوشــش بیمــه نامــه صنــدوق هــای اجــاره ای گفــت:  آنچــه کــه خاطــر تمــام دارنــدگان صنــدوق هــای 
اجــاره ای را مطئــن تــر مــی کنــد اینســت کــه بداننــد خطراتــی کــه ایــن بیمــه نامــه تحــت پوشــش قرارمــی دهــد چیســت؟ بایــد بگوییــم این 

بیمــه نامــه خســارت هــای احتمالــی اعــم ازآتش ســوزی، انفجــار، ســرقت وبایــای طبیعــی را پوشــش مــی دهــد.
مدیــر بیمــه هــای مهندســی بیمــه "مــا"  خاطرنشــان کــرد: هیچ کــس ازجملــه بانــک از محتویــات صنــدوق مطلــع نخواهــد شــد و این طــور 
نیســت کــه الزم باشــد کــه بــه بانــک بگوینــد کــه در صنــدوق چــه چیــزی خواهنــد گذاشــت. البتــه بانک هــا قوانینــی دارنــد کــه شــما را از 

گذاشــتن مــوارد خطرنــاک و مجرمانــه منــع می کننــد.
نظــری دربــاره مــدت بیمــه نامــه گفــت: شــروع پوشــش و اجــرای تعهــدات بیمــه  گــر از زمــان درخواســت مشــتری جهــت پوشــش بیمــه ای 
بــه مــدت یکســال شمســی مــی باشــد و خســارت هــای احتمالــی اعــم ازآتش ســوزی، انفجــار، ســرقت وبایــای طبیعــی را پوشــش مــی دهــد.

مدیــر بیمــه هــای مهندســی و طــراح بیمــه نامــه صنــدوق هــای اجــاره ای در خصــوص چگونگــی دریافــت بیمه نامــه صنــدوق اجــاره ای گفت: 
بیمــه گــذار بــه ســه طریــق؛ مراجعــه بــه شــعب بانــک ملــت کــه دارای صنــدوق اجــاره ای هســتند، مراجعــه  بــه شــعب شــرکت بیمــه "مــا" 

درسراســر کشــور و همچنیــن مراجعــه بــه نماینــدگان شــبکه فــروش بیمــه "ما"مــی توانــد بیمــه نامــه صنــدوق اجــاره ای را دریافــت کند.
وی افــزود: بیمــه گــذاران مــی تواننــد درخواســت خــود را در قالــب فــرم پیشــنهاد تــا ســقف 5.000.000.000ریــال بــدون اعــام محتویــات 
صنــدوق و یــا بــه صــورت خــود اظهــاری تنظیــم و  بیمــه نامــه مربوطــه را اخــذ نماینــد. همچنیــن در صــورت اظهــار محتویــات صنــدوق، بیمه 
گــذاران مــی تواننــد از تخفیــف ویــژه در نظــر گرفتــه شــده برخــواردار گردنــد. شــایان ذکــر اســت کلیــه اقدامات خریــد این بیمــه نامــه از طریق 
بســتر برخــط در ســامانه بیمــه " مــا" در حــال نهایــی شــدن بــوده و درخواســت کننــدگان در آینــده نزدیــک مــی تواننــد ظــرف کمتــر از یــک 

روز کلیــه فراینــد درخواســت تــا صــدور بیمــه نامــه را طــی نمایند.
گفتنــی اســت بیمــه "مــا" در نظــر دارد بــه منظــور گســترش ایــن رشــته جدیــد بیمــه ای . تحــوالت شــگرف و بینظیــری را بــرای اولیــن بــار 
در صنعــت بیمــه کشــور رقــم بزنــد لــذا از عاقــه منــدان دعــوت مــی گــردد اخبــار مربــوط بــه ایــن تحــوالت را کــه بــه صــورت مســتمر در وب 

ســایت رســمی بیمــه "مــا" منتشــر مــی گــردد، دنبــال نماینــد.
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اخبارشعب  

  استان گیالن

 استان قزوین

 استان آذربایجان شرقی

 استان کرمان

اســتقرار میــز خدمــت وزارت اقتصــاد و دارایی 
توســط سرپرســتی اســتان آذربایجان شــرقی 

همزمــان بــا ســفر ریاســت جمهوری

ــه  ــی ب ــر برق ــتگاه ویلچ ــک دس ــدای ی اه
دختــر بچــه معلــول توســط سرپرســتی 
اســتان قزویــن در راســتای ایفــای مســولیت 

ــی اجتماع

دیــدار بــا  مدیــران ارشــد هواشناســی اســتان 
ــوه  ــوص نح ــو در خص ــت و گ ــان و گف گی

ادامــه همــکاری

برگزاری کاس آموزش پیشرفته بیمه های  
آتش سوزی برای پرسنل و شبکه فروش
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استان قم

استان خراسان شمالی

استان هرمزگان

 استان اردبیل
برگزاری جلسه با نمایندگان برتر استان اردبیل 

و بررسی مسایل و مشکات شبکه فروش

ــم اندیشــی سرپرســتی  ــزاری جلســه ه برگ
ــدگان  ــمالی و نماین ــان ش خراس

ــا  ــدگان ب ــه نماین ــه ماهیان ــزاری جلس برگ
ــم  ــود ، ه ــکات موج ــی مش ــدف بررس ه

ــکار ــه راه ــی و ارائ اندیش

دیــدار و رایزنــی بــا مدیرعامــل بــازار بــزرگ 
مرکــز تجــاری کیــش  و معرفــی محصــوالت  

و خدمــات قابــل ارائــه توســط بیمــه "مــا"
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دستور صریح رئیس کل بیمه مرکزی برای تسریع در اخبار بیمه مرکزی
رسیدگی و پرداخت خسارات سانحه قطار مشهد_ یزد 

به شرکت های بیمه:
در ارزیابی خسارات و پرداخت آن به قربانیان سانحه 

ریلی محور طبس تسریع شود

نامــه ای بــه مدیــران عامــل   ســکاندار صنعــت بیمــه در 
شــرکت های بیمــه ملــت، رازی و البــرز نســبت بــه سرعت بخشــی 
ــانحه  ــارت های س ــت خس ــن پرداخ ــی و همچنی ــد بررس در رون
ــه گــزارش اداره  ــزد دســتور الزم را صــادر کرد.ب قطــار مشــهد_ ی
کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل بیمــه مرکــزی، مهنــدس 
مجیــد بهزادپــور بــا ابــراز تاســف از وقــوع حادثــه قطــار در محــور 
ــران  ــه مدی ــه خانواده هــای داغــدار، ب طبــس و عــرض تســلیت ب
شــرکت های بیمه گــر تاکیــد کــرد بــا بررســی ویــژه و بــرآورد دقیــق خســارات و پرداخــت ســریع، گــزارش کامــل عملیــات بیمــه ای ایــن حادثــه 
را تــا پایــان وقــت اداری شــنبه 21 خردادمــاه بــه ایشــان اعــام کننــد. بــر اســاس ایــن گــزارش در نامــه رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــر مــواردی 
نظیــر: قیــد فوریــت در اعــزام کارشناســان بیمــه، دقــت ویــژه در بــرآورد خســارات بدنــی و ســرعت عمــل در پرداخــت تعهــدات بیمــه ای تاکیــد 
شــده است.شــایان ذکــر اســت رونوشــت نامــه یــاد شــده بــه مدیرعامــل صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی نیــز ارســال شــده تــا در صــورت 
تعهــد ایــن صنــدوق نســبت بــه اســتیفای حقــوق زیاندیــدگان، اقــدام الزم صــورت گیرد.گفتنی اســت پیــش از این حجت االســام والمســلمین 
دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی_ رئیــس جمهــوری اســامی ایــران_ بر بســیج همــه امکانات بــرای امدادرســانی بــه مصدومــان حادثه خــروج قطار 

از ریــل در طبــس تاکیــد کــرده اســت.

آیین تکریم و معارفه مدیران کل 
حوزه ریاست بیمه مرکزی برگزار 

شد

 رئیــس شــورای عالــی بیمــه در آییــن تکریــم و معارفــه مدیــران 
ــت تعامــات درون  ــه ضــرورت تقوی کل حــوزه ریاســت نســبت ب

ســازمانی و ارتباطــات بــرون ســازمانی تاکیــد کــرد.
ــل بیمــه  ــور بیــن المل ــط عمومــی و ام ــه گــزارش اداره کل رواب ب
ــأت  ــت هی ــاز نشس ــور در آغ ــد بهزادپ ــدس مجی ــزی، مهن مرک
عامــل، بــا تقدیــر از خدمــات "جلیــل قاســمی" از "محمــد حســین 
فاحتــکار" _ مدیــرکل جدیــد حــوزه ریاســت بــه عنــوان مدیــری 
ــان  ــی می ــاد هماهنگ ــزود: ایج ــرد و اف ــاد ک ــد ی ــد و متعه توانمن
واحدهــای ســازمان، تقویــت تعامــات ســازمانی و گســترش روابط 

بــرون ســازمانی از مهمتریــن ماموریــت هــای ایــن حوزه به شــمار 
مــی رود.وی بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تشــریفات اداری نباید به 
تجمــل گرایــی تعبیــر و تبدیــل شــود، نســبت به لــزوم دســتیابی 
بــه اهــداف ســازمانی بــا محوریــت ســرمایه انســانی تاکیــد کــرد.

ــر از  ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــن ب ــن آیی ــان ای ــی اســت در پای گفتن
جلیــل قاســمی مدیــرکل پیشــین حــوزه ریاســت بیمــه مرکــزی 
قدردانــی شــد و مهنــدس مجیــد بهزادپــور حکــم ریاســت "محمد 

حســین فاحتــکار" را بــه وی ابــاغ کــرد
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وحید هاشمی
رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت  مقا له 

تفاوت دیات زن و مرد   

نــگاه حاکمیــت شــرع در رابطــه بــا تفــاوت دیــات زن و مــرد مســلمان از صدر اســالم 
ــا کنون  ت

حقــوق زن و مــرد در محــدوده فــردي و اجتماعــي فرهنــگ اســامي تحــت عنــوان »نظــام حقوقــي زن و مــرد« بــه طــور صریــح در طــي چهارده 
قــرن و انــدي بــه تفصیــل بیــان شــده اســت. دیــن مبیــن اســام در همــه جــا بــراي زن و مــرد ، حقــوق مشــابهي وضــع نکــرده اســت ، بلکــه آن 
دو را از لحــاظ حقــوق انســاني برابــر و مســاوي دانســته و هیــچ گونــه امتیــاز حقوقــي بــراي مــردان نســبت بــه زنــان و یــا برعکــس قایل نیســت و 

تفــاوت هــاي موجــود بیــن آنهــا را بــه معنــاي برتــري و کمــال دیگــري نمــي دانــد و در عیــن حــال تشــابه حقوقــي آن دو را نمــي پذیــرد.

 آنچــه از آیــات و روایــات اســامي بدســت 
مــي آیــد، هریــک از زنــان و مــرد، در حقیقــت 
ــه لحــاظ  ــر هســتند و هیچکــدام ب انســاني براب
ــد.  ــري ندارن ــر دیگــري برت انســاني و ارزشــي ب
پــس در ایــن دیــدگاه در تعییــن حقوق انســاني 
و اجتماعــي بیــن زن و مــرد تبعیــض یــا فرقــي 
وجــود ندارد.مطابــق نظریــه فقهــاي شــیعه، مرد 
ــوند،  ــي ش ــر قصــاص م ــل یکدیگ و زن در مقاب
لیکــن قصــاص مــرد در برابــر زن، مشــروط بــه 
ــر  ــن ام ــرد اســت، و ای ــه م پرداخــت تصــف دی
یکــي از مســایل مــورد اتفــاق فقهــاي شــیعه و 
اهــل ســنت اســت.از آنجایــي کــه مــرد عهــده 
ــه زن  ــاش و اقتصــاد و نفق ــرار مع ــن ام دار تامی
و بــه عبارتــي معــاش خانــواده اســت، از ایــن رو 
اســام، بــه جهــت حمایــت از خانــواده بــه نفــع 
ــر زن قــرارداد.  ــد، دیــه مــرد را دو براب زن و فرزن
اســت و بــه همیــن منظــور بعــد از مــرگ پــدر 
ــه مقتــول تعلــق  ــه ورث ــه ب ــواده، دی )مــرد( خان
ــن  ــرا در ای ــرد، زی ــه خــود م ــه ب ــرد، ن ــي گی م
رابطــه تنهــا مــرد مســئول معــاش خانــواده بوده 
اســت. دیــه در اســام بــر معیــار ارزش معنــوي 
ــتور  ــک دس ــه ی ــت، بلک ــول نیس ــان مقت انس
خاصــي اســت کــه ناظــر بــه مرتبــه بدن انســان 
مقتــول اســت و در ایــن راســتا هــر بدنــي کــه 
منشــا مالــي و اقتصــادي بیشــتري باشــد، دیــه 
هــم متناســب بــا او تنظیــم مــي گــردد و بدیهي 
اســت، چــون بازدهــي اقتصــادي مردهــا، معموال 
از زن هــا بیشــتر اســت، در نتیجــه دیــه مــردان 

ــان اســت. .  ــر زن دو براب
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بنابرایــن مــي تــوان نتیجــه گرفــت کــه جهــت گیــري هــاي اســام در راســتاي آن اســت کــه فشــار تامیــن معــاش و هزینــه خانــواده برعهــده 
زنــان نباشــد تــا آنــان بــدون دغدغــه خاطــر و فشــارهاي روحــي و روانــي بــه جــز در مــوارد ضــروي ، در ایفــاي نقــش بســیار مهــم مــادري و 
همســري، ســاعي باشــند و روز بــه روز کانــون گــرم خانــواده و جامعــه را از آثــار و بــرکات عاطفــي و معنــوي خــود بهــره منــد ســازند.پس یگانه 
مرجــع صاحیتــدار بــراي شــناخت حقــوق واقعــي زن و مــرد کتــاب آفرینــش اســت و بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب بــزرگ مــي تــوان حقــوق 
مشــترک انســانها و وضــع حقوقــي زن و مــرد، از جملــه دیــه را در برابــر یکدیگــر بازشــناخت و آن را ســرلوحه خــود قــرارداد.  دیــه از احــکام 
امضایــی اســام اســت کــه از اعــراب پیــش از اســام بــا آن فضــا، و شــرایط خــاص حاکــم بــر جوامــع آن زمــان گرفتــه شــده اســت. در روایــات 
مختلــف منقــول از پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه اطهارهــم میــزان دیــه تعییــن شــده و هــم در بعضــی از آنهــا بــه نصــف بــودن دیــه زن نســبت  
بــه 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 
جراحــات وارده بــر انســان ذکــر شــده و در بعضــی از روایــات نیــز تصریــح شــده بــه اینکــه دیــه زن نصــف دیــه مــرد اســت.در قــرآن کریــم، 
آیــه 92 ســوره » نســا« بحــث تشــریع دیــه مطــرح شــده اســت امــا در هیــچ جــای آن دربــاره مقــدار دیــه زن و مــرد  مســلمان و غیرمســلمان 
صراحتــاً اشــاره نکــرده و در واقــع ســکوت کــرده اســت و درایــن بــاره آنچــه مســتند شــده توســط فقهــای شــیعه و مفتــی هــای اهــل ســنت 
صــورت گرفتــه و اصــول و قواعــد کلــی اســامی و روایــات خــاص و اجمــاع در آن اســت . امــا آنچــه کــه باعــث یــک مناقشــه جــدی در ایــن 
خصــوص مــی شــود ایــه شــریفه در بــاره ي حکــم ارث اســت کــه خداونــد متعــال در قــرآن بدیــن شــرح مطــرح مــی نمایــد: در ســوره نســاء 

آیــه 11 مــي فرمایــد: "یوصیکــم اهلل فــي اوالدکــم للّذکــر مثــل حــظ االنثییــن." 
خداونــد بــه شــما دربــاره ي فرزندانتــان ســفارش مــي کنــد کــه از میراث،بــراي پســر بــه انــدازه ي ســهم دو دختــر باشــد، درواقــع خداونــد بــه 
شــما در بــاره ي فرزنــدان تــان ســفارش مــي کنــد کــه بــراي پســران دو برابــر ســهم دختــران قائــل شــوید تاکیــد مــی شــود در قــرآن آیــه ای 

تصریــح نــدارد کــه دیــه زن نصــف دیــه مــرد اســت، امــا خداونــد  دربــاره قصــاص در ســوره بقــره آیــه 178 فرمــوده:
 "االنثی باالنثی" زن در مقابل زن قصاص می  شود.

 ایــن آیــه در ظاهــر داللتــی بــر دیــه نــدارد امــا به دلیــل رابطــه نزدیــک مســئله قصــاص جنایــت یــا بخشــش و پرداخــت دیــه، از همیــن تعبیر 
کنــار آیــه 45 ســوره مائــده  "ان النفــس بالنفــس" تفاوتــی بیــن قصــاص زن و مــرد و در نتیجــه دیــه آنهــا اســتفاده شــده کــه بحــث مفصــل 

دارد و مجــال ذکــر آن نیســت. در هــر حــال منشــأ اصلــی حکــم تفــاوت دیــه زن و مــرد در روایــات آمــده اســت: امــام صــادق)ع( فرمــود: 
"دیــة المــرأة نصــف دیــة الرجــل" دیــه زن نصــف دیــه مــرد اســت. در روایــات اهــل ســنت نیــز آمــده اســت " دیــة المــرأة علــی النصــف مــن 
دیــة الرجــل" دیــه زن نصــف مقــدار دیــه مــرد اســت. بــا تفســیر و منطــق ایــات شــریفه مــی تــوان اســتدالل کردکــه ذکور)مــرد( و انــث )زن( 
همــوار مســاوی نبــوده  امــا در خصــوص فلســفه ایــن حکــم بایــد توجــه داشــت کــه اصــوالً در نظــر دیــن اســام و قــرآن کریــم ارزش و مقــام 

ذاتــی زن و مــرد تفاوتــی نــدارد و لــذا یکســان می باشــد. تنهــا مــاک فضیلــت و برتــری هرکــس تقــوا و ارزش هــای معنــوی او می باشــد.

رویکرد جدید در پرداخت دیه زن و مرد مسلمان 

پــس از فتــوای آیــت اهلل صانعــی )1388(پیرامــون برابــری دیــه زن و مــرد مشــخص شــد کــه اجمــاع بیــن فقهــا در برخــی مــوارد وجــود 
نــدارد و ایــن قوانیــن بــر اســاس نوعــی قرائــت خــاص از شــرع انــور وضــع شــده اســت . حقوقدانــان معتقدنــد بدیهــی تریــن کارکــرد دیــه، 
پوشــش هزینــه هــای اولیــه درمــان و احتمــاال جبــران دوره نقاهــت )خانــه نشــینی زیاندیــده( اســت.اینکه خســارت زائــد بــر دیــه بــه دلیل 
افــزون بــودن 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 هــای درمــان بیــن زن و مــرد، دیــه آنهــا دســت کــم در 
مســئولیت مدنــی - جایــی کــه مانــع قانونــی وجــود نــدارد- برابــر 

تعییــن شــود.
 در مــورد رویــه قضایــی ایــران در صــدور حکــم پیرامون دیــه برابر 
زنــان بامــردان دو نمونــه حکــم تاکنــون صــادر شــده اســت که هر 
دو در مــورد پرونــده بیمــاران هموفیلــی اســت )اشــتباه و قصــور 
ســازمان انتقــال خــون ایــران(. بــا قطعــی شــدن حکــم 171 نفــر 
دیگــر از بیمــاران هموفیلــی، دومیــن گــروه از زنــان شــاکی ایــن 

پرونــده موفــق بــه دریافــت دیــه برابــر بــا مــردان شــدند.
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بــرای اولیــن بــار اســت کــه در دادگاه هــای جمهــوری اســامی 
ــردان صــادر  ــان و م ــرای زن ــر ب ــه براب ــران)1388( حکــم دی ای
مــی شــود. وکیــل ایــن پرونــده تمــام مانــور خــود را بــر روی 
قوانیــن مدنــی ایــران گذاشــت و از ایــن رهگــذر تقاضــای دیــه 
برابــر بــرای زنــان هماننــد مــردان کــرد.در قانــون مدنــی هیــچ 
مــاده ای مبنــی بــر نابرابــر بــودن دیــه زن و مــرد نیامــده اســت، 
ــذا در حکــم صــادره،  ــت ل ــن اســتدالل را پذیرف ــز ای دادگاه نی
وزارت بهداشــت و ســازمان انتقــال خــون مکلــف شــده انــد بــه 
تمامــی شــاکیان دیــه برابــر پرداخت کننــد.در حکم صادرشــده 
بــرای بیمــاران هموفیلــی کلمــه »افــراد« قیــد شــده و تفکیکی 
بیــن زن و مــرد وجــود نــدارد و همیــن مبنــا و مبدایــی شــد تــا 
زنــان و مــردان درگیــر ایــن پرونــده، مبالــغ برابر بگیرند. شــعبه 
15 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران کــه بررســی ایــن حکم را 
بــر عهــده داشــت، در خصــوص برابــری زنــان و مــردان در ایــن 

پرونــده چنیــن اســتدالل کــرده اســت؛ »دیــه هرچنــد در قوانیــن کیفــری ذکــر و احــکام آن در قوانیــن بیــان شــده ولــی بــه نظــر ایــن دادگاه 
طبیعــت مدنــی دارد. زیــرا خســارتی اســت کــه قانــون گــذار بــه تبعیــت از شــارع مقــدس ورود آن را مســلم و جبــران آن را تضمین کرده اســت. 
بــه همیــن علــت اســت کــه مطالبــه آن نیــاز بــه طــرح 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 کــه از ســال 76 بــه علــت مصــرف فــرآورده هــای خونــی وارداتی 
آلــوده بــه ویــروس ایــدز و هپاتیــت، بــه ایــن بیمــاری هــا مبتــا شــده بودنــد، با حکــم قاضی ســعید نصیرایــی، ســرانجام پــس از حدود ده ســال 
پیگیــری مــداوم از زمــان آلودگــی بیمــاران در ســال 88 بــه نتیجــه رســید کــه حاصــل آن محکــوم شــدن وزارت بهداشــت و ســازمان انتقــال 
خــون بــه پرداخــت حــدود 18 میلیــارد تومــان دیــه بــه ایــن قربانیــان شــد. مرحــوم آیــت اهلل صانعــی یکــی از ایــن فقهاســت کــه بــا رد تفاضــل 
دیــه زن و مــرد در فتــوای صریــح برابــری دیــه زن و مــرد را اعــام کــرده اســت. وی در ســخنرانی خــود در مدرســه فیضیــه در ســالروز شــهادت 
حضــرت زهــرا )س( )1439 ه .ق( بــا هشــدار نســبت بــه ســوابق تاریخــی برخــی از روایــات مجعــول، منبــع بســیاری از احــکام تبعیــض آمیز در 
مــورد زنــان را نامعتبــر و قابــل بررســی دانســتند.اما بــه هــر تقدیــر، فتــاوای اینچنینــی نیــز تاکنــون نتوانســته اســت مرجــع قانونگــذاری را برای 
اصــاح قانــون مجــازات اقنــاع کنــد.در انتهــای ایــن نوشــتار اشــاره مــی کنیــم بــه ایــن ســخن شــجاعانه حضــرت امــام )ره(کــه فرمودنــد؛ بایــد 
عنصــر زمــان و مــکان را در اجتهــاد دخیــل کــرد و ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حکــم خــدا عــوض مــی شــود بلکــه موضوعات اســت کــه تغییر 
مــی یابــد و مســتلزم حکــم جدیــد هســتند. در هــر صــورت پــس از بررســی هــای گســترده و مطالعــه احادیــث و کلیــه کتــب مراجع عالــی قدر 

در نتیجــه قانــون بــه شــرح ذیــل در رابطــه بــا پرداخــت دیــه زن و مــرد مســلمان بــه شــرح ذیــل تصمیــم گیــری مــی کنــد :
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 منافــع می شــود، آن هــم در صورتــی کــه آســیب و صدمــه وارده توســط یــک فــرد و در یــک زمــان ایجــاد شــده 

باشــد و دیــه هــر آســیب بــه ثلــث برســد، مقــدار دیــه بــرای زن نصــف می شــود.

ــاده  ــق م ــرد، طب ــه م ــقف دی ــا س ــه ت ــاوت دی تف
ــات  ــه جنای ــون مجــازات اســامی و در کلی 551 قان
ــی  ــارت های بدن ــن خس ــدوق تامی ــده صن ــر عه ب
اســت . تاکیــد مــی شــود چنانچــه دیــه زن از ثلــث 
تجــاوز نمایــد )33.33%( نصــف آن را محکــوم علیــه 
ــردازد و پرداخــت نصــف دیگــر آن کــه معــادل  می پ
ــرد اســت براســاس  ــه م ــا ســقف دی ــه ت ــاوت دی تف
ــده  ــر عه ــات، ب ــه جنای ــاده 551 در کلی ــره م تبص
صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی اســت. تنصیــف 
ــت.  ــی اس ــه تأسیس ــت، بلک ــی نیس ــه زن امضای دی
در ایــن میــان کافــی اســت کــه بــه صحیحــه ابــان 
ــان  ــدار اب ــه عالیمق ــود. فقی ــه ش ــب مراجع ــن تغل ب
بــن تغلــب )درگذشــته141ق(، از طــرف امــام صــادق 
ــوی  ــجد نب ــه در مس ــود ک ــور ب ــام( مأم )علیه الس
ــد .  ــخ بگوی ــردم پاس ــش های م ــه پرس ــیند و ب بنش
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او می گویــد: مــن در عــراق بــودم، ایــن خبــر بــه مــن رســید کــه در قطــع یــک انگشــت زن، ده شــتر، در دو تــا بیســت شــتر و در ســه تــا ســه 
شــتر آنــگاه کــه بــه چهــارم رســید، دیــه اش بیســت شــتر می شــود. ایــن را بــا عقــل خــودم ســنجیدم و درســت ندیــدم. هنگامــی کــه خدمــت 
حضــرت رســیدم و جریــان را عــرض کــردم، فرمــود: "مهــاً یــا أبــان! هــذا حکــم رســول اهلل. إّن المــرأه تعاقــل الرجــل الــی ثلــث الدیــه. فــإذا بلغت 
الثلــث، رجعــت إلــی النصــف. یــا أبــان، انــک أخذتنــی بالقیــاس و الّســنه إذا قیســت، محــق الدین".حاصــل حدیــث ایــن اســت کــه مقــدار دیه زن 

بــا مــرد تــا بــه یــک ســوم یکســان اســت، پــس از آن دیــه تنصیــف می شــود، و ایــن دســتور رســول خدا)صلــی اهلل علیــه وآلــه 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 و  ــا توجــه ب ــه عبــارت دیگــر ب دگرگونــی میباشــد ب
شــرایط پیرامــون جوامــع اســامی امــکان و اقتضــا حــال ،  بــه 

ــود . ــد ب ــر در آن میســر خواه روز شــدن و تغیی

مطابــق مــاده 10 قانــون بیمــه نامــه اجبــاری اتومبیل)اشــخاص ثالــث( ، خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالث بر اســاس حوادث ناشــی از وســایل 
نقلیه)حــوادث ترافیکــی( در جایــی کــه شــرکت های بیمــه دیــه می پردازنــد بــدون لحــاظ جنســیت تــا ســقف یــک فقــره دیــه کامل و یک ســوم 
آن بــرای مــاه هــای حــرام بایــد پرداخــت شــود امــا جبــران خســارت آســیب از محــل بیمــه نامــه مســئولیت مدنــی کارفرمــا در قبــال کارکنــان و 
ســایر رشــته هــای مرتبــط بــا ان کــه ماهیــت اختیــاری دارد و تهیــه ایــن بیمــه نامــه هیــچ گونــه جبــر و اجبــاری از ســوی قانــون گــذار هماننــد 
بیمــه نامــه شــخص ثالــث خــودرو نــدارد و عمومــاً حادثــه منجــر بــه جــرح نیــز ناشــی از حــوادث حیــن کار اســت لــذا ناگزیر شــرکت هــای بیمه 

بــا توجــه بــه مراتــب فــوق االشــاره نســبت بــه پرداخــت نصــف دیــه زن مســلمان اقــدام مــی کنــد .

نحــوه محاســبه  دیــات و صدمــات 
ــه  ــای بیم ــرکت ه ــی در ش جرح

ــی(   ــئولیت مدن )مس
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دا نستنی های پزشکی

نکات طالیی کاهش وزن و الغری مخصوص اول صبح و ناشتا

از نکاتــی کــه مــی تــوان بــرای الغــری و کاهــش وزن بــه آن اشــاره 
ــتن تحــرک  ــبز و داش ــای س ــل، مصــرف چ ــه ای کام ــرد صبحان ک

کافــی در صبــح اســت کــه بســیار کمــک کننــده  خواهــد بــود

ــتن،  ــراد داش ــی اف ــرای تمام ــم ب ــای مه ــه ه ــی از دغدغ یک
ــه وزن  ــی و اضاف ــت . چاق ــش وزن اس ــا و کاه ــی زیب اندام
موجــب عــدم اعتمــاد بــه نفــس شــده و مشــکات زیــادی از 
قبیــل دچــار شــدن بــه بیمــاری هــای مختلــف را بــرای مــا به 
وجــود مــی آورد. بــه همیــن علــت اکثــر افــرادی کــه از اضافــه 
وزن رنــج مــی برنــد، همــواره دنبــال رژیــم هایــی بــرای کاهش 

وزن هســتند.

کاهش وزن را با این نکات از اول صبح شروع کنید

اگــر شــما نیــز بــرای حــل مشــکل چاقــی رژیــم هایــی را بــکار 
بــرده ایــد امــا تــا به حــال نتیجــه دلخــواه خــود را کســب نکردید 
بهتــر اســت بــا ایــن بخــش از تناســب انــدام  همــراه شــوید تــا 
برایتــان بگوییــم چگونــه کاهــش وزن را از اول صبح شــروع کنید.
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بــرای کاهــش وزن و رهایــی از چاقــی، اراده حــرف اول را مــی زنــد. 
اگــر تصمیــم جــدی بــرای رســیدن بــه تناســب انــدام گرفتــه ایــد 
ــرای شــما  ــه راه را ب ــد ک ــح انجــام دهی ــی را در صب ــد کارهای بای

همــوار کنــد تــا بــه وزن دلخواهتــان برســید.

• قبــل از صبحانــه بــرای ســوزاندن کالــری بیشــتر و پر نشــاط شــدن مغــز، آب 
ولــرم و لیمو بنوشــید.

ــن ســاعاتی از روز را  ــر اســت بنابرای • ویتامیــن D در کاهــش وزن بســیار موث
آفتــاب بگیریــد.

• بــرای ورزش بــه باشــگاه برویــد و حــدود 40 دقیقــه بــه ورزش بپردازیــد البته 
اگــر بــه پیــاده روی عاقمند نیســتید.

 • برای سوزاندن کالری بیشترمقداری پودر دارچین روی نان بپاشید.
• صبــح هــا چــای ســبز بــا عســل بنوشــید تــا کالری ســوزی بیشــتری داشــته 

باشید.

• برای کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی و سامت بدن صبح ها بدوید.
ــان  ــی پروتئیــن دار و ن ــواد غذای ــه م ــرای اینکــه زود گرســنه نشــوید در صبحان • ب

ــد. ســبوس بخوری
ــده و دارای  ــیر کنن ــه س ــت ک ــاری اس ــش وزن نه ــرای کاه ــوب ب ــار خ ــک نه • ی

ــد. ــذی باش ــاده مغ ــی و م ــواد کاف ــن، م پروتئی
ــی خــود را افزایــش دهیــد و کمتــر  ــه وزن دلخــواه فعالیــت بدن ــرای رســیدن ب • ب

اســتراحت کنیــد.

با رعایت این نکات در صبح به کاهش وزن 
برسید

نکات کاهش وزن و کم کردن سایز شکم و پهلو
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کمبــود خــواب و خــواب ناکافــی و نامنظم تنظیم هورمون اشــتها 
و الغــری را برهــم مــی زنــد و ســبب مــی شــود فــرد در طــول 
روز احســاس گرســنگی بیشــتری کنــد و میــل بیشــتری بــه غذا 
پیــدا کنــد بنابرایــن بــرای رســیدن بــه وزن دلخواهتان بــه مقدار 

ــی بخوابید. کاف

بــرای اینکــه خیلــی زود گرســنه نشــوید 
و میــل و هوســتان را بــرای خــوردن 
ــد  ــش دهی ــه کاه ــی اضاف ــواد غذای م
الزم اســت صبحانــه ای میــل کنیــد کــه 
میــزان پروتئیــن باالتــری داشــته باشــد 
ــدام و کاهــش  ــه تناســب ان ــر ب ــا زودت ت

ــید. وزن برس

و  بــدن  متابولیســم  افزایــش  بــرای 
از  قبــل  بیشــتر  کالــری  ســوزاندن 
ــه  ــا ب ــید ت ــه آب بنوش ــوردن صبحان خ

برســید. دلخواهتــان  وزن 

عادات و نکات صبحگاهی که به کاهش وزن کمک می کنند

خواب کافی و منظم

مصرف صبحانه با میزان پروتئین باال

ناشتا آب بخورید



18  ماهنامه بیمه "ما"  شماره چهل و سوم

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد افــرادی کــه کمبــود ویتامین D دارنــد از افــرادی که ســطح نرمالــی از ایــن ویتامین را دارا هســتند 
از اضافــه وزن بیشــتری رنــج مــی برنــد. بنابرایــن الزم اســت بــرای رهایــی از اضافــه وزن و رســیدن بــه تناســب انــدام هــر روز 10 تــا 15 

دقیقــه در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیریــد تــا کمبــود ویتامیــن Dدر بدنتــان جبران شــود.

 بــرای رســیدن بــه تناســب انــدام و کاهــش وزن یــک 
تمریــن ذهنــی در اول صبــح به مــدت 5 دقیقه داشــته 
باشــید بدیــن گونــه کــه در جــای خلــوت بنشــینینید 
ــش وزن  ــان در کاه ــه دلخواهت ــدف و نتیج و روی ه
تمرکــز کنیــد . ایــن تمریــن ذهنــی ســبب مــی شــود 
دقــت بیشــتری روی برنامــه غذایــی و هدفتان  داشــته 

باشــید و انگیــزه بهتــری پیــدا کنیــد.

ــه جــای اســتفاده از وســایل  ــف ب ــه جاهــای مختل ــن ب ــرای رفت   ب
حمــل و نقــل شــخصی از وســایل حمــل و نقــل عمومــی یــا دوچرخه 
اســتفاده کنیــد. ایــن کار ســبب می شــود کالری بیشــتری بســوزانید 
زیــرا تــا رســیدن بــه وســایل حمــل و نقــل عمومــی بایــد پیــاده روی 
کنیــد و پیــاده روی و اســتفاده از دوچرخــه باعــث کاهــش وزن مــی 

گــردد.

ــد  ــی مناســب بای ــم غذای ــک رژی ــار ی ــرای کاهــش وزن در کن  ب
ورزش و تمریــن بدنــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد ســریعتر بــه وزن 

ایــده آلتــان برســید .
ورزش کــردن در صبــح عــاوه بــر اینکــه ســبب نشــاط صبحگاهی 
مــی گــردد گام موثــری در کاهــش وزن اســت . بنابــر ایــن بهتــر 
ــن  ــه تمری ــح 5 دقیق ــدای صب ــدن در ابت ــر ش ــرای الغ ــت ب اس
ــا 10 دقیقــه پیــاده روی  ــا اینکــه 5 ت هــوازی داشــته باشــید و ی
ــن کار ســبب مــی شــود قنــد خــون شــما  ــد. ای ــا بدوی ــد ی کنی
تــا انتهــای شــب ثابــت بمانــد و میــل و هوســتان بــه مــواد مضــر 
خوراکــی از بیــن بــرود در نتیجــه زودتــر بــه هدفتــان کــه الغــری 

اســت برســید.

ــان  ــر اســت ناهــار را خودت ــری ســوزی بهت ــرای افزایــش کال  ب
آمــاده کنیــد و حتمــا ایــن وعــده غذایــی مهــم را حــذف نکنیــد 
ــرا حــذف ایــن وعــده ســبب مــی شــود شــما در طــول روز  زی
کالــری بیشــتری دریافــت کنیــد کــه ایــن کار رونــد الغر شــدن 
را بــه تاخیــر مــی انــدازد . بهتر اســت بــرای ناهــار از مــواد غذایی 
ســالم و کــم کالــری بــا حجــم و انــدازه مناســب اســتفاده کنیــد.

قرار گرفتن در معرض نور خورشید

 تمرین ذهنی کنید

  استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد

 آماده کردن ناهار تمرین بدنی داشته باشید




