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خرب خوش برای مالکان خودروهای آسیب دیده سیل
که فاقد بیمه بدنه بوده اند
روزهـای پایانـی سـال  ۹۷و آغازیـن روزهای سـال  ۹۸با اتفاقات تلـخ و ناراحت کننده
ای همـراه بـود .وقـوع سـیل دربخـش های زیادی از کشـور باعث وارد آمدن خسـارات
جانـی و مالـی بـه برخی هموطنان عزیزمان شـد .اولین چیزی که پـس از وقوع حادثه
ما را به فکر وامیدارد راه حلی برای جبران خسـارات اسـت .تعمیر و بازسـازی مسـکن
آسـیب دیدگان با کمک های مالی دولت و مردم آغاز شـده اسـت .از دیگر خسـارات
سـنگین در این حادثه خسـارت وارد آمده به خودروهای مردم اسـت.
مسـلما خودروهایـی کـه بیمـه بدنه داشـته انـد نگران جبران خسـارت نیسـتند  ،اما
خبـر خـوش بـرای صاحبـان خودروهایی که فاقد بیمه بدنه بوده اند و در حادثه سـیل

دچـار آسـیب دیدگـی شـده انـد ایـن اسـت که رئیـس کل بیمـه مرکزی اعلام کرده
انـد بـرای آن دسـته از خودروهایـی کـه بیمـه بدنه نداشـتهاند هم در حال بررسـی راه
حلهایـی هسـتیم تـا بتوانیم به نحـوی از مشکالتشـان کم کنیم.
محمـد باقـر نوبخـت رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور نیز در جلسـه شـورای
مدیریت بحران اسـتان فارس گفته بود :خسـارت وارد شـده به کسـانی که از حوادث
غیرمترقبـه آسـیب مـی بیننـد در دولـت تعریـف شـده اسـت ،از ایـن رو خسـارت به
خودروهایی که در حادثه سـیل وارد شـده از سـوی دولت جبران می شـود تا دغدغه
مضاعـف بـه خانوادههـای آسـیب دیده وارد نشـود.

با حمایت های بیمه ورزشی آسوده خاطر ورزش کنید

ورزشـی (تمرینـی یـا مسـابقه) بـدون کارت بیمه ورزشـی غیـر مجاز
اسـت ،در غیـر ایـن صـورت کلیـه حـوادث احتمالـی رخ داده به عهده
مسـئول باشـگاه ،مربـی و مسـئوالن برگزاری مسـابقات خواهـد بود و
فدراسـیون پزشـکی ورزشـی در ایـن صـورت تعهدی نخواهد داشـت.
مدارک درمانی آسـیب های ناشـی از فعالیت ورزشـی در اماکن فاقد
مجوز غیر قابل بررسـی است.
ورزشـکار اگـر بهصـورت قانونـی عضـو یـک باشـگاه قانونـی و ثبـت
شـده نباشـد حتی با وجود داشـتن بیمه ورزشـی مربوط به فدراسیون
پزشـکی ورزشـی نمی تواند از مزایای آن اسـتفاده کند .بهعنوان مثال
اگـر شـخصی بـدون عضویت در یک باشـگاه قانونی کوه نـوردی اقدام
بـه کـوه نـوردی کنـد و آسـیب ببینـد  ،حتی بـا وجود داشـتن کارت
بیمـه ورزشـی قـادر به اسـتفاده از مزایـای قانونی آن نخواهد بـود  .در
چنیـن مـواردی انتخـاب درسـت اسـتفاده از بیمـه حـوادث ورزشـی
است.
دارنـدگان کارتهـای بیمه ورزشـی روسـتایی و عشـایری تنها قادر
به شـرکت در مسـابقات روسـتایی و عشـایری خواهند بود و این کارت
برای شـرکت در مسـابقات شـهری فاقد اعتبار اسـت .همچنین هزینه
هـای درمانـی حادثـه ورزشـی این گروه از اعضا تنها در صورت آسـیب
دیدگـی در مسـابقات رشـته های روسـتایی و عشـایری قابـل تأیید و
پرداخت اسـت.

آشنایی اب بیمه ورزیش

مصدومیـت و آسـیب هـای مختلـف همـواره چاشـنی فعالیـت های ورزشـی بوده و هسـت ،چراکه ورزشـکاران درگیر فعالیـت های فیزیکـی و برخوردهای
معصومه جمالی
مختلـف هسـتند چـه در حیـن تمریـن و آمادگـی چـه در جریان مسـابقات و رقابـت .آنچه که در مواقـع مصدومیت و معالجـات مربوط به آن نیـاز به آن
روزنامهنگار
شـدیدا حس می شـود یک حامی از نوع بیمه ای اسـت ،بیمه ورزشـی  ،بیمه ای اسـت که از سـوی فدراسـیون پزشـکی ورزشـی برای کلیه ورزشـکاران
متقاضـی صـادر مـی شـود و در قبـال دریافـت حـق بیمـه از ورزشـکار ،ایـن فدراسـیون متعهـد می شـود در صورت بـروز حادثه و آسـیب ورزشـی طبق مقـررات خود غرامـت درمان
ورزشـکار را طبـق تعرفـه هـای دولتـی پرداخـت نمایـد .در ادامه با این نوع بیمه بیشـتر آشـنا میشـویم.

مواردی که تحت پوشش بیمه ورزیش قرار منی گیرند

ممشوالن بیمه ورزیش

تمام ورزشـكاران آماتور ،ملی پوشـان ،قهرمانان و پیشكسـوتان ورزش
سراسـر كشـور ،مدیـران باشـگاه هـا ،سرپرسـتان ،مربیـان تیمهـای
ورزشـی و دیگـر پرسـنل ورزشـگاهها و اماكـن ورزشـی ،اعضـای
هیئترئیسـه ،دبیـران ،مسـئوالن كمیتهها ،مربیـان ،داوران ،پرسـنل
فدراسـیونها و هیئتهای ورزشـی  ،مدیران و پرسـنل وزارت ورزش
و جوانـان ،كمیتـه ملیالمپیـك و پارالمپیـك ،تمام شـركتكنندگان
در مسـابقات ،دورههای آموزشـی شـامل كالس های داوری ،مربیگری
و دیگر دورههای آموزشـی مشـمول اسـتفاده از بیمه ورزشـی هستند.
بهطـور کلـی مـی تـوان گفـت همه افـرادي كـه از امكانات ورزشـي و
مكانهـاي تحـت پوشـش و نظـارت وزارت ورزش و جوانـان اسـتفاده
مـی کنند شـامل ورزشـكاران باشـگاه هـا ،سـازمانها و وزارتخانههاي
دولتـي ،نهاد هاي نظامي و انتظامي ،شـهرداريها ،دسـته جـات آزاد و
غيـره ،مـی تواننـد از طريق فدراسـيون پزشـكي ورزشـي و هیئتهای
پزشـكي ورزشـی در سراسـر كشـور تحـت پوشـش خدمـات درمانـي
حوادث ورزشـي قـرار گيرند.

نحوه درخواست و صدور بیمه ورزیش

کلیـه ورزشـکاران ،مربیـان و داوران مـی توانند از طریق فدراسـیون
پزش�کی ورزش�ی جمهوری اسلامی ایران به آدر س �http://insur
 /ance.ifsm.irبرای درخواسـت صدور یا تمدید بیمه ورزشـی خود
اقـدام کننـد .کلیه امـور مربوط به صدور و تمدید بـه صورت آنالین
و در تمـام سـاعات شـبانه روز قابـل انجام اسـت .اعتبـار کارت های
بیمه ورزشـی یک سـاله از تاریخ صدور اسـت  .برای دیگر پیگیری
هـا مـی توانید با تلفـن گویـای  021-83826تماس بگیرید.

میزان حق بیمه ورزیش

میـزان حـق بیمه پرداختی توسـط ورزشـکاران برای مدت یکسـال تا
اعلام نـرخ تعرفـه جدید برای ورزشـکاران حوزه شـهری مبلـغ پانزده
هـزار تومـان و برای ورزشـکاران روسـتایی و عشـایری بـا ارائه معرفی
نامـه از دهیـاری یـا شـورای اسلامی مبلغ ده هـزار تومان اسـت ،این
مبالـغ بـه عنـوان حـق بیمه به حسـاب فدراسـیون پزشـکی ورزشـی
واریـز مـی گردد.

تعهدات بیمه ورزیش

سـرانه حق عضویت بیمه ورزشـی برای هر ورزشـکار در سـال ۱۳۹۷
مبلغ  15هزار تومان اسـت.
بیمـه شـدگان مـی تواننـد تـا سـقف ۶میلیـون و ۵۰۰هـزار تومـان
کمـک هزینـه درمـان دریافـت کنند.
بیمـه شـدگان مـی توانند تا سـقف یک میلیـون و ۷۰۰هـزار تومان
کمـک هزینـه خرید وسـایل جراحـی دریافت کنند.
در صـورت نقـص عضـو دایـم یـا فـوت ناشـی از حـوادث ورزشـی تا
سـقف ۱۲میلیـون تومـان غرامـت به بیمه شـده پرداخت مـی گردد.
تعهدات فدراسـیون پزشـکی ورزشـی نسـبت به کارت بیمه ورزشی
 ۷۲سـاعت پـس از تاریـخ صدور کارت آغاز می شـود.
جهـت برخـورداری از بیمـه ورزشـکاران بایـد حداکثـر  ۲هفته پس
از آسـیب با مراجعه به هیئتهای پزشـکی ورزشـی شهرسـتان برای
تکمیـل فـرم گـزارش حادثـه و اعالم آسـیب خود اقـدام کنید.
ورزشـکاران بـرای ادامـه درمان آسـیب سـال قبل بـا تمدید به موقع
کارت در سـال جدیـد مـی تواننـد بـه دریافـت هزینه درمان در سـال
جدید اقـدام نمایند.
ورزشـکارانی کـه  ۳سـال متوالـی نسـبت بـه تمدید به موقـع کارت
بیمـه ورزشـی اقـدام کننـد می توانند تـا  ۵برابر تعرفـه دولتی غرامت

درمـان دریافت کنند.
ورزشـکارانی کـه در مراکـز درمانـی دولتـی بـا دفترچـه بیمه جهت
درمـان اقـدام کـرده انـد  ٪۱۰۰فرانشـیز قابـل پرداخت می باشـد.
ورزشـکاران دارای کارت بیمـه ورزشـی مـی تواننـد از خدمـات
هیئتهای پزشـکی ورزشـی اسـتان ها (فیزیوتراپی ،ارتوپدی ،تغذیه،
روانشناسـی ورزشـی ،کالس های آموزشـی ،تخفیف آزمایـش و MRI
رایـگان) بهرهمند شـوند.
ورزشـکاران دارای عناویـن آسـیایی و جهانـی می تواننـد از خدمات
هیئتهای پزشـکی ورزشـی اسـتان به صورت رایگان اسـتفاده کنند.
ورزشـکاران دارای کارت بیمـه ورزشـی بـرای جراحـی مـی توانند با
معرفـی به فدراسـیون پزشـکی هزینه کمتـری بپردازند.
ورزشـکاران دارای بیمـه پایـه (تکمیلی) قبل از ارائـه مدارک درمانی
بـه هیئتهـای پزشـکی ورزشـی می تواننـد از بیمه پایه هم اسـتفاده
نمایند.

طبقدستورالعمل
وزارت ورزش
و جوانان ورود
ورزشکاران به زمین
ورزشی (تمرینی یا
مسابقه) بدون کارت
بیمه ورزشی غیر
مجاز است ،در غیر
این صورت کلیه
حوادثاحتمالی
رخ داده به عهده
مسئول باشگاه ،مربی
و مسئوالن برگزاری
مسابقاتخواهد
بود و فدراسیون
پزشکی ورزشی در
این صورت تعهدی
نخواهد داشت

مزایای بیمه ورزیش

ورزشـکاران ،مربیـان و داوران بـا دارا بـودن کارت بیمـه ورزشـی می
توانند به صورت آنالین از خدمات فدراسـیون پزشـکی ورزشـی عالوه
بـر دریافـت کمک هزینه درمان از تسـهیالت ویـژه خدمات مراکز مورد
تایید هیئت پزشـکی ورزشـی شـهر محل زندگی خود اسـتفاده کنند
ورزشـکاران میتواننـد بـا ارائـه کارت بیمـه ورزشیشـان از مشـاوره
رایگان پزشـکان کمیته تغذیه که در همه اسـتان ها مسـتقر هسـتند
استفاده کنند.

نکات مهم

دسـتورالعمل وزارت ورزش و جوانـان ورود ورزشـکاران بـه زمیـن

هرگونه آسـیب به دالیل غیر ورزشـی حتی اگر در محیط ورزشـی
رخ داده باشد.
حـوادث رانندگـی ( بهجـز در مـوارد پیـش آمـده در رشـته هـای
ورزشـی کـه مسـابقات یـا تمرینـات آن هـا در جـاده انجـام می شـود
ماننـد دوچرخـه سـواری،اتومبیل رانی،موتورسـواری  ،ماراتـن و  ...کـه
مشـروط به ارائه تاییدیه فدراسـیون یا هیئت ورزشـی مربوط،گزارش
مشـروح مراجـع انتظامـی و کروکـی تصادف اسـت).
هرنـوع از بیماریهـای زیـر حتـی اگـر ناشـی از عملیـات ورزشـی
باشـد .شـامل :بیماریهـای داخلـی ماننـد بیماری و مشـکالت قلبی،
ریـوی ،گوارشـی ،کلیـوی ،خونی و ...بیماری هـای جراحی غیر مرتبط
بـا آسـیبهای ورزشـی ماننـد آپاندیسـیت ،انواع فیسـتول ،آبسـه ها،
واریکوسـل ،انـواع کیسـت ،فتـق کشـاله ران غیـر مسـتقیم ،تومورها،
مشـکالت دسـتگاه اسـکلتی عضالنـی که علـت آنها ورزش نیسـت.
تمام داروهای غیر مرتبط با آسیب ورزشی.
تمام داروهای تولید خارج از کشـور به شـرط اینکه مشـابه داخلی
داشته باشد.
انـواع پروتزهـا ،بریـس ها ،کرسـت ها ،اندام مصنوعـی ،عصا ،عینک
و ...
اقدامات تشـخیصی غیر مرتبط با آسـیب ورزشـی مانند تسـت های
آسـیب شناسی و سیتولوژی
هزینه آمبوالنس و آژانس برای حمل بیمار
مـواردی از صورتحسـاب بیمارسـتانی شـامل هزینـه همـراه ،غذا،
خدمات ،سـاک بهداشـتی ،شـرح حـال و..
روش هـای درمانـی غیـر طـب کالسـیک ماننـد طـب سـوزنی،
حجامـت ،هومیوپـات

روند انجام امور مربوط به بیمه در صورت بروز حادثه

 .1مراجعه ورزشکار به متصدی صدور کارت بيمه ورزشی .
 .2دريافت فرمهای سه برگی حوادث از متصدی بيمه .
 .3مهر و امضای فرم پرشده توسط مربی  ،باشگاه و پزشک معالج .
 .4تحويـل فرمهـای تکميـل شـده و مدارک هزينه شـده به مسـئول
کميته خدمـات درمانی .
 .5تشـکیل پرونـده توسـط مسـئول کميته خدمات درمانـی و تحویل
پرونـده بـه مصدوم
 .6کنترل هزينه های مربوطه توسط تعرفه گير طبق تعرفه .
 .7تحويل پرونده به حسابداری برای صدور چک .
 .8صدور چک توسط واحد حسابداری .
 .9پرداخت مبلغ هزينه شده ( بهصورت چک ) به مصدوم .

نکات حقوقی پیرامون شراکت کسب و کار
خیلـی از افـراد هنـگام بسـتن قـرارداد
سجادحاجبیخانیکی
شـراکت و پـس از آن دچـار مشـکل
کارشناس ارشد حقوق
میشـوند ،یکـی از اصلیتریـن دالیـل آن
ثبت اسناد و امالک
ایـن موضـوع این اسـت که آنهـا در واقع
از چگونگـی بسـتن قـرارداد شـراکت بیـن دو نفر با خبر نیسـتند و نمیدانند
الزامـات ایـن کار چیسـت .اگـر شـما هم میخواهیـد قرارداد شـراکت ببندید
بهتر اسـت در ادامه با ما همراه باشـید تا با بایدها و نبایدهای آن آشـنا شـوید.

قرارداد رشاکت چیست؟

بهتـر اسـت ابتـدای راه بـا ماهیـت قـرارداد شـراکت آشـنا شـویم تـا در ادامه
به چگونگی بسـتن قرارداد شـراکت برسـیم ،و اما قرارداد شـراکت چیسـت؟
قـرارداد شـراکت کـه بـا نـام قـرارداد مشـارکت مدنی نیز شـناخته میشـود
عبـارت اسـت از تعهـدی کـه دو یـا چند نفـر در ارتباط با یک موضـوع کاری،
تجـاری ،خریـد و فـروش و ...بـا یکدیگر دارند و مشـخص کننده میزان سـهم
هـر فـرد در مشـارکت مربـوط اسـت .در واقـع ایـن قـرارداد میتوانـد میـان
افـراد حقیقـی ،حقوقی ،شـرکتها ،ادارات دولتی و خصوصی بسـته شـود که
بـا توجـه بـه موضـوع آن چگونگـی تنظیـم قراردادهـا نیز با یکدیگـر متفاوت
خواهـد بود.

اما هدف از بسنت و نوشنت قرارداد رشاکت چیست؟

بایـد بگوییـم تعییـن وظایف طرفیـن در برابر کار یا هر موضوعـی که برای آن
قرارداد بسـته شـده اسـت ،میزان سـهم هر فرد در برابر سـود و زیان احتمالی
و مـوارد متعـددی کـه مـد نظـر دو طـرف اسـت ،هـدف عمـده و اصلـی عقد

قرارداد محسـوب میشـود.

نکات مهم حقویق هنگام نوشنت قرارداد رشاکت
چیست؟

هنـگام نوشـتن قـرارداد شـراکت ،چندیـن و چنـد نکتـه بایـد ذکر گـردد که
عبارتند از:
عنـوان قـرارداد | مشـخصات طرفیـن قرارداد | موضوع قرارداد | مبلغ سـرمایه
گذاری | سـهم افراد در سـرمایه گذاری | سـهم افراد در سـود و زیان | وظایف
طرفیـن | حقـوق طرفیـن | مدت زمان قـرارداد | مکان اجرای قرارداد | تعیین
جریمـه در صـورت عـدم پایبنـدی بـه تعهـدات از سـوی هر یـک از طرفین |
تضمیـن هـا | حـل و فصـل اختالفات | اصلاح قـرارداد | محرمانگی | خاتمه
قرارداد | تعداد صفحات و نسـخ و ضمائم و پیوسـت ها

رشوط اصیل عقد قرارداد رشاکت بین اشخاص
حقییق چیست؟

اگـر قـرارداد بیـن افراد حقیقی بسـته شـود ،بایـد نکات متعددی مـورد توجه
قرار بگیرد .در ابتدا داشـتن سـن قانونی برای طرفین ،ممنوع المعامله نبودن
آن هـا ،رضایـت طرفیـن و عـدم اجبـار به انجـام معامله از شـروط اصلی عقد
یـک قـرارداد به حسـاب میآید.
نکتـه مهـم دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد این اسـت که معاملـه میان
افـراد حقیقـی مشـروع و البتـه قانونـی باشـد و معامالتـی کـه بـا موضوعیت
خلاف قانـون منعقـد گـردد ،ارزش قانونـی نـدارد و طرفیـن در برابـر قانـون
مسـئول خواهنـد بود.

عقد قرارداد میان افراد حقویق به چه صوریت است؟

هنـگام عقـد قـرارداد حقوقـی باید توجه داشـته باشـید که قـرارداد باید میان
افـرادی بسـته شـود کـه حـق امضـا و حـق قرارداد رسـمی داشـته باشـند .از
طـرف دیگـر ایـن نـوع از قراردادهـا تنها زمانی که ارزش مالی داشـته باشـند،
میتواننـد مـورد اعتماد قـرار بگیرند.
همچنیـن عقـد قـرارداد میـان افـراد حقیقی و حقوقـی باید به صـورت کامال
صریـح و روشـن بـوده و افـراد راجـع به آن هیچ ابهامی نداشـته باشـند.
مسـئله دیگـر در چنیـن قراردادهایـی ایـن اسـت کـه اگـر معاملات دربـاره
مسـائلی باشـد کـه هنـوز وجـود خارجی نـدارد ماننـد محصوالتی کـه تولید
نشـدهاند ،بایـد ویژگیهـا ،تعـداد و ...آنهـا بـه صورت دقیق و بـا جزئیات ذکر
شـود در غیـر ایـن صورت ممکن اسـت مشـکالت بسـیاری برای افـراد ایجاد
کنـد .نکتـه پایانـی در ایـن نـوع از معامالت این اسـت که زمان بسـته شـدن
قـرارداد مشـارکت مدنـی حتما باید صاحب مال یا نماینـده قانونی وی حضور
داشـته باشـد در غیـر ایـن صـورت تصـرف در مال غیر بـوده و پیگـرد قانونی
دارد .فسـخ قـرارداد را بایـد مدنظـر قـرار دهیـد .عمومـا قراردادها مسـئولیت
و تعهداتـی را بـه طرفیـن تحمیـل میکننـد ،از همیـن رو قراردادهـا بایـد به
گونهای نوشـته شـوند که در صورت عدم انجام تعهدات طرفین امکان فسـخ
قـرارداد وجـود داشـته باشـد .در واقـع بایـد در قـرارداد ذکـر گـردد در چنین
شـرایطی افـراد دارای چـه حقوق و تعهداتی هسـتند.

اصول ظاهری یک قرارداد

عباراتـی کـه در قـرارداد درج میکنیـد بایـد واضـح و کاملا روشـن باشـد به
گونـهای کـه امکان برداشـتهای گوناگون از یک جمله وجود نداشـته باشـد.

از طـرف دیگـر باید توجه داشـته باشـید که کوتاهـی و زیبایی یک متن نباید
بـر صراحت آن اثرگذار باشـد.
چهارچـوب نوشـتاری را نیـز فراموش نکنید به این صورت کـه هر متن دارای
آغـاز و پایانـی مشـخص باشـد و مـوارد مورد نیـاز برای نوشـتن در آن هر یک
در بخشـی معیـن آورده شـوند .همچنیـن امضـای قراردادهـا نیز بسـیار مهم
هسـتند بـه ایـن دلیل که تمامـی قراردادها یک صفحه ای نیسـتند و طرفین
باید تمامی صفحات را امضا کنند تا آن قرارداد وجاهت قانونی داشـته باشـد.

تمضینهای یک قرارداد

هـر قـراردادی نیـاز بـه یک ضمانـت اجرایی قابل اعتمـاد دارد کـه در صورت
عـدم انجـام تعهدات از سـوی یکـی از طرفین ،فرد متضـرر بتواند برای جبران
خسـارات خـود از آن بهرهمنـد شـود .بـرای اجـرای هـر چه بهتر یک قـرارداد
بایـد بندی بـرای ضمانت ذکـر گردد.
تضمینهـا نیـز انـواع مختلفـی دارند که عبارتند از چـک تضمینی یا ضمانت
نامه بانکی .

حل و فصل اختالفات احمتایل در یک قرارداد

ممکـن اسـت بیـن طرفیـن یـک قـرارداد اختالفاتـی ایجاد شـود کـه باید در
یکـی از بندهـای قـرارداد نحـوه حـل و فصـل آن بـه صورت دقیق ذکر شـود،
البتـه بایـد بگوییـم یکـی از اصلیتریـن راههـای حـل و فصـل اختالفات بین
طرفیـن یـک قـرارداد ،مراجعـه به دادگاه اسـت که میتوان پیـش از این اقدام
افـراد خـود بـرای صلح و سـازش تلاش کنند و در صـورت عدم نتیجه گیری
راهی دادگاه شـوند.

