
 

1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 میز مطالعات اجتماعی بیمه

 
 خالصه گفتگوی کارشناسی با عنوان 

 
 

  «راننده محور شدن بیمه شخص ثالثاجتماعی ابعاد »

 

 

 

 
خانم ار سرکاسدنژاد،  جناب آقای، آقای سازگارجناب حاضران:  دکتر حمید کردبچه، دکتر لیلی نیاکان، دکتر مهدی سامری، 

 ، سرکار خانم بهادر، دکتر محسن بدره امیری

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تاریخ
 

 1398مهر  28یکشنبه 

 معاونت پژوهشی



 

2 

 

 

  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسه گزارش

  «ابعاد راننده محور شدن بیمه شخص ثالث»

 

 عنوان گزارش

گفتگوی کارشناسی خالصه   نوع گزارش 

محسن بدره -میز مطالعات اجتماعی بیمه کنندهواحد تهیه   

دهندهسفارش  واحد تاریخ  

مهر  28یکشنبه  تاریخ

1398 

کنندهکارشناس تهیه دکتر محسن بدره  

کنندهمسئول تهیه  تاریخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

 

 گزارش متن

 

 درآمد گفتگو: 

گی راننده فرهن-راه اندازی میز مطالعات اجتماعی بیمه و مطالعه ابعاد اجتماعیتوضیحات سرکار خانم دکتر نیاکان درباره  -

 محور شدن بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از اولویت های کاری این میز. 

« بازاریابی اجتماعی»ظر توضیحات دکتر محسن بدره درباره ضرورت توجه به قانون راننده محور شدن ب.ش.ث از دو من -

 «. ارزیابی تاثیرات اجتماعی»و 

 : سازگار

با اشاره به تجربیات خود در زمینه بیمه شخص ثالث در بیمه ثالت عنوان کردند: باید محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف  -

ی موجود ی قانونقانون فعلی لحاظ شده و متناسب با شرایط قانونی موجود پیش برویم؛ باید با توجه به زیرساخت ها

زمان بندی صورت گیرد. به پژوهش انجام شده در دانشگاه شهید بهشتی درباره این مساله که چرا موتورسیکلت سوارها 

 از ب.ش.ث استقبال نمی کنند اشاره داشتند. 

اعث شده مساله دیه ب 80و  70چه اتفاقی افتاد که از دهه پیش تا کنون ضریب نفوذ بیمه افزایش یافت؟ در دهه های  -

مردم به ب.ش.ث اقبال نشان بدهند؛ همچنین مسائلی از جمله زندانی شدن کسانی که گرچه بیمه داشتند ولی بیمه 

 شان برای جبران خسارت کفایت نمی کرد. 

قانون جدید تصویب شد. اکنون می توان  1395قانون موقتا اصالح شد( و سال  1387آیا قانون باید تغییر کند؟ )سال  -

 18یت هایی مانند استفاده از دستورالعمل های داخلی حساب کرد. برای نمونه، بهترین ماده از این جهت ماده روی ظرف

 یک دهه است.  ]دست کم[این قانون است. زیرا تغییر قانون طول می کشد و بازه زمانی برای تغییر قانون 

 دکتر سامری: 

از آن جهت که تصمیم های مدیریتی از جمله تغییرات در قانون ب.ش.ث قطعا عواقب اجتماعی به دنبال خواهد داشت، اگر این -

طراحی درست صورت نگرفته و به طور مناسب اجرا نشود، یعنی اگر تعادلی دو سویه نداشته و هم بیمه گزار و هم بیمه کننده را 

 ب اجتماعی وخیمی به دنبال خواهد داشت. به طور متناسب در نظر نگیرد عواق

باید ابعاد اجتماعی، حقوقی و اقتصادی در کنار هم در نظر گرفته شوند. باید بررسی کرد که چه زمینه فرهنگی ما را به این  -

اده از ه استفسمت برده است )و بیمه ها در ایجاد این زمینه ها چه نقشی داشته اند؟( وضع زیرساخت های اجتماعی ما )مانند نحو

خیابان و ...( چگونه است؟ برای نمونه در آلمان سپردن خودرو به کس دیگری جرم است. در کشورهای اسکاندیناوی به شما می 

 به جای اینکه خودروی کسی را امانت بگیرید از مراکز مجاز خودرو اجاره کنید. گویند 

مواردی از جمله مشخصات خودرو، سوابق « شامل»نده محور شدن در بعد حقوقی، چون در قانون آمده است که مالک های ران -

راننده و سوابق بیمه ای باشد، با توجه به متن قانون فعلی نمی توان شاخص های دیگری مانند سن، جنسیت و ... را وارد کرد 

 مگر اینکه قانون را تغییر دهیم. 

.ث عنوان شده است که باید حق بیمه را متناسب با قشر ضعیف از جهتی به عنوان یکی از انگیزه های راننده محور شدن ب.ش -

تعیین کنیم. ولی می توان مالحظه کرد که قشر ضعیف یعنی خودروی ضعیف تر و ریسک باالتر و اگر در اینصورت حق بیمه 

 کمتری لحاظ شود آیا این عدالت اجتماعی است؟
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ایالت آمریکا از جمله ایالت واشینگتن این قانون را لغو کرده اند.  12 راننده محور شدن در دنیا منسوخ شده است و به طور مثال -

 درصد از خودروها بدون راننده باشند.  20زیرا پیش بینی می شود تا یکی دو دهه آینده 

توقف  نما الزم نیست برای تطور یافتن، حتما به طور منظم همه ایستگاه های تغییر را طی کنیم و ای بسا االن الزم باشد بدو -

در ایستگاه راننده محور شدن ب.ش.ث به مراحل دیگری از مقررات بیمه ای گذار کنیم. ای بسا می توان به اقدامات دیگری 

سال پیش صندوق جبران خدمات جانی را راه اندازی کردند. باید ببینیم چه  80سال پیش و آمریکا  200اندیشید، مثال فرانسه 

 شدن می توان انجام داد.  اقدام بدیلی برای راننده محور

پوشش ب.ش.ث هم خسارت های جانی را در بر دارد و هم خسارت های مالی را. دغدغه ما اکنون کدام است؟ در حالی که  -

درصد هزینه های ما روی خسارت جانی است. حال باید پرسید تجربه دنیا در این زمینه چیست؟ برای نمونه در هلند،  80تقریبا 

شان با بیمه های خاص قابل پوشش است. برای نیمه اگر شخصی بیمه نامه مسئولیت اجتماعی داشته باشد، ریسک های همپو

در تصادف آدم بکشد یا ... از این بیمه استفاده می کند. حال می توانیم برای حداکثر جبران خسارت ب.ش.ث سقف تعیین کنیم 

 عی خریداری شود. و بگوییم برای پوشش بیشتر الزم است بیمه مسئولیت اجتما

اکنون که ب.ش.ث اجباری است در برخی موارد کارکرد الزم را نداشته است، برای مثال موتورسیکلت هایی که در تصادف  -

 کرده اند و صاحب دستگاه آن را رها کرده و رفته است. در راننده محور هم همین اتفاق خواهد افتاد. 

ن آمریکا، چین، هند، و مالزی بیمه های مسئولیت اجتماعی دارای طبقه بندی راه بدیل اینست که مانند کشورهایی همچو -

 مشخص داشته باشیم. 

 هرچقدر در این قانون جلوتر می رویم محدودیت های موجود در آن بیشتر دست ما را در نرخ گذاری و هزینه می بندد.  -

 

 دکتر اسدنژاد: 

( system dynamicsاست از منظر پویایی شناسی سامانه ) اقتصادی اند و الزم-بیمه ها سازمان های اجتماعی -

(. اگر تغییری قرار است صورت دهیم MITبررسی شوند )اشاره به کارهای علمی آقای علی نقی مشایخی در دانشگاه 

 باید آن را در یک اکوسیستم لحاظ کرده و به پیش ببریم. اگر قانون راننده محور شدن ب.ش.ث قرار باشد درست اجرایی

 شود، یکی از موانع جدی، خود شبکه فروش خواهد بود. 

 ( ضرورت دارد. IDAتوجه به نرخ گذاری استحقاقی ) -

به عنوان تنها بیمه خودرو در هند سودمند است. الگوی هند برای بیمه خودرو الگوی  Bharati Insuranceمطالعه  -

ارها با هزینه کرد خود سطوح دیگر را تکمیل می موفقی است. در این کشور حداقل را دولت تامین می کند و بیمه گذ

 کنند. 

 :سازگار

 ای بسا بهتر بود دولت به جای قانون راننده محور شدن ب.ش.ث یارانه بدهد.  -

 ما نباید خیال مردم را نسبت به ریسک راحت کنیم، بلکه باید آن ها را هوشیار کنیم.  -

 توسط ایشان.  1367اشاره به اجرای محدود طرح بیمه گواهینامه در سال  -
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یکی از مساله های اصلی اینست که کسانی فکر می کنند سال ها پول بیمه داده اند ولی این کار سودی برایشان نداشته  -

 است؛ لزوم توجه به بازاریابی اجتماعی غیرمستقیم. 

 :امیریخانم 

یکی از مشکالت قوانین قدیمی تمثیلی بودن آن است یعنی مصادیق مورد نظر قانون گذار به طور حصری بیان نشده و  -

 این مساله در قوانین اخیر از جمله قانون شخصو اعمال سلیقه می گردید؛ البته این موضوع موجب ارائه تفاسیر مختلف 

به صورت حصری ذکر  مذکورتی موارد مورد نظرا را در بند ب ماده آن مرتفع شده و قانون گذار به درس 18ثالث و ماده 

 شخصمربوط به قبل از تصویب آیین نامه مربوط به راننده محور بودن بیمه  18کرده است و اجرای بند الف و ب ماده 

 ثالث است. 

 

 دکتر سامری: 

 ست. مورد دیگر را نگفته ا 17مورد را این قانون گفته و  2از شاخص های مذکور  -

 خانم بهادر:

این قانون که حاصل کار مشورتی پژوهشکده است دست ما را در احصای ویژگی های راننده باز  18ماده  1تبصره  -

 گذاشته است. 

گرچه ما به طور فعلی بانک داده نداریم، ولی برای تعیین شاخص های راننده محور شدن، ابتدا ده شاخص انتخاب شدند  -

شاخص گزینش شد که شامل شغل، سن، جنس، نوع گواهینامه و سابقه رانندگی )زمان صدور و از این میان، باز پنج 

 گواهینامه( می شوند. 

 هنوز اصالحات نیروی انتظامی برای پیشنهاد پژوهشکده واصل نشده است.  -

 برای نمونه متغیر جنسیت در انگلیس به طور عیان پرسیده نمی شود ولی در پس زمینه تعیین نرخ، لحاظ می شود.  -

 دکتر سامری: 

نقطه بحرانی داریم که درصد غالب تصادفات در این نقاط رخ می دهد و حدود یک بیست و چهارم  60ما در کشور حدود  -

میلیارد تومان هزینه دارد( می تواند وضع این نقاط را ایمن  200هزینه فعلی که صرف پرداخت دیه ها می شود )حدود 

 درصد است.  20فعلی تصادفات در ایران به طور واقعی کمتر از  سازی نماید. ناگفته نماند که عامل انسانی در وضعیت

 خانم دکتر نیاکان:

پس از بررسی های کارشناسی و گفتگو و مطالعه، گزارش جامعی برای رئیس کل بیمه مرکزی آماده شود تا در صحن  -

 مجلس قرائت کنند. 

 دکتر سامری:

وضعیت سرمایه اجتماعی بیمه در کنار این عامل، ایجاب  صنعت بیمه اکنون حاشیه امن مالی باریکی دارد و همچنین -

 می کند که با احتیاط در زمینه تغییرات راننده محور شدن ب.ش.ث عمل شود. 

پیشنهاد می شود برای انجام مطالعات اجتماعی، یک استان خاص یا یک بیمه خاص برای اجرای راننده محور شدن  -

 ب.ش.ث انتخاب شود. 

 خوداظهاری ریسک )الگوهای قیمت گذاری موجود در دنیا( توجه شود. به مشوق هایی مانند  -
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نیز می توان برای بازه یک تا دو سال اعالم کرد که هر دو نوع بیمه )سابق و راننده محور فعلی( فروخته می شود و  -

 افراد بتوانند داوطلبانه انتخاب کنند. و بعد از چند سال الزامی اجرا شود. 

 دکتر اسدنژاد:

وانیم از اکنون اطالع رسانی کنیم، برای مثال به طور پیامکی اطالع بدهیم که قرار است یکی دو سال دیگر اتفاق می ت -

بیفتد و با یک ارزیابی به مخاطب تفهیم شود که مثال میزان ریسکی که شما دارید به اندازه حق بیمه ای که پرداخت 

 ید. می کنید نیست و کمتر از آن را می توانید پرداخت کن

 :سازگار

ما به طور کلی می توانیم اجرای راننده محور شدن ب.ش.ث را در دو دایره لحاظ کنیم: یکی قانون فعلی و دیگری  -

قانون جدید. راهبرد پیشبری الیه به الیه ایجاب می کند که اکنون تمرکز را بر قانون فعلی قرار داده و از ظرفیت های 

 آن غافل نباشیم. 

ردم ریسک هایشان را مدیریت می کنند، نسبت به مسئولیت های اجتماعی و اخالقی نیز هشیار باید ضمن اینکه م -

 باشند. 

 اجماال باید التفات داشت که با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث: -

 .منجر خواهد شد  یبه عدالت اجتماع نیو ا می شود نییمتناسب تع تایخطر هر فرد نها نهیهز .1

 .توجه خواهند کرد یا مهیب یپوشش ها ریدر سا سکیآن و توجه به ر تیو اهم سکیمردم با موضوع ر .2

 .خسارت کمک خواهد کرد بیرا در کنترل ضر مهیب یشرکت ها تیاقدام نسبت به حال حاضر وضع نیا .3

ف و کش ینظارت یهاسازوکار دجایا. از خسارت ها مربوط به تقلبات است یکه درصد قابل مالحظه ا میفراموش نکن .4

 گذاران خواهد شد. مهیو ب مهیصنعت ب به سودموثر است و  (سکیر نهی)هز مهیعدالت در حق ب جادیآنها در ا

 

 دکتر سامری:

اکنون خود صنعت بیمه هم این اقدام و رفتار بیمه ای را پرمخاطره می بیند و به غیر از جامعه بیمه گذاران، درون خود  -

 صنعت بیمه نیز محتاج بازاریابی اجتماعی درون سازمانی هستیم. 

 

 

 شنهادیپ و یبندجمع

 دکتر کردبچه: 

ضمن بررسی همه ابعاد و عواقب محتمل و موانع موجود، الزم است اکنون فرض را بر این بگذاریم که این قانون در  -

حال اجرایی شدن است و ما سناریوهای ممکن را طراحی کرده و بررسی کنیم هر کدام چه پیامدها و پذیرش هایی 

نهاد بهترین سناریو در دستور کار میز مطالعات اجتماعی دارند و با چه مقاومت ها و موانعی رویارو هستند. اکنون پیش

 بیمه است. 
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در نهایت پیشنهاد شد آقایان دکتر مهدی سامری و دکتر بهروز اسدنژاد متخصصین علوم اجتماعی صنعت بیمه را به میز مطالعات 

 ین گفتگوی کارشناسی متغیر باشند.اجتماعی معرفی نمایند و کارشناسان ا

 

 تحلیل:جمع بندی و 

از مجموع تحلیل ها می توان برداشت نمود که به طور کلی دو جهت گیری عمده وجود دارد؛ یک جهت گیری قائل به این است 

بر روی ظرفیت های قانون از سویی، که راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به هر حال باید اجرا شود و ما باید برای اجرای آن 

فرهنگی اجرای آن را طراحی نموده و بهترین سناریو -و از سوی دیگر سناریوهای ممکن برای ابعاد اجتماعیفعلی تمرکز کنیم 

جهت گیری دیگر قائل به این است که برای پیشبرد وضعیت صنعت بیمه خودرو ضرورتی ندارد ما با تاخیر قابل را معرفی نماییم. 

ر شدن بیمه شخص ثالث را تجربه کنیم بلکه می توانیم به اقدام های توجهی نسبت به برخی کشورهای دیگر حتما راننده محو

جایگزینی مانند بیمه مسئولیت اجتماعی روی بیاوریم. این جهت گیری به طور خاص دغدغه مند اینست که اگر راننده محور 

اشد. عواقب وخیمی داشته ب شدن ب.ش.ث نتواند به خوبی اجرا شود هم برای بیمه ها و هم برای مشتریان صنعت بیمه می تواند

 ضمن آنکه راه حل های دیگری را برای پیشبرد وضعیت فعلی کم هزینه تر و کارآمدتر می بیند. 

 به نظر می رسد باید روی این پرسش ها تمرکز نمود که: اکنون

 د؟آیا به لحاظ قانونی امکان رفتن به سمت اقدام های جایگزین برای راننده محور شدن ب.ش.ث وجود دار .1

آیا می توان با فرض الزام راننده محور شدن ب.ش.ث برای سیاست بیمه ای مناسب جایگزین پس از آن پیشنهادات  .2

خاصی را در دستور کار قرار داد با این چشم انداز که راننده محور شدن ب.ش.ث تنها برای مدت مشخصی اجرا و سپس 

 با آن سیاست ها جایگزین شود؟ 

 ور شدن ب.ش.ث برای بیمه ها و نیز مشتریان صنعت بیمه کدامند؟مخاطرات اصلی راننده مح .3

اجرا شدن قانون راننده محور شدن ب.ش.ث به طور آزمایشی در یک یا چند استان خاص تا چه اندازه عملی است و چه  .4

 ابعادی دارد؟

 


