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اکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

منابع قانون 
مقصود از منابع قانون، معادني اس��ت ك��ه قانونگذار مواد اوليه 
ق�انون را از آنه�ا اس�تخراج م�ي كن�د. يعني نيروهاي اجتماعي 
م���واد اولي�ه ق�وانين خ�ود را از كج���ا م�ي آورن�د. متفك�ران 
مختلف منابع گوناگوني را براي قانون تعيين كرده اند. ه�ر ي�ك 
از آن���ان از نظ�ري خ�اص ب�ه ق�انون مي نگرند و در نتيجه به 

منشأ و منبعي متناسب با آن منظر اشاره كرده اند: 
الف( دين،

ب( جامعه،
ج( طبيعت، 

د( عقل.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با عنوان »آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه 

قانونگذاري و قواي سه گانه )۲(«

گزاره های اساسی
-گزارهاول: بدون ترديد وجود مش��كالت متعدد مانند گرانی، 
بي��كاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نش��ينی، مش��كل خريد 
و اجاره مس��كن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، مهاجرت 
مغزها، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشكسالی، ترافيك، مصرف 
گرايی، رشوه، مدرک گرايی، كاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد 
اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخالقی، عدم 
تامين رف��اه عمومی، احتكار، تجمل گرايی و زندگی اش��رافی، 
اس��راف و زياده خواهی، تكدی گری، كودكان كار و خيابان، بی 
خانمانی و كارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودكشی، بزه كاری، 
بافت فرس��وده شهری و روس��تايی، بی كفايتی مديريت بحران، 
آلودگی هوا، اختالف طبقاتی، مدپرس��تی، تصادفات جاده ای، 

پدي��ده ريزگردها، ناب��ودی جنگل ها، بيابان زايی و فرس��ايش 
خاک، نارضايتی های صنفی و ش��غلی، خراف��ه گرايی، كمبود 
س��رانه مطالعه و س��اير آس��يب های اجتماعی زندگی مردم را 
)بويژه در دوران تحريم های ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران( 

دشوار نموده است.
-گزارهدوم: پيرامون هر يك از مشكالت زندگی مردم، ده ها و 
يا صدها قانون ريز و درشت وجود دارد كه در صورت كارآمدی 
نمی بايس��ت تاكنون از مش��كالت فوق الذكر، اثری در جامعه 

باقی مانده باشد.
-گزارهس�وم: پرس��ش اينك��ه منابع قواني��ن ناكارآمد در حل 
مش��كالت زندگی مردم چيس��ت؟ آيا منابع اي��ن قوانين دين، 

جامعه، طبيعت و عقل است؟
-گ�زارهچه�ارم: در ص��ورت مثبت بودن پاس��خ به پرس��ش 
گزاره سوم، بقاء و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه آشكار 
ناكارآم��دی منابع دينی، منابع اجتماعی، منابع طبيعی و منابع 

عقلی در قانون و قانونگذاری كشور است.
-گزارهپنجم: در صورت منفی بودن پاس��خ به پرس��ش گزاره 
س��وم، قانونگذاری ناكارآمد به بقاء و تش��ديد مشكالت زندگی 

مردم انجاميده است.
-گزارهششم:برای رد ناكارآمدی منابع دينی، منابع اجتماعی، 
منابع طبيعی و منابع عقلی ايجاد تحول در قانون و قانونگذاری 

كشور اجتناب ناپذير است.

بررسی و تحلیل
-دينبهمثابهاخذقانونازقرآنکريموسنتمعصومين)ع(:

همانطور كه در مقدمه و برخی از اصول قانون اساسی به تصريح 
آمده است، قانونگذاری و اداره امور جامعه در جمهوری اسالمی 
ايران بر مدار قرآن كريم و سنت معصومين )ع( انجام می شود. 
ب��ه عبارت ديگر مهم ترين منبع در وضع قانون و اجرای آن در 
كش��ور قرآن و روايات معصومين )ع( است كه از طريق فرآيند 
اجتهاد بدست می آيد. بنابراين می بايست كه منبع تقسيم كار 
ملی در قانونگذاری شامل مراحل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفس��ير، قرآن كريم و سنت و روايات معصومين 
)ع( باش��د. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز 
و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه نش��انه عدم اخذ قانون 
از قرآن كريم و س��نت معصومين )ع( ب��ه عنوان منابع قانون و 

قانونگذاری است.
-دي�نبهمثابهاخ�ذتوانايیاخذقانونازقرآنکريموس�نت

معصومين)ع(:
قان��ون و قانونگذاری مبتن��ی بر قرآن كريم و س��نت و روايات 
معصومين )ع( يعنی اينكه تقسيم كار ملی در قانونگذاری كشور 
شامل مراحل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير 
دارای تواناي��ی الزم برای اخ��ذ قانون از منابه دين��ی را دارد و 
بر اس��اس اين توانايی اس��ت كه می تواند وجه دينی و شرعی 
قانونگ��ذاری و اجرای قانون را در كاركردهای خرد و كالن خود 
تامي��ن نمايد. در قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، 
بروز و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نش��انه عدم اخذ توانايی 
اخذ قانون از قرآن كريم و سنت معصومين )ع( به عنوان منابع 

قانون و قانونگذاری است.
-قانونبهمثابهبرنامهريزیبرایاجرایاحکامالهی:

برخی معتقدن��د كه قانون و قانونگذاری برنامه و ش��يوه برنامه 
ريزی برای اجرای احكام الهی اس��ت و قانونگذاری را مخصوص 
ذات اق��دس باری تعالی م��ی دانند كه بح��ث پيرامون تحليل 
موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر اين اساس تقسيم 
كار ملی شامل مراحل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت 
و تفس��ير قان��ون در واقع برنام��ه و برنامه ريزی برای اش��اعه و 
اجرای احكام خداوند است و نشانه اين است كه تقسيم كار ملی 
توانايی برنامه ريزی ب��رای اجرای احكام الهی را دارد. در قانون 
و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نشانه عدم برنامه ريزی برای اجرای احكام الهی به 

عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-جامعهبهمثابهتامينمنافععمومیدرقانون:

جامعه به عنوان يكی از منابع قانون و قانونگذاری معرفی ش��ده 
اس��ت. قان��ون تنظيم كننده ح��دود و روابط بي��ن پديده های 
گوناگون اجتماعی اس��ت كه بصورت سلس��له مراتبی می تواند 
به س��اماندهی جامعه بپردازد و بصورت فراگير اداره امور كشور 
را انجام دهد. دس��تاورد طبيعی كارآم��دی در اداره امور جامعه 
تامين منافع عمومی اس��ت و زندگی همراه با آرامش و آسايش 
است. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، 
نظ��ارت و تفس��ير قانون باي��د توانايی الزم ب��رای تامين منافع 
عمومی را در قانونگذاری داش��ته باش��د. در قانون و قانونگذاری 
س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت زندگی مردم 
نشانه عدم تامين منافع عمومی در قانون به عنوان منابع قانون 

و قانونگذاری است.
-جامعهبهمثابهتعيينحقوقوتکاليفمردم:

قان��ون و قانونگ��ذاری در مقي��اس اجتماعی می كوش��د كه با 
دقت فراوان س��طوح مختلف حقوق و تكالي��ف مردم را با خود 
و حكوم��ت تعيين نماي��د و از اين طريق ب��ه اداره امور جامعه 
بپ��ردازد. قانون مبتن��ی بر جامعه دارای جامعه نگری اس��ت و 
كامال در خدمت حل مش��كالت روزآمد آن است. بر اين اساس 
تقس��يم كار مل��ی در حوزه قانون و قانونگذاری ش��امل تدوين، 
تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قانون توانايی كامل 
در تعيين حقوق و تكاليف مردم را دارد و می تواند به درس��تی 
برای آن به قانونگذاری بپردازد. در قانون و قانونگذاری سنتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
تعيين حقوق و تكاليف مردم به عنوان منابع قانون و قانونگذاری 

است.
-جامعهبهمثابهتعيينرابطهمردموحکومتباقانون:

قانون و قانونگذاری مبتنی بر جامعه از اين رو از منابع اجتماعی 
اس��تفاده می كند كه تعيين كننده رواب��ط اجتماعی از جنس 
جامعه اند. اساس��ا ش��ايد بدون منابع اجتماعی نتوان بدرستی 
ب��ه قانون و قانونگذاری دس��ت ياف��ت. رابطه متقاب��ل مردم و 
حكومت بجز از طريق مناع اجتماعی قابل دس��ت يابی نيست. 
ب��ه عبارت ديگر تقس��يم كار ملی در مراح��ل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير از منابع اجتماعی اس��تفاده 
می كند تا مقدرات و روابط اجتماعی را تعيين نمايد. در قانون 
و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم تعيين رابطه مردم و حكومت با قانون 

به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-طبيع�تبهمثابهمش�اهدهومالحظهرون�دطبيعیپديدهها

درقانونگذاری:
اينكه طبيعت به عنوان يكی از منابع قانون و قانونگذاری مطرح 
شده اس��ت اين اس��ت كه پديده های اجتماعی هر يك دارای 
طبيعتی هس��تند. خصلت ها و ويژگی های طبيعی پديده ها و 
مالحظه دقيق رفتار آنها می تواند الهام بخش و غنادهنده قانون 

و قانونگذاری در كشور باشد. 
رون��د طبيعی پديده ها در برخی موارد به منابع طبيعی جامعه 
مربوط می ش��ود كه ش��ناخت دقيق آنها نيز برای قانونگذاری 
كار بس��يار مهمی است. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم برای 
مش��اهده و مالحظ��ه روند طبيعی پديده ه��ا را در قانونگذاری 
داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز 
و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم مشاهده و مالحظه 
رون��د طبيعی پديده ها در قانونگ��ذاری به عنوان منابع قانون و 

قانونگذاری است.
-طبيعتبهمثابهمالحظهجنبههایزيستمحيطیقانون:

برخی از قوانين در حوزه مباحث زيس��ت محيطی و مش��كالت 
منابع طبيعی اس��ت كه قانون و قانونگذاری بايد آنها را دس��ت 
مايه تعيين روابط مردم و حاكميت با منابع طبيعی قرار دهد تا 
اس��تفاده از آنها در حالت حفظ و گسترش طبيعت باقی بماند. 
در بس��ياری از موارد قانونگذاری، مالحظات زيست محيطی از 
اهميت ويژه ای برخوردار است كه ناشی از منابع طبيعی كشور 
است. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفسير قانون بايد توانايی الزم برای توجه به مالحظات 

زيس��ت محيط��ی را در قانونگذاری داش��ته باش��د. در قانون و 
قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم مالحظه جنبه های زيس��ت محيطی 

قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-طبيعتبهمثابهحفظتعادلپديدههادرقانون:

جامعه دارای طبيعتی به عنوان كالبد اس��ت كه مجموعا از آن 
به عنوان منابع طبيعی نام برده می ش��ود. قانون و قانونگذاری 
ب��رای تعيين روابط در جامعه ناگزير اس��ت كه نس��بت جامعه 
را ب��ا كالبدی ك��ه جامعه در آن به حيات خ��ود ادامه می دهد 
تعيين نمايد. كالبد طبيعی جامعه فقط در حالت تعادل می تواند 
ب��ه جامعه برای تداوم فعاليت هاي��ش امكان ظهور و بروز دهد. 
تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت 
و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم برای حف��ظ تعادل پديده ها 
را در قانونگذاری داش��ته باش��د. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��كالت زندگی مردم نشانه 
ع��دم حفظ تعادل پديده ها در قانون به عن��وان منابع قانون و 

قانونگذاری است.
-عقلبهمثابهمنطقیبودنمراحلقانونگذاری:

عق��ل يكی ار منابع قانون و قانونگذاری اس��ت. جايگاه عقل در 
قانونگ��ذاری به معنای حضور آن ب��رای منطقی نمودن مراحل 
قانونگذاری است. به عبارت ديگر قانون و قانونگذاری بر اساس 
منطق ش��كل گرفته و بر اساس منطق به حيات اجتماعی خود 
در جامع��ه ادام��ه می دهند. تقس��يم كار ملی ش��امل تدوين، 
تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی 
الزم برای منطقی بودن در مراحل قانونگذاری را داش��ته باشد. 
در قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه منطقی نبودن مراحل قانونگذاری 

به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-عقلبهمثابهشناختدقيقپديدههایاجتماعیدرقانون:

هر گونه قانون و قانونگذاری برای جامعه، وابس��ته به ش��ناخت 
پديده های اجتماعی اس��ت كه اين مه��م بدون حضور عقل و 
عقالنيت امكان تحقق ندارد. عقل به عنوان منبع قانون می تواند 
شناخت دقيق پديده های اجتماعی را برای قانون و قانونگذاری 
تامين نمايد. تقس��يم كار ملی ش��امل تدوين، تصويب، تاييد، 
اب��الغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قان��ون بايد تواناي��ی الزم برای 
ش��ناخت دقيق پديده های اجتماعی را در قانونگذاری داش��ته 
باش��د. در قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و 
تش��ديد مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم وجود ش��ناخت 
دقي��ق پديده ه��ای اجتماعی در قانون به عن��وان منابع قانون 

و قانونگذاری است.
-عقلبهمثابهکارآمدیواثربخشیقانون:

اصوال قانون و قانونگذاری برای رسيده به اهداف خود در جامعه 
تالش می كنند. هر قانون با تمام توان به دنبال ارائه اثربخشی 
خود و اثبات كارآمدی قانونگذاری اس��ت. عقل به عنوان منبع 
قان��ون در واق��ع تامين كنن��ده و تضمين كنن��ده كارآمدی و 
اثربخش��ی است. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، 
اب��الغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قان��ون بايد تواناي��ی الزم برای 
كارآمدی و اثربخش��ی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون 
و قانونگذاری سنتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نشانه ناكارآمدی و اثربخش نبودن قانون به عنوان 

منابع قانون و قانونگذاری است.
-عقلبهمثابهشناختدقيقنيازمندیبهقانون:

قانون با استفاده از منبع عقل در قانونگذاری، به شناخت دقيق 
نيازمن��دی های مردم می پردازد و می كوش��د از طريق قانون 
و قانونگ��ذاری در راس��تای تامين نيازهای م��ردم اقدام نمايد. 
تقس��يم كار ملی ش��امل تدوين، تصويب، تايي��د، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم برای ش��ناخت دقيق 

نيازمندی زندگی مردم را در قانونگذاری داشته باشد.
 در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگی مردم نشانه ش��ناخت دقيق نيازمندی های 
مردم و قوانين متناس��ب با آنها وج��ود به عنوان منابع قانون و 

قانونگذاری ندارد.
پرسش���گری از مجم���ع تش���خیص مصلح���ت 

نظام
- وج��ه دينی دي��ن مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

چگونه تامين می شود؟
- مجم��ع تش��خيص مصلحت چگون��ه از مناب��ع جامعه برای 

مصلحت انديشی های خود بهره می برد؟
- جاي��گاه ش��ناخت طبيعت پدي��ده ها در مصلحت انديش��ی 

پيرامون آنها چيست؟
- چگون��ه از عقل و عقالنيت به عنوان منبع مصلحت انديش��ی 

های مجمع تشخيص مصلحت نظام استفاده می شود؟
- آيا آيا منابع تصويب چش��م انداز بيست ساله و سياست های 

كلی نظام، شامل دين، جامعه، طبيعت و عقل است؟
پرسشگری از دولت 

- عملكرد تقنينی و اجرايی دولت چگونه از منبع دين استفاده 
می كند؟

- منب��ع جامعه چگونه در عملكرد تقنينی و اجرايی اس��تفاده 
می شود؟

- جاي��گاه طبيعت به عنوان منبع در عملكرد تقنينی و اجرايی 
دولت چيست؟

- دول��ت چگون��ه از عقل به عن��وان منبع عملك��رد تقنينی و 
اجرايی خود بهره می برد؟

- آيا مجموعه عملك��رد دولت، بر مبنای دين، جامعه، طبيعت 
و عقل است؟

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی 
- وجه دينی مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی چگونه تامين 

می شود؟
- مجلس شورای اسالمی چگونه از جامعه به عنوان منبع قانون 

و قانونگذاری استفاده می كند؟
- جايگاه طبيعت به عنوان منبع قانون و قانونگذاری در مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- آيا در مصوبات مجلس شورای اسالمی از عقل و عقالنيت به 

عنوان منبع قانون و قانونگذاری استفاده می شود؟
- آيا عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی مبتنی بر دين، 

جامعه، طبيعت و عقل است؟
پرسشگری از شورای نگهبان 

- ش��ورای نگهبان چگونه وجه دينی مصوبات تقسيم كار ملی 
قانونگذاری را تاييد می كند؟

- آيا شورای نگهبان در مصوبات خود از جامعه به عنوان منبعی 
برای قانون و قانونگذاری استفاده می كند؟

- جاي��گاه طبيعت در مصوبات ش��ورای نگهبان به عنوان منبع 
قانونگذاری چيست؟

- آي��ا عقل و عقالنيت به عن��وان منبع قانونگذاری در مصوبات 
شورای نگهبان مورد توجه است؟

- آيا تفاس��ير ش��ورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر 
دين، جامعه، طبيعت و عقل است؟

پرسشگری از قوه قضاییه 
- س��ازمان بازرسی كل كشور وجه دينی عملكرد نظارتی خود 

را چگونه تامين می كند؟
- آيا سازمان بازرسی كل كشور از جامعه به عنوان منبعی برای 

نظارت بر حسن اجرای قانون استفاده می كند؟
- جايگاه طبيعت به عنوان منبعی برای قانون و قانونگذاری در 

عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
- آي��ا عقل و عقالنيت به عنوان منب��ع قانونگذاری در عملكرد 

نظارتی سازمان بازرسی كل كشور مورد توجه است؟
- آيا عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور مبتنی بر دين، 

جامعه، طبيعت و عقل است؟
شماره مسلسل: ۶۹۸۱

عنوان گزارش: آش��نايي اجمالي با: كليات علم حقوق در زمينه 
قانونگذاري و قواي سه گانه )۲(

مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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برترين مرتبه ايمان آن است كه بدانی هركجا باشی خدا با تو است.
وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

چالشقانون


 تشكيل اولين كنفرانس اسالمي فلسطين در تهران )۱3۶۹ش(  روز بيمه  درگذشت  

محمدحسين مشايخ فريدني محقق معاصر )۱3۶۹ ش(   

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°9 °7
مشهد 

°13 °5
قم 

°11 °6
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تبریز

°6 °1

صنعت بیمه برای رشد و توسعه باید از میان خانواده ها عبور کند. این جمله رییس کل بیمه 
مرکزی را می توان نقشه راه صنعتی دانست که در آستانه هشت دهه فعالیت و بیش از چهار 
دهه نظارت به بلوغ کافی رس��یده و حاال باید در معادالت کالن پولی و مالی کش��ور، نقش 

تاریخی خود را ایفا کند.
صنع��ت بیمه به ای��ن واقعیت تعیین کننده و حیاتی، پی برده که با به��ره گیری از ابزارهای 
فرهنگسازانه و ساده سازی مفاهیم پیچیده بیمه برای کودکان و نوجوانان، می تواند ضریب 
نفوذ بیمه را  به خصوص در رشته بیمه های زندگی به استانداردهای جهانی نزدیک کرده و با 
سرمایه گذاری هوشمندانه و ورود منطقی به بازار سرمایه، مسیر تازه ای را پیش پای این صنعت 
مادر قرار دهد.در کارنامه صنعت بیمه نمره های درخشانی به چشم می خورد که برای اهالی 
این صنعت بسیار افتخارآفرین و غرورآمیز است. فعاالن این صنعت نه تنها از دل زلزله ها، سیل 
ها و حوادث دیگر طبیعی، سربلند بیرون آمده اند بلکه در رویارویی با تحریم های ناجوانمردانه 
هم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و به گواه تولیدگران و سرمایه گذاران، در 

آرامش بازار و فضای کسب و کار حرف اول و آخر را می زنند.
روز ملی بیمه، بهانه ای کوچک برای رونمایی از عملکردی بزرگ صنعتی بی حاشیه و کم ادعا، 

آرامشبخش و اطمینان آفرین است.
آمار عملکرد صنعت بیمه در سال 1397 نسبت به سال قبل، به شرح زیر است.

بر اساس آمار سال 1397، مقدار حق بیمه تولیدي شرکت های بیمه مستقیم به حدود 45/4 هزار 
میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود 33/5 درصد رشد نشان مي دهد. 

طبق آمار سال 1397، میزان حق بیمه تولیدي بازار بیمه کشور با رشد 8/8 درصدي )بر پایه 
دالر( در مقایسه با سال گذشته، به  حدود 10/8 میلیارد دالر )454/4 هزار میلیارد ریال( رسیده 
اس��ت. بر اساس آخرین آمارهاي منتشره در نشریه بین المللي زیگما، صنعت بیمه کشور از 
منظر حق بیمه تولیدی در جایگاه سی و نهم ایستاده است. همچنین جمهوري اسالمي ایران 
در بین کشورهاي »منطقة چشم انداز« جایگاه سوم را کسب کرده است. بر اساس آمار سال 
1397، حق بیمه س��رانه )نس��بت حق  بیمه تولیدي بازار بیمه به جمعیت کشور( به 5/5 
میلیون ریال رس��یده است. بدین ترتیب، ش��اخص مذکور نسبت به سال گذشته بیش از 
یک میلیون ریال افزایش یافته اس��ت. ش��اخص حق بیمه سرانه درکشور طي سال های  
اخیر روند صعودي داش��ته اس��ت. با این وجود، مقدار حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از 
کش��ور ما باالتر بوده و حق بیمه س��رانه در کشور ما به مقدار منطقه نزدیک تر است. بر 
اس��اس آخرین آمارهاي بین المللی، جایگاه بین المللي کشور از حیث شاخص حق بیمه 
سرانه رتبه 64 و در منطقه حائز رتبه 8 بوده است.  طبق آمار نشریه زیگما، اگر چه میزان 
ضریب نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کش��ور ما باالتر اس��ت )2/6 برابر در سال 1397( اما 
میزان این شاخص در کشور ما، به ویژه طی چند سال اخیر از سطح منطقه باالتر رفته است. 
جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه طی دو سال اخیر، با 3 پله صعود از رتبه 57  به 

رتبه 54 صعود کرده است.
طبق آمار س��ال 1397، حق بیمه های رش��ته زندگی در کشور طی دو سال اخیر 1/2 برابر 
ش��ده است. س��هم از پورتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، نسبت سال قبل حدود 0/9 واحد 

افزایش نشان می دهد.
مهم ترین اقدامات نظارتی  بیمه مرکزی:

همکاری با سازمان های متولی کاهش حوادث ترافیکی از جمله پلیس راهور ناجا ، وزارت بهداشت 
پزشکی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش حوادث ترافیکی و تلفات 
ناشی از آن . اعزام هیات های نظارتی جهت بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت در 
استان های سیل زده گلستان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان در جریان سیل اسفند 1397 

و فروردین 1398 و پیگیری مستمر  برای تسریع در پرداخت خسارات به آسیب دیدگان 
اعزام هیات نظارتی برای بررسی میدانی و نظارت بر روند پرداخت خسارت در مناطق زلزله زده 
اس��تان آذربایجان شرقی در آبان 1398 و پیگیری مستمر تسریع در پرداخت مناطق سیل زده 
کشور و همچنین اعزام هیات نظارتی در خصوص پیگیری پرداخت خسارت های آتش سوزی 

در بازار تبریز.
مهم ترین اقدامات اتکایی بیمه مرکزی:

 انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول، حوادث فاجعه آمیز در رشته های 

آتش سوزی، ریسک و حوادث فاجعه آمیز، انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز برای 
قبولی های اختیاری و قراردادی بیمه مرکزی و همچنین تشکیل کنسرسیوم آتش سوزی با 

مشارکت 13 شرکت بیمه
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی اند  آی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه 
متقابل کیش با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر و همچنین بستن قرارداد مازاد خسارت بیمه 

مرکزی در رشته پی  اند آی با حداکثر تعهد 50 میلیون یورو
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پی اند آی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه 

متقابل اطمینان متحد قشم با حداکثر تعهد یک میلیارد دالر
 انعقاد قرارداد مازاد خسارت بیمه مرکزی در رشته های باربری و کشتی با حداکثر تعهد 50 

میلیون یورو
 پاالیشگاه های نفت سراسر کشور با سرمایه بیش از 14 میلیارد یورو؛

 پاالیشگاه های گاز سراسر کشور با سرمایه بیش از 6 میلیارد یورو؛
 پاالیشگاه های با سرمایه بیش از 28 میلیارد یورو؛

 تاسیسات فرا ساحلی گاز )پارس جنوبی( با سرمایه بیش از 9 میلیارد یورو؛
 احداث و بهره برداری نیروگاه ها با سرمایه بیش از 10 میلیارد یورو؛

 احداث و بهره برداری از پروژه های ریلی که سرمایه فاز یک آن بیش از 1/5 میلیارد یورو و 
فاز 2 آن بیش از 5 میلیارد یورو است

 هواپیمایی ایران ایر با 54 فروند هواپیما و سرمایه 1/5 میلیارد یورو؛
 هواپیمایی ماهان با 50 فروند هواپیما و سرمایه 1/3 میلیارد یورو؛

 هواپیمایی آسمان با 18 فروند هواپیما و سرمایه 630 میلیون یورو؛
 هواپیمایی کیش ایر با 15 فروند هواپیما و سرمایه 430 میلیون یورو؛

 حمل مسکوکات بانک ملی با تعهد 250 میلیون یورو؛
حمل تجهیزات تلفن مرکزی با تعهد 310 میلیون یورو؛

حمل فوالد ایران با تعهد 600 میلیون یورو؛
حمل تجهیزات نیروگاهی ش��رکت مادر تخصص��ی بازرگانی ایران با حداکثر تعهد 690 

میلیون یورو؛
ناوگان ش��رکت ملی نفتکش ایران با 63 فروند ش��ناور و تعهد مس��ئولیت یک میلیارد دالر 

برای هر شناور؛
ناوگان ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران با 130 فروند کشتی و حداکثر تعهد 

مسئولیت یک میلیارد دالر برای هر کشتی
پوشش ناوگان شرکت نفت خزر با 23 فروند کشتی و تعهد 100 هزار دالر.

مهم ترین اقدامات فناوری اطالعات و ارتباطات:
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای وظیفه اصلی خود و کسب رضایت آحاد مردم 
به صنعت بیمه کشور در سال 1397 نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت 
در حوزه هاي نظارتي، تغذیه اطالعاتي سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي کشور با داده هاي صنعت 
بیمه، طراحی، توسعه و پیاده سازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان ،ارائه خدمت الکترونیکی 
استعالم سوابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه، اقدام کرده است.

مهم ترین اقدامات در حوزه توسعه فرهنگ بیمه:
اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس کل کشور به صورت همزمان و با همکاری تمامی شرکت 

های بیمه 
گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان)بیش از 86 عنوان مطلب  بیمه ای 
در کتابهای مقطع متوسطه که با این اقدام بیش از 5میلیون دانش آموز بصورت مستقیم با 

مفاهیم صنعت بیمه آشنا می شوند
برگزاری هفت دوره تخصصی آموزش بیمه ای برای خبرنگاران

انتشار 45 عنوان کتاب بیمه ای در سه سطح » بیمه برای کودکان«، » بیمه برای همه« و 
« بیمه برای مدیران و کارشناسان«

هماهنگی های الزم برای درج مطالب بیمه ای در مجالت رشد دانش آموزی
تهیه، تنظیم و انتش��ار/پخش مطالب بیمه ای)خبر، مصاحبه، گ��زارش و مقاله( درقالب ها) 

اینفوگرافیک، اینفوموشن، اینفو نیوز و انیمیشن( و در  رسانه های مختلف
تهیه، تولید و پخش تیزرهای متنوع بیمه ای از طریق شبکه ها مختلف صدا و سیما ورسانه های 

دیداری و شنیداری در فضای مجازی
حضورو مش��ارکت جدی در رویدادهای فرهنگی و نمایش��گاهی) بورس بانک و بیمه تهران، 

الکامپ، کیش اینوکس( و.... 
هماهنگی های الزم برای تهیه و تولید و پخش برنامه تلویزیونی 52 قسمتی در شبکه سوم سیما

اجرای کمپین های تبلیغاتی – فرهنگی با موضوع کاهش تلفات جاده ای
راه اندازی باشگاه اینترنتی نوآوران ) ویژه کودکان(

برترین خدمات و دستاوردها:
پرداخت سریع و دقیق خسارتهای مربوط به خسارتهای  سیل

ایفای تعهدات کامل  در خصوص زائران اربعین حسینی
راه اندازی سیستم مکانیزه پاسخگویی بیمه مرکزی در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل 

پرداخت سریع و دقیق خسارتهای مربوط به زلزله ) استان کرمانشاه و استان آذر بایجان شرقی(
جایزه ملی کیفیت در حوزه دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی ) بلوغ سازمانی(

همه دستاوردهای یک صنعت

عملكرد سال ۱3۹7 )۲0۱۸(عملكرد سال ۱3۹۶ )۲0۱7(واحد سنجشعنوان

ميليارد ريالحق بيمه توليدی
ميليارد دالر

340،5۱۸
۱0

454،43۱
۱0/۸

ميليون ريالحق بيمه سرانه
دالر

4/۲
۱۲3

 5/5
۱3۲

۲/3۲/3۸درصدضريب نفوذ بيمه

سهم بخش غيردولتی در 
بازار بيمه كشور

۶۶/۲۶5/5درصد

سهم بيمه های اختياری 
در پرتفوی بازار بيمه 

كشور

۶۲/۹۶7/7درصد

سهم بيمه های زندگی 
در بازار بيمه كشور

۱3/۶۱4/5درصد

فاصله معنادار قانون و 
قانونگذاری سنتی از منابع 

تقنینی!؟

سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی از تقسیم کار ملی قانونگذاری 

پیگیری )4( می کند:

دکترمحمدرضاناریابيانه


