
بیش از 18هزار سهم سهام عدالت در 
بانک آینده فروش رفت

پول س��هام عدالت برای س��هامدارانی که از طریق 
بانک آینده اقدام به فروش س��هام خ��ود کرده اند، 

تاکنون رأس موعد پرداخت شده است.
روند فروش س��هام عدالت س��هامدارانی که در بازه 
زمان��ی پانزدهم تیر تا چهارم ش��هریور امس��ال از 
طری��ق این بانک اقدام کرده ان��د، بیش از 18 هزار 
س��هم، به ارزش بیش از 82میلیارد ریال است که 
فرآین��د واریز پول س��هام عدالت ب��رای متقاضیان 
فروش آن، صورت گرفت و به حس��اب آن ها واریز 
ش��د. برای متقاضیانی که تاکنون با وجود ثبت نام، 
واریزی نداش��ته اند، باید ب��رای آگاهی از وضعیت 
کارگزار ناظر خود با مرکز اطالع رس��انی ذی نفعان 
ب��ازار س��رمایه و س��هام عدالت به ش��ماره 1569، 
تم��اس حاصل نمایند، چون ممکن اس��ت کارگزار 
ناظر برخ��ی از این متقاضیان محت��رم، کارگزاری 

دیگری باشد.

عملکرد خوب بانک رفاه کارگران در 
مبارزه با کرونا و حمایت از کارکنان 

نظام سالمت 
 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت گفت: بانک رفاه کارگران در بسیج ملی 
مبارزه با کرونا و ارائه تسهیالت و اقدامات حمایتی 
از کادر درمان و کارکنان نظام سالمت کشور بسیار 

خوب عمل کرده و شایسته تقدیر است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر 
کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
در حاش��یه دیدار با لل�ه گانی مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران با بیان این مطلب اظهار داشت: متأسفانه 
ش��یوع ویروس کرونا نه  تنها کش��ور عزیزمان بلکه 
سراسر جهان را با دش��واری های عدیده ای مواجه 
ساخته و هزینه های بسیاری را به کشورها، جوامع 

و از جمله ایران تحمیل کرده است.
وی ب��ا اش��اره به جانفش��انی های کارکن��ان نظام 
س��المت و کادر درمانی کش��ور در مبارزه با کرونا 
و ابتال و ش��هادت تعدادی از پزشکان، پرستاران و 
پیراپزشکان، خاطر نشان کرد: نظام بانکی و به ویژه 
بان��ک رفاه کارگران در این مس��یر دش��وار همواره 
حامی و یاور ما بوده اند و دوش��ادوش نظام سالمت 

و مدافعان سالمت گام برداشته اند.

رئیس اداره کل اعتبارات بانک توسعه 
صادرات ایران مطرح کرد:

لزوم حمایت از افسران جنگ 
اقتصادی در شرایط دشوار

 س��ید حسین حس��ینیان گفت: با توجه به اعمال 
تحری��م های ناعادالنه وهمچنین ش��رایط دش��وار 
تولید و تجارت ناشی از شیوع کرونا، صادرکنندگان 

نباید در میدان جنگ اقتصادی رها شوند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، س��ید حس��ین حس��ینیان در وی��ژه برنامه 
اقتص��ادی "چش��م ان��داز" تحت عن��وان "جهش 
تولید و حمایت مال��ی از صادرکنندگان" در برنامه 
ای تلویزیون��ی، اف��زود: بانک توس��عه ص��ادرات از 
طریق شعب خود در سراس��ر کشور آماده پذیرش 
درخواست تس��هیالتی و ارائه خدماتی چون صدور 
انواع ضمانت نامه، گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی 
و مش��اوره های صادراتی در حوزه های مختلف به 

صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان در ش��رایط کنونی 
کش��ور افس��ران جنگ اقتصادی هس��تند،گفت: با 
توج��ه به اعمال تحریم ه��ای ناعادالنه و همچنین 
شرایط دشوار تولید و تجارت ناشی از شیوع کرونا، 
صادرکنندگان نباید در میدان جنگ اقتصادی رها 
ش��وند. رئیس اداره کل صادرات کاال بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران با بی��ان اینکه این بان��ک به لحاظ 
شرایط منابع ریالی در ش��رایط مطلوبی قرار دارد، 
اظهار داش��ت: اولویت اول اگزیم بانک ایران، تامین 
منابع ریالی صادرکنندگان است اما، شرکت¬های 
صادراتی که نی��از به واردات تجهیزات و مواد اولیه 
خارجی داش��ته باش��ند هم می توانند از تسهیالت 

ارزی با رعایت شرایط خاص کشور استفاده کنند.
حسینیان گفت: بانک در پرداخت تسهیالت دقیقا 
نرخ¬های مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار را رعایت 
می کند و کمترین نرخ فعلی تسهیالت بانک 5/14 
درصد اس��ت ک��ه مربوط به مناب��ع تلفیقی بانک و 

صندوق توسعه ملی است.

ضرورت ارائه خدمات نوین در مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین 

 معاون عملیات بانک��ی بانک ایران زمین به همراه 
مدیران امور شعب استان تهران، امور شعب استان 
ها و رواب��ط عمومی، در راس��تای ارزیابی خدمات 
مرکز ارتباط با مشتریان از این مرکز دیدار کردند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانکی ایران زمین، هادی 
قدیمی در این بازدید با اشاره به شرایط پیش آمده 
در خصوص بیماری کرونا و عالقه کمتر مش��تریان 
جهت مراجعه به بانک، از همکاران مرکز تماس در 
خواست کرد تا با راهنمایی دقیق و کامل مشتریان 
و ارائ��ه خدم��ات نوین در زمان آن ه��ا جهت امور 

بانکی صرفه جویی شود.
وی همچنی��ن گف��ت: در حال حاضر بس��یاری از 
خدم��ات بانک��ی در بانک ای��ران زمین در بس��تر 
بانک��داری دیجیتال قابل ارائه اس��ت و مش��تریان 

کمترین نیاز را برای حضور در شعب دارند.
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واکنش رئیس اتحادیه مواد شوینده به گرانی ها؛
 خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم

رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده با اشاره به 
اینکه اگر قیمت دالر افزایش یافته، گرانی مواد شوینده 
طبیع��ی اس��ت، گف��ت: در افزایش قیمت خ��ودرو رقم 
زیادی جابه جا می شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان 

کوچک شوینده می رسد، دم از گرانی می زنند.
علیرض��ا رضایی قهرودی در خصوص وضعیت بازار مواد 
ش��وینده و افزایش قیمت در برخی اقالم اظهار داشت: 
طی یک الی دو ماه گذش��ته قیمت مواد شوینده حدود 

20 ال��ی 30 درصد گران ش��د. بای��د بپذیریم که وقتی 
نرخ ارز گران شود، موادی شوینده ای که ماده اولیه آنها 

وارداتی است، با افزایش قیمت روبه رو شود.
وی با اش��اره به اینکه اگر کس��ی بگوی��د ارز تأثیری بر 
قیمت ها ندارد، اش��تباه می کند، در پاس��خ به این سؤال 
که "آیا شما ش��نیده اید که قرار است در یک ماه آینده 
قیمت مواد ش��وینده ح��دود 20 ال��ی 25 درصد گران 
ش��ود؟"، گفت: بنده این را نشنیده ام ولی اگر قرار باشد 
افزایش قیمتی رخ دهد باید س��ازمان حمایت و س��پس 

ستاد تنظیم بازار آن را تأیید کند.
رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده 
در خصوص این موضوع که در سال چند بار باید افزایش 
قیمت داده شود، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از 
تولیدکنندگان در فروردین ماه که مجوز افزایش قیمت 
داده شد، اقدام به این کار نکرده باشند و در زمان حاضر 
تصمی��م به ای��ن کار گرفته اند. وی در پای��ان افزود: در 
افزایش قیمت خودرو رقم زیادی جابه جا می شود، حال 
که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می رسد، دم 
از گرانی می زنند، مش��کل اصلی جای دیگری است  که 

متأسفانه رها شده است.  تسنیم  

با نسل پنجم اینترنت فراهم شد؛
حرکت به سوی ایران هوشمند 

  با ورود نسل پنجم ارتباطی به کشور، زمینه برای برداشتن 
گامی دیگر به سوی »ایران هوشمند« فراهم شد.

ورود نس��ل پنج��م ارتباطی ب��ه ایران، ب��ا همت وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات مورد توج��ه قرار گرفته 
اس��ت.  ایران به س��رعت حرکت به سمت فناوری نسل 
پنج��م ارتباطی را آغاز کرده،  فناوری که در حال حاضر 

تنها در اختیار چند کشور است.
وزارت ارتباط��ات در هش��تمین ویدیویی که از س��ری 

ویدیوه��ای ایران هوش��مند منتش��ر کرده ب��ه جزئیات 
اینترنت نسل پنجم پرداخته است.

راه اندازی و توس��عه نس��ل پنجم تلفن همراه در کشور،  
امکان ارائه پهنای باند بسیار باال، کاهش تاخیر ارتباطات 
دسترس��ی، دستیابی به سرعت باالتر و ظرفیت بیشتر و 

پشتیبانی از فناوری های جدید را فراهم می کند.
نس��ل پنجم تلفن همراه قادر اس��ت تاخیر انتقال داده 
را به صفر برس��اند. 5G تا صد برابر ترافیک بیشتری را 
نس��بت به شبکه های امروزی مدیریت می کند و سرعت 
آن بیش��تر از 10 برابر 4G اس��ت. البته پارامتر سرعت 

تنها یکی از ویژگی های نسل پنجم ارتباطی است.
هدف از ایران هوشمند و طرح های متعدد ذیل آن ایجاد 
ث��روت از طریق اقتصاد دیجیتال اس��ت و اس��تارتاپ ها 
به عنوان فوتون های روشن کننده اقتصاد دیجیتال نقشی 

مهم در این زمینه خواهند داشت.
آینده روش��ن در گروی ایران هوش��مند اس��ت و یکی 
از مهم تری��ن راهبرده��ای وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات در دوره فعل��ی، تقویت اقتص��اد دیجیتال و 
حمایت از کس��ب وکارهای نوپاست که در نهایت منجر 

به کارآفرینی در این حوزه می شود.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

گزارش

قیم��ت دالر درحال��ی از کان��ال 26 ه��زار 
تومان عب��ور کرده که پیش از این بازار ارز 
یک بار دیگر شاهد ثبت این نرخ برای دالر 
بود. اما سوال اینجاست که چرا قیمت دالر 

افزایشی شده است.
نوس��انات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که 
باع��ث ورود قیمت ان��واع ارز بخصوص دالر به کانال جدید 

قیمتی شده است.
البت��ه در روزهای اخی��ر بازارهای موازی از جمله س��که، 
خودرو و مس��کن نیز با نوس��ان صعودی همراه بوده اند که 
طبق اذعان فعاالن اقتصادی ریش��ه اصلی نوسانات اخیر به 
اتفاقات بورس در یکی دو ماه گذشته مربوط می شود چرا 
که برخی احتمال می دهند سرمایه داران جدید در بورس 
به دلیل ریزش های اخیر از ترس ضرر بیش��تر وارد سرمایه 

گذاری در بازارهای موازی شده اند. 
اما در ب��ازار ارز دالیل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس 
موجب شده تا بار دیگر شاهد رکورد زنی قیمتها باشیم. به 
نحوی که دالر یک بار دیگر به س��قف تاریخی خود رسید 
و حتی طی یکی دو روز گذش��ته از آن هم عبور کرد و به 

میانه کانال 26 هزار تومان جا خوش کرد.
افزایش قیمت ارز بهانه ای شده تا قیمتها در بازارهای دیگر 
نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه ای جدید برای گران 

فروشی در دست بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد.
اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ ها و 
سیاس��ت های دستوری یکی از دالیل مهم افزایش قیمتها 
در بازار ارز اس��ت؛ یکی از فع��االن بازار در همین خصوص 
می گوید متاسفانه دس��تکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ 

دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود.
او می گوید: بس��ته ش��دن س��قف نرخ فروش و پیش��نهاد 
تبعات��ی دارد که از جمله آن ایجاد تعامالت غیرش��فاف در 

معامالت نیمایی و بهم ریختگی نرخ معامالت است.
او تاکی��د دارد: این نوع برخورد در س��امانه نیما نتیجه ای 
معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ ها در بازار 

مشخص خواهد شد.
البته با  برداش��ته ش��دن محدودیت سقف فروش در نیما ؛ 
بازاری ها این موضوع را با عنوان  جبران یکی از اشتباهات 
بازارساز بر شمرده و می گویند: یکی از اشتباهات بازارساز 
که دیروز در س��امانه ی نیما انجام ش��ده بود، جبران شد. 
این امید می رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در 
صرافی ها آزاد ش��ود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را 

از طریق صرافی ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات این 
چنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.

همزم��ان با افزایش قیمتها در ب��ازار ارزو همچنین افزایش 
نرخ خری��د و ف��روش دالر در صرافی های بانک��ی با بازار 
آزاد صفه��ای طوالنی برای خری��د ارز مقابل صرافی های 
بانکی تش��کیل ش��ده و حاش��یه هایی را به همراه داشت 
ک��ه در نهایت بانک مرکزی ورود ک��رده و به صرافی های 
بانکی دس��تور داد که ارز س��همیه ای دو هزار و 200 دالر 
به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مش��تریان نفروشند؛ 
بنابراین صفهای طوالنی مقابل صرافی های بانکی با حذف 
ارز س��همیه ای برچیده شد اما به گفته فعاالن بازار ارز بعد 
از آن تقاض��ای خانگی ها برای خری��د ارز از طریق صرافی 

های دیگر افزایش یافته است.
یکی از فعاالن بازار ارز در همین ارتباط می گوید: با بسته 
شدن س��همیه دو هزار و 200 دالری به هر کارت ملی که 

یک بار در سال و از طریق صرافی های بانکی پرداخت می 
ش��د، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال تر 
ش��ده و به عبارتی نگرانی از گران ش��دن ارز افزایش یافته 

است.
ب��ه اعتقاد فعاالن بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع 
ارز س��همیه ای نرخ آن را به بازار نزدیک می کرد و میزان 

سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می داد.
یک��ی از صراف ها در ای��ن ارتباط تاکید ک��رد: مثال بانک 
مرکزی می توانس��ت به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه 
کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا س��وم مثال دو 
هزار دالر را به 500 دالر تقس��یم کند که براس��اس آن هر 
متقاض��ی این میزان ارز را هر س��ه ماه بتواند بخرد. یا مثال 
سهمیه دو هزار یورو را به 1500 و ... با شیب مالیم کم می 

کرد اما حذذف یکباره با حاشیه هایی همراه شده است.
یکی از دالیل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم 

گیر درهم امارات می باش��د؛ نرخ درهم امارات هم در بازار 
نیما و هم بازار آزاد در هفته های اخیر افزایش چش��مگیر 
داشته به نحوی که هم اکنون قیمت درهم امارات به هفت 
هزار و 250 تومان رس��یده اس��ت؛ فعاالن ب��ازار معتقدند 
افزایش قیم��ت درهم بیانگر باال ب��ودن تقاضای خرید ارز 

در بازار است.
پی��ش از این فعاالن اقتصادی از نرخ های باال بخصوص در 
س��امانه نیما ب��رای تامین ارز گله داش��تند و می گفتند با 
این قیمتها فعاالن اقتصادی برای خرید ارز به مش��کل می 

خورند چرا که قیمتها کامال فضایی شده است.
یک��ی از صرافی ها درباره اختالف نرخ دالر در صرافی های 
بانک��ی ب��ا بازار آزاد اینط��ور توضیح می ده��د که افزایش 
اختالف نرخ ارز در صرافی های بانکی با بازار همواره نتیجه 
معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار 
نیس��تند و عمده خریداران ارز بانکها هس��تند؛ بنابراین در 
این ش��رایط این گمانه مطرح ش��ده که با توجه به ش��رط 
فروش اجباری ارز توس��ط صرافیها به دلیل عدم نگهداری 
بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده 
ول��ی خری��داران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با س��ود 

همراه می شوند.
فعاالن بازار ارز ادامه سیاس��ت دستوری در بازار را توصیه 
نمی کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری ها سرکوب 
نمی ش��ود بلکه از ش��کلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می 
دهد. برخی دیگر از صرافی ها به وضعیت معامالت در بازار 
متش��کل ارزی گله دارند و می گوین��د عدم فروش درهم 
ب��ه صرافی های تضامنی و ع��دم توانایی صرافان به فروش 
ارزهای بازارمتش��کل به مانند قبل، عمال تمامی صرافان را 

بیکار کرده است.
او می گوید: در این ش��رایط بازار غیررس��می فعالتر ش��ده 
و خدمات��ی که صرافان نم��ی توانند انجام بدهند به چرخه 

غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می شود.
اف��زار قیمت ارز درحال��ی همچنان در ب��ازار ادامه دارد و 
موجب ش��ده در بازار طال و سکه نیز رکوردهای تاریخی به 
ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما 
است و بارها اعالم کرده نیازهای فعاالن اقتصادی را تامین 
می کند. اما به نظر می رس��د آنچه این روزها در بازارهای 
مختلف در حال ثبت اس��ت ع��الوه بر جنبه های اقتصادی 
و سیاس��ی بیشتر جنبه روانی داش��ته و تبعات تصمیمات 
غلطی اس��ت که در گذشته از سوی سیاست گذاران اتخاذ 

و اعمال شده است.  تسنیم 

 کارشناسان بررسی کردند؛

 پشت پرده نوسانات ارزی

)قسمت اول (

مقدمه: بش��ر در طول تاریخ سعی کرده است که با هدف 
نیل ب��ه عدالت اجتماعی، فراهم کردن زندگی مس��المت 
آمیز و تنظیم روابط و حقوق اجتماعی افراد جامعه، قوانین 
و مقررات مدنی وکیف��ری را در جامعه وضع کند. همواره 
در جریان کار و فعالیت افراد، بنگاه ها و سازمان ها شاهد 
آن هستیم که  خس��ارت های متعددی به اشخاص ثالث 
اعم از خس��ارت های بدنی و مالی وارد می ش��ود. جبران 
این زیان ها ولو آنکه به صورت غیرعمد ایجاد ش��ده باشد 
)ناش��ی از خطا واشتباه(، مطابق قانون برعهده ی عامل به 

وجود آورنده زیان می باشد.
بیمه مسئولیت در ایران نخستین بار به شکل بیمه مسئولیت 
حقوق ناشی از حوادث خودرو مطرح شد و بیمه گران ضمن 
ارائه بیمه نامه بدنه، بیمه مس��ئولیت مدنی را به دارندگان 
خودرو عرضه کردند تا این که مقدمه بیمه اجباری شخص 
ثالث فراهم ش��د. بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان 
وس��ایل نقلیه موت��وری زمینی در قبال اش��خاص ثالث در 
س��ال 1347 مطرح شد و در زمان خود تحول بزرگی ایجاد 
ک��رد که ب��ر مبنای نظریه خطر بود نه تقصی��ر. با توجه به 
گس��تردگی و تنوع پوشش بیمه مسئولیت، در هرکجا و در 
هرکسب و کار و حرفه ای که امکان خطا و غفلت و قصوری 
باش��د که بتوان آن را به جرم یا شبه جرم نسبت داد، بیمه 

مسئولیت آن نیز وجود دارد.
 بیمه های مس��ئولیت، یکی از سه رشته اصلی بیمه است 
و در کنار بیمه های اموال و اش��خاص قرار دارد. براس��اس 

موضوع این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو 
بخش خس��ارت های مالی و غرامت های بدنی که ناشی از 
فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران باش��د، جبران می 
گردد. ناگفته نماند ارزیابی ریسک در بیمه های مسئولیت 
گاهی به دلیل مس��ائل حقوقی، اجتماعی و فنی، حس��اس 
تر و پیچیده تر از محاس��بات ریسک در بیمه های اموال و 
اشخاص است و در قوانین مترقی وجوامع توسعه یافته، بیمه 
گران این نوع رشته بیمه ای با تزاید ضریب خسارت مواجه 
اند. س��یر توس��عه اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی جوامع، 
اس��تفاده از بیمه های مسئولیت و همراهی و همگامی این 
رشته بیمه ای را با فرآیند توسعه الزم و ضروری می نماید 
و در این رابطه فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدود 
و ثغور مسئولیت های مدنی اشخاص و تهیه و تدوین انواع 
بیمه های مسئولیت با استفاده از روش های فنی وکاربردی 

ارزیابی خطر، اولویت ویژه ای دارد.
توس��عه و رشد بیمه های مس��ئولیت در جوامع، حاکی از 
رشد حقوق مدنی و احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی 
و همچنین رشد و توسعه سیستم قضایی و دادگاههای آن 
جوامع است. بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای 
است که تمامی زوایای زندگی انسان را تحت پوشش قرار 
داده و برای پوش��ش خطرات ناشی از آن طراحی گردیده 
که این موضوع نش��ان از علمی و فنی تربودن این رش��ته 
ی بیمه ای و عجین ش��دن آن با قوانین تجاری و مدنی و 

قانون بیمه می باشد.
بیمه مسئولیت یکی از شاخه های گسترده و مهم بیمه ای 
اس��ت که هرچند در گذشته بدلیل شرایط خاص جامعه، 
از رشد و توسعه الزم برخوردار نبوده اما کم کم به جایگاه 
واقعی خود نزدیک می ش��ود. بیمه مسئولیت بدلیل تنوع 
در ش��غل، فعالیت و اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص 
یکی از متنوع ترین رش��ته های بیمه است. سابقه ی بیمه 
های مسئولیت مدنی به اوایل سده ی نوزدهم برمی گردد 

که به ش��کل بیمه مس��ئولیت کارفرما در مقابل کارگران 
بوده اس��ت. قان��ون گذاران در ایران، نزدی��ک به نیم قرن 
پیش "قانون مس��ئولیت مدنی" را تصویب کردند. جامعه 
ی پیش��رفته دارای این مشخصه است که هر شهروند آن 
در قبال ایراد خس��ارت بدنی یا مال��ی غیرعمدی به دیگر 

شهروندان مسئولیت قانونی دارد. 
ب��ا توجه به رش��د روزافزون صنایع و خدمات وابس��ته به 
آن، بیمه های مس��ئولیت در انواع مختلف از گس��تردگی 
بسیار زیادی برخوردار گردیده به نحوي که طبق آمارهای 
موجود در کش��ورهای توس��عه یافته بی��ش از 30 درصد 
پرتفوی بیمه ای به این رش��ته اختصاص دارد در حالیکه 
طبق س��النامه آماري بیمه مرکزي ج.ا.ایران س��هم بیمه 
هاي مسؤلیت از بازار حق بیمه کشور در سال 1397 تنها 
4/3 درصد ) سهم از کل( مي باشد که علیرغم رشد 25/2 
درصدی در بخش تولید حق بیمه نس��بت به سال ماقبل 
آن، سهم قابل مالحظه ای از حق بیمه تولیدی بازار بیمه 

کشور را به خود اختصاص نداده است.
این رش��ته بیمه ای در ایران نیز همانند س��ایر کشورهای 
پیش��رفته و در حال توسعه سیر صعودي را طی می نماید 
تا حدی که بعضی از رشته های آن همانند بیمه مسئولیت 
کارفرما در قبال کارکنان و بیمه حرفه ای پزش��کان تقریباً 
همه گیر ش��ده است. یکی از مسائلي که از دیر باز مد نظر 
ب��وده و امروزه ب��ه یکی از نیازهای غیر قاب��ل انکار جوامع 
تبدیل ش��ده اس��ت بیمه نمودن مسئولیت مدنی اشخاص 
اع��م از اش��خاص حقیقی یا حقوقی در قب��ال دیگران می 
باش��د. این نوع بیمه به قدری حائز اهمیت است که برخی 
از انواع آن در جوامع مختلف بصورت اجبار در آمده اس��ت 
یعنی قانون گذار افراد و س��ازمانها را نسبت به دریافت این 
بیمه نامه مجبور می نماید و کس��انی که این بیمه نامه را 
اخذ ننمایند به عناوین مختلف مجازات یا جریمه می شوند 
مثل بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 

حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 )بیمه اجباری 
مس��ئولیت مدنی دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی 
در قبال اش��خاص ثالث مص��وب 1347 و قانون اصالح آن 
مصوب 1387( دلیل این امر هم روش��ن است چرا که اگر 
صاحب خودرو فاقد بیمه نامه مذکور بوده و ش��خص ثالثی 
را مصدوم نماید عالوه بر اینکه ممکن است آن شخص نان 
آور یک خانواده بوده باشد که در اثر از کار افتادگی یا فوت، 
خان��واده اش دچار معضل گردد، خود راننده نیز در صورت 
ع��دم امکان پرداخت جرایم قانون��ی از جمله دیه به زندان 

افتاده و خانواده خود را نیز دچار بحران بنماید.
در رش��د و توس��عه این رش��ته بیمه ای میتوان گفت هر 
چه جوامع قانونمند باش��ند ضریب نفوذ آن هم در جامعه 
بیش��تر اس��ت و هرچه افراد به وظایف قانونی خود اشراف 
داشته باشند بهتر می توانند از مزایای این رشته بیمه ای 
اس��تفاده کنند.  خوش��بختانه در جامعه امروزی ما بیمه 
مسئولیت مدنی کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می 
شود که دالیل آن را هم میتوان بشرح ذیل عنوان نمود :

-احساس نیاز جامعه به وجود انواع پوشش های مسئولیت با 
توجه به وقوع حوادث عمده خسارتی طی چند سال گذشته

-رش��د اطالعات بیم��ه ای افراد در اثر گس��ترش جوامع 
شهری و ممارست مردم با مراکز بیمه ای

-رش��د مقوله قانون گرایی و تاکید بر اجرای آن از س��وی 
مراجع قضایی.

-تدوین ش��رایط عمومی مص��وب در برخی رش��ته های 
بیمه مس��ئولیت از قبیل مسئولیت مدنی کارفرما در قبال 
کارکنان و ... از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران بعنوان متولی 

امر بیمه در کشور 
-تبلیغات ش��رکتهای بیمه در جهت معرفی و شناساندن 

پوششهای بیمه ای
-افزایش تعداد ش��رکتهای بیمه و شبکه فروش و تشدید 

رقابت بین شرکتها 

یادداشت

بيمه های مسؤليت و مبانی 
نظری و قانونی حاکم بر آن 

  ابوالفضل دهقان زاده 


