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سیاسی

محکومیت زیباکالم به۲سالمحرومیتازفعالیتسیاسی

صادق زیبا کالم استاد دانشگاه تهران از ابالغ حکم خود در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب خبرداد
و گفت :طبق اعالم دادگاه بنده محکوم به  ۱۵ماه حبس تعزیری و ۲سال محکومیت از فعالیت
اجتماعی،سیاسی و مطبوعاتی شدم .وی با اشاره به قانون مجازات اسالمی گفت :حداکثر مجازات
این جرم در قانون یکسال حبس است که به علت داشتن سابقه محکومیت بخاطر تبلیغ علیه نظام
حکم من تشدید شد و محکوم به  ۱۸ماه حبس شدم/.ایلنا

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام کوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

 -1802جناب آقای نوبخت سخنگوی
دولت گفتند :سیاســت دولت کاهش
فقر است .خواستم ســوال کنم سوای
دولتمردان مــا ،آیا در جهــان دولتی
هســت که بگوید من سیاستم افزایش
فقر است؟! ()12/9
 -1754کارمند اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران میلیاردها پول این کشــور را
به یغما برده و در رفته .گفته میشــود
امالک و داراییهایــی که وی در ایران
دارد تقریبا اندازه همان مقدار اختالس
اســت .سؤال این است که این امالک و
دارایی را چگونه تهیــه کرده؟ آیا یک
کارمند حتی رده بــاال میتواند چنین
ثروتی جمع کند؟ ()12/9
 -2112من روزنامــه آفتاب میگیرم
و پسرم همشــهری .در تیتر همشهری
دیدم نوشــته تهران بــا  10ابر چالش
مواجه اســت .که این را از زبان شورای
شــهر گفته است .خواســتم بگویم به
قول معروف باش تا صبح دولتت بدمد!
 10سال دیگر که معلوم نیست ما زنده
باشیم شما خواهید دید  10ابر چالش
دارد یا  20تا ،فعال ایشــان  10چالش
را متوجه شــدند 10 .سال دیگر تهران
با این وســعت تبدیل به یک پارکینگ
بــزرگ میشــود و بعدها پشــیمان
میشوند چرا وقتی مجلس تصویب کرد
وزارتخانهها را از این شهر شلوغ ببریم،
اقدام نکردیم؟ ()12/20
 -2214چند بار میخواســتم خدمت
آقــای مظفــری برســیم ،ایــن مقاله
آقــای کاجیان دل ما را آتش کشــید.
نمیدانســتیم آقای روحانــی افرادی
مــیآورد بدتر از اصولگراهــا واقعا من
آنقــدر از این آقای وزیر ارشــاد دلخور
هستم که به یکسری از روزنامههای به
درد نخور یارانــه میدهد آن روزنامهها
را جمــع کنم و اعالم کنــم به درد ما
نمیخورند .واقعا ما فکر میکردیم آقای
روحانی اصالح طلب است اما دستشان
درد نکند با این وزرا (البته به غیر از دو
سه وزیر ) ()12/20
 -2221افســوس میخوریــم که در
این کشــور قحــط الرجال اســت که
شــریعتمداری میشــود وزیر صنعت
و معــدن .خودتان وارد جامعهشــوید
ببینیــد جنس ایران خیلی هم خوب و
با کیفیت اســت .اما چرا جنس بنجول
از چین میآورند .اگر دنبال منافع خود
هســتند که هیچ اما اگــر دنبال منافع
کشور هستند این اجناس را وارد نکنند.
()12/20
 -0538برای ما جای سوال است چرا
دســت اندرکاران مترو آیات و روایاتی
که در داخل قطار مترو و ایســتگاههای
انتظار بودند را برداشتهاند؟ چرا احادیث
دیگری جایگزین آن نکردهاند؟ ()12/21
 -0550شورای اســامی شهر تهران
همچنان در تغییــر نام خیابان واقع در
خانی آباد نو شهرک شریعتی به خیابان
جانباز و شــهید مدافع حرم آقای حاج
حسن اکبری اقدام نکرد ه است؟ با این
نامگــذاری روح جهــاد و شــهادت
طنین انداز میشود)12/21( .
 -0836وزیــر بهداشــت میگویــد
میزان تصادفات وســایل نقلیه در ایران
صد برابر جهان اســت .آیا ضرر و زیان
این فاجعه ملی را محاســبه کردهایم؟
مسئولیت مسئوالن در تربیت رانندگان،
احداث جادهها و وسایل نقلیه استاندارد
چیست؟()12/21
 -0840اعالم شــده  15هــزار دختر
جوان بیوه از سن  15سال به پایین در
کشور به ســر میبرند متاسفانه برخی
خانوادههای فقیــر دختران جوان خود
را به اســم ازدواج در واقع به پیرمردان
میفروشند)12/21( .
 -0922قابــل توجــه رئیــس بانک
مرکزی؛ دیروز ساعت  17:30به صرافی
مراجعه کردم تابلوی بزرگی پشت درب
آویزان کرده بودند که خرید و فروش ارز
نداریم .صرافی به غیر از خرید و فروش
ارز چه کاری دارد؟()12/21

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر ویژه

گذشت
رهبر انقالب در
ِ
آیت الله نصرالله شاهآبادی را
تسلیتگفتند

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
ِ
درگذشــت عالم بزرگوار مرحوم
اســامی،
آیت اهلل آقای حاج آقا نصراهلل شــاهآبادی را
تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیتاهلل آقای
حاج آقــا نصراهلل شــاهآبادی رحمهاهللعلیه
مکرم ایشــان و بیت رفیع
را به بازماندگان ّ
شاهآبادی و هم ه ارادتمندان ایشان تسلیت
عرض می کنم و عل ّو درجات ایشان را که از
شاگردان و نزدیکان امام راحل عظیمالشأن
و از وفــاداران به انقالب و خدمتگزاران نظام
جمهوری اســامی بودند ،از خداوند متعال
مسألت می نمایم.
س ّید علی خامنهای

قضایی

بقایی به زندان معرفی شد

آفتاب یزد -گروه سیاسی :حمید بقایی
جهت اجرای حکــم صادره به زندان معرفی
شد .سایت رســمی قوه قضاییه این موضوع
را اعالم کرد .
پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی
در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت
آن و همچنیــن ابالغ حکم صادره ،مأمورین
پلیس روز سهشــنبه یعنی دیروز نسبت به
دستگیری و معرفی وی جهت اجرای حکم
صادره از جمله  15سال حبس و چهل و سه
میلیــارد تومان جزای نقدی اقدام کرده و به
زندان معرفی شد.
گفته شده که دادســتانی تهران متعاقباً در
مورد مفاد حکم صادره جداگانه اطالعرسانی
خواهد کرد.
حمیدرضا بقایی معاون اجرایی دولت سابق
پس از ماجراهای بســیار و رفت و آمدهای
پرحاشــیه از زنبیل قرمز به دست گرفتن تا
کلیپ های مختلفی کــه از او به دلیل این
دادگاه رفتنهــا و اتهامات وارده به او مطرح
بود  ،راهی زندان شد  .بقایی پیش از این نیز
 ۲۲۵روز در «بازداشت موقت» به سر برد ...
او بعد از آزادی کاندیدای ریاست جمهوری
شــد .بقایی یک بار دیگر هم در تیرماه سال
 ،96با حکم بازپرس پرونده ســابق خود از
مقابــل خانهاش بازداشــت و پس از تعیین
وثیقه  ۵۰میلیارد تومانــی و عدم تأدیه آن
زندانی شــد .بقایی یک روز بعد از انتقال به
بیمارســتان و پــس از  ۱۸روز بازداشــت
بــا تأمیــن وثیقــه  ۲۰میلیــارد تومانــی
آزاد شد.
از آن موقع بود که خط و نشان کشیدن های
مکرر حمید بقایی برای قوه قضائیه شروع شد
و اظهارات به اصطالح افشاگرانه کلید خورد.
در همیــن حین رفت و آمدهــای بقایی به
دادگاه نیز به اتهامات مختلف تداوم داشت.
اتهاماتی که بیشتر مالی است تا سیاسی .
آذرماه  ۱۳۹۶حمید بقایی در کانال تلگرامی
خــود در ادعایــی غیرحقوقــی گفت :که
دادگاه برای او حکم حبس  ۶۳ســاله صادر
کردهاست .هرچند در این میان گفته شد که
بقایی مجموعه جمع حبس های بقایی 63را
حساب کرده است دست آخر اینکه سایت
میزان روزگذشته خبر از دستگیری او برای
اجرای حکم داد.

خبرتلگرامی
«Dنیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا
در ســازمان ملل اظهار داشت ،دیدار
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا
و «کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی
فرصتی تاریخی و با دســتاوردهایی
بزرگ برای جهان است .بهرغم اینکه
ما نمیتوانیم بگوییم که پیشــنهاد
کیم (دربــاره دیدار با ترامپ) صادقانه
است ولی در عین حال میتوان گفت
که این نشســت تاریخــی همچنین
میتواند در ســایه عدم مشــارکت
جامعه جهانی در کمپین اعمال حداکثر
فشار (به پیونگیانگ) که دولت ترامپ
آن را آغاز کرده است ،غیرممکن باشد.
Dوندی شرمن ،مذاکره کننده پیشین
آمریکا در توافق هســتهای با ایران با
اشــاره به دیدار رهبران کره شمالی و
آمریکا در مــاه می گفت :کیم جونگ
اون رهبر کره شمالی با این دیدار قادر
میشــود به رئیسجمهور آمریکا که
قدرتمندترین رهبر در جهان اســت
دسترسی داشته باشد.شرمن با بیان
اینکه باور ندارد کیــم جونگ اون به
دنبال خلع سالح هستهای باشد ،گفت:
او از ورود آمریکا به روند مذاکرات با کره
شمالی خشنود است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران
در نشســتی خبری با رسانه های پاکستان در پاسخ به
پرسشی در خصوص روابط ایران و عربستان و اینکه آیا
ایران از پیشــنهادها برای احیای روابط خود با عربستان
استقبال کرده است ،گفت:اگر روزی عربستان سعودی
با هرگونه تجاوز خارجی مواجه شود ،ایران نخستین کشور است
که برای کمک به این کشور وارد عمل می شود .وی همچنین با
تبیین اهمیت امنیت و ثبات در منطقه گفت:معتقدیم امنیت و

ایراناولینحامیعربستاندرمقابلهرگونهتجاوزنظامیخواهدبود

ثبات کشورهای همسایه و منطقه همان امنیت
و ثبات جمهوری اسالمی ایران است .وی گفت:
امیدوارم که آنها ( عربستان ) همان احساس ما را
داشته باشند و برای حل موضوعات مورد اختالف
آمادگی داشــته باشــند .وزیر امور خارجه ایران
در ادامه ســخنانش در این نشست گفت:ما آمادگی خود را برای
آغاز مذاکرات با عربستان ســعودی اعالم کرده ایم و از اقدامات
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز برای آغاز این گفت و گوها

اســتقبال کردیم  .ظریف خاطرنشان کرد  :مشکل این است که
ســعودی ها فکر می کنند این به نفع آنهاست اگر دنیا فکر کند
که آنها تهدید (از جانب ایران ) می شــوند  .به گزارش ایرنا ،وی
گفت:معتقدیم که نمی توانیم عربســتان سعودی را از تحوالت
منطقه کنار بگذاریــم اما بر این مهم نیز معتقدیم که جمهوری
اســامی ایران را نباید از تحوالت منطقه جدا نگاه داشت ،حال
پرسش اینجاست که چرا باید سعی کنیم که یکدیگر را از تحوالت
منطقه جدا نگاه داریم.

بررسی حقوقی تهدید کف خیابانی نماینده سابق مجلس

بیاحترامی احمد توکلی به قانونی که خودش نوشته است!
بهمنکشاورز:
درمورداینکهتوکلیبهدولتمیگوید
مردم را به خیابان می کشم ،باید گفت
ازیکسواینسوالمطرحمیشودکه
چرا در گذشته و پیش از تصدی دولت
حاضر ایشــان از این جمله سخنان
نمیگفتندوثانیاایشانمیدانندکهتجمع
مردم به هر دلیل و عنوان و علی رغم
اینکه اصل 27قانون اساسی با دوقید
یعنیغیرمسلحبودنتجمعکنندگان
و احتراز ایشان از بیان مطالب مخل
به مبانی اسالم آن را آزاد اعالم کرده
است ،دچار مشکالتی است چون از
آنجایی که میتوان یک تجمع را به
اخالل در نظم عمومی و یا تبلیغ علیه
نظامیااحیاناجرمیسنگینترتفسیر
کرد،آیاآقایتوکلیآزادیبیانکسانی
راکهاحتماالبهدعوتایشانبهخیابان
خواهندآمد،تضمینمیفرمایند؟
آفتاب یزد -گروه سیاسی:ماجرای یک تهدید
توئیتری دو روزی هست که رسانهها ،شبکههای
مجازی و حاال حتی دولت را به خود درگیر کرده
است .توئیتی با این عنوان «اگر دولت تا پایان سال
قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا
نکند مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه
دولت دعوت می کنیم».
اظهاراتی از سوی احمد توکلی ،که حاال مصلحت
دانسته تا مردم را به کف خیابان دعوت کند .
البته این صحبتها دیروز با واکنش دولت نیز همراه
بود .سخنگوی دولت در واکنش به توئیت احمد
توکلی درباره فراخوان به مردم برای تجمع در صورت
عدم فعالیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران،
اظهار کرد« :این سامانه در حال نهایی شدن است».
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در صفحه
شخصی خود در توئیتر ،نوشت« :سازمان امور اداری
و استخدامی کشور بر اساس مطالبه رییسجمهور و
مطابق الیحه دولت در حال نهایی سازی آغاز فعالیت
سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است .درباره
پیشنهاد برخی عزیزان برای برگزاری تجمع ترجیح
میدهم سکوت کنم».
این در حالی است که جمشید انصاری پیش از این
در توئیتر خود نوشته بود« :امروز گزارش نهایی تدوین
سامانه ثبت و حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده
 29قانون برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارائه شد.
سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدوارم
نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب
گردد و بتوانیم طبق پیشبینی قانون پرداختهای
مدیران را از فروردین  97در آن ثبت کنیم».
اظهاراتجنجالیاحمدتوکلیامادرحالیصورتمیگیرد
که پیشتر تجمعی که از سوی افرادی دیگر در گرفته
بود به یکباره از اختیار خارج شد و می رفت که تبدیل
به یک بحران شود .اما اگرچه این روزها اظهارات توکلی
جنبه های مختلفی به خود گرفته ،عدهای از آن دفاع
یدانند،
کرده و این موضوع را حق قانونی مردم م 
گروهی هم بدون در نظر گرفتن خوب یا بد بودن
اظهارات توکلی ،بر او گله دارند که چرا این سخنان و
این واکنش تند را در زمان دولت های سابق و مجلسی
که خود یکی از اعضای تاثیرگذار آن بود انجام نمی دهد
و در این بین هم گروه به این موضوع می پردازند که
آیا درخواست به خیابان کشیدن مردم از دید حقوقی
را میتوان درخواستی درست و صحیح ارزیابی کرد؟
اگر صادقانه بود

به همین مناسبت آفتاب یزد به بررسی حقوقی
ادعاهای احمد توکلی پرداخته است .نعمت احمدی
حقوقدان میگوید« :اگر این خواسته از روی صداقت
بود با اقدام احمد توکلی موافق بودم .اما حقیقت
این است که در آن صداقت نمی بینم .مسائلی که
در دولت هشتم و نهم اتفاق افتاد و کارهایی که در
مجلس گذشته شد بسیار قابل توجه بود اما دیدیم
که هیچ کدام از اصولگرایان از جمله احمد توکلی
که برای او احترام ویژه ای قائل هستم چنین اقدامی
انجام ندادهاند .در این شرایط کسی اظهارات او را
نمی پذیرد چرا که سخن ازدل برنمیآید».
وی درباره اینکه آیا اقدام او و تحریک برای حضور در
کف خیابان را می توان اقدامی در چارچوب قانون
توصیف کرد ،اظهار میدارد « :برابر قوانین موجود
یکسری مسائلی در این جریان داریم .دکتر توکلی
بیش از همه می دانند که اجتماعات باید با مجوز
قانونی وزارت کشور باشد ،هر چند که شخص بنده با
این موضوع (اخذ مجوز) مخالفم و معتقدم که طبق
اصل  27قانون اساسی اجتماعات آزاد است .اما قانون
جدیدی که شخص آقای توکلی هم در آن نقش
داشتند ،اجازه این تجمع را نمی دهد و ایشان هم
طبق این قاعده باید ابتدابه وزارت کشور در خواست
تجمع بدهد و اگر وزارت کشور با آن موافقت کرد،
تجمع صورت گیرد .هرچند شخص من معتقدم که
این اجتماعات(علیه هر دولتی و نهادی ) اساسا نباید
ایرادیداشتهباشد.یعنیعلیرغمش ّکمبهصادقانهبودن
چنین موضوعی ،دل من می گوید که توکلی
ایکاشمیتوانستاینتجمعرادرچارچوبآزادیها
انجام دهد؛ اما آنچه که متاسفانه در قوانین وجود دارد
این است که در قانون حاضر ،تشکیل اجتماعات به
این شکل که توکلی میگوید امکان پذیر نیست .او
باید چنین چیزی را از وزارت کشور بخواهد و سپس

نعمتاحمدی:
برابر قوانین موجود یکسری مسائلی
در این جریــان داریم .دکتر توکلی
بیش از همه می دانند که اجتماعات
بایدبامجوزقانونیوزارتکشورباشد،
هر چند که شخص بنده با این موضوع
(اخذمجوز)مخالفمومعتقدمکهطبق
اصل 27قانون اساسی اجتماعات آزاد
اســت .اما قانون جدیدی که شخص
آقای توکلی هم در آن نقش داشتند،
اجازه این تجمع را نمی دهد و ایشان
هم طبق این قاعده باید ابتدابه وزارت
کشوردرخواستتجمعبدهد
دعوت به اجتماع کند».
نگاهی به ماده 29برنامه ششم

بهمن کشاورز دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری
است .از او اساسا درباره "قانون انتشار علنی حقوق
و مزایای مسئولین" میپرسیم و اینکه آیا واقعا
توکلی می تواند چنین مسئله ای را تا این حد با
تهدید مطرح کند .کشاورز با بیان اینکه مطالبی که
توکلی گفته است از چند جهت قابل بررسی است به
آفتاب یزد میگوید« :آن قسمت از بیانات او که ناظر
براجرای ماده  29برنامه ششم توسعه است ،اصوال به
طور کامل وارد است زیرا قانون وضع و ابالغ شده
تا اجرا شود .عدم اجرای قانون یعنی بی اعتنایی به
خواست نمایندگان ملت و به تبع آن نادیده گرفتن
آن ،نادیده گرفتن خواسته منویات کل مردم است.
بنابراین وقتی مجلس تصویب کرده که دولت باید
سامانه ای راه اندازی کند که در آن حقوق و مزایای
همه کارکنان نظام را به تفصیل منعکس نماید این
بردولت است که هرچه سریعتر خواسته مجلس را
که در قالب قانون منعکس شده است ،اجرا کند».
وی در خصوص ماده  29مذکور ادامه می دهد« :البته
در این ماده مالحظاتی وجود دارد؛ آن قسمت از ماده
مذکور که مصادیق مشمول آن را برشمرده است کامال
قابل قبول و مثبت ارزیابی می شود .قسمتی از ماده که
وزارت اطالعات  ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی
را مستثنی میکند باتوجه به سبک کار این سازمان ها

ایضا مثبت ارزیابی می شود  .اما قسمتی از ماده که ناظر
به مستثنی شدن فعالیت اقتصادی برخی سازمان ها
و نهادهاست و علنی کردن موارد مربوطه به آن ها را
معلق به تصویب شورای عالی امنیت ملی کرده است
مثبت نیست .به هر حال این قانون هرچه هست و
هر حسن و عیبی که دارد مصوب مجلسی است
که در راس همه امور است و با تصمیم خواسته آن
نه می توان و نه باید شوخی کرد».
تهدید آری یا نه؟

اما در مورد آن قسمت از اظهارات توکلی که وی دولت
را تهدید به راه اندازی تجمعات خیابانی کرده است هم
از کشاورز می پرسیم که او اظهار می دارد« :در مورد
اینکه توکلی به دولت می گوید مردم را به خیابان می
کشم ،باید گفت از یک سو این سوال مطرح می شود
که چرا در گذشته و پیش از تصدی دولت حاضر ایشان
از این جمله سخنان نمی گفتند و ثانیا ایشان می دانند
که تجمع مردم به هر دلیل و عنوان و علی رغم اینکه
اصل  27قانون اساسی با دوقید یعنی غیر مسلح بودن
تجمع کنندگان و احتراز ایشان از بیان مطالب مخل
به مبانی اسالم آن را آزاد اعالم کرده است ،دچار
مشکالتی است چون از آنجایی که میتوان یک تجمع
را به اخالل در نظم عمومی و یا تبلیغ علیه نظام یا
احیانا جرمی سنگینتر تفسیر کرد ،آیا آقای توکلی
آزادی بیان کسانی را که احتماال به دعوت ایشان به
خیابان خواهند آمد ،تضمین می فرمایند؟» کشاورز

می گوید« :به این مطلب دونکته دیگر باید اضافه شود
اول اینکه باید هرچه سریعتر تکلیف اصل  27و نحوه
اعمال و اجرای حق مردم روشن شود ،ثانیا اکنون که
توکلی زحمت کشیده و اجرای ماده  29قانون برنامه
ششم توسعه را آن هم با تعیین ضمانت اجرا مطالبه
کرده است ،زحمت مطالبه اجرای قانون رسیدگی به
اموال وابستگان نظام را نیز که نمی دانم چرا کمتر
کسی مایل به اجرای آن است ،برخود هموار فرماید».
پرسشهایبیپاسخ

از سویی اگرچه احمد توکلی به ظاهر شجاعانه و
مسئولیت پذیرانه دست به دعوت برای تجمع مردم
زده است اما این در حالی است که او ظاهرا تجربه دی
ماه و اقدامی که از مشهد کلید خورد را از یاد برده،
اقدامی که نتایج آن را همه شاهد بودند که منتهی به
چه شد .این پرسش نیز مطرح است که اگرهمین
اظهارات را شخصیت های اصالح طلب دیگری
مطرح می کردند اکنون چه اتفاقی رخ میداد؟ آیا آن
هنگام این افراد به تشویش اذهان عمومی  ،اقدام علیه
امنیت ملی  ،تالش برای ایجاد هرج و مرج و براندازی
و همکاری با سرویس های بیگانه و جاسوسی متهم
نمی شدند و مجازاتهایی سخت در انتظار آنها نبود؟
ای کاش توکلی پاسخ این را هم میداد که در سال های
مجلس نشینی اش چرا اینگونه تهدید نمیکرد و از
حق مردم دفاع نمینمود؟
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فقط با پرداخت  10هزار تومان

ساختمان ،اثاثیه ،خودرو و وسایل همراهتان را در مقابل حوادث (حریق ،انفجار و صاعقه)
بیمه کنید.
 100/000/000تومان غرامت دریافت کنید.
پرداخت حداکثر 15/000/000تومان غرامت فوت و نقص عضو
پرداخت حداکثر1/500/000تومان هزینههای پزشکی
پرداخت حداکثر  8/000/000تومان خسارت خودرو شخصی و  3/500/000تومان
خسارت وسایل همراه

فروشالکترونیکیبیمهنامهازطریقنشانیhttps://safar.iraninsurance.ir

همچنین شعب و نمایندگیهای فروش بیمه ایران
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