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سالهاست در کشور ما موضع گیری مسئوالن در برابر یکدیگر 
به معضلی اساســی تبدیل شــده و متاســفانه آفت آن دامنگیر 
بســیاری از بخش های مختلف اعم از جامعه و اقتصاد اســت. 
در این بین مردم از این سوء گیری ها آسیب جدی تر می بینند 
و شــاید بی تدبیری های شــکل گرفته آثاری طوالنی مدت بر 
رونــد زندگــی مردم ایجاد کند. عملکرد بد و چرایی بســیاری 
از موضوعــات کــه راه حل آن در خودش نهفته اســت منبعث 

از اقرار به شکســت اســت که بدان بی توجهی می شــود. متاسفانه طی هفته 
گذشــته مناطق غربی کشــور دچار بحران گردید و حادثه غم انگیزی زلزله 
جــان هموطنانمان را گرفت. مســکن مهر یکــی از پروژه هایی بود که بدو از 
کارشناســی الزم در دولت نهم  کلنگ آن زده شــد. مســکنی که به عقیده 
بســیاری از کارشاســنان بدون توجه به زیرســاخت های الزم رونداجرایی به 
خود گرفت و بســیاری از منابع کشــور را بلعید. این در حالی بود که این پروژه 
در زلزله اخیر نشــان داد که نه تنها کارشناســی نشده بلکه بالی جان بسیاری 
اســت که حســرت خانه دار شــدن داشــتند.  اما طی هفته های پس از حادثه 
غمبار زلزله غرب کشور بسیاری از مسئولین در قامت دفاع از ساخت مسکن 
مهر برآمدند و بســیاری نیز دربرابر این ســخنان به انتقاد پرداختند. متاسفانه 
در هم تنیده شــدن سیاســت با بســیاری از موضوعات طی یکماه اخیر خود را 
نمایان ســاخت و مســئولین به جای کالبدشــکافی آنچه که در آینده احتمال 
روی دادنش اســت تنها نبش قبر کردند و از تریبون های رســمی به یکدیگر 
تاختند. این در حالی است که بسیاری از این مسکن ها در نقاط مختلف کشور 
وجود دارد و مردم فارغ از خطرات احتمالی آینده به ناچاردر آن سکنی گزیده 
اند.  شــهامت اقرار به اشــتباه و پیشــگیری از حوادث آتی تنها چیزی بود که 
در ســایه امدادرســانی به زلزدگان رنگ باخت. اما جنگ زرگری بین برخی 
مســئولین همچنان ادامه دارد و نگاه واقع بینانه و اعتراف به شکســت تنها 

نکته ای بود که در مصیبت اخیر زلزله وجود نداشــت.
مسئولین باید بدانند که ممکن است هر لحظه در نقاط مختلف کشور اتفاقی 
مشــابه غرب کشــور روی دهد. پیشگیری همیشه بهترین راهکار بوده و امید 
است که تدبیرها جای خود را به منازعات سیاسی اخیر دهد تا بیش از این در 
برابر آســیب های آتی متحمل ضرر و از دســت دادن جان عزیزانمان نباشیم. 
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یکجانبه گرائی ترامپ در صحنه بین المللی از آغاز فعالیتش در کاخ ســفید 
به تدریج ســنگهای زیر بنای روابط بین المللی را برداشــته و بی اعتمادی 
غیر قابل وصفی را در میان افکار عمومی جهانیان بوجود آورده است. اقدام 
اخیرش در شناســائی بیت المقدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی و 
درخواست انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر که به اعالمیه بالفور 
آمریکائی معروف شد که یکصد سال پیش نوع انگلیسی آن در سال 1917 
صادر شده است. این اقدام ترامپ علیرغم مخالفت جهانی در سطح دولتها 
و نهادهای مدنی و مردمی و مجامع بین المللی و مغایرت با اسناد بین المللی 
با هر انگیزه و نیتی که باشــد باید در یاداشــت دیگری به آن پرداخت. بیت 
المقدس طبق قطعنامه 181 که در سال 1947 مبنای تشکیل اسرائیل شد 
یک شهر بین المللی محسوب می شود که حاکمیت آن باید توسط دو دولتی 
که قرار بود تاسیس شوند اعمال شود. اما از سال 1980 که این رژیم دست 
به اقدامات یکجانبه ای در آن زد هم اکنون این شهر که قبله اول مسلمین 
در آن واقع و افکار عمومی مســلمانان نســبت به آن حساس هستند، اشغال 
شده محسوب میشود و اشغالگر طبق قوانین بین المللی دارای وظایفی است 

که رژیم صهیونیستی تا کنون به آنها عمل نکرده است.
این اقدام ترامپ حتی مغایر آرائی است که دولتهای پیشین امریکا در زمینه 

بیت المقدس در سازمان ملل داده بودند و در حالی صورت گرفته است که 
حکام عرب دارای اختالفات حداکثری با یکدیگر در زمینه مسائل مختلف 
منطقه هســتند. اعالم بیت المقدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی 
بدون شــک با اطالع و هماهنگی آنها و برای حداقلی کردن خواســته های 

فلسطینی هاست. بر این اقدام ترامپ چند نتیجه مترتب خواهد شد:
1-  این تصمیم ترامپ، اگر چه طول میکشد تا اجرائی شود، اعتبار آمریکا 
در جهان اســالم و حتی افکار عمومی مردم جهان را خدشــه دار، تضعیف 

و احساسات مسلمانان را علیه آمریکا و سیاستهایش برخواهد انگیخت. 
2- آمریکا دیگر میانجی بیطرف نیست و نقش واسطه برای مذاکرات صلح 
را نمی تواند ایفا کند و احتماال« این امر به ســمت اروپا شــیفت پیدا میکند و 
ما نیز باید با این روند همراهی کنیم. زیرا اروپا هم سابقه تاریخی و شناخت 
بیشــتری از مشــکالت منطقه دارد و هم امنیت اروپا به امنیت این منطقه 
گره خورده است و نمی توانند از سر شکم سیری و بدون مسئولیت آن گونه 

که ترامپ برخورد میکند، برخورد کنند.
3-  ترامپ امتیاز بزرگی به رژیم صهیونیستی داد که هم هیچ چیزی نگرفت 
و هم کارت برنده خود را که میتوانســت در زمان دیگری احتماال« و بدون 
توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی و به نتیجه رسیدن روند مذاکرات صلح 
و با همان دیدی که دولت آمریکا دارد، کارآئی داشــته باشــد تا دو طرف را 

به نتیجه برد - برد برساند. 
4-  این اقدام ترامپ و درخواست انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به شهر 
بیت المقدس از وزارت امور خارجه آمریکا نه تنها روند صلح را دچار مشکل 
میکند و دست یافتن به آن را غیر عملی، بلکه این اقدام روند توسعه سیاسی 
اجتماعی این منطقه را نیز دچار مشکل خواهد کرد. زیرا در درگیری و خشونت 
چیزی جز اعمال زور در روابط سیاســی اجتماعی چه در داخل هر بخش از 
جوامــع و چــه در رابطــه با تنظیم روابط خارجی هر بخش با بخش دیگر باز 

تولید نمی شود و راه و جائی برای توسعه نمی ماند.
5-  ایــن اقــدام، میخ ترامپ بر تابوت »صلح بر اســاس دو دولت« بود. اما 
یکجانبه گرائی بین المللی و اقدام هنجارشکنانه حقوقی ترامپ راه را برای 
فلســطینیها باز میگذارد تا در مذاکرات ناشــی از مبارزات خود از هر شرطی 
تنازل کردند از پایتختی بیت المقدس برای دولت فلسطین عدول نکنند! بر 
سرزمین فلسطین باید حکومتی واحد برای ملتهای ساکن در آن حاکم باشد. 
6-  گر چه این امر باعث بهم ریختگی بیشــتر منطقه، افزایش خشــونت و 
به دوری از صلح منجر شــده، اما فرصتی برای دور جدیدی از مبارزه ضد 
صهیونیستی است که باید فلسطینیها پرچم آن را همچون چند دور انتفاضه 

قبلی به دوش بکشند.
7-  سران عرب در مظان اتهام قرار خواهند گرفت و رژیمهایشان با سلب 
مشروعیت مواجه خواهند شد. افکار عمومی اجازه نمیدهد دیگر بیانیههای 
غرا و سخنان حماسهای با احساساتش بازی کند. بدنه مردمی دنیای اسالم 
بدنیال ظرفیت سازی است. شرایط جدید باعث خواهد شد تا فلسطینیها از 
تجربه شــبهدولت خودگردان که کاریکاتوری از حاکمیت فلسطینی بدون 
اختیارات الزم برای اعمال حاکمیت است، استفاده کرده و به سمت تشکیل 

حکومت واقعی بر کل سرزمین فلسطین بروند.
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آن�با�ابالغ�رهبری�می�توانســت�برای�همیشــه�ختم�بخیر�شــود�اما�نشــد��تبیین�مفهوم�رجل�سیاسی�خواسته�رهبری�در�یکی�از�بندهای�
ابالغیه�بود�تا�اعضای�شــورای�نگهبان�در�فرصت�چند�ماهه�باقیمانده�تا�دوازدهمین�انتخابات�ریاســت�جمهوری�ایران،�بتوانند�تکلیف�
زنانی�را�مشــخص�کنند�که�در�هر�دوره�راهی�وزارت�کشــور�شــده�تا�نامشــان�را�به�عنوان�یکی�از�کاندیداهای�ریاست�جمهوری�ایران�به�
ثبت�برسانند�اما�در�نهایت�این�نام�آقایان�بود�که�به�عنوان�کاندیدا�از�جلسه�شورای�نگهبان�بیرون�می�آمد��در�این�دوره،�جلسات�فشرده�
نهاد�نظارتی�انتخابات�برای�رســیدن�به�یک�مفهوم�مشــخص�در�مورد�رجل�سیاســی�برگزار�شد�و�در�نهایت�نیز�به�دلیل�ضیق�وقت�از�دور�
تصمیمات�شورا�خارج�و�به�زمانی�بعد�از�برگزاری�انتخابات�موکول�شد��نتیجه�این�تعویق�اعالم�عدم�احراز�صالحیت�برای�بانوانی�بود�که�
عنوان�می�شد�این�تصمیم�ربطی�به�زن�بودن�آنان�ندارد؛�حتی�اگر�در�این�بین�نام�اعظم�طالقانی�هم�در�میان�کاندیداها�باشد�باز�هم�گفته�
می�شــود�زنان�نه�به�نفس�زن�بودن�بلکه�به�دلیل�احراز�نشــدن�شــرایط��شان�برای�تصدی�پست�ریاست�جمهوری�خارج�از�گود�مانده�اند�
با�پایان�یافتن�انتخابات�ریاست�جمهوری�دوازدهم،�شورای�نگهبان�فرصت�کافی�یافت�تا�به�سمت�حل�مشکل�رجل�سیاسی�خیز�بردارد��
آیت�اهلل�یزدی�درخواســت�تفســیر�اصل��115قانون�اساســی�که�در�آن�آمده�است�»رییس�جمهور�باید�از�میان�»رجال�مذهبی�و�سیاسی«�
که�واجد�این�شــرایط�باشــد�انتخاب�گردد:�ایرانی�االصل،�تابع�ایران،�مدیر�و�مدبر،�دارای�حســن�سابقه�و�امانت�و�تقوا،�مومن�و�معتقد�به�
مبانی�جمهوری�اســالمی�ایران�و�مذهب�رسمی�کشــور�باشــد«�و�به�عبارتی�پرونده�رجل�سیاسی�را�به�جلسات�شورای�نگهبان�بازگرداند��
بدین�ترتیب�از�تیرماه�امســال�معدود�چهارشــنبه�ای�بود�که�جلســات�شورای�نگهبان�برگزار�شود�و�اعضای�آن�بخشی�از�وقت�خود�را�به�

موضوع�رجل�سیاســی�اختصاص�نداده�باشــند��با�این�حال�و�با�گذشــت��6ماه،�هنوز�آنان�به�نتیجه�مشخصی�نرسیده�اند�

دورماندن زنان از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل چارچوب های ذهنی اعضای شورای نگهبان

مناقشه ناتمام 
بر سر رجل سیاسی

رضوانه رضایی پور
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حاکمیت 38 ساله معنی لغوی رجل سیاسی
اگرچه همواره عنوان می شود که اصطالح »رجل سیاسی« به معنای 
»شخصیت سیاسی« است اما از نظر لغوی، به معنای »مردان« بوده 
و در برابر »نســا« به معنی زنان قرار می گیرد و آنچه تاکنون مدنظر 
مســئوالن نهاد نظارتی انتخابات بوده، همین معنی لغوی آن اســت. 
اما تعریفی اینچنینی از رجل سیاسی، هیچگاه مورد قبول حقوقدانان 
نبوده و آنان پای همین بحث در مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان 
قانــون اساســی را به میــان آورده و معتقدند که اگر تدوین کنندگان 
قانون اساسی قصد داشتند که صفت مرد بودن را برای کاندیداهای 
انتخابات ریاســت جمهوری بکار ببرند هیچگاه از واژه رجل سیاسی 
استفاده نمی کردند. البته یک دیدگاه دیگر نیز وجود دارد و آن چیزی 
اســت که ســید محمد هاشــمی، آن را مطرح می کند. او معتقد است: 
»بحث زیادی در مشــروح مذاکرات تدوین قانون اساســی صورت 
گرفت تا شرط مرد بودن را در این اصل قانون اساسی ذکر کنند اما، 
این مورد رای نیاورد و اعضا موضوع را به جلسه دیگری سپردند. در 
آن جلســه نهایتا قید رجال سیاســی را مطرح کردند که توانست رای 
بیــاورد. لــذا در اینجا در واقع یک زرنگــی رخ داد. اعضای خبرگان 
می دانســتند که بکار بردن واژه مرد بعنوان یکی از شــرایط ریاســت 
جمهوری، حساسیتی ایجاد خواهد شد. اینگونه شد که کلمه رجال را 
بکار بردند.« هرچند هاشمی این موضوع را در زرنگی اعضای مجلس 
خبــرگان قانون اساســی می داند امــا این را هم می گوید که: »وقتی 
که در آن مذاکرات شــرط مرد بودن رای نیاورده، معلوم اســت که 
رجال متمایز از مرد است و همان معنای شخصیت سیاسی را دارد.« 

وکالت یا والیت؛ مساله این است
هرچند واژه رجل سیاســی در معنای لغوی آن ابزار نظارتی شــورای 

نگهبان شــده اســت، اما این موضوع دالیل دیگری نیز برای توجیه 
تصمیمات شــورا در دوازده دوره انتخابات ریاســت جمهوری گذشته 
دارد. اینکــه رییــس جمهور به عنوان وکیل ملت ایفای نقش می کند 
و یــا والیــت بر آنان را برعهــده دارد، بحث دایمی میان وکال و فقها 
بوده اســت که البته ســابقه طرح در مجلس خبرگان قانون اساســی 
را هم دارد. با آغاز مذاکرات قانون اساســی در این مجلس، نظرات 
اعضا به موافقان و مخالفان گنجاندن شــرط »مرد« بودن در اصل 
مربوط به ریاســت جمهوری تقسیم شد. گروهی که معتقد بودند قید 
مرد بودن ضرورتی ندارد، استدالل خود را بر این مبنا قرار می دادند 
که در ریاســت جمهوری امر والیت مطرح نیســت تا نیاز به تحقق 
شــرط مرد بودن وجود داشــته باشد بلکه، رییس جمهور وکیل ملت 
اســت که به وکالت نه به والیت از آنان قدرت اجرایی پیدا می کند. 
اما عده ای دیگر با اصل وکیل بودن رییس جمهور مخالفت داشتند. 
آنان با تاکید بر اینکه ریاست جمهوری از امور مربوط به والیت است، 
تاکید داشتند که زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند. همین موضوع 
همچنان شورای نگهبان را بر سر دوراهی والیتی و یا وکالتی بودن 
ریاســت جمهوری در ایران قرار داده اســت که البته نظریه والیتی 
بودن ریاســت جمهوری همواره مدنظر اکثریت قریب به اتفاق آنان 
بوده اســت. اما آنچه که فقهای شــورای نگهبان، -چه عضو و چه 
غیر عضو- به آن اعتقاد دارند، مورد نظر خیلی از حقوقدانان نیست. 
آنگونــه کــه رهامی می گوید: »مراجع در طول تاریخ، همه مرد بودند 
و در زمان تدوین قانون اساســی هم نمایندگان تالش کردند چنین 
تفسیری را داشته باشند که رییس جمهور هم باید مرد باشد. آنها به 
ادله ای استناد می کنند که طبق آن خانم ها نمی توانند بر آقایان والیت 
داشته باشند و چون ریاست جمهوری هم نوعی والیت است و بر جامعه 
حاکمیت دارد، پس خانم ها نمی توانند به ریاست  جمهوری برسند.« 
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قرآن یا روایات؛ ارجحیت با کدام است؟
اما آنچه که شــورای نگهبان در تصمیم گیری های خود مورد توجه 
قرار داده است، چه نسبتی با اسالم دارد؟ از قرآن گرفته شده یا سنت 
و روایات؟ آنگونه که از گفت وگوهای دو تن از حقوقدانان این شورا 
برمی آید، آنان که بر والیی بودن ریاســت جمهوری در ایران تاکید 
دارند طبق روایات اســالمی تصمیمات خود را اخذ کرده اند. محســن 
رهامی در این مورد می گوید: »بسیاری از روایات هستند که با کلیت 
قرآن سازگاری ندارد. در صورتی که روایاتی با عمومیت قرآن در تضاد 
باشد، باید قرآن را بر آن روایات حاکم کنیم. عمومات قرآن بین مردها 
و زنها تا این اندازه تفاوت قائل نیست که طبق آن زنان حق نداشته 
باشــند مســئولیت بپذیرند و مســئولیت گرفتن و انجام کار به معنی 
والیت باشــد.« او پس از اینکه از کتاب خدا گفت که حق برابر بین 
زن و مرد تعیین کرده اســت، تفکرات مردســاالرانه حاکم بر شورای 
نگهبان را ناشــی از تفکرات اعراب می داند. سید محمد هاشمی نیز با 
طــرح الزام در نظــر گرفتن تحوالت اجتماعی برای تغییر در نگرش 
اعضای شــورای نگهبان می گوید: »قرآن هم در تحوالت زمان به 
این نکته اشــاره دارد که زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارند و زنان با 

مردان مساوی هستند.«
مجلس یا شورا؛ کدامیک صالحیت تبیین دارند؟

تدویــن نظــام جامــع انتخابات هنوز هم در دســتور کار دولت قرار 
دارد. الیحه ای که باید ســال گذشــته برای بررســی و تصویب به 
مجلس شــورای اســالمی ارائه می شد اما برای تطبیق بیشتر با ابالغ 
سیاســت های کلی انتخابات از ســوی رهبری، بعد از یک سال هنوز 
هم نتوانســته راهی بهارســتان شود، از گزینه هایی است که می تواند 
بحث رجل سیاسی را در خود جای دهد و به تبیین آن بپردازد. هرچند 
این موضوع هیچ تناقضی با سیاســت های ابالغی رهبری و تداخلی 
با وظایف شــورای نگهبان ندارد اما قطعا در ادامه مســیر با موانعی 

روبه رو خواهد شد.
البته این پیشــنهاد که دولت و مجلس خود دســت به کار شــوند و 
تعریفی را برای رجل سیاســی ارائه دهند، مورد اســتقبال نجات اهلل 
ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان و همچنین علی مطهری 
نائب رییس مجلس شــورای اســالمی هم قرار گرفت. ابراهیمیان در 
گفت وگو با تابناک گفت: »یکی از آثار سیاســت های کلی این اســت 
که مانع قانونگذاری را از سوی مجلس در باب رجل سیاسی و شرایط 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری برداشته است. و چون مرجع 
قانونگــذاری مجلس اســت بهتر می دانم که این قســمت برعهده 
مجلس گذاشــته شــود و جز ماموریت های دســتگاه قانونگذاری ما 
باشد.« مطهری نیز در اظهارات خود عنوان کرد: مجلس نیز می تواند 
معیارهــای رجل سیاســی را تعییــن کند و لزوما این موضوع محدود 
به اختیارات شــورای نگهبان نیســت و این می تواند جز قانون باشــد 
و در اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری مجلس نیز می توان 
به این موضوع ورود کرد. بهتر این اســت که خود مجلس شــورای 

اســالمی این کار را انجام دهد و معیارهای مشــخصی را تعیین کند 
تــا شــورای نگهبان نیز نتوانــد بدون ادله کافی افراد را رد صالحیت 
کند.امــا بحث بر ســر اختیار یا عدم اختیــار دولت برای تبیین رجل 
سیاسی در الیحه جامع نظام انتخابات نیست. بحث اینجاست که بر 
فرض اگر هم این موضوع از تصویب مجلس شورای اسالمی بگذرد، 
مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت یا خیر؟ بهمن 
کشــاورز رییس کانون وکال، اتفاقا تبیین رجل سیاســی با همکاری 
دولت و مجلس را یکی از راهکارهای خوب برای عبور از این دردسر 
38 ســاله می داند. او معتقد اســت: »اگر مجلس به این نتیجه برســد 
که داوطلبان ریاســت جمهوری می توانند از میان خانم ها هم باشــند 
و این معنا را در متن قانون وارد کند و این تعبیر با مخالفت شــورای 
نگهبان مواجه شــود، یک راه برای امیدواری در تامین نظر دولت و 
مجلس وجود دارد و آن اینکه اگر مجلس محترم در چنان شــرایطی 
باشــد که بر نظر اولیه خود اصرار ورزد شــاید در صورت جمع بودن 
جمیع شــرایط، موضوع در مجمع محترم تشــخیص مصلحت قابل 

حل باشد.« 
حقوقدانان؛ بزرگترین حامیان ریاست جمهوری زنان

هرچند حقوقدانان مختلف دالیل یکسانی را برای اعتراض به تصمیمات 
شورای نگهبان در دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کنند 
اما باز هم هستند چهره هایی که بحث عدم صالحیت زنان برای رسیدن 
به مسند ریاست جمهوری را مورد تایید خود قرار می دهند. البته قصد بر 
این نیســت که بحث های درگرفته درخصوص موضوع رجل سیاســی را 
به چپ و راســت و اصالح طلب و اصولگرا دســته بندی کنیم اما اظهارات 
قدیری ابیانه چهره سیاسی اصولگرا ما را به این راه کشانده است. او معتقد 
اســت: »زنان در اســالم ارج و قرب زیادی دارند اما ســربازی نمی روند یا 
جنگ بر آنها واجب نیست، ضمن آنکه قانونا در هر سطحی باشند، باید 
در یکســری امور از همسرشــان مجوز بگیرند. وقتی سربازی و جهاد از 
عهده زنان برداشته شده، پس نمی توانند مسئولیت ریاست جمهوری را 
داشته باشند. به فرض یک زن بتواند رئیس جمهور شود و این اتفاق هم 
رخ دهد، اما در دوره ریاست جمهوری او جنگی به کشور تحمیل شود و 
همان ایام خانم رئیس جمهور باردار باشد، در این صورت چطور می تواند 

به جبهه ها سرکشی کند؟« 
با اینحال هرچند به گفته حســینعلی امیری، قانون اساســی فهم اعضای 
شورای نگهبان در مورد رجل سیاسی را حجت دانسته است اما یک مورد 
مهــم را نبایــد فراموش کرد و آن اینکه تحوالت اجتماعی امری مهم در 
اعالم نظر نهاد نظارتی انتخابات خواهد بود. استناد اعضای این نهاد به 
روایاتی که حق والیت زن بر مرد را نهی کرده اند نه تنها خالف دســتور 
قرآن در برابر دانســتن حق زن و مرد اســت، بلکه آنان را از شرایط جامعه 
ایرانی که زنان در آن تمامی مناصب سیاسی را عهده دار بوده اند و به مقام 
نمایندگــی و وزارت نیز نائل شــده اند، دور نگــه می دارد. در این صورت 
 اســت که شــورای نگهبان حمایت بخش بزرگی از جامعه را از دســت

 خواهد داد.
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طرح بزرگ »حماســه خدمت و امنیت« نام طرحی متعلق به ســازمان 
بســیج مســتضعقین است که با هدف پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت 
برای مردم در قالب گشت های محله محور در سطح کشور در حال اجرا 
اســت.بنا بر آنچه که تاکنون درباره جزئیات این طرح اعالم شــده، قرار 
اســت با کاهش قابل مالحظه برپایی تورهای ایســت و بازرســی بسیج، 
گروه هایی 3 الی 5 نفره متشکل از بسیجیانی که دوره های آموزشی خاص 
را گذرانده اند، به صورت پیاده و سواره و بدون در اختیار داشتن اسلحه، از 
غروب تا طلوع آفتاب در سطح شهرهای کشور اقدام به گشت زنی کنند.

برای نخستین بار سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج بیش 
از یک ماه پیش در یک نشســت خبری کلیاتی از برپایی این گشــت ها را 
اعالم کرد و گفت: در زمینه تامین امنیت کشور برادران نیروی انتظامی در 
ایــن زمینــه اقدامات خوبی انجام داده اند و ما هم به کمک آنها آمده ایم و 
بنا داریم ایســت های بازرســی بســیج را تقلیل داده و آن را به گشت های 
محله ای تبدیل کنیم، چارچوب این گشــت های محله ای این اســت که 
افراد اول با احراز شرایط انتخاب می شوند، سپس در دوره های آموزشی 
قرار می گیرند و با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی فعالیت خواهند 
کرد.وی تاکید کرد: آنها مســلح نخواهند بود و به حریم خصوصی افراد 

وارد نخواهند شــد و فقط تامین امنیت را بر عهده می گیرند.
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز 
پنج شنبه )2 آذر( در نشستی خبری درباره برپایی این گشت ها اظهار کرد: 
بســیج با توجه به رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، مانند قبل به ســمت 
خدمت رسانی به مردم حرکت می کند و هر کجا که یک معضل وجود داشته 
باشــد رویکرد بســیج به سمت حل آن است. با توجه به اتخاذ رویکردهای 
جدید، عرصه فعالیت های بســیج گســترش یافته و حوزه مسائل اجتماعی 
را نیز شــامل خواهد شــد؛ حال یکی از عرصه های مسائل اجتماعی حوزه 
امنیت محالت اســت که بســیج می تواند با برقراری گشت های خود این 

امنیت را ایجاد کند.اما جایگاه قانونی این گشت ها چیست؟ در این زمینه، 
بند »ب« ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قابل ذکر است 
که ضابطان خاص دادگســتری را این گونه معرفی کرده است: »مقامات و 
مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شــده ضابط 
دادگســتری محسوب می شــوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان 
نســبت به امور مربوط به زندانیــان، مأموران وزارت اطالعات و مأموران  
نیروی  مقاومت  بســیج  ســپاه  پاســداران  انقالب  اسالمی و همچنین سایر 
نیروهای مســلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف 
ضابطان به آنان محول  شود، ضابط محسوب می شوند.«برپایی گشت های 
امنیتی در ســطح کشــور بویژه پایتخت دارای سابقه ای چند ده ساله است؛ 
نخستین گشت های امنیتی در زمان پیروزی انقالب اسالمی و با مسئولیت 
کمیته انقالب اسالمی اجرایی شد؛ این گشت ها عمدتا با کارکرد امنیتی و 
اطالعاتی و با هدف حفاظت از انقالب اســالمی در برابر بازماندگان رژیم 
پهلــوی و مبــارزه با فعالیت های مســلحانه گروهک های مخالف فعالیت 
خود را آغاز کردند و ســپس با طرح موضوع لزوم رعایت حجاب، عرصه 
قعالیت خود را به این زمینه تغییر و طی ماموریت هایی که در دهه شصت 
و حتی اوایل دهه هقتاد داشتند، با افرادی که بر اساس ضوابط  بد حجاب 
یا بی حجاب شناخته می شدند برخوردمی کردند.اجرای اینگونه گشت های 
امنیتی در ســطح شــهرها از ســوی نیروهایی نظیر کمیته یا بسیج، چه در 
گذشته و چه امروز که مجددا موضوع آن از سوی فرماندهان سپاه مطرح 
شــده، انتقاداتی را نیز به همرا داشــته است؛ گرچه تامین امنیت از نیازهای 
ضــروری مردم اســت، اما با توجه به طــرح انتقاداتی درباره اجرای طرح 
برپایی گشت های سپاه در سطح شهرها، این انتظار وجود دارد تا مسئوالن 
مربوطه در سازمان بسیج و همچنین سپاه پاسداران عالوه بر بیان جزئیات 
اجرای این طرح، گزارش هایی مســتمر از نتایج اجرای آن ارائه کنند، تا از 

این طریق اهمیت آن درک، و راه بر هر انتقادی بســته شــود.

جایگاه قانونی 
گشت های محلی سپاه کجاست؟
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بعــد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و   �
اتفاقاتی که در سطوح بین المللی رخ داد و به 
خصــوص پس از پذیرش توافق نامه برجام، 
درهای بســته صنعت بیمه به سمت بازارهای 
جهانی گشــوده شد. شــرکت های بیمه گر 
ایرانــی که پیش از این بــا دور زدن قوانین 
ظالمانه تحریم و با ســختی های خاص خود 
در این بــازار فعالیت می کردند فرصت پیدا 
کردند تا با امضای توافقات و تفاهم نامه های 
متعدد در ســطح بین المللی نیز فعالیت داشته 
باشند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی 
تا چه اندازه این فرایند بین المللی شــدن را 
بــه نفع صنعت بیمه می دانید و دیدگاه دولت 

در این خصوص چگونه است؟
    بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته 
نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور 
برداشت. ببینید، از سه هزار میلیارد دالر ریسک 
نهفته در مجموعه هنگفت سرمایه گذاری خاص 
کشــور فقط هزار میلیارد دالر آن تحت پوشش 
بیمه قرار دارد. دالیل مهمی باعث شــده بخش 
عظیمی از ســرمایه کشــور تحت پوشش بیمه 
نباشــد و علی رغــم ظرفیت های باالی صنعت 
بیمه، تقاضا برای پوشش بیمه 30 درصد ریسکها 
اســت برای نمونه می توان به سهم13درصدی 
تعداد بیمــه بدنه خودرو 11درصدی بیمه آتش 
سوزی منازل مسکونی و 14 درصدی بیمه های 

عمر اشاره کرد.
در حال حاضر سهم منطقه منا از بیمه های عمر 
25 درصد و در جهان حدود 60 درصد اســت که 
خوشبختانه در کشور ما نیز طی دو سال گذشته 
به خاطر توجه مردم به آتیه خود و خانواده شان 
70 درصد رشد داشته است، از طرفی رشد بیمه 
4.5 برابر رشد تولید ناخالص ملی طی بیست سال 
گذشته است این پتانسیل باالی صنعت بیمه را 
نشان می دهد که می توانیم با سرعت بیشتری 
از رشد تولید ملی حرکت کنیم. بازار بیمه کشور 
ما فضای بکری برای ســرمایه گذاری خارجی 
است و تا کنون با شرکت های طراز اول اتکایی 
جهان مذاکرات خوبی داشــتیم و تمایل زیادی 

رییس کل بیمه مرکزی :

صنعت بیمه 
یک صنعت بی صدا نیست
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برای فعالیت در بازار ایران داشــتند.
 درباره توافق نامه برجام و نقش آن در تســهیل این روابط بین   �

المللی در حوزه بیمه هم بگویید؟
 بعد از برجام روابط خوبی بین صنعت بیمه کشــور و شــرکت های بیمه 
اروپایی شکل گرفت و برای اولین بار در سال گذشته مجوزپوشش بیمه 
عمر به یک بیمه اتکایی آلمانی داده شــد و امســال هم برای ریسک های 
فاجعه آمیز پوشــش های الزم از شــرکت اتکایی فرانســوی گرفته شده 
اســت.در همین راســتا  دو تقاضا از شــرکت های بیمه ایتالیایی و آلمانی 
برای خرید بخشــی از ســهام شرکت های بیمه را در دست بررسی داریم 
و مذاکرات جدی را شــروع کردیم و تصمیم دولت هم بر این اســت که 
ســهم دولت در دو شــرکت بیمه آســیا و دانا واگذار شودکه زمینه خوبی 

برای ســرمایه گذاری خارجی را فراهم آورده است. 
امــا در ماه های اخیر برخی عهدشــکنی ها و تهدیدات آمریکا را   �

شــاهد هستیم، آیا این تحرکات می تواند بر قراردادهای بین المللی 
بیمه ای اثر منفی بگذارد؟

 طبــق قــرارداد ی که بــا اروپایی ها داریم تنها چیــزی که می تواند در 
قراردادهــای بیمــه ای اثر بگذارد، تحریم های اتحادیه اروپا و ســازمان 
ملل اســت آنهم با رعایت شــرایطی که تعیین کردیم ؛ غیر از این هیچ 
تحریــم دیگــری روی قرارداد ما  اثر نمی گذارد. بیمه یک امر بین المللی 

اســت، ولی توزیع گسترده آن مهم تر است.
شــما زمانی که یک پروژه بزرگی را بیمه می کنید، باید بتوانید ریســک 
آن را در همه جهان توزیع کنید؛ بر این اســاس، اگر کســی نتواند کار را 
با پوشــش های اتکایی بین المللی کامل کند، عمال ســوخت کاری تان 
افزایش پیدا می کند. بعد از توافق برجام مذاکرات خوبی را شروع کردیم؛ 
البته در زمان تحریم ها توانستیم ریسک ها، را پوشش دهیم، اما خطر سر 
جای خود باقی مانده بود. اخیرا توانستیم  به توافقات خوبی با بیمه گرهای 
بزرگ اتکایی برســیم؛ به هرحال بیمه باید بتواند در حوادث فاجعه آمیز 
و پروژه هــای بــزرگ،  بیمــه اتکایی بدهد و این اتفاق افتاد و برای اولین 
بار 20 درصد این ریســک ها را به یک شــرکت بیمه اتکایی دادیم. ســایر 
شــرکت ها هم آمده اند و مذاکره می کنند و این مبنایی برای همکاری 
شده است. بنابراین من بعید میدانم اتفاقی بیفتد و قطعا فرایند همکاری 
همین طور ادامه و توسعه پیدا می کند. فکر مي کنم در صنعت بیمه بعداز 
برجام گشــایش هاي خوبي شــده است ولي هنوز کامل نیست وتا رسیدن 

به شــرایط ایده آل منطقایک مقدار زمان الزم است. 
البته  این را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکالتي در مراودات بین 
المللي داشــتیم و آن اینکه فشــارآمریکا همواره وجود داشته است. خیلي 
از موسســات بزرگ به مــا RATING )رتبه( نمي دهند چراکه وقتي 
در بیمه ها رتبه بین المللي وجود نداشــته باشــد، نمي توان در ســطح بین 
الملــل کاري انجــام داد. این موضوع ربطي به برجام و ... هم ندارد. بلکه 
بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاســت و ما نتوانســتیم 
این مشــکل را حل کنیم، این مشــکل براي االن هم نیست حتي در دهه 
70 هم که در بیمه مرکزي بودم، این مشــکل وجود داشــت و علي رغم 

مکاتبــات فراواني که داشــتیم نتوانســتیم آن را حــل کنیم. چون عمده 
ســهامداران موسسه هاي رتبه بندي آمریکایي هستند.

 شــما مرد »خصوصی ســازی« صنعت بیمه لقب گرفته اید. بعد از   �
پایان دوره اول فعالیت شما در صنعت بیمه، پروژه آزادسازی تعرفه ها 
کلید خورد و مشــکالتی هم در شــیوه های رقابتی پدید آمد که به نظر 
می رســد صنعت بیمه هنوز با آثار و نتایج آن دســت و پنجه نرم می 

کند. در این خصوص چه نظری دارید؟
 در دوره اي که من در صنعت بیمه نبودم آزادســازي انجام شــد و نرخ ها 
آزاد شــد ولي من با آن نحوه آزاد کردن نرخ ها خیلي موافق نبودم؛ مي 
دانید که براي عرضه هر چیزي به بازار، اول باید بازار تکامل یافته داشته 
باشــید. یکي از وظایف بیمه مرکزي هم این اســت که اول سازو کار بازار 
اصالح شــود بعد اجازه رقابت داده شــود. وقتي این موضوع رعایت نشود 
تبدیل مي شــود به رقابت هاي ناســالم آنهم بدون توجه به آثار و عواقب 
اینطــور رقابت ها و شــاید یکي از دالیــل زیان ده بودن برخي از بیمه ها، 
همین رقابت هاي ناسالمي بود که در چند سال گذشته وجود داشت. االن 
هم متاســفانه برخي از بیمه ها کماکان درحال رقابت ناســالم هستند. ولي 
چون  آزادســازي یک کاراصولي اســت نمي خواهیم وارد نرخ گذاري ها 
شــویم چراکــه اگر بخواهیــم دخالت کرده و نرخ تعییــن کنیم یعني به 
عقب بر گشــتیم،  از همین رو تالشــمان بر این اســت که با سیاست هاي 
ارشادي و جلسات متعدد،  بیمه ها  را به اصالح ترغیب کنیم. ولي اگر در 
مواردي مشاهده کنیم که رقابت ها نامناسب و غیرفني است حتما  تذکر 
داده و ورود خواهیــم کرد.کمــا اینکه تا االن هم به خیلي از بیمه ها تذکر 
داده ایم. من فکر مي کنم مســیر به ســمت بهتر شدن است.در خصوص 
موضوع رقابت های ناسالم هم باید این نکته را بگویم که در برخي جاها 
که بحراني بود مثل شــخص ثالث، بیمه مرکزي جدي ایســتاد و اجازه 
نداد رقابت مخرب انجام شــود، در برخي رشــته ها مانند درمان نیز جدي 
ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولي در برخي رشته ها متاسفانه 

 بعد از برجــام روابط خوبی بین 
صنعت بیمه کشــور و شرکت های 
بیمــه اروپایی شــکل گرفت و 
برای اولین بار در ســال گذشته 
مجوزپوشش بیمه عمر به یک بیمه 
اتکایی آلمانی داده شد و امسال 
آمیز  فاجعه  ریسک های  برای  هم 
پوشش های الزم از شرکت اتکایی 

فرانسوی گرفته شده است
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این رقابت ها وجود دارد.
اهالی صنعت بیمه اعتقاد دارند دوران جدید ریاســت کلی شما بر   �

بیمه مرکزی یک اصل انکارناپذیر دارد و آن هم موضوع نظارت است، 
دلیــل اینهمه تاکید بر بخش های نظارتی بیمه را توضیح می دهید؟

مساله نظارت ماموریت اصلی بیمه مرکزی است که در قانون تاسیس به 
شــکل مشــخص و برجسته نسبت به آن تاکید شده است. در واقع فلسفه 
وجودی بیمه مرکزی همین موضوع نظارت بر شــرکت های بیمه ای و 
چگونگی فعالیت آنهاست. تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت های بیمه 
به عنوان یک اصل همیشــه پابرجاســت اما درکنار این حمایت به تشدید 
نظارت های مالی و فنی اعتقاد داریم. نظارت بر صنعت بیمه جزو وظایف 
حاکمیتی بوده و به عهده بیمه مرکزی اســت و ما با اقدامات انجام شــده 
و ســاز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مســیر نظارت مطلوب 
قرار داریم. تالش برای توسعه و بهره برداری کامل از سامانه »سنهاب« 
برای مکانیزه کردن امور داخلی در سطح صنعت بیمه در دستور کار قرار 
گرفته اســت و توســعه آن قطعا به تکمیل فرایند نظارت بیمه مرکزی بر 
شــرکت های بیمه منتهی خواهد شــد. به منظور شفاف سازی، رفاه مردم 
و انتخاب شــرکت بیمه مناســب اطالعات توانگری مالی شــرکت های 
بیمه در ســایت بیمه مرکزی قابل دسترســی اســت. سامانه های نظارت 
بر ذخایر، ســرمایه گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شــرکت های بیمه 
طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطالعات از طرف 
شــرکتهای بیمــه، گزارش مغایرتهــا و تخلفات آئین نامه  های مربوط در 

ســامانه سنهاب استخراج و به شرکت های بیمه اعالم می شود. 
بیمه های زندگی و فاصله کشــور ما با اســتانداردهای بین المللی   �

همواره از دغدغه های جدی شما بوده است. چه در سیزده سال نخست 
ریاســت کلی بر بیمه مرکزی و چه در دو سال اخیر،  موضوع افزایش 
ضریب نفوذ بیمه مرکزی را با حساسیت بسیاری دنبال کردید. آینده 

بیمه های عمر در کشــور و شرایط فعلی آن را چگونه می بینید.

آنچه مســلم اســت بیمه های عمر در کشور ما شــرایط چندان مطلوبی 
ندارد اما دورنمای خوبی را برای آینده این رشته بیمه ای پیش بینی می 
کنم. خوشــبختانه با تالش شــرکت های بیمه و استقبال روزافزون مردم 
از پوشش های بیمه ای، صنعت بیمه رشد حدود 20 درصدی در شش ماهه 
اول ســال را تجربه کرده اســت. با رشد 20 درصدی حق بیمه ها نسبت به 
شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق بیمه تولیدی در شش ماهه اول 
ســال جاری به حدود 166 هزار میلیارد ریال رســیده است. شرکت های 
بیمه در نیمه اول امسال با فروش 22 هزار میلیارد ریال بیمه عمر،  رشد 
35 درصدی این بیمه نامه را در شــش ماهه اول نســبت به شــش ماهه 
مشــابه در ســال گذشته تجربه کردند. توسعه بیمه هاي عمر در هر کشور 
نشــان دهنده برنامه ریزي دولت و مردم براي رفاه آینده اســت و در حال 
حاضــر نیز سیاســت اصلي بیمه مرکزي صرفــا اعطاي پروانه فعالیت به 
شــرکت هاي بیمه تخصصي و با اولویت شــرکت هاي بیمه زندگي است.

مساله »اقتصاد مقاومتی« از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری   �
اســت وایشــان بارها در دیدار با کارگزاران نظام نسبت به آن تاکید 
کرده اند. بیمه مرکزی در این مســیر تا چه اندازه حرکت کرده و به 

چه موفقیت هایی دست یافته است؟
اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و الیه های اجتماعی 
و فرهنگــی نیــز دارد. در گفتگوهــای قبل نیز به صراحت اعالم کرده ام 
کــه صنعــت بیمه را مظهر اقتصاد مقاومتی می دانم. صنعت بیمه بســتر 
خوبی برای توسعه پیدا کرده و این آرامش مدیون تالش ها و قانونمداری 
فعاالن صنعت بیمه اســت، چرا که صنعت بیمه با جلوگیری از ســوخت 
ملی، به توســعه اقتصاد ملی کمک می کند. در اقتصاد مقاومتی اصل بر 
گســترش روابط با دنیا بوده  بر این مبنا سیاســت اصلی نه ترک روابط 
با کشــورهای دیگر و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی اســت. حمایت از تولید 
داخلی و کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی اســت و صنعت بیمه 
این پتانسیل را داردکه باارائه پوشش های بیمه ای مناسب برای تولیدات 

داخلی در مســیر تحقق این هدف گام بردارد
صاحبنظران و فعاالن صنعت بیمه، اصالح قانون بیمه شخص ثالث   �

را از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید ارزیابی کرده 
انــد. اصالح این قانون تا چه انــدازه برای بیمه گران و بیمه گذاران 

مفید بوده است؟
بیمــه شــخص ثالث که حجم زیادی از پرتفــوی صنعت بیمه را به خود 
اختصاص داده بود، مشــکالت زیادی به همراه داشــت اما خوشــبختانه 
در ســال 1395 اصالحات الزم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه 
شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری 
و تصویــب قانــون جدید و تالش برای تدوین آیین نامه های مرتبط با آن 
در موعد قانونی مشخص شده داشت. با اجرای این قانون کسانی که در 
حادثه رانندگی آسیب می بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان 
ممکن می رســند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشــد 
یا از ســایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشــند، “بری الذمه” محسوب 
شده و تمامی تکلیف بیمه ای آنان بر عهده شرکت های بیمه خواهد بود. 

اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف 
اقتصادی نیست و الیه های اجتماعی 
نیز دارد. در گفتگوهای  و فرهنگی 
قبل نیز به صراحت اعالم کرده ام که 
صنعت بیمه را مظهر اقتصاد مقاومتی 
می دانم. صنعت بیمه بســتر خوبی 
برای توسعه پیدا کرده و این آرامش 
مدیون تالش ها و قانونمداری فعاالن 

صنعت بیمه است
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در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه ای زندان نمی رود. در این 
قانون، ضمانت های اجرایی الزم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات 
و خالء هــای متعــدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه گر و 
بیمه گذار برطرف شده و اصالح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق 
رانندگی و بیمه ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان 
مقابله با تقلبات بیمه ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از 
تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف 
نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد 
توجه قرار گرفته اســت. همچنین مشکل خرید الحاقیه درمقاطع ابتدایی 
هر سال و مسأله “تعدد دیات” نیز حل شده و در هر دو زمینه شرکتهای 
بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند. در تدوین 
آیین نامه مربوط به ماده 18 این قانون تالش شــده ســوابق رانندگی و 
همچنین مالحظات اجتماعی چون رایج بودن اســتفاده از وســیله نقلیه 
در تعیین ســاختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه 
منصفانه تر شــود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد 30 و 3 این قانون 
نیــز تالش شــده، ضمن توجه به مالحظات فنــی، ابهامات و خالء های 
مقرراتــی موجــود در این خصوص تا حد امــکان مرتفع و حقوق متقابل 

زیان دیدگان و شــرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.
بــا توجه به این نکته کــه جنابعالی از چهره های مطرح اقتصادی   �

کشور هستید و در دو حوزه بانک و بیمه تجارب عملی درخشانی دارید 
و با در نظرگرفتن تحوالت اخیر در عرصه ســود بانکی، تا چه اندازه 

ســرمایه گذاری در صنعت بیمه را قابل دفاع می دانید؟
ببینید.همانگونه که گفته شد  بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل 
یافته نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور برداشت. بازار بیمه 
کشورمان فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به حساب 
می آید. نگاهی به گزارش مجامع شــرکت های بیمه نشــان می دهد که 
سرمایه گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با بزرگتر 
شــدن کیک صنعت بیمه و راه اندازی شــرکت های بیمه تخصصی و راه 
اندازی رشــته های جدید بیمه ای ، ســرمایه گذاران شرایط بهتری را هم 
تجربه خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می 
کند، شرکت های بیمه، مردم و شرکت ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می 
کنند ضمن آنکه بیمه گران همانند سایر موسسات سرمایه گذار، سرمایه 
گذاران مهم بلند مدت هســتند. بنابراین مجموعه ای از اســتانداردهای 
گزارشــگری مالی، می تواند منافع ســرمایه گذاران  شرکت های بیمه را 

تضمین  کند.
بعد ار تحریم ها در صنعت بیمه  شــاهد تحوالت خوبی در عرصه روابط 
بین المللی برای ســرمایه گذاری در شــرکت های بیمه و تعامل با آن ها 
هســتیم و این نیاز به تطبیق گزارشــگری مالی بر اســاس استاندارهای 
بین المللی را بیشــتر می کند. البته طبیعت کســب و کار شرکت های بیمه 
موجب می شــود بیمه گران و ســرمایه گذاران در شــرکت های بیمه در 
معرض بسیاری از ریسک ها قرار گیرند، اما با اجرای مطلوب استانداردهای 
مالی جهانی ســالمت مالی  بیمه گران تضمین می شــود،  این موضوع 
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نیازمند انعکاس به موقع و شــفاف ریســک های بیمه ای و تغییرات آن 
اســت تا تاثیر مناســبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت های 
مالی شــرکت های بیمه نیازمند انعکاس شــفاف ریسک های بیمه ای و 
تغییرات آن و رویه های خاص حســابداری اســت.در کشــور ما حدود 70 
درصد دارایی های شــرکت های بیمــه از محل تعهدات بیمه ای آنها که 
به عنوان ذخایر فنی محســوب میشــود، تامین می شــود. حال با توجه به 
اینکه ســهم بازار بیمه زندگی در کشــور 14 درصد بوده و ذخیره ریاضی 
قابل توجهی  نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه 
ششــم و تدابیری که اندیشــیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش 
می یابد و این افزایش موجب می شــود تا ســهم  و وزن اســتاندارد خاص 

بیمه ای در مقایســه با استاندارد های عمومی بیشتر شود
در روزهــای اخیر که نهادها، ارگان ها و مردم درگیر مصیبت زلزله   �

کرمانشاه بودند بیمه مرکزی ضمن کمک و همچنین ابراز همدردی با 
بازماندگان حادثه یک حرکت زیربنایی را هم آغاز کرد و حضرتعالی 
طی یادداشــتی به موضوعات مهمی اشــاره کردید، اگر ممکن است 
به موارد مهم آن اشاره کنید و ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث 

طبیعی را یادآور شوید؟
حرف من همان اســت که در آن یادداشــت هم مطرح کرده ام و بازخوانی 
آن خالی از لطف و فایده نخواهد بود. طبیعی است در روزهای اولیه حادثه 
همه مردم و نهادها و ارگان ها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نیازهای 
اولیه زلزله زدگان را برآورد سازند ولی بعد از فرونشستن تالش های امداد 

و نجات موضوع تأمین مالی خســارت های ناشــی از زلزله موضوع اصلی و 
مهم کشــور خواهد بود. وام بالعوض، وام کم بهره و کمک های مختلف 
نهادها مورد بحث و بررســی قرار می گیرد اما همه اینها می توانســت با 
پوشش کافی بیمه ای به موقع تأمین و پرداخت شود. حادثه زلزله کرمانشاه 
نه اولی اســت و نه آخری خواهد بود. بایدتجربه دیگر کشــورهای جهان را 
برای کمک گرفتن از نظام بیمه ای، در دستور کار کشور قرار دهیم. در کنار 
مقاوم ســازی ســاختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت وسازها برای رعایت 
استانداردهای ایمنی زلزله، ارائه بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورت است. 
الیحه “صندوق بیمه حوادث طبیعی” که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده 
ســال ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شــورای نگهبان در حال رفت 
و برگشــت اســت و تقریبًا به نتیجه نهایی نزدیک  شده و بایک هماهنگی 
دولت، مجلس و شواری نگهبان شکل گیری آن قابل انجام است. تأسیس 
این صندوق نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشورزلزله خیر دیگر 
انجام گرفته اســت انقالبی در بیمه زلزله کشــورمان خواهد بود و مشارکت 
صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشــش بیمه ای اجباری و اختیاری را 
برای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه 
به وضعیت خرید بیمه اختیاری زلزله نمی توان انتظاری بیشتر از آنچه که 
وجود دارد از پوشــش های بیمه زلزله داشــت،  بیش از 85 درصد واحدهای 
مسکونی بیمه آتش سوزی را به عنوان بیمه ای که در برگیرنده بیمه زلزله 
اســت، ندارند. تجربه نشــان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از 
بیمه ها درتوسعه و استفاده ازآن نقش داشته است. بیمه های شخص ثالث، 
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حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث دانش آموزی و درمان از جمله 
مواردی اســت که با نوعی از اجبار همراه بوده و در کشــورمان رواج یافته 
است و در حال حاضر بیش از 70 درصد پرتفوی بیمه ها را در بر می گیرد. 
در قانون تشکیل  صندوق بیمه حوادث طبیعی دونوع بیمه پایه اجباری و 
تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل، طوفان، 
صاعقه، ســنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و ســونامی می شود. حق 
بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه - که صندوق خواهد بود  - توســط شــورای 
عالی بیمه تعیین می شود و سطح زیر بنای واحد ها  تأثیری در تعهد بیمه 
گــر و حــق بیمــه پایه ندارد از این رو ایــن واحدها می توانند بیمه تکمیلی 
حوادث طبیعی را نیز از شرکت های بیمه بازرگانی خریداری کنند. در این 
قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح 
مشخص شده است. ناگفته پیداست که در این شرایط پرداخت خسارت حق 
طبیعی بیمه گذاران اســت و پرداخت خســارات وارده منتی بر آنان نخواهد 
بود.البتــه ایــن نکته را هم اضافه کنــم که بالفاصله پس از وقوع زلزله به 
شــرکت های بیمه اعالم کردم که تمامی خســارات در اسرع وقت و بدون 
تشریفات معمول به بیمه گذاران پرداخت شود که خوشبختانه شرکت های 
بیمه با حضور در محل حادثه ضمن انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود 

از هیچ کمکی به بازماندگان این حادثه تلخ،  فروگذار نکردند.
در سال های اخیر، همیشه وزرای اقتصاد وعده داده اند که عوارض   �

بر صنعت بیمه لغو یا تعدیل شــود ولی تاکنون این امر محقق نشــده 
اســت. بسیاری از دست اندرکاران صنعت بیمه وضع این عوارض را 
غیر منطقی و کمرشــکن می دانند و از سوی دیگر وزارت بهداشت و 
نیروی انتظامی که دریافت کنندگان اصلی این عوارض به شــمار می 
روند گالیه هایی در خصوص روند پرداختی آن دارند. به اعتقاد شــما 
در این خصوص باید چه راهکاری اتخاذ شــود که هر ســه ضلع این 

مثلث رضایت داشته باشند؟
بیمه گران باید بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات 
خود را به انجام برساند.در این راستا بیمه مرکزي، وزارت اقتصاد و سایر 
بخش هاي دولتي، مجلس و قوه قضائیه باید کمک کند تا محیط کسب 
و کار شرکت هاي بیمه بهبود یابد و آنها بتوانند درمحیطي آرام، تخصصي 

و حرفــه اي آرامــش و اطمینان خاطر را براي مردم به ارمغان بیاورند.
وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بیمه از تامین 
مالي خســارت هاي بیمه شــدگان منطقی نیست. باید تسلط نگاه صرف 
اجتماعي به بیمه در نزد برخی تصمیم گیران اصالح شود و نگاه اقتصادي 
و اجتماعي توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر کل عوارض صنعت بیمه 
معادل 14 درصد اســت در حالي که ســود خالص شــرکت ها از 3درصد 
فراتر نمي رود. در خصوص شــیوه های هزینه کرد دســتگاه های دریافت 
کننــده عــوارض باید تاکید کنم که بیمه مرکزي در این زمینه فقط ناظر 
بر عملکرد این هزینه هاســت و باید گزارش اقدامات را به مقامات ناظر 
گزارش کند. مقرر شــده اســت که هر ســه ماه یکبار گزارش در خصوص 

هزینه کرد این عوارض به کمیســیون اقتصادي داده شود. 
وزارت بهداشــت ســاالنه به 300 تا 033هزار مجروح رسیدگي مي کند 

که 80 درصد آنها نیز در بیمارســتانهاي دولتي بســتري شده اند. بنابراین 
وزارت بهداشــت، قاعدتا عوارض دریافتي خود را هزینه کرده و اخیرا نیز 
به حوزه نظارت گزارش داده اند، اما نیروي انتظامي تاکنون گزارشي در 

خصوص هزینه کرد عوارض به بیمه مرکزي نداده اســت.
این در حالی اســت که مســئوالن ارشــد اقتصادی کشور معتقدند وضع 
عــوارض از آغــاز با هدف ســرویس دهي بهتر بــه مصدومان حوادث و 
همچنیــن اصــالح نقاط حادثه خیــز و در نهایت کاهش تلفات جاده اي 
صورت پذیرفت و به همین خاطر حق مسلم دولت و صنعت بیمه است که 
بدانند این منابع در چه مسیري هزینه مي شوند.اگر انحرافي در هزینه ها 

مشــاهده شــود قطعا باید براي حذف این عوارض تدابیري اتخاذ شود.
از هر چه بگذریم سخن رسانه ها خوشتر است. کارشناسان رسانه   �

ای شما را در لیست مسئوالن ارشد رسانه ای حوزه اقتصاد قرار داده 
اند. چقدر نقش رسانه ها را در پیشبرد اهداف بیمه ای خود و همکاران 

تان موثر می دانید؟
توســعه پایــدار اقتصاد کشــور در گــرو نقش آفرینی هر چه بیشــتر 
رسانه هاســت. این اصال شــعار نیســت چرا که رسانه ها در هزاره سوم 
نقش ویژه ای در پیشبرد اهداف عالی اقصاد هر کشوری ایفا می کنند. 
ســطح اعتماد اجتماعی نســبت به هم یکی از عوامل مهم در توســعه 
کشــور اســت که رســانه ها می توانند با اطالع رسانی صحیح و حرفه 
ای اعتمــاد را بــه جامعه برگردانند و ســرمایه اجتماعی را تقویت کنند، 
هــدف صنعــت بیمــه ایجاد آرامش و امنیــت و کمک به رفاه مردم در 
هنگام حوادث اســت و هرچه در این حوزه بیشــتر اطالع رســانی شود، 
تعداد افرادی که از مزایای بیمه اســتفاده می کنند در جامعه افزایش 
می یابد. خوشــبختانه تعامل صنعت بیمه و رســانه ها در سال های اخیر 
به باالترین حد ممکن رســیده اســت و اکنون صنعت بیمه دیگر یک 

صنعت بی رســانه و بی صدا نیست.

بیمه گران باید بتوانند با سرعت، دقت، 
سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود 
را به انجام برســاند.در این راستا بیمه 
مرکزي، وزارت اقتصاد و سایر بخش هاي 
دولتي، مجلس و قوه قضائیه باید کمک 
کند تا محیط کســب و کار شرکت هاي 
بیمه بهبود یابد و آنها بتوانند درمحیطي 
آرام، تخصصــي و حرفه اي آرامش و 
اطمینان خاطر را براي مردم به ارمغان 

بیاورند
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بیمه�ســرمد�در�شــش�ماهه�نخســت�سال�جاری�موفق�به�جذب�بیش�از��1700میلیارد�ریال�حق�بیمه�شد�که�نسبت�به�مدت�
مشــابه�در�سال�گذشته��135درصد�رشد�را�نشان�می�دهد��

به�گزارش�روابط�عمومی�بیمه�ســرمد،�مدیر�عامل�این�شــرکت�با�اعالم�این�خبر�افزود:�این�شــرکت�در�این�دوره�زمانی�در�
ترکیب�پرتفوی�بیمه�ای�نیز�بســیار�موفق�و�مطابق�با�پیش�بینی�قبلی�عمل�نموده�اســت،�در�حالی�که�ســهم�دو�رشــته�بیمه�
زیان�ده�شــخص�ثالث�و�درمان�در�ترکیب�کلی�پرتفوی�صنعت�بیمه�کشــور،�حدود��72درصد�می�باشد،�سهم�این�دو�رشته�در�

ترکیب�کلی�پرتفوی�شــرکت�بیمه�ســرمد�در��6ماهه�نخست�سال�جاری�کمتر�از��53درصد�بوده�است��
دکتر�اســماعیل�دلفراز،�نســبت�خسارت�پرداختی�شرکت�به�حق�بیمه�صادره�در�دوره�زمانی�مذکور�را�تنها��55درصد�عنوان�و�

تصریح�کرد:�این�در�حالی�اســت�که�میانگین�نســبت�خسارت�در�صنعت�بیمه�کشور��65درصد�بوده�است�
وی�در�ادامه�خاطر�نشــان�کرد:�بیمه�ســرمد�درســال�گذشته�نزدیک��21�/6درصد�بازده�سرمایه�گذاری�داشت�که�این�میزان�
در�شش�ماهه�اول�امسال�به��20درصد�رسید؛�این�در�حالی�است�که�برای�بیمه�گذاران�عمر�و�سرمایه�گذاری�سرمد�در�سال�

گذشته��25درصد�سود�محاسبه�شد�

توسط مدیر عامل اقدامات و دستاوردهای بیمه سرمد در شش ماهه نخست سال جاری تشریح شد

رشد 135 درصدی در جذب پرتفوی
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ســود 2۵ درصدی مشــارکت در منافــع بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری 

مدیر عامل بیمه سرمد از افزایش و اعالم میزان سود مشارکت در منافع 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد به میزان 25 درصد برای سال 
1395 خبر داد و تصریح کرد: این میزان به حســاب تمامی بیمه گذاران 

این رشته، منظور گردیده است.
دکتر دلفراز همچنین اظهار داشت: مشاهده مبلغ سود برای بیمه گذارانی 
که بیمه نامه های جاری آنها صادره قبل از تاریخ 29 اســفند صادر شــده 
http://life./ است، در وب سایت تخصصی بیمه های زندگی به نشانی

sarmadins.ir فراهم می باشد.
اختصــاص باالترین میزان رشــد به لحــاظ ظرفیت مجاز 

نگهداری در صنعت بیمه 
 وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای منتشره توسط پایگاه اطالع رسانی 
مقررات و نظارت بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، شــرکت بیمه 
سرمد با 150.14 درصد رشد در ظرفیت مجاز نگهداری، باالترین میزان 
رشــد در این حوزه در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اســت، خاطر 
نشــان کرد: این در حالی اســت که ظرفیت مجاز نگهداری این شــرکت 
در ســال 94، 124 میلیارد ریال بود که این میزان در ســال 95 به 311 

میلیارد ریال افزایش یافت.
کسب رتبه یک توانگری مالی برای سومین سال پیاپی

مدیر عامل بیمه سرمد در خصوص کسب توانگری این شرکت در سطح یک 
برای سومین سال پیاپی، گفت: بیمه سرمد با اعمال مدیریت صحیح ریسک 
برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی با نسبت 
174 درصد با تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا شــد؛ خوشــبختانه بیمه سرمد همواره 
از بدو فعالیت خود تاکنون در ســطح یک توانگری مالی قرار داشــته است. 

طرح های جدید بیمه ای
دکتر اسماعیل دلفراز همچنین از ارائه طرح جدید بیمه ای به نام »بازاریابی 
عمومی بیمه« خبر داد و تصریح کرد: بر اســاس این طرح، شــعب بانک 
صادرات با همکاری شــبکه فروش شــرکت از طریق نرم افزاری اقدام به 
فــروش بیمه نامه می نمایند.وی بــا بیان اینکه اجرای این طرح، تحولی 
عظیم را در توســعه بازار و ارائه خدمات ارزش افزوده برای مشــتریان 
بانک در قالب سوپر مارکت مالی ایجاد خواهد کرد، افزود: در این طرح، 
بــا نصــب یک برنامه نرم افزاری در برنامه اصلی بانک، تمام کارمندان و 
حتی بازنشستگان بانک صادرات می توانند نیاز مشتری و شرایط بیمه ای 
او را به سیستم منتقل نمایند و بیمه نامه توسط همکاران و شبکه فروش 
بیمه ســرمد برای وی صادر شــود؛ این طرح به صورت پایلوت اجرا شده 
است و بعد از نصب آن بر روی برنامه بانک صادرات به صورت سراسری 
با هدف تقویت شــبکه فروش ســرمد اجرا خواهد شــد.مدیر عامل بیمه 
سرمد همچنین از رشد 760 درصدی در بخش جذب حق بیمه عمر مانده 
بدهکار در شــش ماهه نخســت ســال جاری در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد و عنوان کرد: این شــرکت در مدت مذکور موفق شد، 

میزان پرتفوی خود را در این رشــته به 200 میلیارد ریال افزایش دهد.

وی ادامه داد: این شــرکت همچنین موفق شــد تنها با اجرای فاز نخست 
طرح نسیم از طریق شعب بانک صادرات، بیش از 40 هزار فقره بیمه نامه 

صادر کند.
افتتاح شــعبه در 7 استان کشور و جذب حدود 6۰۰ نماینده 

فروش
دکتر دلفراز در خصوص تاســیس شــعب در برخی اســتان های کشور در 
هشــت ماهه نخســت ســال جاری نیز گفت: بیمه سرمد در شش ماهه 
نخســت ســال جاری اقدام به افتتاح 7 شعبه در استان های کشور شامل 
استان های تهران، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، اردبیل، کهکیلویه 
و بویراحمد و زنجان نمود و بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده تا 
پایان ســال جاری جهت رفاه حال هموطنان عزیز در سراســر کشور، در 

تمامی اســتان ها شعبه تاسیس خواهد کرد. 
وی افزود: بیمه سرمد همچنین در دوره زمانی 6 ماهه نخست سال جاری، 
مبــادرت به گزینش، جذب و آمــوزش 594 نماینده فروش محصوالت 
شرکت در سراسر کشور نمود و بیش از 4200 نفر ساعت آموزش دیدند.

کاهش زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان 
دلفراز با اشــاره به اینکه بیمه ســرمد بر اســاس آمارهای بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران از طریق سامانه سنهاب، در شش ماهه نخست 
ســال جاری موفق به کاهش زمان پاســخگویی به شکایات مشتریان به 
کمتر از یک روز شد، گفت: این در حالی است که متوسط زمان پاسخگویی 

در صنعت بیمه، 14 روز اســت.
وی ادامه داد: همچنین زمان پاسخگویی به شکایات مشتریان در مدت 
مشابه، سه روز بود که با همت کارشناسان امور مشتریان، تا پایان همان 
ســال این میزان به دو روز کاهش یافته و در شــش ماهه نخســت سال 
جاری با هدف مشــتری مداری، تکریم ارباب رجوع، پاســخگویی درست 
و صحیح به مشــتریان و رســیدگی و پرداخت خسارت به زیان دیدگان در 

کوتاه ترین زمان ممکن به کمتر از یک روز رســید.

 بر اســاس طرح بیمه ای بازاریابی 
عمومی بیمه ، شــعب بانک صادرات با 
همکاری شبکه فروش شرکت از طریق 
بیمه نامه  فروش  به  اقدام  نرم افزاری 
تحولی  طرح،  این  می نمایند.اجرای 
عظیم را در توسعه بازار و ارائه خدمات 
ارزش افزوده برای مشتریان بانک در 
قالب سوپر مارکت مالی ایجاد خواهد 

کرد
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صنعت بیمه از دیرباز مورد توجه بوده است اما آن زمان به عنوان صنعت 
از آن یاد نمی شــد اما امروزه بیمه به عنوان صنعتی پویا در میان تمام 
کشورها جای خود را باز کرده است و بسیاری از مردم به عنوان واجبات 

و جــزو الینفک زندگی خود قلمداد می کنند.
این نوع نگرش امروزه در بین نهادها، سازمانها و بسیاری از شرکت ها 

نیز وجود دارد.
بیمــه، اشــخاصی را کــه متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواســته ای 
شــده اند قادر می ســازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران  کنند. 
خســارت هایی کــه به این قبیل افراد پرداخت مــی  گردد از پول هایی 
تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند  و با پرداخت آن در 
جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی 
که خود را بیمه می  کنند با مشــارکت در ســرمایه ای که متعلق به همه 
خریداران بیمه اســت، در جبران خســارت و زیان های هر  یک از افراد 

بیمه شــده،  شــریک و سهیم می شوند. بیمه گران خطرهای احتمالی 
را بــه خوبی می شناســند و احتمال وقوع آن هــا رامی دانند بنابراین 

می توانند میزان حق بیمه ای را  که هر شــخص باید بپردازد به نحوی 
محاســبه کنند که مبلغ جمع آوری شــده برای جبران خسارت هایی که 
پیش خواهد آمد، کافی باشــد. بدیهی اســت که تنها تعدادی از آنان که 
خود را بیمه کرده اند  نیاز به جبران خســارت از محل مبلغ جمع آوری 
شــده خواهند داشــت. بر این اســاس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر 

متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاســبه می شــود:
نخســت این که، به طور کلی احتمال بروز خســارت در آینده چه قدر 
اســت و دوم،  آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه 

بیشــتر  یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد. 
بیمه های غیرزندگی، پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی از بیمه های دریایی 
حدود   ســال قبل مورد اســتفاده قرار گرفت. بیمه های  زندگی نیز3000 
ســابقه زیادی دارند.  این نوع بیمه ها نخســتین بار هنگامی پدید آمد 
که ســربازان رومی قســمتی از دستمزد  خود  را در صندوقی جمع آوری 
کردند تا چنان  چه در جنگ کشــته شــدند، آن پول به خانواده هایشــان 

پرداخت شود . 
بیمه در دنیای امروز

امروز دیگر تصور  این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل 
پذیرد  مشکل است. به ویژه آن که در قرن بیستم تحوالت تکنولوژی، 
حمل و نقل و  ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته 
اســت. برجســته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است 

کــه متعاقــب آن بیمه اتومبیل به یکی از  مهم ترین بخش های صنعت 
بیمه تبدیل شده  است.

توســعه مهم دیگر، افزایش   تعداد  ریســک های یگانه خیلی بزرگ است 
. نفتکش هــای غــول پیکر  و هواپیماهای بســیار بــزرگ نمونه هایی 

هســتند  که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممکن 
اســت صدها میلیون تومان ارزش داشــته باشد. 

مشــکالت مربوط به پوشش چنین 
سرمایه های عظیمی باعث 

شــده اســت که بیمه 
دیگــر، یک گران به پشــتیبانی یک  

خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتکایی 
مجدد بین خود توزیع کنند  و از عهده جبران خسارت  ها  هنگفت برآیند.

همراه  با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای 
مختلف و با شــتاب توســعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور 
ناخواســته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد 
آید و در قبال آن ها مســؤول واقع شــود با  بیمه مسؤولیت تحت پوشش 
قرار می  گیرند.  در این خصوص، می توان به بیمه مســؤولیت پزشــکان 
و  بیمه مســؤولیت تولید  کنندگان اشــاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه 
افتــرا برای روزنامه نگاران و ایســتگاه های رادیــو و تلویزیون و بیمه 
آلودگی ناشــی از نشــت نفت از تانکرها   اســت. بیمه های سیل، زلزله 

وخرابــی کامپیوتر  نیز بر همین منوال ظهور کرده اند.
بیمه های زندگی نیز پیشــرفت های شــگرفی یافته و مجموعه متنوعی 
از انواع این نوع بیمه را ارائه کرده اســت در این زمینه  انواع بیمه های 
مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است در 
ادامه ، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اند  که با مشکالت جدیدی 

سربازان رومی پیشتاز صنعت بیمه

نقش مهم بیمه در قرن21

شاهرخ شهرابی
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نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بیندیشند . 
بیمه های غیرزندگی

بیمــه دریایی  که امروز وجود دارد احتماال در حدود ســده های یازدهم 
و دوازدهم میالدی در منطقه ای در شــمال ایتالیا به وجود آمده اســت 
شخصی به نام لومباردز درسده های چهاردهم  و پانزدهم انگلیسی ها را 
با این نوع فعالیت  آشــنا ســاخت مفاهیم بیمه گر و بیمه گری، نخستین 
بار در بیمه دریایی مطرح شد. آن روزها هر بازرگانی که حاضر به تقبل 
بخشی از یک خطر بود نام خود  را همراه با سهمی که از آن خطر قبول می 
کرد در پایین صفحه ای که جزئیات خطر مزبور در آن  درج شده بود می 

مالکان کشــتی ها و بازرگانان دریافتندکه می نوشت.  آن وقت 
توانند کشتی ها را برای حمل اجناس سودآور 
اعزام کنند، زیرا می دانستند چنان  

چه کشتی دچار حادثه 
در ســال شــود از  این طریق جبران خواهد شد. 

لنــدن روی داد 1666ســال آتش سوزی بسیار بزرگی در 
که باعث به وجود  آمدن بیمه آتش ســوزی شــد. معلوم نیســت 
که نخســتین بیمه آتش ســوزی به صورت امروزی در چه زمانی 
صادر شد اما گفته می شود که نخستین شرکت بیمه آتش سوزی 
به نام اداره آتش در سال 1680بنیان نهاده شد که بعدها فونیکس 

لقب  گرفت . 
صنعت   بیمه   در   ایران

فعالیــت   بیمــه   در   ایران   به   شــکل   حرفه   ای   در   ســال    1269هجری  
 شمســی   و   پس   از   مذاکراتی   که   بین   دولت   ایران   و   ســفارت   روس   به  
 عمــل   آمــد   و   متعاقــب   آن   امتیاز   انحصاری   در   زمینه   بیمه   و   حمل   و   نقل  

 به   مدت  57  ســال   به   یک   تبعه   روس   واگذار   شــد،   آغاز   شد .  این   شخص  
 ظرف   مهلت   مقرر  )  ســه   ســال  (  که   برای   آغاز   فعالیت   داشــت،   نتوانست  
 شرکت   بیمه   مورد   نظر   را   تاسیس   کند   و   امتیاز   از   او   سلب   شد .  پس   از   آن  
 در   ســال    1289هجری   شمسی   دو   شرکت   روسی   به   تاسیس   نمایندگی  

 بیمــه   در   ایران   مبادرت   ورزیدند .  
آغاز   فعالیت   جدی   در   زمینه   بیمه   را   می   توان   ســال     1310دانســت،   زیرا  
 در   این   ســال   قانون   و   نظام   نامه   ثبت   شــرکت   ها   در   ایران   به   تصویب  
 رسید .  متعاقب   آن   بسیاری   از   شرکت   های   بیمه   خارجی   نظیر   اینگستراخ،  
 آلیانس،   ایگل   اســتار،   یورکشایر،   ویکتوریا،   ناسیونال   سویس،   فنیکس،  

 اتحاد   الوطنی   و  ...  به   تاســیس   شــعبه   یا   نمایندگی   در   ایران   پراختند .  
گســترش   فعالیــت   شــرکت   های   بیمــه   ی   خارجی،   دولــت   ایران   را  
 متوجه   ضرورت   تاســیس   یک   شــرکت   بیمه   ایرانی   کرد   و   دولت   در  16 
 شهریور 1314   شرکت   سهامی   بیمه   ایران   را   با   سرمایه  20 میلیون   ریال  
 تاسیس   کرد .  فعالیت   رسمی   این   شرکت   از   آبان   ماه   همان   سال   آغاز   شد . 

تاســیس   اولین   شــرکت   بیمه   ای   ایرانی،   تحول   بزرگی   در   تاریخ   فعالیت  
 بیمــه   ای   کشــور   بــود،   زیرا   پس   از   این   تاریخ   بــود   که   دولت   با   در   اختیار  
 داشتن   تشکیالت   اجرایی   مناسب   توانست   به   کنترل   بازار   و   نظارت  
 بــر   فعالیت   های   بیمه   موسســات   بیمه   خارجی   بپردازد .  دو  
 ســال   بعد   از   آن   یعنی   در   ســال   1316،  )) قانون   بیمه (( 
 مشــتمل   بر  63  ماده   به   تصویب   مجلس   شورای  
 ملی   رســید .  پس   از   آن   مقررات   دیگری   نیز  
 در   جهــت   کنترل   و   نظــارت   بر   فعالیت  
 های   موسســات   بیمه   از   طریق   الزام  
 آن   هــا   به   واگذاری  52  درصد   از  
 بیمــه   نامه   های   صادر   شــده  
 بــه   صورت   اتکایی   اجباری  
 به   شــرکت   سهامی   بیمه  
 ایــران   وضع   شــد .  الزام  
 به   بیمه   کــردن   کاالهای  
 وارداتــی   و   صادراتی   موجود   در   ایران  
 نزد   یکی   از   موسســات   بیمه   که   در  

 از   جمله   این   مقررات   بود .  در   راستای   ایران   به   ثبت   رســیده   اند  
 حمایت   دولت   از   بیمه   های   داخلی،   شرکت   های   خارجی   به   تدریج   اقدام  
 به   توقف   فعالیت   های   خود   را   آغاز   کردند .  به   طوری   که   در   ســال 1318  
 شــرکت   ســهامی   بیمه   ایران   بیش   از  57  درصد   بازار   بیمه   را   در   اختیار  

 داشــت .  امروزه   این   رقم   چیزی   حدود  06  درصد   می   باشد . 
اکنون   شــرکت   های   بیمه   ای   متعددی   وجود   دارند   که   به   ارائه   خدمات  
 می   پردازند .  هر   شــرکت   بیمه   دارای   شــعبات   و   نمایندگی   هایی   است   که  
 به   طرق   مختلف   با   توجه   به   حجم   فعالیت   شرکت   به   فعایت   می   پردازند . 
 هم   چنین   شرکت   های   کارگزاری   نیز   وجود   دارند   که   به   صورت   بازاریابی  
 و   بــا   دریافــت   کارمزد   از   تمامی   بیمه   هــا   فعالیت   می   کنند   و   منحصر   به  

 شرکت   خاصی   نمی   باشند .  



صنعت بیمه؛ راه طوالنی که به ســرانجام رسید

آیا یکپارچه کردن منابع 
بیمه ها شدنی است؟

قانون تجمیع منابع بیمه قانونی اســت که سال هاســت موجودیت یافته اما 
کسی جرأت اجرایی کردنش را ندارد و سال هاست که تنها سخن از آن به 
میان می آید و کســی برای عملی کردنش پا پیش نمی گذارد؛ نه دولتی ها 
و نه مجلســی ها و بر همین اســت که 5 ســالی می شود نه الیحه ای ارایه 
می شود و نه طرحی و این در حالی است که در سیاست های کلی سالمت 
رهبر معظم انقالب تأکید ویژه ای بر اجرای این قانون داشــته اند؛ قانون 
تجمیع بیمه ها. قانونی که برای اجرایی شــدن نیازمند تعیین  تکلیف بیمه 
تأمین اجتماعی و بیمه ســالمت ایرانیان توســط وزارت رفاه است اگر چه 
ورود مســتقیم دولت را نیز می طلبد. ماده 38 قانون برنامه پنجم توســعه 
ســبب شــد برای نیل به هدف تجمیع سازمان های بیمه گر سازمان بیمه 
سالمت تشکیل شود تا به موجب آن تمام ایرانیان تحت پوشش بیمه ای 
درمــان قــرار بگیرند -بند »ب« این ماده به تجمیع صندوق ها اختصاص 
دارد و به دولت  اجازه داده شده تمامی صندوق های درمانی مشمول  ماده 
5قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده پنجم محاســبات عمومی در 
سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام و سازمان جدید بیمه سالمت راه اندازی 
شــود- طرحی که در دولت دهم در حد یک قول باقی ماند و عملی نشــد، 
البته دولت یازدهم نیز قول اجرایی شدن آن را به منظور کاهش مشکالت 
مردم و گســترش ســطح پوشش داد و همچنان نتوانست عملی شدن را به 
خــود ببینــد، البته در همان برهه بود که علی  ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی مشکل بزرگ عملی نشدن طرح تجمیع بیمه ها را متفاوت بودن 
منابع مالی بیمه ها عنوان کرد و گفت: »نمی توان یک باره ســاختارها را بر 
هم زد. متاســفانه این کار تاکنون زمین مانده ولی ما آن را آغاز کرده ایم، 
بنابراین تجمیع در رویه ها و خدمات و پس از آن یکســان کردن منابع را 
در دستور کار خود قرار داده ایم.« واقعیت امر این است که از اجرایی شدن 
تجمیع منابع بیمه راه گریزی نیســت و بی شــک تجمیع منابع بیمه ای باید 
مورد پیگیری و عملیاتی شــود، مســأله ای که تعیین  تکلیف آن به عهده 
دولت اســت اگر چه در وهله اول بی شــک باید کار کارشناسی را پشت  سر 
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گذاشــته باشــد، البته باید پیش شرط های دیگری را نیز به خود دیده باشد؛ 
پیش شــر ط ها و الزاماتی که از یکســان بودن منابع ورودی صندوق های 

مختلف سخن می گویند.
شاید یکی دیگر از مشکالت پیش رو قدرت سازمان های بیمه گر در تغییر 
روندهاســت. آنها بر این باور هســتند که کم کردن خدمات باعث مقاومت 
می شود. باوری که بی شک نیازمند اعتمادسازی است تا ثابت شود بسته 
خدماتــی کمتــر از بســته خدماتی بیمه ها نخواهد بــود. مانع دیگری که 
می توان بر ســر اجرایی شــدن این قانون دید یکسان نبودن بسته خدمات 
ارایه شــده اســت. در واقع بیمه ها در دو بعد قیمتی و پوششی رویکردهای 
متفاوتی نسبت به  هم دارند و هر یک به فراخور سیاست های خود خدمات 
متفاوتی را پوشش داده و بنابر همان سیاست ها  درصدی از قیمت خدمات 
را پرداخــت می کننــد. یکی از اهدافی که بیمه ها در جوامع مختلف دنبال 
می کنند پرداختن به نظام سالمت و پوشش قراردادن اقشار مختلف جامعه 
است، به  خصوص قشر کم درآمد جامعه که توجه بیشتری را در این مقال 
می طلبد؛ هدفی که محقق شدن آن می طلبد تا نگاه  جدی تر و مداوم تری 
به یکپارچه شــدن بیمه داشــته باشیم چون تنها در سایه اجرایی شدن این 
طرح است که آسیب  کمتری را این قشر از جامعه و در کل نظام سالمت 
متحمل می شــود. درواقع یکسان ســازی رویه بیمه ها در ادامه مسأله ای 
اســتراتژیک اســت که باید دنبال شــود؛ تجمیع سیاستگذاری ها. چون با 
حاکم شــدن چنین شــرایطی است که بیمه ها از منابع و بسته های یکسان 
برخوردار می شــوند؛ مزایایی که برای همه بیمه ها یکســان خواهد بود. 
مسیری که تجربه جهانی نیز بر عملی و مثبت بودن نتایجش تأکید دارد؛ 
مســیری که ثابت کرده تجمیع سیاســتگذاری ها تأثیرگذارتر از اصرار بر 

یکسان کردن ساختارهای متفاوت است.
پیشینه

حدود پنج هزار  ســال پیش دریغمندان در مقابل آسیب هایی که می دیدند 
تاوان دریافت می کردند؛ دورانی که اگر خانه ای آتش می گرفت یا کشتزاری 
با خشکسالی بی ثمر می ماند، تاوان یا همان بیمه شامل  حالش می شد، البته 
در دوران ناصرالدین شاه برای نخستین بار امتیازنامه ای با عنوان »تاسیس 
اداره حمل ونقل و سازمان بیمه در ایران« به الزار پولیاکف روسی واگذار 
شد، اگرچه اجرایی نشد تا این که در دوران احمدشاه قاجار دو بنیاد روسی 
فعالیت های بیمه ای خود را آغاز کردند؛ شروعی که باعث شد بیش از دو 
دهه بازار بیمه ایران در دست شرکت های خارجی باشد تا این که در  سال 
1314 نخســتین شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دولتی-20میلیون  
ریال- تشــکیل شــد؛ اتفاقی که پیش از آن نیفتاده بود و در خاورمیانه و 
حتی هندوستان کسی شاهد تأسیس شرکتی صددرصد ملی نبود. شرکت 
سهامی بیمه ایران در ابتدای کار با کارشکنی ها و مشکالتی که شرکت های 
خارجی به وجود می آوردند، روبه رو بود تا این که قانون بیمه در اردیبهشت 
1316به تصویب مجلس شــورای ملی رســید و بیمه سازمان های دولتی 
به این شــرکت واگذار شــد و مرور زمان سبب شد قانون بیمه کارگران به 
تصویب مجلس برســد؛ قانونی که به ســبب آن همه کارخانه و بنیادهای 
اقتصادی، تجاری و بازرگانی که کارگر اســتخدام می کردند- چه دولتی، 

چه غیردولتی- موظف شــدند کارگران خود را نزد شــرکت سهامی بیمه 
ایران بیمه کنند. البته ماجرای شرکت های بیمه به این جا ختم نشد و راه 
برای ورود شــرکت های خصوصی به این عرصه باز شــد و تصویب قانون 
محدود کردن فعالیت شــرکت های بیمه خارجی ســبب شد شرکت های 
بیمه ای داخلی رونق پیدا کنند )بین سال های 1329 تا 1343(. این رونق 
ســبب شــد بیمه اجباری و مسئولیت مدنی و کشاورزی به مرور به بیمه ها 
افزوده شــود تا خدمات بیشــتری به بیمه شــوندگان ارایه دهند. در همان 
برهه  بود که فنی شــدن این صنعت احســاس و به همین منظور مدرســه 
عالی بیمه تأسیس شد تا افراد کارآزموده را برای این صنعت تربیت کند. 
در  ســال 58 بود که تمام شــرکت های بیمه ایران ملی اعالم شد و بر پایه 
اصل 44قانون اساســی همه کارهای بیمه ای زیرنظر دولت قرار گرفت و 
به همین خاطر شرکت های ایران، آسیا و البرز برای صدور بیمه نامه مجوز 
گرفتند تا این که تأســیس شــرکت های بیمه غیردولتی در  ســال 81 به 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
نگاه مخالف

جواد ســهامیان- کارشــناس بیمه | هر بیمه به مقتضای فعالیت خود منبع 
مالــی دارد کــه از گذشــته در اختیار خود بیمه قــرار دارد؛ منابعی که باید 
به گونه ای ســرمایه گذاری شــود که پاســخگوی تعهدات در آینده باشد. 
طبیعتا شرکت های بیمه براساس همین روال عمل می کنند، اگرچه دستگاه 
ناظری به نام بیمه  مرکزی وجود دارد که این مسائل را در کنترل خود دارد و 
به شرکت  های بیمه متذکر می شود که منابع را به چه طریقی سرمایه گذاری 
کنند؛ درواقع  درصد نقدینگی و میزان ســهامی که باید خریداری شــود را 
معین می کند؛ تعیین  تکلیف هایی که آیین نامه 60 شــورایعالی بیمه آن را 
مورد توجه قرار داده است. طبیعتا حدودی برای سرمایه گذاری مشخص 
شده که شرکت های بیمه نیز به تناسب تعهداتی که دارند باید به گونه ای 
ســرمایه گذاری داشته باشــند که بیشترین سود عایدشان شود؛ هم برای 
پاســخگویی به آینده بیمه گذاران و هم منابعی را به سرمایه گذاران شــان 
برسانند. جواد سهامیان، کارشناس بیمه در ادامه صحبت هایش را این گونه 
ادامه می دهد: همه این مواردی که به آنها اشــاره شــد طی روال معمولی 
اســت که تا به امروز طی شــده اســت اما اگر قرار بر تجمیع تمامی منابع 
شــرکت های بیمه باشــد نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و خاصی اســت. 
اگرچه این تجمیع و یکپارچگی منابع مزیت به وجود آمدن یک ســرمایه 
بزرگ را به دنبال دارد؛ سرمایه ای که نفع آن هم به اقتصاد ملی می رسد 
و هم سرمایه گذاران و بیمه گذاران را منتفع می کند. البته رسیدن به چنین 
شرایطی نیازمند برنامه ریزی دقیق و کارشناسی است و این درحالی است 
کــه برخی شــرکت های بیمه بر این باورند که بــه تنهایی بهتر از اجماع 
می توانند در سرمایه گذاری ظاهر شوند. سهامیان تجمیع منابع بیمه ها را 
بعید می داند و ادامه می دهد: بعید است به این زودی تمام منابع شرکت های 
بیمه بتواند به اجماع مورد نظر دســت یابد. این کارشــناس بیمه مکانیزم 
درنظر گرفته شده برای رسیدن به این تجمیع را اساسی و مهم دانسته و 
می گوید: اگر مکانیزمی که طراحی می شود، مکانیزمی درست و با نظارتی 
دقیق و بکارگیری افراد خبره باشد، بی شک نتایج مثبت و قابل تاملی در 
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پی خواهد داشت. به گونه ای که هم به نفع بیمه گذاران خواهد بود و همه 
بیمه شــوندگان. چون هرچه ســود بیشتری کسب شود همه زیرمجموعه 
منتفع خواهد بود. در بیمه های عمر عالوه بر ســود تضمین شــده ای که 
وجود دارد 85درصد مابه التفاوت سود تضمین شده و تحصیل شده توسط 
شرکت های بیمه به عنوان مشارکت در منابع به بیمه گذاران عمر پرداخت 
می شــود، بنابراین اگر این مکانیزم، مکانیزم خوبی باشــد و روش، روش 
مناسبی باشد و نیروهای انسانی که می خواهند صندوق یا آن مجموعه را 
اداره کنند، افراد با توان فنی باال باشــند و بتوانند منابع بیشــتری تحصیل 
کنند، این تجمیع مثبت و کارگشــا خواهد بود. اما اگر مجموعه ای بزرگ 
تشــکیل شــود و پویایی و تحرک الزم را نداشــته باشد و افرادی که در آن 
فعال خواهند شــد بنابر ســلیقه و دیدگاه های شخصی خود کارها را دنبال 
کنند طبیعتا نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شــد و منابع و ســود الزم کسب 
به دســت نخواهد آمد. درواقع اگر این مســأله با مکانیزم درســتی دنبال 
شــود، نتیجه بخش خواهد بود. ســهامیان در ادامه اذعان می کند: باید دید 
چــه مکانیــزم و متدی به کار گرفته می شــود چون اگر مکانیزم منجر به 
ســوددهی شــود، مثبت خواهد بود. نکته قابل تامل این است که اگر تمام 
نکات و بایدها و نبایدها در این اجماع درنظر گرفته نشود، نتیجه بی شک  
اســباب آسیب به شــرکت های بیمه را فراهم خواهد آورد. این کارشناس 
بیمه اشاره ای به ارایه خدمات بهینه شرکت های بیمه می کند و می گوید: 
امروز شــرکت های بیمه ای موفق خواهند شد که بتوانند مزیت رقابتی در 
کارشــان را حفظ کنند. درواقع توان خلق ارزش های نو را داشــته باشــند؛ 
حرفی تازه، خدمتی نو و یک مزیت تازه برای ارایه داشته باشند. قضاوت 
در مورد مثبت یا منفی بودن اجماع زمانی عملی است که آیین نامه تنظیم 
شــده برای آن ارایه و با تکیه بر آن مشــخص شــود چه نکات و بایدها و 
نبایدهایی مورد توجه قرار گرفته شــده اســت و به پشتوانه آن اذعان کرد 
که این مســأله به نفع بیمه گذاران و بیمه شــوندگان و سرمایه گذاران است 
یا خیر. چون در آن برهه است که می توان گفت این مسأله متضمن منافع 

بیمه گذاران است، متضمن صنعت بیمه است یا خیر.
گام مثبت اقتصادی

 ابوالحســن معصومی – کارشــناس اقتصادی| منابع نقدینگی معموال در 
صنعت بانکداری در گردش است نه در صنعت بیمه. اگر قرار بر این باشد 
که صندوق بیمه از منابعی که در اختیار دارد به صورت متمرکز بهره ببرد، 
این ســوال مطرح می شــود که این تمرکز در کدام بخش قرار است اتفاق 
بیفتد؟ این مهم است. واقعیت این است که نوع و توان بکارگیری اهمیت 
باالیی دارد، این که در کجا و با چه ظرفیتی قرار اســت مورد اســتفاده قرار 
بگیرد. اساسا تجمیع صندوق ها یک گام مثبت در اقتصاد است. ابوالحسن 
معصومی، کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت هایش می افزاید: در این که 
بکارگیری منابع در جهت سیاست های اقتصادی موثر است، شکی نیست. 
اگرچه در مورد صنعت بیمه در ایران باید گفت شرکت های بیمه مختلف 
خدمات گوناگونی را ارایه می کنند و بخش بزرگی از بیمه شــوندگان نیز 
تحــت پوشــش تامین اجتماعی قرار دارنــد و به جرأت می توان گفت این 
تجمیع امکان پذیر اســت. یکی از ویژگی های بارز صنعت بیمه این اســت 

کــه مبالغ در ابتدا توســط بیمه شــونده پرداخــت و در صورت بروز حادثه 
هزینه می شود؛ مبلغی که تا وقوع حادثه پروسه ای را پشت  سر می گذارد، 
مدت زمانی که قابل توجیه اســت. با این شــرایط صنعت بیمه از 50درصد 
ظرفیت خالی بهره نمی برد. به نظر می رســد اگر این اتفاق بیفتد به نفع 
صنعت بیمه است. اما در مورد تنوع خدمات بیمه باید گفت که این بخش 
برمی گردد به الگوســازی صنعت بیمه. متاســفانه هنوز صنعت بیمه ایران 
رقابتی نشــده و تنها در بخش های خاصی قرق شــکنی شده است. درواقع 
این نرخ شــکنی اســت که در صنعت بیمه تنوع دارد نه خدمات بیمه ای. 
معصومــی بــر این باور اســت که خانوارها کــه اصلی ترین بخش جامعه 
هستند، نتوانسته اند از خدمات بیمه ای بهره مطلوب ببرند. اصل تجمیع و 
ادغام کار مثبتی اســت اما اصل بر این اســت که این ادغام و تجمیع منابع 
بــا چــه هدفی صورت بگیرد. متولی این هدف چه کســی خواهد بود؟ آیا 
صنعت بیمه متولی خواهد بود یا یک شــرکت ضمانت بیمه ایجاد خواهد 
شد. این که با چه هدفی قرار است اتفاق بیفتد مهم است. اگر قرار بر این 
باشد که ضریب رقابتی افزایش یابد، نتیجه مثبت است. اما اگر این مسأله 
روی ندهد ما شاهد تورم در این صنعت خواهیم بود. درواقع در بازار مالی 
یک گســتردگی فضایی ایجاد می شــود. اجرایی کردن این طرح از دقت 
و ظرافت باالیی برخوردار اســت و حساســیت باالیی دارد. مباحث مالی 
بحث هایی ترد و شکننده هستند. اگر قرار بر ورود به بازارهای مالی باشد 
باید شــرایط زمانی و مکانی را مدنظر قرار داد. به عنوان مثال مســئوالن 
پولی و مالی بانک  مرکزی و سایر جاها این روزها صحبت هایی از کاهش 
نرخ سود و افزایش نرخ ارز مطرح می کنند، اما سوال اصلی این است که 
آیا عمال می توانند موفق شوند؟ واقعیت امر این است که آنچه روی کاغذ 
پیاده می شود فاصله معناداری با واقعیت های بازار دارد. این بازنشسته بانک 
مرکزی ادامه می دهد: تجمیع منابع بیمه تجربه ای است که قبل از ایران در 
جوامع دیگر انجام شده است اما باید در نظر گرفت که آیا همان نتیجه در 
ایران به وجود خواهد آمد؟ چون ما تجربیات مشابه دیگری داشتیم که به 
دلیل تفاوت مدیریت نتیجه مطلوب را به بار نیاورده اند. اگر قرار بر اجرایی 
شدن هدفمند این طرح باشد اصوال کار شایسته و درستی است. معصومی 
در ادامه می افزاید: صنعت بیمه یکی از صنایع مهم اقتصادی اســت که 
نیازمند ارایه خدمات متنوع است که هنوز اتفاق نیفتاده است. واقعیت حال 
حاضر این اســت که صنعت بیمه همانند صنعت بانکداری طی یک دهه 
گذشــت رشــد فراگیری را به خود دیده اســت. درواقع تعداد شرکت های 
بیمه ای افزایش داشــته اند، اما متاســفانه نتوانسته اند خدمات دهی خوبی 
داشــته باشــند. واقعیت این روزهای صنعت بیمه این است که نیاز به یک 
سازماندهی همچون صنعت بانکداری دارد. صنعت بیمه متولی ندارد چون 
طی همه این ســال ها شــرکت سهامی بیمه ایران نتوانسته به عنوان بیمه 
مرکزی نقش بانک مرکزی در امر نظارت را ایفا کند، یعنی به عنوان مقام 

مسئول نتوانسته این بخش از صنعت را ساماندهی کند.
نیازمند کار گسترده ای است

غدیر مهدوی کلیشــمی- عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی | 
بیمه؛ مقوله ای که ســال های متمادی اســت به اهمیت آن پی برده شده و 
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جوامع از آن بهره می برند و شاهدیم که جوامع توسعه یافته توانسته اند به 
دستاوردهای بیشتری دست بیابند و خدمات متنوعی را ارایه بدهند. اگرچه 
درحال حاضر 18 صندوق بیمه در ایران به طور میانگین فعالیت می کنند؛ 
از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر، البته صندوق های اختصاصی همچون صندوق بازنشســتگی 
وزارت نفت، صندوق بازنشستگی صداوسیما، صندوق بازنشستگی فوالد، 
صندوق بازنشســتگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی فرهنگیان و... 
را نیز می بینیم که توانســته اند تنها 3/4 درصد افراد را تحت  پوشــش خود 
قرار بدهند. غدیر مهدوی کلیشــمی، عضو هیأت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی در ادامه صحبت هایش می افزاید: در واقع 85درصد جمعیت فعال 
بیمه شده تحت  پوشش دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی 

کل کشور است.
صندوق هایی که با مشــکالتی به فراخــور خدماتی که ارایه می دهند، 
روبه رو هستند. شرکت های بیمه در واقع از منابع خاص خود برخوردارند؛ 
منابعی که برای مصارف خاص هریک از بیمه ها می رســند و درچنین 
شــرایطی اســت که صحبت از تجمیع منابع مالی بیمه ها ســخن به 
میان می آید؛ کاری که بی شــک دشــوار اســت چون مواردی همچون 
متفاوت بودن ســطح خدمات درمانی  صندوق ها، هزینه کرد منابع مالی 
صندوق های بیمه در طرح تحول سالمت، آماده نبودن شرایط و ساختار 
صندوق های بیمه، مشکل حق  بیمه های متفاوت فعلی به عنوان مانعی 
برای یکسان سازی پوشش بیمه ای، انحصاری بودن منابع مالی صندوق  
تامین اجتماعــی برای کارگــران و از بین رفتن رقابت بین  صندوق های 
بیمــه را پیــش روی خود می بیند، البته این کارشــناس بیمه بر این باور 
اســت که عملی شدن آن درنهایت منجر به شفافیت می شود، به طوری 
که همه از منابع یکســان برخوردار می شــوند؛ اگرچه عملی شــدن این 
مسأله آسان نمی نماید، چون نیازمند کار فنی و محاسباتی و کارشناسی 
است. در واقع بررسی های دقیقی را می طلبد، چون هریک از صندوق ها 
شرایط خاص خود را دارند. مهدوی کلیشمی با درنظرگرفتن مهیا شدن 
تمام پیش فرض ها عنوان می کند: اگر بتوان تمام موانع و ســختی ها را 
پشت ســر گذاشــت، در بلندمدت به شفافیت کمک می کند به عدالت و 
اقتصاد، اما نباید این مسأله را سرسری و سطحی تلقی کرد. عملی شدن 
چنیــن طرحــی تأمل و دقت نظر می طلبد. تأملی که در گام اول نیازمند 
آماده شدن زیرساخت هاست، این صندوق ها طلب مردم هستند و همین 
دلیل اکتفا می کند که در تجمیع آنها گام به گام و حساب شده پیش برویم. 
در واقع کار راحتی نیست. عضو شورای شهر استان البرز معتقد است؛ در 
اجرایی شــدن این طرح باید دولت ورود کند و ادامه می دهد: از آنجایی 
که اصلی ترین صندوق ها، دولتی هستند و در این میان تامین اجتماعی 
بیشــترین تعداد تحت  پوشــش را به خود اختصاص داده است، بنابراین 
ورود دولت به این مســأله مشــخص می شود. البته تمام این گفته حاکی 
از اگرهایــی اســت که وجــود دارد و از حتمی بودن آن نمی گویند، چون 

اجرایی شدن آن نیازمند کار گسترده ای است.

تجربه دیگران
 AXA با 157000 کارمند یکی از بزرگترین شــرکت های بیمه جهان 
است؛ شرکتی که با ادغام چند شرکت در ابتدا شروع به کار کرد و پاریس 
را به عنوان مقر اصلی خود انتخاب کرد و حاال در 56 کشــور، بیمه شــونده 
دارد که تحت پوشش بیمه های اموال، تصادفات، عمر و مدیریت دارایی 
هســتند. این شــرکت سودای جهانی شدن داشت، به همین خاطر در  سال 
2013 بــا خرید 50 شــرکت بیمه اموال و تصادفــات چینی به بزرگترین 
بیمه گــر بین المللــی بدل شــد و در همان دوران بــود که به جز بیمه عمر 
HSBC در مکزیک سایر خدمات را از آن خود کرد و توانست درهمان 
 ســال دریافتی ناخالص خود را 91میلیارد یورو گزارش کند؛ شــرکتی که 
نام خود را به عنوان بزرگترین شرکت بیمه جهان ثبت کرده است. شرکت 
بیمه زوریخ جزو برترین های حوزه بیمه است که حوزه های بیمه عمومی، 
زندگی و کشاورزی را پوشش می دهد و از  سال 1872 که کار خود را شروع 
کرده، توانسته در 170 کشور جهان محصوالت بیمه ای خود را ارایه کند؛ 
خدماتی که از طریق شــرکت های کوچک و بزرگ و حتی شــرکت های 
بین المللــی ارایه می شــوند. LFC نیــز همانند همنوعان خود در عرصه 
بیمه ورود کرده است و یکی از شرکت های بزرگ دولتی چین به حساب 
می آید؛ اگرچه در این کشــور این شــرکت به عنوان یکی از فعاالن بازار 
ســرمایه و ســرمایه گذاران نهادی توانسته خود را مطرح کند. این شرکت 
در فهرســت بورس لندن، هنگ کنگ و شــانگهای قرار دارد، به گونه ای 
 Allianz .کــه در بازار ســرمایه توانســته در جهان حــرف اول را بزند
SE شــرکت دیگری اســت که قدمتش به  سال 1980می رسد؛ شرکت 
ارایه دهنده خدمات مالی که خدمات و محصوالت بیمه و مدیریت دارایی 
ارایه می دهد. این شــرکت نیز همچون همتایان خود در اکثر کشــورها 
مشــتریانی را با خود همراه کرده اســت. یک شــرکت بزرگ خوشــه ای 
دولتــی در ژاپــن نیز یکی از بخش های ففالیت خود را به خدمات بیمه ای 
Japan Post Holding Co.. Ltd اختصاص داده اســت. در واقع

در ژاپن جزو برترین هاســت و در ســر می پروراند تا در کشــورهای دیگر 
 Munich Re Group .نیز عنوان برترین را به خود اختصاص بدهد
در  ســال 1880 کار خود را شــروع کرد و بعد گذشــت سال های متمادی 
حاال در تمامی زمینه های بیمه فعال اســت، اگرچه بیشــترین تمرکز خود 
را روی آســیا و اروپا قرار داده اســت؛ شرکتی که بازار اول آن آلمان است. 
یکی از شــرکت های ایتالیایی نیز به حوزه بیمه ورود کرد و توانســته نام 
 Assicurazioni Generali خــود را به عنوان برترین ها ثبت کند؛
S.p.A. این شرکت نام خود را در میان اصلی ترین فعاالن در زمینه بیمه 
جهانی و محصوالت مالی می بیند، اگرچه بیشترین تمرکزش بر بیمه عمر 
است و در کنار آن محصوالت متنوعی در حفاظت از خانواده و امور مالی 
ارایه می دهد و در این میان نیز از بیمه خودرو، مســکن، تصادف و درمان 
 Unitedو همین طور ریســک های تجاری و صنعتی غافل نشــده است
Health Group. UNH شــرکتی  اســت بیمه ای که در فهرســت 
بیمه گران با خدمات بهداشت و درمان متنوع در آمریکا فعالیت می کند و 

در بسیاری از کشورها ارایه خدمات دارد.
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در گزارش »چالش های صنعت بیمه در ایران« که توســط اندیشــکده سرآمد 
گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می پردازد.

 در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت بیمه  یا هر بخش دیگری در اقتصاد، 
از ناحیه  عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأثر خواهد بود و تصور 
فعالیــت یــک بخش اقتصادی فارغ از کنش ها و واکنش های عوامل بیرونی و 
درونی در قالب یک فضای کاماًل انتزاعی امکان پذیر نیست. بررسی وضعیت 
فعلی و روند گذشــته  فضای کســب وکار صنعت بیمه در شناسایی چالش های 

فراروی این صنعت مؤثر خواهد بود.
این چالش ها عبارت ند از:

• اراده  حاکمیت در سیاســتگذاری و قیمت گذاری بیمه شــخص ثالث به  جای 
واگذاری به دستگاه تخصصی مربوط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه: با آن که 
خصوصی سازی در سال های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی 
اجرایی شده است، قیمت گذاری دولتی در بخش بیمه های شخص ثالث، صنعت 
بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. بدین ترتیب همچنان 50 درصد بازار 
در قالب نظام تعرفه اداره می شود. عالوه بر مشکالت بیمه  شخص ثالث، دولت 
بــه انحــای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه تفصیال بیمه 
شــخص ثالث را بررســی می کنیم. بیمه  شخص ثالث، بخش بزرگی از صنعت 
بیمه را به خود اختصاص داده اســت. در ســال 1393 در بخش تولید حق بیمه 
ثالث و مازاد، 42.2 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارت، 47.5 درصد از 

خسارات پرداختی مربوط به بیمه های شخص ثالث و مازاد بوده است.
لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته نه تنها حق بیمه  بیمه شخص 
ثالث در داخل صنعت و بر اســاس محاســبات فنی و ارزیابی خطرپذیری و 
...تعیین نمی شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می شود، در مقایسه با تعهدات 
پذیرفته شــده  شــرکت های بیمه، بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج 

از صنعت توســط قوه قضاییه و مطابق قانون مجازات اســالمی و دیات، تعیین 
می گردد ؛ درنتیجه صنعت بیمه نمی تواند، پرتفوی این رشته را بر اساس اصول 
و معیارهای فن بیمه گری مدیریت کند؛ به عبارت دیگر، بیمه  شخص ثالث در 
ایران یک فعالیت بیمه ای محســوب نمی شــود.این نوع سازوکار باعث زیاند ه 
بودن این رشته از فعالیت های بیمه ای شده و تمایل شرکت های بیمه به پذیرش 
ریسک در این رشته کاهش یافته است.به بیان دیگر، شرکت های بیمه در بیمه  
شخص ثالث، عماًل به کارگزار دولت تبدیل شده اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ 
خســارت، خارج از اختیار آن ها تعیین می شــود و همزمان، عوارض متعددی از 
حق بیمه  دریافتی آنان گرفته می شود، بر این اساس شرکت های بیمه احساس 
می کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه های آشکار و ضمنی آن را پوشش 
نمی دهد؛ اما ازآنجاکه شــرکت های بیمه از آن برای تأمین نقدینگی و درواقع 
ســرمایه در گردش خود اســتفاده می نمایند، سعی می کنند این مشکل را از راه 
مدیریت پرداخت خســارت، جبران کنند و این باعث چالش با ذی نفعان این 
رشته شده است.نکته  قابل توجه دیگر دراین باره، صدور بیمه نامه برای خودرو 
به  جای راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث، زیر پوشش بیمه قرار 
می گیرد و درواقع، ویژگی های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و 
...مقدار خطر را مشخص می کند اما بیمه نامه، تنها بر وسیله  نقلیه متمرکز است. 
در بسیاری از کشورها این مشکل برطرف شده است و بیمه  شخص ثالث برای 
راننده و بر اســاس تحلیل خطر ها برای راننده صادر می شــود.• وضع عوارض 
متعدد بر رشته های بیمه ای: در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه  فرهنگ بیمه 
و تشویق جامعه به خرید محصوالت مختلف بیمه ای، معافیت های مالیاتی برای 
فعالیت های بیمه ای منظور می شود و به ویژه بیمه های عمِر معطوف به پس انداز 
و ســرمایه گذاری، ذاتاً مشــمول مالیات نیستند. حال آن که در کشور ما به رغم 
تالش دست اندرکاران صنعت بیمه، از فروش انواع بیمه نامه ها عالوه بر مالیات 

فاصله بیمه با استاندارد ها چقدر است؟

ابرچالش های پیش 
روی صنعت بیمه 



25 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  / آذر ماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

اقتصادی

سود شرکت ها، عوارض و مالیات دریافت می شود. عالوه بر آن در رسیدگی به 
 صورت های مالی شرکت های بیمه نیز برخی هزینه های عملیاتِی بیمه گری و 
زیان عملیات شرکت های بیمه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته 
نمی شود. به عالوه با خواست دستگاه های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه 
روبه رو هستند مانند وزارت بهداشت، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی، 
سازمان زندان ها، شهرداری ها و...، قانونگذاران عوارض متعددی بر رشته های 
بیمه ای وضع می کنند. این روند باعث افزایش قیمت تمام شــده  محصوالت 
بیمه ای شــده اســت. به هرحال اگر نهادهای دریافت کننده، این عوارض را که 
درنهایــت از جیــب بیمه گذاران پرداخت می شــود، برای کاهش مخاطرات و 
ریسک ها یا جبران بخشی از خسارت های حوادث رخ داده قرار دهند، قابل قبول 
است و قطعاً به کاهش ضریب خسارت منجر خواهد شد؛ در غیر این صورت، 
تنها موجب افزایش قیمت تمام شده  محصوالت بیمه ای، کاهش تقاضا و توسعه 
نیافتن  فرهنگ بیمه می شود. در سال های اخیر نهادهای مذکور گزارشی از نحوه 
هزینه کرد عوارض دریافتی از شرکت های 
بیمه ارائــه ننموده اند.از طرف 
دیگر، خارج شدن 
یــن  ا

منابع مالی از صنعت بیمه از یک سو امکان سرمایه گذاری مؤسسه های بیمه را 
در اموری مثل تحقیق و توسعه و طراحی محصوالت جدید بیمه ای، بازاریابی 
و توســعه  نیروی انســانی ناممکن یا دشوار می کند و از سوی دیگر تأمین مالی 
پرداخت خســارت و خدمات رســانی مطلوب به بیمه گذاران و بیمه شــدگان را 
مشــکل می ســازد. طبق آمار، حدود 20 درصد از حق بیمه های تولیدِی بیمه 
شــخص ثالث )غیر از مالیات بر ســود و مالیات بر ارزش افزوده(، بدین ترتیب از 

این صنعت خارج می شود.
ســهم غالب دولــت در مالکیــت و مدیریت بــازار بیمه ای 

کشور
•وجود انحصار دولتی: از سال 1381 که فعالیت بیمه های غیردولتی قانونی شد، 
تاکنون شرکت های بیمه  غیردولتی تأسیس شده و واگذارشده از بخش دولتی به 
بخش خصوصی )البرز، آسیا و دانا( به عالوه بیمه ایران به تعداد 29 شرکت بیمه 
رســیده اســت. بااین وجود هم اکنون، 40.7 درصد بازار هنوز دولتی است )سهم 
شرکت بیمه ایران( و همین طور، اگر 20 درصد از سهام شرکت های واگذارشده 
را که هنوز در نزد دولت باقی است، در سهم بازار شرکت های بیمة واگذارشده 
ضرب و به 40.7 درصد افزوده شود، متوجه می شویم که دولت سهم غالب را 
در مالکیت و مدیریت بازار بیمه ای کشور دارد. چنانچه بر بنگاه اقتصادی، همان 
نگاهی حاکم باشد که بر مؤسسه های ستادی دولت حاکم است، قطعاً پویایی 
و تحرک از بنگاه اعم از دولتی و غیردولتی گرفته می شــود. به عالوه، در یک 
نگاه کلی می بینیم که شرکت های بیمه  غیردولتی نیز در رقابت با شرکت های 
بیمه ی دولتی )یا شرکت هایی که قباًل دولتی بوده و ساختار دولتی دارند(، چندان 
موفق نیستند. رمزگشایی این تناقض را باید در ویژگی های بازار، اقتصاد کشور 

و فرهنگ بیمه جست وجو کرد.
قیمت گذاری و حاکمیت دولتی، غلبه دولت بر اقتصاد، وابستگی به درآمد نفت، 
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نظام گسترده  یارانه ها و...، صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است. 
حاکمیِت نزدیک به سی ساله  چهار شرکت بیمه  دولتی که بازار را میان خود تقسیم 
کرده بودند، همچنان تداوم دارد )65.2 درصد سهم(. در این میان، مردم که با 
چهار فروشنده  کاالهای یکسان برخورد داشته اند، قائل به تفاوت میان بیمه گران 
نیستند؛ با توجه به این که هیچ یک نیز رتبه بندی و کارنامه ندارند،بدیهی است 
که چنانچه امر، دایر بر انتخاب میان بیمه گران دولتی )یا با پیشــینه  دولتی( و 
خصوصی باشد، مردم به بیمه گران دولتی( یا با پیشینه دولتی) اقبال بیشتری 
نشان خواهند داد؛ زیرا پشتوانه  دولتی، خود باالترین اعتبار در جوامع دولت مدار 
و دولت ســاالر اســت.درواقع، شروع خصوصی سازی بدون اقدام به آزادسازی 
نتوانسته است رقابت قابل قبولی در بازار بیمه  کشور حاکم سازد تا محصول این 
رقابت با خالقیت، ابتکار و نوآوری موجب تنوع محصوالت، ارضای سلیقه های 
متفاوت و با نرخ ها و شرایط مناسب و مطلوب باشد. مهم ترین ویژگی این بازار، 

سهم ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی است  )در حدود 2 درصد(.
در شرایطی که بازار در حال حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی است و نرخ ها 
شــناور شــده است، وجود شــرکتی که 40.7 درصد حق بیمه  بازار را در اختیار 
دارد، مســائل و مشــکالتی را در پی داشــته است ولی شرایط تاریخی صنعت 
بیمه نشان می دهد که در سال های گذشته، راهی جز انحصار وجود نداشته و 
نمی توان فضای رقابتی بیمه گری را در جایی که پشتوانه  مالی، فنی و انسانی 

مناسب برای آن تدارک دیده نشده است، توسعه داد.
• بی تعادلی در ترکیب پرتفوی بازار بیمه  کشور: در سال 1393، سهم بیمه های 
خودرو در بازار بیمه  کشور از نظر حق بیمه  تولیدی، 53.4 درصد و از جهت تعداد 
بیمه نامه  صادرشده حدود 80.9 درصد بوده است. در این فضا، شرکت های بیمه  
تخصصی، جایگاه مؤثری ندارند؛ حال آن که در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی 
فعالیت بیمه ای بر دوش شرکت های بیمه  تخصصی است.در زمینه  بیمه های 
زندگی نیز صنعت بیمه، توفیق چشــمگیری نداشــته است .یکی از مشکالت 
اساسی شناسایی شــده دراین باره،بازاریابان بیمه های عمر هستند. در صنعت 
بیمه، بازاریاب یا فروشــنده  حرفه اِی بیمِه عمر تربیت  نشــده اســت. عالوه به 
این، توســعه  بیمه های زندگی رقیبانی جدی چون بورس، بانک، سازمان های 
متولــی بیمه هــای اجتماعی و تورم دارد که بازار بیمه های زندگی را به شــدت 

کساد کرده است.
• قرار دادن بیمه مرکزی در فهرست شرکت های تابع قوانین و مقررات دولتی 
به   رغم ماده 4 قانون تأســیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری: به  موجب ماده 
4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری )مصوب 1350/3/30(، بیمه 
مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی که 
با سرمایه دولت تشکیل  شده اند، نیست مگر آن که در قانوِن مربوط صراحتاً از 
بیمه مرکزی ایران نام  برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون 
پیش بینی نشــده باشــد، بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است. متأسفانه 
در چنــد دهه  گذشــته با افزایش حضــور دولت در فعالیت های اقتصادی، روند 
قانون گذاری چنان شــده اســت که در اکثر قوانین و مقررات عمومی با افزودن 
عبارت »دســتگاه های مشــمول ذکر نام یا تصریح نام به صورت یک جا« بیمه 

مرکزی نیز مشمول غالب مقررات عمومی شده است.
این روند چنان گسترش  یافته که هم اکنون جای قاعده و استثنا عوض  شده است. 

شمول قوانین مالی، بودجه ای، محاسباتی، بازرسی و استخدامی و سایر مقررات 
دولتی بر بیمه مرکزی موجب شده است تا اداره  امور توسط بیمه مرکزی بر مبنای 
اصول و اســتانداردهای نظارت بر بیمه و مبانی حرفه ای در عمل با مشــکالت 
زیادی مواجه باشد. اگر از این منظر، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار 
که دارای قانون جدیدتری اســت، با یکدیگر مقایســه شوند، مشخص می شود 
که برای رفع این مشــکل و مشــکالتی این چنینی در قانون بازار اوراق بهادار، 

سازمان بورس به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تأسیس شده است.
• وجود تحریم های بین المللی: از عمده چالش های این بخش وجود تحریم های 
بین المللی و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت 
اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد این صنعت به منابع اطالعاتی و 
فنی مؤسسه ها  و کارشناسان خارجی است .کشور ما همواره با طراز منفی شدید در 
زمینه قبولی و واگذاری اتکایی روبه رو بوده و نسبت حق بیمه های اتکایِی قبول از 
خارج به حق بیمه های اتکایِی واگذاری به خارج اندک است. دلیل این امر عمدتًا 
رتبه بندی نشدن شرکت های بیمه به دلیل وجود تحریم های بین المللی است؛.
البته با توجه به رفع تحریم ها اقدام الزم در این خصوص به عمل خواهد آمد.

• کمبود شرکت های بیمه تخصصی: مجموعه عوامل مؤثر بر کمبود شرکت های 
بیمه تخصصی در بازار بیمه کشور عبارت ند از نبود سیاست های تشویقی به منظور 
فعالیت شرکت های بیمه در زمینه های عمر، نارسایی در قوانین و آیین نامه ها، 
عدم توســعه بیمه های عمر، نبود تعامل بین بانک ها و شــرکت های بیمه برای 
ارائه محصوالت مشترک بانک و بیمه، نبود شرکت های تخصصی بیمه عمر و 
سودآوری باالتر و غیرمتعارف موجود در فعالیت های بورس بازی در زمینه هایی 

چون خریدوفروش زمین و مسکن.
• توســعه ناکافی فرهنگ بیمه: چالش های موجود در توســعه فرهنگ بیمه در 

کشور عبارت ند از:
آشنایی ناکافی مردم با صنعت بیمه، محصوالت بیمه ای و منافع و مزایای آن ها؛

ضعف اطالع رسانی شرکت های بیمه در معرفی محصوالت بیمه ای؛
طراحی نشدن محصوالت بیمه ای متناسب با نیاز مشتریان؛

نبود ســازوکار مناســب برای شناسایی ریســک های بیمه گذاران و طراحی 
محصوالت بیمه ای؛

ضعف شرکت های بیمه در فرآیند پرداخت خسارت و جلب رضایت بیمه گذاران؛
اســتفاده نکردن بهینه از فناوری و روش های نوین برای معرفی محصوالت 

بیمه ای؛
نبود استانداردهای الزم در نحوه و شیوه اطالع رسانی شرکت های بیمه.

دانش فنی و نیروهای کاردان؛ عامل رشد و توسعه
• کمبود نیروی انسانی متخصص: در صنعت بیمه، ماشین آالت و ابزار و فناوری 
وجــود نــدارد؛ آنچه می تواند صنعت بیمه را موفق کند و در خدمت اقتصاد ملی 
قرار دهد، نیروی انسانی حرفه ای، ماهر و متخصص و پایبند به اصول حرفه ای 
بیمه گری است. ایجاد هر نوع تحول یا دستیابی به رشد و توسعه، نیازمند در اختیار 
داشتن دانش فنی الزم و نیروهای کاردان و متخصص است. صنعت بیمه به 
لحاظ وجود ساختار دولتی و به  تبع آن، محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در زمینه  
برگزاری دوره های آموزشی یا اعزام نیرو به خارج از کشور برای ادامه  تحصیل 
یا گذراندن دوره های آموزشی با آن مواجه بوده، در خصوص  نیروی متخصص 



مشکل در حوزه بیمه های عمر؛ نبود 
سیاست های تشویقی، نارسایی در 
قوانیــن و آیین نامه ها به ویژه در 
زمینه واگذاری 50 درصد از حق 
بیمه  به  تولیدی شــرکت ها  بیمه 
بانک ها  بین  تعامل  نبود  و  مرکزی 
ارائه  به منظور  بیمه  شرکت های  و 
محصوالت مشــترک بانک و بیمه 
ازجمله مشکالت توسعه این بخش 

است

27 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  / آذر ماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

اقتصادی

با مشــکل روبه رو اســت. این ضعف هم اکنون یکی از مشکالت عمده  صنعت 
بیمه است و از مصداق های بارز آن می توان به تالش شرکت های تازه تأسیس 
به جذب نیروهای متخصص یا بازنشسته  شرکت های موجود اشاره کرد. عالوه 
بــر این در این زمینه، بیشــتر تالش ها و توجه هــا به آموزش های تخصصی 
دانشــگاهی معطوف اســت؛ درحالی که نیاز صنعت بیمه، عمدتاً در زمینه های 
فنی و حرفه ای است؛ البته در بخش های طراحی محصوالت جدید و تعیین نرخ 
و شرایط و بخش های مدیریتی نیز نبود برنامه ریزی برای ورود نیروی انسانی 
تحصیل کــرده و مجــرب به ویژه در حوزه های آمار ، اقتصاد، ریاضی، مدیریت 
اجرایی، مدیریت مالی، فناوری اطالعات، حقوق و ســرمایه گذاری احســاس 
می شود.در بیمه مرکزی نیز این مشکل دیده می شود .مطابق استانداردها که 
مبتنی بر ضرورت هاست، نهاد ناظر برای نظارِت مؤثر باید از اختیارات کافی برای 
تخصیص منابع مالی برخوردار باشد و بودجه  کافی در اختیار داشته باشد. نهاد 
نظارت کننده باید بتواند کارکنان بامهارت را جذب و نگهداری و با کارشناسان 
بیرونی بر حسب نیاز، قرارداد منعقد کند، دوره های آموزشی و کارآموزی برگزار 
کند و از بهترین فناوری استفاده نماید. شمول مقررات مالی و بودجه ای دولتی 
که حسب مقتضیات کلی و عمومی کشور تصویب می شود، مانع از تخصیص 

مؤثر منابع مالی و به  تبع آن، امکان نظارت مؤثر شده است.
• ســهم پایین بیمه های زندگی: بر اســاس آمار ســهم بیمه های زندگی از کل 
پرتفوی بازار بیمه در سال 1392 حدود 9/1، در سال 1393 حدود 10/5 درصد 
و در 9ماهه منتهی به آذرماه سال 1394 حدود 11/7 بوده است که اگرچه این 
روند، افزایشی است اما با توجه به اهمیت آن، سهم پایینی محسوب می شود.

• بــه روز نبــودن قوانین پایه بیمه: از جملــه این اتفاق می توان به قانون بیمه 
مصوب سال 1316 که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف پذیری الزم و تحرک 

متناسب با تحول شرایط محیطی است، اشاره کرد.
• عدم اطالع رسانی کافی درباره انواع بیمه به ویژه بیمه های عمر

• شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی از بیمه نامه ها و ناآگاهی بیمه گذاران 
نسبت به آن

• ناهماهنگی بین تمامی سازمان ها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت 
بیمه قرار دارند

• مشکالت مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه گذاران و 
شرکت های بیمه را باعث شده است

• وجود بیمه های اتکایی: در حوزه بیمه اتکایی، وجود بیمه های اتکایِی اجباری 
که زمینه فعالیت اتکایی را برای شــرکت های بیمه محدود کرده و اســتفاده از 
ظرفیت بالقوه اتکایی و تشــکیل شــرکت های بیمه اتکایی داخلی را با مشکل 

مواجه کرده است
• عدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی، وجود قوانین مالی و نظارتی 
متعدد و نیاز به تهیه گزارش های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف 
متفاوت و عدم شــفافیت کامل صورت های مالی به علت نبود اســتانداردهای 
حسابداری مناسب و درنتیجه عملکرد نامناسب مالی که باعث افزایش هزینه 
تمام شده محصوالت و تحمیل آن به بیمه گذاران و شرکت های بیمه شده است.
• وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب نیروی انسانی: این اتفاق برای جذب 
نیروی انســانی کارآمد و نبود ابزارهای مناســب برای ایجاد انگیزه در کارکنان 

و افزایش کارایی آنان.
• نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون، نبود این مســئله برای شــبکه فروش و 

نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور.
• مشکل در حوزه بیمه های عمر؛ نبود سیاست های تشویقی، نارسایی در قوانین 
و آیین نامه ها به ویژه در زمینه واگذاری 50 درصد از حق بیمه تولیدی شرکت ها 
به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانک ها و شــرکت های بیمه به منظور ارائه 

محصوالت مشترک بانک و بیمه ازجمله مشکالت توسعه این بخش است.
• مشکل در حوزه بیمه های غیرعمر؛ شرکت های بیمه با مسائلی مانند ارزیابی 
ریســک، اســتفاده از محاســبات فنی و عدم تعامل بین صنعت بیمه با ســایر 
بخش های اقتصادی و سهم خواهی بعضی از سازمان ها و نهادها از بیمه شخص 

ثالث و متناسب نبودن حق بیمه های شخص ثالث با تعهدات، مواجه اند.
• چالــش در حوزه ســاختار و تشــکیالت؛ این چالش هــا در این بخش وجود 
دارد: حاکمیت نظام سنتی و هرم سلسله مراتب تصمیم گیرِی حاکم بر صنعت 
بیمه، گســتردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود اســتانداردهای الزم در امر 
نظارت، اختالف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین 
شرکت های دولتی که اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده اند، با شرکت های 
بیمه خصوصی که بر اساس قانون تأسیس بیمه های غیردولتی پدید آمده اند و 

نیز حضور بیمه مرکزی ایران به عنوان یک شرکت بیمه گر.
• مشکالت در ساختار بنگاه؛ هرم مرتفع تصمیم گیری در سازمان و تمرکز آن در 
سطوح باالیی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطالعات 
فنی آن ها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود 
استانداردهای الزم برای انجام کار در واحدها ازجمله مشکالت این حوزه است.
• نیاز در در حوزه آموزش؛ عدم نیازســنجی آموزشــی، تخصیص بودجه اندک 
برای تحقیقات و نبود مراکز پژوهشِی مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره های 
آموزش بلندمدت، کمبود شــدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان 
ارتباط منطقی میان آموزش های دانشگاهی رشته های بیمه با نیازهای واقعی 

صنعت بیمه کاماًل چشمگیر است.
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صنعت بیمه یکی از حوزه های اقتصادی بســیار مهم اســت که علی رغم 
اهمیت نافذ آن در افکار عمومی، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.

طبق آمار میزان نفوذ بیمه در سال 95، در مقایسه با سال ماقبل آن )1394( 
حدود 6 درصد افزایش داشته است.

هر اندازه نفوذ بیمه در جامعه با افزایش بیشتری همراه شود، به همان میزان 
شاهد رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی فزاینده تری خواهیم 
بود و در نقطه مقابل عدم استقبال از این صنعت می تواند امنیت اقتصادی 

، رفاه و رونق عمومی کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد.
یکی از ابعاد حائزاهمیت و برجســته بیمه، به ســرمایه گذاری معطوف می 
شود که در سایه افزایش تعداد بیمه شدگان در کشور ایجاد شده و طبیعتًا 

در جامعه ای که سرمایه گذاری تقویت می شود، فرآیند توسعه اقتصادی 
نیز با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

برخی کارشناســان معتقدند به موازات توســعه بیمه، پس اندازها نیز حجیم 
تر و وسیع تر خواهند شد و قطعًا در چنین مسیری به توفیقات ارزنده تری 

در حفظ ثروت ملی نائل خواهیم شد.
 منصور نجاتی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و 
بیمه، در ارتباط با جایگاه صنعت بیمه در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای 
جهان گفت:  تحقیقات و ارزیابی های انجام شده در سال 95 ،نشان می دهد 
از حیث ضریب نفوذ بیمه، ایران در رتبه 62 و از منظر سرانه حق بیمه که سه 
میلیون و 500 هزار تومان برآورد می شود، در جایگاه 68 جهان قرار دارد.

کندوکاوی در صنعت بیمه ایران

حضور بیش از 33 هزار 
نمایندگِی فعاِل بیمه در کشور
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کارشناس اقتصادی گفت: میزان صدور بیمه نامه های سال 95 در مقایسه 
با سال قبل آن، قریب به 15 درصد رشد داشته که با چنین اوصافی می توان 
گفت برای بیش از 58 میلیون نفر بیمه نامه صادر شده که البته از این میان 
برخی از بیمه ها ضروری و اجباری است و برخی دیگر )علی رغم اهمیت و 
نقش نافذی که در پوشش خسارات احتمالی ایفا می کند( از حیث قانونی 

ضرورتی برای آن تعریف نشده است.
نجاتی گفت: عمده بیمه نامه های صادر شده مشمول بیمه هایی همچون 
شخص ثالث، مازاد، حوادث رانندگی، بدنه اتومبیل و ...می شود که مجموعًا 

82 درصد بیمه ها را به خود اختصاص داده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در این میان، صدور بیمه نامه هایی 
همچون درمان، عمر، آتش سوزی حدود عددی معادل 4/5 تا 5/5 درصد 

را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد اکنون 31 شرکت بیمه در ایران فعالیت 
می کنند که با احتســاب ســه شرکت بیمه خارجی فعال در کشور، این عدد 

و رقم به 34 بیمه افزایش پیدا می کند.
نجاتی گفت: یکی از مالحظاتی که مردم برای برخورداری از پوشش بیمه 
ای مد نظر قرار می دهند به حق بیمه پرداختی معطوف می شود که به دلیل  
محدودیت های معیشتی و اقتصادی که برخی با آن مواجه هستند، رغبت 

چندانی به آن نشان نمی دهند.
محقق و پژوهشــگر اقتصادی گفت:  در طول ســالیان اخیر اقبال عمومی 
نســبت به برخورداری از بیمه افزایش یافته اما همچنان با نقطه مطلوب 

فاصله بسیاری داریم که انتظار می رود با این روندی که شاهد آن هستیم، 
دایره وســیع تری از افراد و گروه های اجتماعی خود را در معرض بیمه و 
خدمات مرتبط با آن قرار دهند.امیر صداقتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی 
در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در ارتباط با تعداد نمایندگی های 
بیمــه در کشــور از حیث کمیت و تکثر،گفــت: طبق آمار حدود 33 هزار و 
400 نمایندگی عمومی در کشــور فعالیت می کنند که این عدد و رقم در 
خصوص نمایندگی های عمر بیش از 10 هزار نفر و تعداد شــعب بیمه نیز 

در مجموع یک هزار و هفتاد و نه شعبه برآُورد می شود.
وی افزود: صنعت بیمه در دو حوزه بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی تقســیم 
بندی می شود که در سال گذشته سهم بیمه های غیرزندگی در کل کشور 
حدود 87 درصد برآورد شده و بیمه های غیرزندگی نیز عدد 13 درصدی را 

به خود اختصاص داده اند.
صداقتــی گفت: با در نظــر گرفتن ضریب بیمه های زندگی در جهان )55 
درصد( به عمق و فاصله جدی میان ما و ســایر کشــورها پی خواهیم برد . 
از ســوی دیگر در بخش صدور بیمه نامه در کشــورهای توســعه یافته نیز 

بیش از 95 درصد از صدورها به بیمه های غیر زندگی معطوف می شود.
محقق و پژوهشــگر اقتصادی بیان کرد: در صورت اجباری نبودن برخی 
بیمه ها همچون شخص ثالث، ضریب کمی بیمه در کشور با اُفت و کاهش 
محسوســی مواجه می شــد و  با عنایت به ضرورت تعریف شده برای چنین 
بیمه هایی بخشــی از این اعداد و ارقام با لحاظ شــدن بیمه های اجباری 

احصاء شده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: طبق اخبار منتشر شده  در سال 
95، قریــب بــه 28 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت و 59 میلیون فقره 

بیمه نامه صادر شده است.
وی افزود: این ارقام، نوید بخِش حرکت رو به جلو در صنعت بیمه کشــور 
است که البته برای حصول توفیقات حداکثری باید نسبت به رفع نواقص 

و کاستی های موجود، با تدابیِر سازنده تری اتخاذ شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: از حیث ضریب نفوذ بیمه، آمارها رقم 
2/18 را نشــان می دهد و این در شــرایطی است که متوسط میانگین نفوذ 
بیمه در جهان بر اســاس آنچه نشــریات معتبر جهانی منعکس کرده اند، 
بیش از 6 درصد است که این اعداد، موید این ضرورت است که علی رغم 
رشــد ضریب نفوذ بیمه بعد از جنگ تحمیلی، همچنان باید برای افزایش 

فزاینده تر نفوذ بیمه در ایران، تالش های الزم مد نظر قرار گیرد.
وی افزود:  ضریب نفوذ بیمه در تمامی شهرها و استان های کشور یکسان 
نیست و در هر نقطه ای به فراخور شرایط و جمعیت ساکن در آن، متفاوت 
است.محقق و پیوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد:  بیشترین ضریب 
نفوذ بیمه متعلق به شهر تهران است که به هر ترتیب با عنایت به موقعیت 
خــاص پایتخــت، ایــن ضریب، غیر منتظره و تعجب آور نیســت، اما باید 
تالش شود در تمامی نقاط کشور، ضریب نفوذ با افزایش هر چه بیشتری 
همراه شود که به تبع هر آنچه شاهد توسعه بیمه در کشور باشیم به همان 
میزان امنیت و پشتوانه اقتصادی خانوارهای ایرانی با انسجام افزون تری 

توأم خواهد شد.



جاده پر پیچ و خم گسترش 
بیمه های زندگی در کشور
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در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی 
از عوامــل مهم و تعیین کننده عدم توســعه این صنعت، 

توسعه نیافتن بیمه های زندگی عنوان می شود.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش » چالش های صنعت بیمه در 
ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است 

به بررســی چالش های بیمه در این کشور، می پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم اکنون تعداد 3۰ 
شــرکت بیمه مستقیم و اتکائی همراه با یک  نهاد نظارتی 
در بازار بیمه )اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد( فعالیت 
می کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد 
صنعــت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشــده، ترکیب 
پرتفوی و ســایر شاخص هایی که بر اساس آن ها سطح 
پیشــرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه گیری و با یکدیگر 
مقایسه می شــود، درمی یابیم که صنعت بیمه کشورمان 
از ظرفیت های موجود، بهره برداری کافی نکرده اســت و 
جایگاه مناســبی در بازارهای منطقه ای و بین المللی بیمه 

ندارد.
بر اســاس گزارش های آماری بین المللی در سال 2۰14 
میالدی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل 4 میلیون 
و 778 هزار و 24۵ دالر )آمریکا( بوده است که کشور ما 
با تولید حق بیمه ای معادل 7 هزار و 4۵8 میلیون دالر به 
 اندازه ۰/16 درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته 
و ازاین جهت در رده 4۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور 
با رتبه 26، تایلند با رتبه 31، مالزی با رتبه 34، اندونزی 
با رتبه 36، ترکیه با رتبه 39، امارات متحده عربی با رتبه 

42 و عربســتان سعودی با رتبه 43 قرار گرفته است.
کل حق بیمه های زندگِی جهان نیز معادل 2 میلیون و 6۵4 
هزار و ۵49 دالر )آمریکا( بوده اســت که ایران با تولید 
حق بیمه ای معــادل 721 میلیون دالر به اندازه 3 درصد 
در تولیــد حق بیمه های زندگی در جهان نقش داشــته و 
ازاین جهت در رده ۵7 جهان، بعد از کشورهای سنگاپور 
با رتبه 2۵، تایلند با رتبه 26، مالزی با رتبه 3۰، اندونزی 
بــا رتبه 31، امارات متحده عربی بــا رتبه 43، ترکیه با 
رتبه 47 و پاکستان با رتبه ۵1 گرفته است. ضریب نفوذ 
بیمه در این ســال برای ایران 1/9 برای کل حق بیمه ها 
و به تفکیــک،1/7 برای بیمه های غیر زندگی و ۰/2 برای 
بیمه های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان 

در رتبه 62 قرارگرفته است.
بر اســاس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشــور 
ما از رقم 4 تریلیون و 63 میلیارد ریال در ســال 1379 

که تمام آن توســط بیمه های دولتی حاصل شده، به ۵9 
تریلیون و 13۵ میلیارد و 947 میلیون ریال در سال 1389 
رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و 4۰۰ درصدی 
است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، 
خصوصی سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد 
اما نمی توان از اثرات ساختاری آن به ویژه در حوزه رقابت 
غافل بود. به عالوه تعداد بیمه نامه های صادرشده در سال 
1379 برابــر 7 میلیون و 979 هزار و 814 فقره بوده که 
تمام آن را بیمه های دولتی صادر کرده  بودند اما در ســال 
1389 این رقم، چهار برابر شده و به 32 میلیون و ۵۵6 
هزار و 816 فقره رسیده که خوب است بدانید ۵۰ درصد 

ایــن تعداد را بیمه های خصوصی صادر کرده اند.
موضوع دوم، خسارت هاســت. در بخش خسارت ها نیز 
بخش خصوصیی بیمه بســیار فعــال و تأثیرگذار بوده و 
اســت. آمارها نشان می دهند که رقم خسارت ها در سال 
1379 برابــر با 2 تریلیون و 463 میلیارد و 8۰۰ میلیون 
ریــال بوده که بالطبــع تمام آن را بخش دولتی پرداخت 
کرده اســت. این رقم، ده ســال بعد بــه 38 تریلیون و 
867 میلیــارد و 629 میلیون ریال رســیده که در حدود 
۵۰ درصد آن توســط بیمه های خصوصی پرداخت  شده 
اســت. به  عبارت  دیگر، از گذشته تاکنون پوشِش بخِش 
قابل توجهــی از ریســک های موجود بــر دوش بخش 

خصوصی کشور بوده است.
در میان رشــته های بیمه ای، باالترین ســهم به شخص 
ثالث اختصاص دارد که مجموع ســهم آن با دو رشــته 
حــوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرســه اختصاص به 
اتومبیل دارند، نزدیک ۵8 درصد است و سایر 12 رشتة 
بیمــه ای دیگر فقط 42 درصد ســهم حق بیمه دریافتِی 
صنعت بیمه کشــور را در دوره بررســی  شــده به خود 

اختصاص داده اند.
یکی از نکات جالب، ســهم پاییــن بیمه هاي زندگی در 
ایران اســت که این امر، شــرکت هاي بیمه را در امور 
ســرمایه گذاری دچار ریسک باالیی نموده است؛ چراکه 
در بیمه هــاي زندگــی، بیمه گر با توجــه به تعهداتی که 
متحمل شــده است، می تواند حق بیمه دریافتی بیمه گذار 
را به ســرمایه گذاری در امور مناســب ببرد و براي آن 
برنامه ریزی کند؛ درحالی که در ســایر رشته های بیمه ای 
کــه ماهیــت غرامتی دارنــد، بیمه گــر به محض وقوع 
خســارت بر بیمه گذار، بایســتی خسارت آن را پرداخت 
کند و چون احتمال وقوع خســارت از قبل معلوم نیست؛ 

31 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  / آذر ماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

اقتصادی



بنابرایــن وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشــته های 
غیرزندگی توســط بیمه گر دریافت می شــود، عموماً در 
سرمایه گذاری های کوتاه مدت و با بازدهی پایین استفاده 

می شود.
یکی دیگر از مواردي که می توان به آن اشــاره کرد و آن 
 هم به مثابه مورد قبلی یکی از مشکالت صنعت بیمه کشور 
تلقی می شــود، سهم 42درصد رشته شخص ثالث است 
که به صورت اجباري اســت و تمامی دارندگان وســایل 
نقلیــه موتورِي زمینی مکلف به خرید بیمه نامه شــخص 
ثالث هســتند؛ به طوری که بر اساس ماده یک قانون بیمه 
اجباري، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري 
زمینی در مقابل شــخص ثالث، مصوب 26/4/1374 و 
اصالحیــه مترتب بر آن در تاریــخ 31/2/1387، کلیه 
دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این که 
اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف اند وسایل نقلیه 
مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث 
وســایل نقلیــه مزبور یا یدك و تریلــر متصل به آن ها یا 
محموله های آن ها به اشــخاص ثالث وارد می شود،- نزد 
یکی از شــرکت هاي بیمه که مجوز فعالیت در این رشته 

را از بیمه مرکزي ایران داشــته باشد، بیمه نمایند.
باال بودن ســهم رشــته اجباري شخص ثالث در صنعت 
بیمه کشــور، نشان دهنده نگرش جامعه به بیمه به عنوان 
یک هزینة شــاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه 
و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناســب با متوسط جهانی، 
شده اســت. در چنین شرایطی می توان گفت مادامی که 
سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور باالی 4۰درصد 
باشد، موفقیت شــرکت هاي جدید بیمه ای زمانی ایجاد 
می شــود که با معرفی محصوالت جدید از ظرفیت بالقوه 
موجود اســتفاده کنند و ضمن آن که سهم بازاري خود را 
در کشور افزایش می دهند، شاخص های بیمه ای همانند 

ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشــند.
تا خردادماه 1392 ، تعداد 27 شــرکت بیمه  بازرگاني با 
مجــوز بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایران در عرصه  
بیمه ی کشــور فعالیت داشــتند که یکي از آن ها شرکت 
دولتي(بیمه ایران( و بقیه شــرکت ها، غیردولتي هستند. 
از میان شــرکت های ذکرشده،دو شرکت، صرفاً در زمینه  
بیمه های اتکایي و دو شــرکت هــم در حوزه  پي.اند.آي 
فعالیت می کنند و بقیه  آن ها، شــرکت های بیمه  مستقیم 
هســتند. در صنعت بیمه، نزدیک به 89 هزار نفر فعالیت 
داشتند که حدود 17.6 هزار نفر آن ها کارکنان شرکت ها 

و بقیه در شــبکه فروش و خدمت رســانی شاغل بودند. 
عالوه بر این، حــدود 31 هزار نفر نماینده بیمه عمومی، 
بیــش از 3.4 هزار نماینده بیمه عمر، تعداد 41۵ کارگزار 
و 17۵ ارزیاب خســارت بیمه ای در این صنعت مشغول 

به فعالیت بودند.
غالباً در بررســي وضعیت صنعت بیمه  کشــور، حق بیمه  
تولیــدي، ســرانه  حق بیمه، ضریب نفــوذ بیمه و میزان 
انحصار در بازار به عنوان شــاخص های کلیدی بررسي 
می شــود. در ســال 1391، طبق آمار منتشرشده بیمه 
مرکــزی جمهوری اســالمی ایران، شــرکت های بیمه 
بازرگانــی حدود 39 میلیــون بیمه نامه صادر کرده اند که 
بــه تولید 131 هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شــده 
اســت. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران منتشــر کرده اســت، حق بیمه  ســرانه بیمه های 
بازرگانی در ســال 1391، معادل 1.7 میلیون ریال بوده 
است؛ همچنین در سال 1391، ضریب نفوذ بیمه به 1.9 

درصد رسیده است.
میزان انحصار در بازار بیمه در سال 1391، بر مبنای درجه  
تمرکز هرفیندال- هرشــمن نیز به عدد 2324 رســیده 
اســت. طبق آمار، حق بیمه  اجباری شخص ثالث در سال 
1391 حدود 4۵ درصد کل بازار بیمه  کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت. به عالوه، سهم حق بیمه  زندگی از 
کل پرتفــوی صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی 6۰ درصد و در 

کشورهای منطقه حدود 2۵ درصد است.
این نسبت در ایران در سال 1391، به 7.8 درصد رسیده 
اســت. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از 
عوامل مهم و تعیین کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه 
نیافتن بیمه های زندگی عنوان می شود؛ البته بخش مهمی 
از دالیل توسعه نیافتگی این نوع از بیمه ها عالوه بر وجود 
سایر سازمان های بیمه گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه 
خدمات درمانی و نبود شــبکه فروش تخصصی بیمه های 
عمر به شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشــور و عواملی 
چون بی ثباتی سیاست های پولی و مالی، تورم و افزایش 
مستمر قیمت های دارایی های ثابت، سطح پایین درآمد، 
بار تکفــل و... برمی گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه 

عمر را متزلزل و نااستوار می سازد.
با توجه به گزارش نشــریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه 
ایران در ســال 2۰12 معادل 1/6۵% تخمین زده  شده 
است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه های 
زندگــی و غیرزندگی در ایــران به ترتیب 1/۵2 و ۰/13 
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درصد گزارش  شــده است که رتبه ایران بر اساس نرخ 
تخمین زده شــده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 است.

نــرخ ضریب نفوذ ایــران با میانگیــن جهانی، تفاوت 
چشمگیري دارد و بااین که همراه با رکود جهانی، متوسط 
نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه کاهش بوده اســت 
اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشــور روندي صعودي داشته 
است. علی رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور 
و جهــان، همچنان این اختالف قابل توجه اســت و نکته 
قابل توجه این که این اختالف در بیمه هاي زندگی بســیار 

بیشتر است.
اختالف ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی ایران و متوسط 
جهانی از 2/۵ در ســال 2۰۰2 به 1/3 در ســال 2۰12 
کاهــش  یافته اســت؛ درحالی که طبق نمودار ۵، اختالف 
ضریب نفوذ بیمه های زندگی ایران و متوســط جهانی از 
4/86 در ســال 2۰۰2 به 3/6۵ در ســال 2۰12 کاهش 
 یافته اســت که نشــان می دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ 
بیمه هــای غیرزندگی بین ایران و جهان بســیار کمتر از 
تفاوت ضریب نفوذ بیمه های زندگی و کل میانگین جهانی 
است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش 

بیمه های زندگی در کشور جستجو کرد.
به طورکلی می تــوان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ 
بیمه ای کشــور از 1/41 در سال 139۰ به 1/93 در سال 
1391، هرچند نشــان دهنده عملکرد روبه گسترش این 
صنعت اســت و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشــد 
منفــی اقتصاد ملی مطلوب بوده اســت اما عواملی چون 
افزایــش حق دیه )افزایش حق بیمــه ثالث( و کاهش 
رشــد اقتصادي کشــور به دلیل تحریم هاي اقتصادي بر 
افزایش نرخ ضریِب نفوذ، اثر داشته است. همان گونه که 
مشــاهده دیدیم، اختالف رشد حق بیمه های دریافتی در 
ســال 1391 نسبت به مدت مشــابه آن نسبت به رشد 
جاری تولید ملی در سال 1391 بسیار باالست؛ ازاین رو 
کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه ها 

بر نرخ ضریب نفوذ تاثیر چشــمگیری داشته است.
از دیگر یافته های این پژوهش آن اســت که صنعت بیمه 
نتوانسته از بسیاري از ظرفیت های موجود در بخش های 
اقتصادي، بهره برداری کند و علی رغم وجود پیشرفت های 
ســاختاري در ســال های اخیر که منجر به رفع برخی از 
موانع توسعه صنعت بیمه  شده اما صنعت بیمه در بخش 
بیمه هاي زندگی در این ســال ها عملکرد موفقیت آمیزی 
نداشــته است. درواقع این صنعت با بی تعادلی در بخش 

بیمه هاي زندگی و غیرزندگی مواجه اســت. این در حالی 
اســت که بیمه های زندگی، سهم باالیی در صنعت بیمه 
بسیاري از کشورهاي جهان دارند و سهم بیمه زندگی در 
دنیا حدود ۵8درصد از کل حق بیمه هاي دریافتی اســت.

موضوع دیگري که در اقتصادهاي نفتی مثل اقتصاد ایران 
مطرح است، مســأله درآمدهاي نفتی در تولید ناخالص 
داخلی است که عماًل نتیجه فعالیت های اقتصادي نیست و 
باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار 
گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی 
اقتصاد )که رقم 2/13درصد( اســت ،نشان دهنده نفوذ 
باالي صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایســه 
با بخش نفتی است. این موضوع از یک سو بیانگر استفاده 
نکردن کافی صنایع نفت و انرژي از پوشش های بیمه ای 
داخلی است و از سوي دیگر نشان دهنده استفاده نکردن 
صنعت بیمه کشــور به میزان کافی از این ظرفیت است.

نکته دیگری که در این گزارش به آن توجه شــده است، 
بحــث بیمه هاي اجتماعی اســت. با توجــه به جریان 
خصوصی سازی بیمه هاي اجتماعی در بسیاري از کشورها 
و ورود این بیمه ها به بیمه هاي زندگی و درمان و همچنین 
با توجه به اعداد و ارقام استخراج شدة بیمه هاي اجتماعی 
در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه ای در داخل 
کشور است، باید تدابیر الزم براي ورود بخشی از بیمه هاي 
اجتماعی به بخش بیمه هاي خصوصی )بازرگانی( صورت 
گیــرد تا بتوان از ایــن ظرفیت باال نیز در ارتقای صنعت 

بیمه بهره جست.
بر مبناي اطالعات به دست آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات 
بیمه اِی ارائه شــده در خارج از صنعت با عنوان بیمه هاي 
اجتماعی، برابر 7/6۵ درصد برآورد شــده اســت که با 
جمــع حق بیمه هاي اجتماعــی و بازرگانی، ضریب نفوذ 
بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با 9/۵8 درصد به دســت 
می آید. گفتنی است که مبناي انتشار آمار و ارقام جهانی 
در ارتبــاط با بیمه هاي بازرگانی، آماري اســت که بیمه 

مرکزي جمهوری اســالمی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه ای ارائه شده در کشور از سوي 
مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتري داشته و بیشتر مبتنی 
بــر اصول بیمه هاي بازگانی باشــند و همچنین بر مبناي 
قانون، تحت نظــارت بیمه مرکزي قرار گیرند، می تواند 
در جهت حفظ منافع بیمه گذران مؤثر باشــد، نظارت بر 
آن هــا را هموارتر ســازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی 

بیمه کشور را نمایان سازد.
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��بازار�نفت�یکی�از�پرچالش�ترین�بازارهای�تجاری�دنیاست�نوسان�قیمت�ها�تقریبا�اقتصاد�همه�کشورها�را�تحت�تاثیر�قرار�می�دهد؛خاصه�
کشورهای�نفت�خیز،�چه�آنکه�اکثر�کشورهای�نفت�خیز�به�دلیل�ساختار�بودجه�ای�خود�وابسته�به�نفت�هستند�و�هرگونه�کاهش�قیمت،اقتصاد�

این�کشورها�را�تحت�تاثیر�قرار�می�دهد�
�از�عربســتان�که�تولید�نفت��10میلیون�بشــکه�ای�دارد�تا�ونزوئال�که�در�دوســال�اخیر�به�دلیل�کاهش�بهای�نفت،اقتصادی�ورشکســته�را�
یدک�می�کشد،همگی�چشم�به�قیمت�نفت�در�بازار�سال�آینده�میالدی�دارند�حتی�کشورهایی�مثل�چین�با�نرخ�رشد�اقتصادی�دو�رقمی�هم�

برایش�قیمت�نفت�به�عنوان�موتور�توســعه،�سرنوشت�ساز�است�
از�همین�رو،�وقتی�اوپک�برای�ســومین�بار�در�آســتانه�تصمیم�برای�تمدید�طرح�کاهش�تولید�قرار�گرفت،�بازار�به�شــدت�واکنش�نشــان�
داد��قیمت�نفت�در�یک�ماه�اخیر،وضعیت�رو�به�رشدی�را�در�بازار�به�نمایش�گذاشته�و�همین�موضوع�تولیدکنندگان�روسی�را�برآن�داشته�
بود�تا�مقامات�کشورشــان�را�برای�خروج�از�پیمان�طرح�کاهش�تولید�نفت�با�اوپک�ترغیب�کنند��درخواســتی�که�در�نهایت�با�پافشــاری�
عربستان�و�چراغ�سبز�مقامات�روس�به�این�توافق�به�نفع�هواخواهان�طرح�کاهش�تولید�منجر�شد�چشم�انداز�بازار�نفت�حاال�در�آستانه�
ســال�جدید�میالدی،مثبت�اســت�قریب�به�اتفاق�تحلیلگران�اقتصادی�می�گویند،قیمت�نفت�برپایه��50تا��60دالر�خواهد�چرخید�چنین�
چشــم�انداز�قیمتی�نســبت�به�چهارســال�پیش�در�همین�زمان،یک�گام�به�جلو�برای�رشد�اقتصادی�کشورهای�نفت�خیز�به�شمار�می�رود�تا�

با�خیال�آســوده�تری�نســبت�به�برنامه�های�میان�مدت�و�بلند�مدت�خود�تصمیم�گیری�کنند�

نفت 50 دالری اقتصادایران را متحول می کند؟

گام روبه جلو اقتصاد کشورهای 
نفت خیز

متین دخت والی نژاد



35 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  / آذر ماه 1396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

قیمت نفت،ایران و بودجه های وابسته
ایران هم از این دایره خارج نیســت.اگرچه در ســالهای گذشــته تالش دولت 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت بوده اما هنوز تبعات نوســان قیمت نفت،دامن 

اقتصاد کشور و بودجه های ساالنه را گرفته است.
همین چندماه پیش بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 
از تاثیرکاهش بهای نفت بر بودجه امســال ســخن گفته بود.بنا به گفته محمد 
باقر نوبخت»قیمت نفت در بودجه 50 دالر در نظر گرفته شده بود، اما با توجه 
به افت قیمت نفت به حدود 47 دالر بودجه سال جاری عمال تحقق نمی یابد و 
از 346 هزار میلیارد تومان در حد 309 هزار میلیارد تومان تحقق می یابد. پیش 

بینی ما این است که قیمت نفت پایین تر از این هم بیاید.«
او اعــالم کــرده بــود که » قیمت نفت از 104 دالر در ســال 92 به 44 دالر به 
طور متوسط در سال 95 رسید. بنابراین مي توان گفت که قیمت نفت بیش از 
58 درصد کاهش داشته است. از سال 92 تا 95 درآمدهاي نفتی 157 میلیارد 
دالر بود که در مقایسه با سال های 88 تا 91 که 251 میلیارد دالر بود، نشانگر 
کاهش 37 درصدي اســت.« قیمت نفت در بودجه ســال 96 هر بشکه بین 46 
تا 50 دالر در دولت پیشــنهاد شــد،اما در نهایت نفت 50  دالری به تصویب 
رســید. با این حال بخت با بودجه ریزان یار نشــد و قیمت نفت در ســال گذشته 
کمتر از قیمت پیش بینی شده در بودجه رسید. این روزها بودجه 97 در مراحل 
پایانی تدوین قرار دارد.هرچند  هنوز از قیمت نفت در بودجه رونمایی نشده،اما 
سناریوهای مختلفی هم مطرح می شود.خبرهای غیر رسمی حکایت از تصمیم 
بودجه ریزان برای نفت 50 تا 50 دالر خبر می دهد.با این حال برخی کارشناسان 
هم هشدار می دهند که دولت باید قیمت نفت را در بودجه پایین تر از قیمت های 
جهانی در نظر بگیرد. ســید حمید حســینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
به خبرآنالین می گوید:»روند بازار نفت تا 6 ماه آینده قابل پیش بینی اســت و 
شــاهد این خواهیم بود که با همین روندی که در هفته های اخیر اتفاق افتاد، 
بازار نفت در همین مسیر به کار خود ادامه بدهد. بنابراین کاهش قیمت در بازار 
رخ نخواهــد داد و قیمت هــا بــر روی 55 دالر الی 60 دالر خواهد چرخید. پیش 

بینی می شود که قیمت ها باالتر از میانگین 55 دالر باشد.«
او اضافه کرد:» اوضاع ونزوئال، اوضاع خوبی نیست؛ این کشور پیش از این روزانه 
2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز نفت تولید می کرد، اما در حال حاضر به زور 
یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. همه این عوامل نشان 
می دهد که هیچ دلیل برای اینکه قیمت ها کاهش پیدا کند در بازار وجود ندارد 
و می توانیم امیدوار باشیم که نفت در کانال 60 دالر می ماند. می توانیم بودجه 
آینده کشــور را بر 55 دالر ببندیم.« هنوز مشــخص نیست که دولت در بودجه 
ســال آینده چه تصمیمی برای نفت می گیرد، اما بنا به گفته کارشناســان قیمت 
نفت 50 دالری در بودجه 97 قیمت معقولی اســت. باالتراز این رقم،احتمال 
ریسک محقق نشدن برنامه های عمرانی دولت را باال می برد و در مقابل ارقام 
پایین تر با توجه به هزینه بر شــدن طرح های نیمه تمام برای کشــور،می تواند 
برنامه هــای دولــت را بــه لحاظ زمانی به تعویق بینــدازد. از طرف دیگر پیش 
بینی هایی که موسسات مطالعات بین الملی از قیمت نفت جهانی در سال 2018 
میالدی اعالم می کنند،حکایت از نفت بشــکه ای بیش از 55 دالر دارد.دولت 
روحانی چهارســال فرصت دارد که در شــرایط متعادل قیمت نفت،برنامه های 
عمرانــی و اصالحی خود را اجرایی کند.شــاید این فرصــت دیگرقابل تکرار 
 نباشــد،چه آنکــه تا پایان چشــم انــداز 1404 کمتر از8 ســال فرصت باقی

 است.

افق کشورهای نفت خیز
اصالحات اقتصادی در سایر کشورهای نفت خیز هم در جریان است.مهمترین 
این برنامه ها چشم انداز 2030 عربستان سعودی است.سیاست هاي اقتصادي 
حکومت عربســتان به ســمت اقتصاد آزاد و کاهش وابســتگي به درآمد نفت 
گرایش دارد.این کشــور ابتدا با کاهش بودجه دولت به ســمت بودجه ریاضتي 
پیش رفت و حاال تصمیم دارد که خصوصی سازی را در حوزه نفت خود اجرایی 
کند.عربســتان به شــدت به دنبال افزایش بهای نفت برای اجرای برنامه های 
خود است. سال گذشته در جریان نشست 171 وزرای نفت و انرژی کشورهای 
عضو اوپک  که در 30 نوامبر 2016 برگزار شد، طرح کاهش تولید نفت جهت 
توازن در عرضه و تقاضا در بازار مصوب شد و اعضا تصمیم گرفتند تولید نفت 
خود را به سطح 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز متوقف کنند؛ این تصمیم 
به عبارتی روزانه یک میلیون و 200 هزار بشــکه از تولید اعضای این ســازمان 
را کاهش داد.حاال با تصمیم اخیر اوپک،برنامه کاهش تولید نفت تا پایان سال 

2018 تمدید شده است. 
روسیه به دنبال عربستان

این شــرایط برای روســیه هم وجود دارد. رضاپدیدار رییس انجمن سازندگان 
تجهیزات نفتی در یادداشتی نوشت:»48 درصد از اقتصاد روسیه متکی به فروش 
نفت و فرآورده های آن اســت. عربســتان نزدیک به 80 درصد از اقتصادش را 
با اتکای به نفت اداره می کند و در یک ســال و نیم اخیر، فروش فرآورده های 
نفتی به دلیل نقصان درآمدهای ملی در این کشور تا سقف 80 درصد با افزایش 
قیمت روبه رو شــده اســت.  وابســتگی روسیه و عربستان به نفت پایبندی این 
کشورها به طرح فریز نفتی که نتایج مثبتی برای تولیدکنندگان به همراه داشته 

را ثابت می کند.«
به گفته وی »طرح فریز نفتی با توافق کشورهای عضو اوپک مثل عربستان، 
ایران و عراق و تولیدکنندگان غیر اوپکی مثل روسیه تا مارس 2017 ادامه پیدا 
کرد و از نتایج مثبت آن تثبیت بازار نفت و جلوگیری از ســقوط قیمت طالی 
سیاه بود. البته این پیمودن این مسیر برای کشورهای عضو اوپک به ویژه روسیه 
و عربستان آسان نیست. یکی از مهم ترین خریداران نفت جهان یعنی آمریکا 
طرح استفاده از مخازن شیل اویل و استخراج نفت از الیه های روسی را دنبال 

می کند. طرحی که در عمق کمتر  و آسان تر آمریکا را به نفت می رساند.«
واکنش بازار به توافق

روز پنج شنبه قبل از آغاز دیدار اوپک در وین پیش خرید نفت خام برنت برای 
تحویل در ماه فوریه، که بنچ مارک بین المللی قیمت نفت اســت، در ســاعت 
11:16 دقیقه به وقت تهران در بشــکه 62.73 دالر معامله شــد که 20 سنت 
یا 0.3 درصد نسبت به قیمت بسته شده قبلی خود باالتر بود. قیمت نفت در 
روز جمعه صبح فردای جلسه ای که چندین کشور برای کاهش تولید نفت در 
بازار تصمیم گرفتند، به باالترین حد دو سال و نیم گذشته رسید. نفت وست 
تگزاس اینترمدییت 98 سنت یا 1.7 درصد افزایش پیدا کرد و به قیمت 58 
دالر و 38 ســنت رســید. فاصله این قیمت با بیشترین قیمت سال جاری که 
59 دالر و 5 ســنت بوده کم اســت. این قیمت باالترین حد نسبت به جوالی 
2015 بوده است.بنچمارک بین المللی نفت خام برنت نیز با افزایش یک دالر 
و 11 سنت یا 1.8 درصد به 63 دالر و 74 سنت رسید که به بیشترین حد خود 
در سال جاری که 64 دالر و 65 سنت بوده نزدیک شد. نفت اگرچه به گفته 
برخی کارشناســان نقمت اســت،اما اگر تجربه ای همانند نروژ در کشورهای 

نفت خیز اجرایی شود،می تواند موجب توسعه یافتگی شود.
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با وجود گذشــت یک ســال از رســوایی ها و چالش های اوبر، این شرکت 
هنوز هم با ارزش ترین اســتارت آپ ایاالت متحده است.

طی چند سال گذشته، تعداد شرکت های خصوصی با ارزش بیش از یک 
 میلیارد دالری-به اصطالح تک شــاخ ها )unicorns(- افزایش یافته

 است.
اما زمانی که استارت آپ های بیشتری به تک شاخ ها تبدیل شدند، یک 
 ،»decacorns « :کالس جدیــد از اســتارت آپ ها هم بــه وجود آمد

اســتارت آپ هایی که بیش از 10 میلیارد دالر ارزش دارند.
اوبــر و Airbnbs جزیــی از ایــن اســتارت آپ ها هســتند. با کمک 
Pitchbook لیســتی از اســتارت آپ هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد 
دالر به دســت آمد. این اســتارت آپ ها اگر در نهایت عمومی شــوند و یا 
اینکــه خصوصــی باقی بمانند، باز هــم تاثیر زیادی بر صنعت تکنولوژی 

گذاشته اند.
در اینجا 7 مورد از با ارزش ترین استارت آپ های امریکا آورده شده است:

Dropbox
ارزش: 10 میلیارد دالر

مدیرعامل: درو هوستون
Dropbox از سال 2014 به ارزش 10 میلیارد دالر رسید، درست بعد 
از دوره مالی 617 میلیون دالری اش. از آن به بعد، این شــرکت تمرکز 
 Dropbox Enterprise خود را روی مشــتریان تجاری گذاشت و

را از ســال 2015 راه اندازی کرد.
این شــرکت از ســال 2016 ســعی کرد هزینه هایش را کاهش دهد. 
این اســتارت آپ هرســال رقمی حدود 25 هزار دالر برای هر کارمندش 
هزینه می کند. در حالی که Dropbox حساب های مالی خود را فاش 
نمی کند، اما گزارش شده است که درآمد سال گذشته آنها بیش از 500 

میلیون دالر بوده است.
Samumed

ارزش: 12 میلیارد دالر
مدیرعامل: عثمان کبیر، ســودت ســامیکوگلو/ کارشناس ارشد پزشکی: 

یوسف یازیکی
Samumed یک استارت آپ فناوری سالمت در سن دیگو است که 

روی تغییرات پیری تمرکز کرده اســت.

این اســتارت آپ 300 میلیون دالر در بودجه ســرمایه گذاری خود جذب 
کرد که همه به لطف درمان های انقالبی برای بازســازی مو، پوســت، 

استخوان و مفاصل بوده است.
Samumed ســال 2008 تاســیس شــد. این استارت آپ ها در میان 
چندین آزمایش بالینی، یک آزمایش 52 هفته ای دارد و فاز دوم آزمایش 

آرتروز را در ماه جوالی تکمیل کرده اســت.
Pinterest

ارزش: 12.3 میلیارد دالر
مدیرعامل: بن سیلبرمن

ژوئن Pinterest ،2017 150 میلیون دالر ســرمایه گذاری کرد و به 
ارزش 12.3 میلیارد دالر رسید.

این استارت آپ، ترکیبی از شبکه های اجتماعی و دفترچه خاطرات آنالین 
اســت کــه بیش از 175 میلیون کاربر فعــال دارد که بیش از نیمی از آن 
بین المللی هستند. این شرکت در ماه های اخیر تمرکزش روی بازارهای 
خارج از کشــور مانند انگلســتان، فرانسه، آلمان، ژاپن و برزیل را دوبرابر 
کرده است. آگوست گذشته، Pinterest توانست خدمات نشانه گذاری 

آنالین Instapaper را هم به دســت آورد.
Pinterest انتظار داردکه در ســال جاری درآمدی حدود 500 میلیون 
دالر از طریق تبلیغات به دســت آورد که 67 درصد بیش از درآمد 300 

میلیون دالری اش ســال 2016 خواهد بود.
ســال 2016 شایعاتی مبنی بر ورشکستگی Pinterest منتشر شد، اما 
هجوم ســرمایه گذاران نشــان داد که اولین عرضه عمومی آن می تواند 

باز هم به تعویق بیافتد.
WeWork

ارزش: 21 میلیارد دالر
موسســان WeWork: میگوئل مک کلوی و آدام نئومان

استارت آپ WeWork یک سال شلوغ و پرمشغله را پشت سرگذاشته 
اســت. آنها بودجه خود را به 4.4 میلیارد دالر از طریق ســافت بانک در 

چند ماه گذشته افزایش دادند.
آنها ساختمان جدید 850 میلیون دالری برای ستاد جدید خود خریداری 
کردند و یک دفتر دیگر در ســان فرانسیســکو هم خریدند. آنها همچنین 

چندین اســتارت آپ دیگر را خریدای کرده اند.

استارت آپ هایی که بیش از10 میلیارد دالر ارزش دارند

تک شاخ ها  درآمریکا
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WeWork در حال حاضر با ارزش ترین اســتارت آپ نیویورک اســت.
SpaceX

ارزش: 21.1 میلیارد دالر
مدیرعامل: الون ماسک

در جوالی گذشــته، SpaceX 350 میلیون دالر در بودجه جدید خود 
به دســت آورد که باعث شــد ارزش آن به بیش از 21 میلیارد دالر برسد.
این استارت آپ هوافضایی توسط الون ماسک میلیاردر معروف تاسیس 
شده است. این شرکت سال گذشته 16 موشک به فضا پرتاب کرده است. 
البته طی این مدت خسارت هایی هم دیده است و یکسری از موشک ها 
منفجر شــده اند. اما این شــرکت هنوز هم ایده های بلندپروازانه خود را 
دنبال می کند. ماســک همچنین قصد داردTesla Roadster را در 

سال 2018 راه اندازی کند.
Airbnb

ارزش: 31 میلیارد دالر
مدیرعامل: براون چسکی

اســتارت آپ اجاره خانه Airbnb ســال 2016 با چالش هایی رو به رو 
شــد، امــا بــا این حال او هنوز هم رتبــه دوم در ایاالت متحده را به خود 

اختصاص داده است.
Airbnb ســال گذشته با شکســت های زیادی در سان فرانسیسکو و 
نیویورک مواجه شــد. اما همچنان مبلغ 850 میلیون دالر در بودجه در 

نظر گرفته اســت. او می خواهد یک ســرویس جدید به نام Trips راه 
اندازی می کند و می خواهد به یک شــرکت مســافرتی کامل تبدیل شود.
مارس 2017، ارزش Airbnb به 31 میلیارد دالر رسید. او در ماه نوامبر 
استارت آپ دیگری به نام Accomable را در اختیار گرفت که به افراد 

دارای معلولیــت کمــک می کرد تا امکانات رفاهی در جاده ها پیدا کنند.
Uber

ارزش: 68 میلیارد دالر
مدیرعامل: دارا خسروشاهی

با وجود گذشــت یک ســال از رســوایی ها و چالش های اوبر، این شرکت 
هنوز هم با ارزش ترین اســتارت آپ ایاالت متحده است.

بودجه این اســتارت آپ تاکســی یاب، در ســال های اخیر چند میلیارد 
دالر افزایش داشــته اســت. از جمله 3.5 میلیارد دالر از صندوق سرمایه 
گذاری عربســتان و 2 میلیارد دالر هم در قالب یک وام حمایتی. اخیرا 
هم بلومبرگ در گزارشــی نوشــته اســت که سافت بانک ژاپن قصد دارد 

48 میلیون دالر از ســهم سهامداران اوبر را خریداری کند.
این اســتارت آپ احتماال منتظر پایان ســال 2017 است. سالی که در آن 
چالش های زیادی داشت و مشکالتی فراوانی را پشت سرگذاشته است. در 
این سال تراویس کاالنیک، بنیانگذار این استارت آپ از سمت مدیرعاملی 
 برکنار شــد و از ماه آگوســت، دارا خسروشــاهی مدیرعامل شرکت شده 

است.
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حدود��2ماه�پیش��اعالم�شد؛�تعرفه�صادرات�لبنیات�ایران�به�عراق�به��40درصد�
رسیده�است�

اتفاقی�که�موجب�شــد�تا�کارشناســان�کاهش�صادرات�لبنیات�ایران�را�که��80
درصد�از�آن�به�عراق�می�رفت�را�اعالم�کرده�و�پیش�بینی�کردند�که�شرایط�برای�
تولیدکنندگان�و�صادرکنندگان�صنایع�لبنی�در�ایران�رو�به�وخامت�خواهد�گذاشت�
البته�این�اقداِم�همســایه�غربی�در�ســال�های�گذشــته،��یک�بار�دیگر�هم�تکرار�
شــده�بود�که�با�ورود�وزارت�امور�خارجه�ایران�و�وســاطت�مسئوالن�سیاسی�دو�
کشــور�موضوع�حل�شــد��اما�این�بار�با�اتمام�جنگ�داخلی�عراق�و�شکست�داعش�
بیم�آن�می�رفت�که�دیگر�مســئوالن�سیاســی�کشور�هم�نتوانند�موضوع�را�به�نفع�

صادرکننده�های�ایرانی�تمام�کنند�
افزایــش�نرخ�تعرفه�لبنیات�عراق،یک�اقدام�تبعیض�آمیز�بود

عراقی ها پشت صادرکنندگان ایرانی را خالی کردند

عربستان  مانعی 
در برابر تجار ایرانی

سمیه عرب

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق،  اظهار کرد:  تعرفه صادرات لبنیات 
به عراق برای ما به 40 درصد رســیده که این 

رقم درصد بسیار باالیی است.
وی در ادامــه افزود:  ایــن تعرفه 40 درصدی 
برای تمامی کشــورهایی کــه به عراق، لبنیات 
صادر می کنند در نظر گرفته می شــود تا شرایط 
رقابتی شــکل بگیرد، اما به نظر می رســد این 
افزایش نرخ تعرفه به شــکل تبعیض آمیز، فقط 
بــرای ایران لحاظ می شــود، که این به دور از 

انصاف است.
رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق 
ادامــه داد: اکنــون عراقی ها بــا لبنیاتی که از 
عربســتان، اردن یــا ترکیه وارد کشورشــان 
می شــود، تعرفه های دیگری لحاظ می کنند اما 
با محصولی که برای ما اســت به گونه دیگری 

برخورد می شود.
آل اســحاق تصریــح کــرد: کارخانه های ما با 
مشــکالت زیاد توانسته اند بازار عراق را بگیرند 
و عراقی هــا نیز از نظر کیفیت و قیمت بســیار 
راضی هستند. اما اکنون عربستان  یک شرکت 
خود را تجهیز کرده است و کاالیش را با قیمت 
چنــد برابر ارزان تر از قیمت تمام شــده عرضه 
می کند و به این شــکل سراغ بازار عراقی رفته 
و در مــدت زمان کوتاه تر و با قیمت ارزان تری 

محصولش را می فروشد.
وی ادامــه داد: دولــت عربســتان به صراحت 



39 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  / آذر ماه 1396

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

می گویــد؛ پولــی که به داعــش داده تا ایران از عراق بیرون برود، اکنون 
آن پــول را بــه بخش اقتصــاد می دهد. امروز عراقی ها مرزهایی را که از 
زمان صدام تاکنون بســته شــده بود، باز کرده اند و برای ما تعرفه های 
باالیی گذاشــته اند، در حالیکه برای عربســتانی ها تخفیف لحاظ کردند. 
مــا بــا ترکیه یــا اردن چه تفاوتی داریم. همه مقررات تجاری و اقتصادی 
باید برای همه کشــورها یکســان باشد.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران 
اذعــان کــرد:  اگر کمکی نمی کنند، نبایــد محدودیت هم برای ما ایجاد 
کنند. اکنون در مسائل گمرکی، حمل و نقل و استاندارد ما سنگ اندازی 
می کنند اما برای کشورهای دیگر اینگونه نیست. حداقل باید اینگونه باشد 
که با ما هم مثل دیگر کشورها برخورد شود.وی اضافه کرد: عراقی هایی 
کــه بخواهنــد از ایــران کاال بخرند باید بــا ارز بازار آزاد کار کنند و بانک 
مرکزی ارز آزاد به آنها می دهد اما عراقی هایی که بخواهند از عربســتان 
کاال وارد کننــد از ارز دولتــی اســتفاده می کنند.  اگر یک تاجر عراقی از 
عربســتان کاال وارد کنــد، ارزی کــه دریافت می کند 10 درصد ارزان تر 
برایش لحاظ می شود تا اینکه بخواهد از ایران کاال وارد کند. البته توجه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به کاالی با کیفیت، قیمت مناسب 
و بســته بندی مطلوب نیز از اهمیت برخوردار بوده و این امری اســت که 

با حمایت بانک مرکزی محقق می شــود.
افزایش تعرفه لبنیات تبعیض آمیز نبوده است

مجتبی خســروتاج معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس ســازمان 
توســعه تجارت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی اظهار 
کرد: عراق به تازگی فعالیت هایی در حوزه تولید لبنیات آغاز کرده و این 
افزایش تعرفه در راســتای حمایت از تولید داخل خودشــان است و ما هم 
نمی توانیم آنها را مجبور کنیم که برای ما اســتثنا قائل شــوند. بنابراین 
هر فردی که مستنداتی در اختیار دارد که عراق تبعیضی برای عربستان 

یا ترکیه  قائل شــده  اســت، به ما مراجعه کند.
وی با اشــاره به رخ دادن موضوعی مشــابه این مشکل با دولت ترکیه در 
گذشته، یادآور شد: وزیر صنعت عراق اعالم کرده بود؛ تمامی تعرفه های 
ترجیحی خود را با کشورهای عضو اتحادیه عرب تعلیق و هرگونه شایعه در 
مورد تبعیض آمیز بودن افزایش تعرفه های عراق در مورد صادرکنندگان 

ایران را رد کرده است.
رئیس ســازمان توسعه تجارت گفت: صادرکننده های ما باید بپذیرند که 
این رسم بازار تجارت است و هر صادرکننده ای که نسبت به این موضوع 
اعتراض دارد، می تواند خود را در صندوق ضمانت صادرات بیمه کند و با 
این مکانیزم تا حد زیادی از دغدغه صادر کنندگان کشور کاسته می شود.

مســئوالن سیاســی باید به دنبال گرفتن امتیاز تجاری از عراق باشند
محمد رضازاده دبیر میز عراق در ســازمان توســعه تجارت و رایزن اسبق 
بازرگانــی ایران در کشــور عــرا ق در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی اظهار کرد: در مصوبه ای که وزارت صنایع عراق اعالم کرده؛ 
به هیچ کشــوری اشــاره نشده است و باید توجه داشت که تعرفه مناطق 

عرب نشــین و کردنشین عراق با هم تفاوت دارد.
وی در ادامه افزود: در شــمال عراق به دلیل عدم تســلط دولت مرکزی 

ایــن کشــور، تعرفه کاالها متفاوت بوده و تعرفــه گمرکی در اقلیم کرد 
این کشــور بین صفر تا 5 درصد برای هر کاالیی اســت و از آنجاییکه 
ترکیه با مناطق عرب نشــین مرز مشــترکی ندارد، تمام کاالهای خود را 
از مرز کردســتان عراق وارد کرده و تعرفه کمتری می پردازد.رضازاده با 
تاکید براینکه بر به امضا رســیدن قانون تعرفه آزاد از ســال 1981 بین 
کشــورهای عربی، بیان کرد: از ابتدای ســال 2017 این توافقنامه توسط 
دولت عراق به حالت تعلیق درآمد، زیرا این کشــور برای کاســتی بودجه 
خود نیاز شدیدی به دریافت تعرفه داشته است.دبیر میز عراق در سازمان 
توســعه تجارت ادامه داد: ما از همه خواســته ایم که اگر مدرک مستندی 
در مــورد تبعیــض تعرفه ای دولت عــراق در قبال ایران دارند به ما ارائه 
دهنــد و ایــن موضوع در مذاکرات وزیر صنعت با همتای عراقی خود نیز 
مطرح شــده اســت.وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر تبعیض تعرفه 
ای عــراق را تاییــد می کنید یا خیر، گفت: عراقی ها  تا زمان نیاز، برخورد 
مسالمت آمیز دارند اما در صورتیکه نیازشان برطرف شد، به هم پیمانان 
عربــی خــود وفادار می مانند.رضازاده تاکید کرد: عالوه بر لبنیات، آبمیوه 
هــم بــه دلیل افزایش صد در صدی با کاهش صادرات روبرو شــده و با 
وجود اینکه آمارهای دقیق گمرک در این رابطه هنوز اعالم نشده است، 
حدس می زنیم حدود 50 درصد، کاهِش صادرات به عراق داشته باشیم.

رایــزن بازرگانی اســبق ایران در عراق با بیــان اینکه قانون عراق ورود 
کاالیی را که مشــابه تولید داخلی دارد، ممنوع کرده اســت، اضافه کرد: 
زمزمه هایی مبنی بر اینکه دولت عراق قصد دارد واردات 36 قلم کاالی 
دیگــر را نیــز در جهت حمایــت از تولید داخلی، ممنوع کرده و یا افزایش 

تعرفه دهد، به گوش می رسد.
وی تصریح کرد: مســئوالن ایرانی تا جاییکه در توان دارند احقاق حق 
کرده و درخواست هایی را از دولت عراق داشته اند اما همیشه با ممانعت 
طرف عراقی روبرو شــده اند. به عنوان مثال سالهاســت که ما به دنبال 
تجارت آزاد با عراق بوده ایم اما هر بار مســئوالن عراقی به شــکلی از 

اجرای آن طفره رفته اند.
رضازاده با بیان اینکه بین مسئوالنی که به کشور عراق کمک می کنند و 
آنهایی که با این کشور تجارت دارند، تفاوت وجود دارد،  گفت: مسئوالن 
ما با این دید که بخواهند از عراق امتیازات تجاری بگیرند، به این کشور 

ورود نکرده اند.
وی در پایان یادآور شــد: مجموع تجارت ما با عراق به ســمت بهتر شدن 
پیش نمی رود و باید چاره ای برای از دســت ندادن موقعیت بازار عراق 

بیاندیشیم.
آرمــان خالقــی عضو هیأت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت تهران در 
گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: اقدام عراقی ها 
در افزایــش تعرفــه لبنیات ایرانی قابــل توجیه نبوده و فعاالن اقتصادی 

کشــور به این موضوع معترض هستند.
خالقی تصریح کرد: صادرات لبنیات ایران به عراق در دو ماهه گذشــته 
بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است و این امر موجب متضرر شدن 

تولیدکنندگان فعال در این صنعت می شــود.
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بســته�شــدن�سامانه�ثبت�سفارش�خودرو،�حربه�ای�برای�برخی�افراد�سودجو�در�بازار�پر�سوِد�خودرو�شده�است�
وزارت�صنعت،�معدن�و�تجارت�در�راســتای�حمایت�از�تولید�داخل�و�جلوگیری�از�ورود�کاالهایی�که�نمونه�داخلی�در�کشــور�
موجود�اســت،�به�منظور�توســعه�و�ارتقا�جایگاه�خودروســازی�در�کشور�دست�به�بســتن�سامانه�ثبت�سفارش�خودرو�های�
وارداتی�زدند���این�اقدام�موجب�شد�شایعه�هایی�مبنی�بر�باز�شدن�این�سامانه�سبب�شود�تا�قیمت�اکثر�خودروهای�وارداتی�

طی��2ماه�اخیر�اندکی�ثابت�بماند�

گرانی افسارگسیخته خودروهای خارجی به نفع کیست؟

آشفته بازار خودروهای وارداتی
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اما چندی پیش مجتبی خســروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیاســت ها با توجه به شــرایط اقتصادی 
متفاوت خواهد بود و االن در زمانی قرار داریم که مدیریت منابع ارزی 
از اهمیــت باالیی برخوردار اســت.  به همیــن جهت باید در خصوص 
واردات حساســیت بیشتری داشته باشیم، بویژه در خصوص کاالهایی 
که مشابه داخلی دارند.وی افزود: دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش 
خودرو حجم باالی تقاضا واردات خودرو در اواخر سال گذشته و ابتدای 
امســال بود، به همین دلیل از تیرماه تصمیم گرفتیم که این ســامانه 
بســته شود که البته با شــکایت انجمن واردکنندگان خودرو نیز مواجه 
شدیم.به دنبال این پاسخ از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بازار دچار نوســان شــد تا جاییکه برخی از خودروها تنها در 20 روز اخیر 
افزایش قیمت 200 درصدی داشــتند. اکنون سیاســت این وزارتخانه 
مزید بر علت ایجاد آشــفته بازار در میان خودروهای وارداتی اســت، اما 

منفعت این افزایش قیمت ســهم چه کسانی خواهد شد؟ 
بر این اساس  ما به سراغ نمایشگاه داران خودرو رفته و قیمت برخی از 
خودروهای وارداتی را از کسبه مطلع شدیم.افزایش قیمت 200 درصدی 
خودروهــای وارداتییکــی از فعــاالن این صنف در گفتگــو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص افزایش قیمت 200 درصدی 
خودروهای وارداتی اظهار کرد: طی 15 روز اخیر قیمت اکثر خودروهای 
وارداتی دستخوش تغییر قرار گرفته و  شرکت های واردکننده، دست به 
باال بردن قیمت خودرو زده اند و بخش زیادی از فروشــندگان اتومبیل 
هم اکنون با حاشــیه ســود یک الی 2 میلیون تومانی دســت به عرضه 
خودرو می زنند.وی ادامه داد: کاهش قیمت از ســوی نمایشــگاه داران 
غیــر ممکــن بوده، زیرا این افــراد باید بنگاه های خود را تعطیل کرده و 
به سراغ شغل دیگری بروند.یکی از نمایشگاه داران خیابان بهشتی در 
گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشــاورزی در این راســتا بیان کرد: 
خودرو های ولوو XC90، بی ام و X4 و لکســوس NX طی 20 روز 
اخیــر بــه ترتیــب 150، 200 و 100 میلیون تومان گران تر شــده اند و 
در ایــن بین عرضــه کننده و مصرف کننده، متضرر این افزایش قیمت 
نجومی می شــوند.این فعال صنف افــزود: قیمت خودروهای داخلی به 
دنبال افزایش قیمت نمونه های وارداتی، باال رفته است. اکنون ساندرو 
استپ وی و پژو 207 و دیگر خودروها با افزایش قیمت 5 الی 7 میلیونی 

در بازار به فروش می رسند.
رشد قیمت خودرو توجیه اقتصادی ندارد 

مانی حداد کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
کشاورزی اظهار کرد: اتفاقاتی که این اواخر در بازار خودرو رخ می دهد، 
به هیچ وجه معقول نیست. به نظر می رسد اوضاع از کنترل خارج شده و 
درست به همین دلیل است که کسی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد.
وی افــزود: اینکــه خودرویی طی 10-15 روز چیزی حدود 50 میلیون 
گران می شود، چه معنای اقتصادی دارد، آیا غیر از این است که جریان 
فوق حساب شــده، پیش می رود؟حداد ادامه داد: اگر بحث بســته بودن 
ثبت ســفارش مطرح باشــد، این افزایش باید دامــان برندهایی مانند 

مرســدس بنز و یا ب ام و آلمان را نیز بگیرد ولی شــاهد آن هســتیم که 
خودروهای لوکس این دو شــرکت هیــچ افزایش قیمت غیرمنطقی را 
تجربه نکرده اند. در واقع آنچه حساســیت برانگیز اســت، افزایش شدید 
قیمت برندهای پرفروش بازار اســت؛ مانند هیوندای، کیا، رنو و ولوو.
ایــن کارشــناس حوزه خودرو تصریــح کرد: برخی بر این باور بودند که 
بسته شدن سامانه ثبت سفارش به معنی توقف واردات است اما واقعیت 
آن اســت که ثبت ســفارش، مجوز واردات برای خودروهایی است که 
می خواهند در آینده وارد شوند.وی ادامه داد:  شرکت هایی که از پیش 
این مجوز را داشته اند، هم چنان می توانند به واردات خود طبق ضوابط 
ادامه دهند. البته  همین مسئله باعث تب و تاب بازار شده است، چراکه 
مــدت زمــان آخرین گروهی که اجازه واردات دارند رو به پایان اســت 
و همین امر می تواند باب بروز برخی از شــیطنت ها را باز کند.حدادی 
تاکیــد کرد: شــرکت های واردکننده و یا بهتــر آنکه بگوییم نمایندگان 
رســمی برندهای فوق، به خودی خود نمی توانند به افزایش قیمت های 
مصــوب خود اقدام کنند. ســازمان حمایت، دفتر تعیین ارزش گمرک، 
شورای رقابت، مرکز اصناف و در مقامی باالتر وزارت صمت با افزایش 
شرکتی قیمت ها آن هم به صورت یک باره مخالفت می کند.وی در خاتمه 
یادآور شد:به همین خاطر است که شائبه ایجاد یک کنسرسیوم زیرزمینی 
بین شرکت ها و نمایشگاه داران مطرح می شود، گویی این همان پدیده 
شوم احتکار است. عرضه خودروهایی که توسط نمایندگی با محدودیت 
روبه رو شــده اند و یا اصاًل فروش نقدی ندارند، ولی به صورت آماده به 

پالک در نمایشــگاه ها موجود است معنایی ترسناک دارد.
خودرو یک کاالی اساسی است 

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفتگو با خبرنگار 
صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص افزایش قیمت بی رویه خودروهای 
وارداتی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو به تاثیر از بســته شــدن یک شبه 
سامانه ثبت سفارش بوده و در این میان هم شرکت های واردکننده خودرو 
از این وضعیت سواستفاده کرده و اقدام عرضه قطره چکانی خودرو، تاخیر 
در تحویل به خودرو و برخی اقداماتی از این قبیل زدند. این موارد موجب شد 
تا یک سورنتوی 235 تومانی با نرخ 340 میلیون تومانی به فروش برسد.وی 
ادامه داد: براساس اظهارات مسئولین میزان واردات خودرو نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کرده، پس مشکل شرکت های واردکننده برای باال بردن 
چند مرحله ای خودرو در مقاطع زمانی مختلف چه بوده اســت؟این رئیس 
اتحادیه تصریح کرد: بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار شرکت های 
واردکننده بوده و این شرکت ها خودرو های مدل 2016 را در انبارهای خود 
دپــو کــرده و با افزایش قیمت 50 میلیونی در بازار عرضه می کنند.موتمنی 
با اشــاره به اینکه خودرو یک کاالی اساســی بوده و هر فردی متناســب به 
توان خود دست به خرید خودرو می زند، گفت: عدم نظارت دستگاه نظارتی 
بر اقدامات شرکت های واردکننده خودرو موجب شد تا مصرف کننده ضرر 
کند، چرا یک خریدار باید یک خودروی 200 میلیونی تومانی 400 میلیون 
پول بپردازد. اگر محدودیت عرضه وجود نداشــته باشــد، بازار دچار چنین 

آشفتگی نخواهد شد.
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Although Christians and followers of 
other religions are just small minor-
ities in the Muslim-dominated Iran, 
their relations with each other and 
with their Muslim brothers and sisters 
have been a symbol of tolerance and 
peaceful coexistence.
The peaceful coexistence shows a 
historical cohesion and closeness 
between religions in Iran.
In their long history in Iran, Chris-
tians, alongside with all other Iranians, 
have always tried to elevate Iran.
Thus, in Iran, one can clearly see 
tolerance between religions, includ-
ing Christians. Iran is one of the few 
multi-cultural countries, encircling 
different languages and ethnicities, but 
has very rarely experienced tensions 
between religions and cultures.
Undoubtedly, a big portion of the 
peace is due to Islamic ideology 
and Iranian culture’s attempt toward 
peaceful coexistence during centuries.
Respecting religions and beliefs 

is one of the fundamental roots of 
Islamic-Iranian culture. In the past 
few decades, there have been attempts 
through propaganda around the world 
to picture a different image of that 
root.The propaganda against Iran and 
the Islamic Revolution in the past four 
decades not only ignores historical 
facts about peaceful coexistence in 
Iran but also tries to depict it the other 
way round.
Iranian President Hassan Rouhani’s 
Christmas message emphasized on 
peace, justice, equality, brotherhood 
and moderation and said, we should 
try ‘to create a year replete with spirit-
uality, dignity, welfare, and elimina-
tion of discrimination and violence for 
everybody around the world through 
collaboration and dialogue among 
religious experts and scholars and 
followers of religions’, which roots in 
the same historical fact.
Four decades ago the Islamic Revo-
lution took place in Iran, and after all 

the bitter and negative propaganda 
against the Islamic Establishment, 
Iran’s policies and stances proved to 
the world that the propaganda was 
basically wrong.
Now, the beginning of the New Year 
provides another chance to remember 
Iranians’ will for peaceful coexistence. 
This is one of the roots of our culture 
that guarantees a better future for our 
country.
As the millennia-old history of Iran 
shows, Iranians have always accepted 
and respected differences, and stressed 
stable peace.
This is the most important thing that 
can guarantee the future of the country 
in which enemies’ actions have an 
important place too.
In other words, the only option we 
Iranians have is peaceful coexistence 
and stable peace that can help us to be 
victorious in decisive junctures.
Written by: Georgic Abramian, Iranian 
Armenian MP

Translated by: Hossein Abolqasemi

peaceful coexistence:
 Iranian experience, 

perspective
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The sea lies between Europe to the north and 
west, Africa to the south, and Asia to the east. 
Throughout history, the Mediterranean Sea 
has been an important route for merchants 
as well as cultural exchanges among three 
regions of Europe, Africa and Asia
The Secretary General of the Council on In-
ternational Relations addressed Geo-econom-
ic and security situation of the Mediterranean 
Sea in a seminar held with the members of 
the Institute for Mediterranean Studies, Pusan 
University of Foreign Studies, South Korea, 
2017-02-06.Professor Vaez-Zadeh, in this 
seminar which was held at the Tehran Uni-
versity with the purpose of developing coop-
eration between Mediterranean Sea (MS) and 
South Korea, said that Geo-economic and 
security situation of the Mediterranean Sea 
are affected by internal and external forces. 

This region has potentially benefited from a 
number of trade and travel opportunities. At 
the same time, one has to inevitably explore 
the different kinds of risks and threats in 
which largely undermine the potentials of 
this strategic region.He said in his speech 
that due to the historical importance of the 
Mediterranean Sea, this region has been 
called the “cradle of civilization.” The sea 
lies between Europe to the north and west, 
Africa to the south, and Asia to the east. 
Throughout history, the Mediterranean Sea 
has been an important route for merchants 
as well as cultural exchanges among three 
regions of Europe, Africa and Asia.The 
Secretary General added that the given 
assumption is that contextual trends and 
preferences demonstrate the fragile nature of 
the political, security and economic structure 
of the regional regime on one hand, and 
the external interference on the other, have 
had a profound impact on the emergence of 
new and unexpected situation in the MS.He 
suggested that the ongoing instability in the 
Middle East and North Africa has largely 

affected peace and security at regional and 
global levels. This situation refuels seem-
ingly unstoppable forces in the MS region, 
including the rise of refugee and migrant 
crisis.He also mentioned: “It is important to 
know that one has to address the rise of the 
Arab Spring and Syria’s conflict, and the way 
which the role of the game has already begun 
to change in this strategic region”.Professor 
Vaez-Zadeh in his address to the seminar said 
“It seems that the involvement of different 
international organizations, such as NATO 
and the EU have not yet contributed to a 
regional equilibrium in the MS in short term. 
Having considered that, the EU and NATO 
have some potential to play a leading role in 
the fight against the so-called the ISIS. How-
ever, in the face of continuous internal and 
external threats, imposed on the MS, there is 
no clear defined roadmap to policy making 
and how to encourage more economic and 
trade stability, boosting better organized and 
dedicated policy to preserve the European 
southern borders and equilibrium of the rest 
of the three regions.”

Mediterranean Sea: 
Opportunities and Risks

Hesamodin Vaezzadeh
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Pressure has once again become the name of 
the game in regards to US policy on Iran. The 
Senate has passed sweeping new sanctions, 
and Secretary of State Rex Tillerson has 
declared that the US will “counter Iran’s 
aspiration of hegemony” and work towards 
a “peaceful transition” of the Iranian govern-
ment. As US-Iran tensions increase in eastern 
Syria, murmurs are growing of a potential 
disastrous war on the horizon.
Real security treats on Iran’s priphery
Tillerson’s call for regime change in Tehran 
violates international law and the 1981 Algiers 
Accords, which binds the US to noninterven-
tion in Iranian affairs. It also stands to put US-
Iran relations—which under President Obama 
were characterized by regular high-level 
diplomatic contact and the landmark nuclear 
deal—on the path to all-out confrontation, 
Seyed Hossein Mousavian, former Iranian 
nuclear negotiator and researcher at Princeton 
University of wrote in an online article.
In blaming Iran for sowing regional discord, 
the Trump administration has latched onto the 
self-serving narratives of Saudi and Israeli 
leaders, which amount to baseless scapegoat-
ing and the rewriting of contemporary history.
Iran has been a nation under siege ever since 
Iraqi dictator Saddam Hussein invaded the 
country shortly after the 1979 revolution. 
During the resulting eight-year war, the ag-
gressor enjoyed support from the US and other 
western powers as well as regional states like 
Saudi Arabia, which provided Saddam roughly 
$97 billion over the course of the war. Since 
that time, Iran has struggled to establish secu-
rity for itself and safeguard its borders, all the 
while subject to draconian US-led sanctions.
To its east, Iran shares a 921-kilometer border 
with Afghanistan, a country ravaged by war 

for decades. Since the 2001 US invasion of 
Afghanistan—triggered by the 9/11 hijackers, 
15 of the 19 of whom were Saudis—the coun-
try has been host to a major US and NATO 
presence and plagued by terrorism. Nearly 16 
years after the initial US invasion, the Taliban 
control almost half the country’s territory. 
In addition to these security concerns, Iran 
has also hosted roughly three million Afghan 
refugees for decades and has become a major 
destination for Afghanistan-grown narcotics.
On its 959-kilometer border with Pakistan, 
a strategic US and Saudi ally and a hub 
Saudi proselytization of its extremist Wahhabi 
ideology, Iran has long faced instability and 
attacks by Pakistan-based terrorists, such as 
Jundullah and Jaish al-Adl. Pakistan’s status as 
a nuclear-armed power wracked with domestic 
instability and anti-Shia violence also repre-
sents an inherent security concern to Iran.To 
its west, Iran shares a 1600-kilometer border 
with Iraq, which has been war-torn since the 
2003 US invasion and a source of hundreds of 
thousands of refugees to Iran. In recent years, 
the territorial integrity of Iraq has also come 
under serious challenge—threating Iran and 
other regional states—and large parts of the 
country have been occupied by the Islamic 
State, which recently launched a brutal attack 
in Tehran.
Iran also shares a 534-kilometer border with 
Turkey, the region’s only NATO country and 
home to the Incirlik airbase and its US-con-
trolled nuclear weapons. In recent years, 
Turkey’s internal stability has come under 
question as the government has battled Kurds 
in its southeast, suffered a major uptick in 
terrorist attacks, and fended off a coup attempt. 
Increased turmoil in Turkey threatens regional 
security as a whole.
To its south, Iran borders the Persian Gulf and 
the Arab states opposite it. For decades, the 
Persian Gulf has been an area of massive US 
militarization at the behest of its local auto-
cratic allies. It’s where the US houses its main 
regional military bases and frequently patrols 

Persian Gulf waters with aircraft carriers and 
nuclear submarines. The monarchies of the 
southern
Persian Gulf states have also been a major 
recipient of US weapons, with Obama selling 
more weapons to Saudi Arabia—totaling 
some $115 billion—than any previous US 
administration. President Trump, meanwhile, 
has already reportedly reached a $110 billion 
arms deal with the Saudis.
The Arab Persian Gulf powers have long 
toed a hardline against Iran and pushed their 
U.S. patron to go to war with Iran. Former 
US Secretary of States John Kerry has 
recently revealed that even during the period 
of the nuclear negotiations—as Iran and six 
major world powers were working towards a 
diplomatic resolution of the Iranian nuclear 
dispute—“leaders in the region” were telling 
Kerry and Obama that the US should “bomb 
these guys.”Contrary to the Trump administra-
tion’s claim that Iran is destabilizing the region 
and pursuing hegemony, Iran has in fact been 
a victim of regional instability—which has 
largely been a legacy of US policies—and has 
legitimate security threats and needs. As one 
Iranian military officer has said, roughly 60 
percent of Iran’s border are “not controlled by 
the neighboring country.”Rather than choosing 
to build on the nuclear deal and pursue coop-
eration with Iran on areas of mutual interest, 
such as combating terrorism, the Trump 
administration believes that Iran’s supposed 
regional activities, which Tillerson has termed 
“destabilizing,” are behind escalating tensions 
in the region.
President Trump should learn from the failure 
of past aggressive policies towards Iran. It 
should not take sides in regional rivalries 
by giving the Arab Persian Gulf states carte 
blanche to advance their narrow, sectarian 
agendas. Instead, Trump should acknowl-
edge Iran as a geographical reality and foster 
regional cooperation by pushing U.S. regional 
partners to reciprocate the Iranian foreign 
minister’s calls for dialogue.

Real security treats on 
Iran’s priphery

Hossein Mousavian
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There is a possibility that US may 
not withdraw from the deal but 
chooses a strategy of ambiguity 
to prevent Iran from enjoying the 
benefits of the deal. In this case, 
Iran can go to the joint commission 
and call other parties to put pres-
sure on US to comply with its com-
mitments, otherwise, Iran has the 
option to snap back its all peaceful 
nuclear activities. Finally, after a 
long history of mistrust between 
Iran and US, the deal could be an 
example to decrease the level of 
mistrust. If the deal fail, this model 
cannot be followed easily on the 
same challenge or other matters.
For other parties, the options also 
remain open. Russia, China as 
well as the European countries and 
other major Iran trading partners 
might continue implementing their 
JCPOA commitments and work 
with Iran. EU may get impression 
that US continue disrespect to its 
economic and security interests 
in this part of the world and the 
possibility of following this unique 

model for solving crises in Middle 
East like Yemen and Syria may be 
challenged. It also would be pos-
sible that governmental initiatives 
to sustain the JCPOA without U.S. 
Participation would fail and major 
international companies, might 
start to exit Iran market, when 
threatened with U.S. penalties or 
being shut out of the large U.S. 
market. In worst case scenario, 
this may be the intention in US 
government to cause bring back 
Iran’s economy to its pre-JCPOA 
period but European, Russia and 
China may understand that Trump 
approach will lead to destabilizing 
the region and the world. This 
also can prevent US capability 
to restore the same international 
coalition for sanctions against Iran. 
There is another possibility that in 
contrast to US withdrawal, China 
and Russia may take into account 
in their strategic calculations such 
failure and be encouraged to leave 
America alone in exerting more 
pressure on North Korea.

In conclusion, after congress 
decision through no action under 
INARA, Trump should make a 
decision on sanctions waiver and 
JCPOA. He has sufficient legal 
authority to waive the sanctions. 
As a matter of fact, congress 
already has given permission 
the president to use waiver if 
he recognize that would be in 
the national security interest. If 
president continue to waive, it 
means he will agree with JCPOA 
in spite of declaring decertifica-
tion. If president make a decision 
to stop using waivers, it means, 
he has violated the deal and Se-
curity Council Resolution 2231. 
In this case, Trump administra-
tion will be placed in a position 
that international community and 
other parties of JCPOA could 
hold him accountable for any 
irresponsible actions that may 
undermine international agree-
ments and order.
* International relations special-
ist, resident in New York
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sanctions against Iran, and likely 
encouraging Iran to withdraw 
and thus undo the agreement; or 
he can formally withdraw from 
the agreement.
Those who support of alteration 
or renegotiation of JCPOA, in-
dicate that under INARA provi-
sion, law permits the Administra-
tion a number of choices to cease 
or change U.S. implementation 
of the JCPOA but US admin-
istration is well aware that by 
pursuing each option in below, 
there will be repercussions for 
his credibility:

1- Decertification but not 
Re-imposition of Sanctions
Despite of verified evidences 
of Iran’s continued compliance 
with the JCPOA by IAEA, the 
lack of any material breach or 
new evidence of non-compliance 
since Trump’s last certification 
and the view of some of his 
cabinet members and European 
countries, the recent Trump 
decertification had no mean-
ingful justification. Even under 
INARA, there is no require-
ment for the administration to 
re-impose US. Sanctions if there 
is no certification of compliance, 
and then the Administration 
might renew the waivers of U.S. 
sanctions laws and otherwise de-
cline to re-impose any sanctions. 
That means the administration 
continue to its commitments to 
implement the JCPOA. As an 
alternative to re-imposition of 
those sanctions provisions that 
have been waived or revoked, 
the Administration might instead 
to find another way to restore the 
“Specially Designated Nation-
al” (SDN) designation to some 
of the many entities that were 
“de-listed” to implement the 
deal. As US government com-

mitted to use sanctions waivers 
under JCPOA, he also might 
instead of ceasing to waive U.S. 
sanctions, continue seeking to 
add some unilateral conditions to 
disrupt in a way that Iran cannot 
enjoy the benefits of normal 
trade with the world.

2- Decertification with Limited 
Continuation of Sanctions 
Waivers
Trump has to continue or avoid 
renewing the waivers of sanc-
tions within US commitment in 
JCPOA. Such waiver renewals 
must be separately reported 
to congress to be consistent 
with the requirements of the 
sanctions laws that were waived 
to implement the deal. It is most 
probably Trump to continue 
waive US sanctions by early 
2018. Otherwise, the deal will be 
violated. Continuation of sanc-
tions waivers with continuation 
of decertification can be a strong 
signal that Trump may pursue 
the goal of strategy of ambiguity 
to prevent others work with Iran. 
If that happen, it will be continu-
ation of violations.

3- Decertification with Re-im-
position of Some or All U.S. 
Sanctions
INARA has a provision under 
which sanctions re- imposed and 
by the INARA process cannot 
be waived or otherwise not 
implemented by the President. If 
U.S. sanctions are re- imposed, 
Iran might potentially use the 
justification in Paragraph 26 of 
the JCPOA to cease performing 
its nuclear commitments.

4- Decertification with Suspen-
sion of Sanctions Waivers:
In 13 October 2017, Trump 
publically threatened that if 

Congress and Europeans could 
not reach a solution then the 
agreement will be terminated 
and administration participation 
in this issue will be over. So, in 
the event of not acting by con-
gress, it is likely that Trump go 
keeping his campaign promises 
and walk away from the deal by 
not extending sanctions waivers 
in January 2018 or hesitate for 
another 6 month period.
What Iran and other parties may 
do after Trump new decision?
JCPOA is a multilateral agree-
ment. Any decision that links 
re- imposition of sanctions or 
revision of conditions set for 
performance of JCPOA commit-
ments beyond Iran’s compli-
ance will not be welcomed by 
Iran and other parties. In case 
of U.S. withdrawal, there are 
possible implications that can be 
explained as follows:
Pushing Iran to stop or suspend 
its commitments or restart ne-
gotiations with all parties would 
be an unrealistic and irrational 
approach. If Trump withdraw 
from the deal, Iran can react in 
a number of ways. If the deal 
collapse, Iran potentially could 
resume all or portions of its 
JCPOA- limited nuclear program 
by, for example, reinstalling 
centrifuges, increasing centri-
fuge production, or producing 
enriched uranium as mentioned 
in the text. Iran will get a better 
position to defy the Unite States 
non-compliance at the UN and 
other international organizations 
and its arguments for defending 
nonproliferation regime. In case 
that the deal does not collapse, 
Iran may continue implementa-
tion of JCPOA and work with 
the European Union countries as 
well as Russia, China, and other 
major Iran trading partners.
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This article focuses on how 
the domestic dynamism in the 
US government could address 
“Iran Nuclear Deal” and what 
the global impact of the option 
of USA’s unilateral withdraw-
als from this deal will be on 
international institutions and 
agreements. It also tries to 
analyze other possible options 
that Trump administration may 
consider.
The JCPOA is more than “a 
(business) deal” and it has been a 
test case of diplomacy and could 
be a paradigm for following 
reasons:
* The need to enhance the 
nonproliferation regime through 
tackling the so called crisis of 
Iranian nuclear program,
* The end of Unilateralism and 
Imperialism – the victory of 
Iran’s UN Resolution ‘dialogue 
among civilization” over Hun-
tington’s clash of civilization,
* Transformation from “arms 
race” between superpowers - e.g. 
post WWII Cold WAR” to a UN 
umbrella negotiation,
* Democratization of collectives 
of nations – that developing 
countries integrity is recognized.
Some analysts perceive that 

President Trump’s policy toward 
JCPOA (Iran deal) has been af-
fected by his personal character 
or/and his business experience 
placing primary emphasis of any 
phenomenon as in “purely profit 
oriented motifs”. In contrast, a 
number of seasoned politicians 
as well as scientists and strate-
gists differing with Trump praise 
the deal as a peerless paradigm 
of diplomacy that delineates 
between the right of nations to 
pursue scientific research for 
nuclear technology that can be 
used for medical, agricultural, 
and other peaceful aims and 
the actual present politics of 
arm race, tensions and terror 
in the Middle East-which may 
not necessarily have risen from 
the nations in the regions; very 
likely these have been results of 
Western powers.
The dispute settlement mech-
anism generally refers to the 
ability of any party to complain 
about potential nonperformance 
of those issues that are directly 
addressed in the JCPOA —and 
not issues that are not covered by 
the agreement, such as ballistic 
missiles development or Iran’s 
regional activities. The deal 
dispute resolution mechanism 
does not address the ability of 
any party to accuse another of 
violating non-nuclear aspects of 
the deal.

Possible ‘post 60 day options’ 
for the Congress
Trump and his team, never hided 
their intention and plan to reject 
the agreed text of JCPOA. In his 
speech to the U.N. General As-
sembly on September 19, 2017, 
President Trump stated “We 
cannot let a murderous regime 
continue these destabilizing ac-
tivities while building dangerous 
missiles, and we cannot abide by 
an agreement if it provides cover 
for the eventual construction of a 
nuclear program. The Iran Deal 
was one of the worst and most 
one-sided transactions the United 
States has ever entered into. 
Frankly, that deal is an embar-
rassment to the United States, 
and I don’t think you’ve heard 
the last of it, believe me.”
Under IANARA (Iran Nuclear 
Agreement Review Act of 2015), 
congress is permitted - not 
required - to consider expedit-
ed procedures legislation that 
reinstate the sanctions that were 
waived if there will be a failure 
to certify Iran’s compliance 
creates a 60- days window. The 
Act indicates that congress will 
consider whether remarkable 
problems can be resolved prior 
to considering snap back. Trump 
has the option to continue the 
sanctions waiver as he did twice 
before, otherwise, he may seek 
to dismantle the deal in two 
ways; he can either re-impose 

Iranian nuclear deal: 
options, global impacts

*By Eisa Kameli






