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بودجه س��ال ۱۴۰۱ چند نکته مثبت برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد. نخستین 
نکت��ه این اس��ت که بودجه ع��وارض برق در 
مجم��وع زیاده ش��ده و ب��ه ۶ ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت. دوم اینکه نسبت بین 
س��اتبا و توانیر در س��هم عوارض برق ۸۰ به 
۲۰ شده، این در حالی است که سال گذشته 
این نسبت ۵۵ به ۴۵ بود؛ بنابراین ۸۰ درصد 
از ۶ میلی��ارد توم��ان، ۴۸۰۰ میلیارد تومان 
می شود که کمک خوبی به توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور خواهد کرد.
در جداول تبصره ۱۴ بودجه برای س��وخت 
صرفه جویی شده، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده که رقم کمی است. این 
رقم هم برای مطالبات پیشین )براساس ماده 
۶۱ قانون اصالح الگوی مصرف( و هم براساس 
نیروگاه های جدید )براس��اس ماده ۱۲ قانون 
رفع موان��ع تولید( در مجموع ۳ هزار میلیارد 
در نظر گرفته ش��ده که نیاز ب��ه افزایش دارد. 
همچنین پیش��نهاد می شود یک پیشنهاد در 
الیحه بودجه افزوده ش��ود ک��ه ادارات دولتی 
۲۰ درص��د از ب��رق خ��ود را از انرژی ه��ای 

تجدیدپذیر تامین کنند.
ایران در ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر با 
موان��ع گوناگونی روبه رو اس��ت. کش��ور ما به 
نقطه ای رس��یده که دیگر چ��اره ای به غیر از 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر ندارد. مشکل 
اساس��ی در این حوزه این است که نرخ برق و 
گاز به ش��دت یارانه ای است و به همین دلیل 
س��رمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در 
ایران خالف دیگر کشورهای جهان، اقتصادی 
نیس��ت و س��رمایه گذاران را جذب نمی کند؛ 
بنابراین یا باید مابه التفاوت آن را با سیس��تم 
خری��د تضمینی برق یا با سیس��تم س��وخت 
صرفه جویی شده برای سرمایه گذار پر کنیم یا 
اینکه نرخ برق و گاز را به س��مت واقعی شدن 
برده تا سرمایه گذاری تجدیدپذیر خودبه خود 

بدون حمایت دولت اقتصادی شود.
ب��ا توج��ه به اینک��ه در تابس��تان ۱۳ هزار 
مگاوات کس��ری برق داریم و در زمستان هم 
کس��ری گاز و به تبع آن کس��ری برق ایجاد 
می شود، اساس��ا احداث نیروگاه گازی اشتباه 
اس��ت و مش��کل تامین برق را ح��ل نخواهد 
ک��رد. موضوع واقعی ش��دن نرخ ب��رق برای 
مش��ترکان خانگی پرمصرف اهمیت اساس��ی 
دارد. حل مشکل کسری برق عالوه بر توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر، نیازمند این است که 
دس��ت کم در بخش خانگی برای مش��ترکانی 
که بی��ش از ۲ برابر الگوی تعیین ش��ده برق 
مص��رف می کنند، بهای واقع��ی برق را بدون 
یارانه پرداخت کنند. در این صورت، استفاده 
از انرژی ه��ای تجدیدپذیر برای آنها اقتصادی 

می شود. 
به طور کل��ی، دیدگاه وزیر نیرو نس��بت به 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر مثبت اس��ت اما اگر 
وزیر نی��رو همه تخم مرغ ها را در س��بد ماده 
۱۲ و سوخت صرفه جویی شده بگذارد، ممکن 
است توسعه انرژی های تجدیدپذیر به نتیجه 
نرسد. در انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران 
مدل های سرمایه گذاری و مدل های اقتصادی 
براساس سوخت صرفه جویی شده بررسی شده 
که براس��اس آن تا زمانی ک��ه در این زمینه 
سرمایه گذاری می شود و برق تولید می کنند، 
طبق چه مکانیس��می و تا چه میزان می تواند 
سوخت دریافت و این حواله سوخت را چگونه 
مصرف یا نقد کند. اما باید در نظر داشت برای 
نیروگاه های کوچک مقیاس انش��عابی که زیر 
۲۰۰ کیلووات اس��ت، نمی توانیم از مکانیسم 
سوخت صرفه جویی شده استفاده کرد. توسعه 
تجدیدپذیرها در ایران مثل دیگر کش��ورهای 

جهان وابسته به خرید تضمینی برق است.
اگر مذاک��رات برجام باعث رف��ع تحریم ها 
مس��یر  پیش��ین،  تواف��ق  مانن��د  ش��ود، 
س��رمایه گذاران خارج��ی به ای��ران در حوزه 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر هموار خواهد ش��د. 
از س��وی دیگر، در صورت رفع تحریم انتقال 
تکنولوژی های بسیار مهم و به روزی در حوزه 
تولید تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر مانند 
زنجیره تولید پنل خورش��یدی به کشور وارد 
خواهد ش��د و کمبودها را جبران خواهد کرد. 
با این حال، بس��یار مهم و ضروری اس��ت که 
مشکالت س��رمایه گذاران خارجی قبلی حل 
شود و مطالبات خود را دریافت کنند تا ثبات 
و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران فراهم 

شود. 

تاثیر بودجه 
و تحریم بر 
انرژی های 
تجدیدپذیر

محمدحسن غفوری، عضو هیات مدیره 
انجمن انرژی های تجدیدپذیر

سرنوشت فاینانس در دست برجام
فاینانس2۶ میلیاردیوروییبودجه1401 محققمیشود؟

در تبصره 3 الیحه بودجه 1401 س�قف تسهیالت تامین مالی خارجی یا همان فاینانس 
ب�رای طرح های دولت�ی و غیردولتی معادل ریالی 2۶ میلیارد یورو تعیین ش�ده اس�ت. 
ش�ورای اقتصاد با رعای�ت اولویت ها، مجوز اس�تفاده طرح های بخ�ش دولتی که دارای 
توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیس�ت محیطی باش�ند، از تس�هیالت یادش�ده را صادر 
می کن�د. درباره طرح ه�ای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اس�ت پس 
از اخذ تضمین الزم از بانک های عامل که به پش�توانه اخذ وثیقه های مناس�ب و کافی از 
مالکان طرح ها صادرشده، نس�بت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. وجود 2۶ 
میلیارد یورو فاینانس در صورت عدم پذیرش FATF و ماندگاری تحریم ها تناقضی است 

که بودجه سال 1401 با خود به همراه خواهد داشت.

با توجه به 
ناپایداری های 

سیاسی، 
اقتصادی 

و اجتماعی  
کشور ریسک 
سرمایه گذاری 
افزایش پیدا 
کرده و برخی 

معتقدند 
سرمایه گذاری 

در ایران توجیهی 
ندارد و در نتیجه 

مشکل تامین 
مالی را نمی توان 
فقط با آرایش 
بودجه حل کرد

س��خنگوی دولت گفت: مجلس با عدم موافقت با فوریت الیحه 
دول��ت و عدم تخصیص منابع، عمال دولت را مکلف به اصالح نظام 

پرداخت یارانه ها در سال جاری کرده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در گفت وگو با مهر درباره 
اصالح نظام پرداخت یارانه ها، ضمن تش��ریح مش��کالت زمینه ای 
اقتصادی ناشی از این سیاست غلط اقتصادی که در دوره گذشته 
اتخاذش��ده، افزود: مجلس شورای اسالمی در بودجه سال ۱۴۰۰ 

س��قفی را برای منابع به منظور تامین ارز ترجیحی در نظر گرفته 
بود که این سقف تقریبا در ابتدای کار دولت جدید تمام  شد.

وی ادام��ه داد: دولت جدید الیح��ه دو فوریتی را برای افزایش 
این س��قف تقدیم مجلس شورای اس��المی کرد، که مجلس با دو 
فوری��ت این ط��رح مخالفت کرد و مجوز افزای��ش این منابع را به 

دولت اعطا نکرد. 
بنابراین دولت عمال از س��وی مجلس مکلف شد سیاست اصالح 

نظ��ام پرداخ��ت یارانه ها را که ی��ک ضرورت ب��رای اصالح نظام 
اقتصادی کشور است، بالفاصله اجرا کند.

س��خنگوی دولت تصریح ک��رد: با این حال، دولت س��عی کرد 
با اس��تفاده از روش ه��ای قانون��ی گوناگون منابع��ی را به منظور 
آماده س��ازی شرایط مناس��ب برای تغییر در روش اعطای یارانه ها 
فراهم و با س��رعت بیشتری به سمت اجرایی کردن برنامه اصالح 

بلندمدت در مدت کوتاه مدت موجود حرکت کند.

دولت مکلف به 
اصالح نظام پرداخت 
یارانه هاست

سخنپایانی
در مجموع نکته ای که تمام کارشناس��ان بر آن پافش��اری 
می کنند این اس��ت که در صورت عدم رفع تحریم، فاینانسی 
انجام نخواهد ش��د. س��وابق تاریخی و تامی��ن مالی ارزی و 
بین المللی در دوره تحریم نشان داده تحقق فاینانس در این 
شرایط تحریمی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. با این حال 
در صورت رفع تحریم موانع دیگری مانند عدم ثبات و تامین 

امنیت اقتصادی، قانونی و فراهم نبودن تکنولوژی و امکانات 
زیرس��اختی پیش روی ایران اس��ت. همچنی��ن پایین بودن 
رتبه اعتباری ایران نزد آژانس های س��نجش اعتبار، ریسک 
س��رمایه گذاری و تامین مالی را افزایش داده اس��ت. به این 
ترتیب با رتبه اعتب��اری فعلی ایران، تحقق رقم فاینانس در 

نظر گرفته شده بسیار دور به نظر می رسد.

حمیدرض��ا میرمعینی، کارش��ناس اقتصاد در 
گفت وگو با  اظهارکرد: لوایح بودجه عموما 
در بخش هزینه ه��ا بدبینانه و در بخش درآمدها 
خوش��بینانه تدوین می شود و این مسئله همواره 
بودجه کش��ور را دچار کس��ری کرده اس��ت. در 
واق��ع به دلیل اینکه هزینه ه��ا در بودجه افزایش 
پیدا کرده و از آن طرف، درآمدها محقق نش��ده، 

بودجه دچار ناترازی می شود.
میرمعین��ی گف��ت: منابع تامی��ن مالی دولت 
محدود اس��ت و از همین رو، دول��ت برای تامین 
هزینه ها و تراز ک��ردن منابع و مصارف، اقدام به 
اس��تفاده از س��ایر ابزارهای تامین مالی می کند. 
یک��ی از ای��ن ابزاره��ای تامین مال��ی، فاینانس 
اس��ت. میزان فاینانس برای بودجه س��ال آینده 
مع��ادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو اس��ت که به نظر 
می رس��د تحقق این مبلغ خوش��بینانه و ش��اید 
غیرممکن باش��د. دولت ها برای اینکه بودجه در 
ظاهر تراز به نظر برس��د، بودجه آرایی می کنند و 
محل هایی را برای تامی��ن منابع برخی هزینه ها 
در نظ��ر می گیرند. به عنوان مث��ال، به این دلیل 
که محل تامی��ن مالی بودجه عمرانی بین المللی 
است، امکان دارد محقق نشده و در نتیجه بودجه 
عمرانی هم تخصیصی داده نشود. اما به هر حال 
ب��رای حفظ ظاهر بودجه و تراز بودن آن، بودجه 

عمرانی نوشته می شود.
وی افزود: به نظر می رس��د چه از محل فروش 
نفت و چه از محل صادرات غیرنفتی، اعتبار الزم 
برای کاالهای اساس��ی تامین خواهد ش��د اما در 
صورتی ک��ه توافق برجام محقق نش��ود، فاینانس 
در نظر گرفته ش��ده، حداق��ل در بودجه عمرانی 

قابلیت تحقق نخواهد داشت.
این کارش��ناس اقتصاد بیان کرد: زمانی که به 
س��وابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین المللی 
در دوره تحری��م نگاه می کنیم، تحقق فاینانس را 
تقریب��ا نزدیک به صفر خواهیم دید، چراکه همه 
نهادهای مالی بین الملل��ی و بنگاه های اقتصادی 
جهان مبتن��ی بر تحریم، اجازه فاینانس به ایران 
ندارند. این ش��رایط در صورتی تغییر خواهد کرد 
که یا گشایش هایی در مذاکرات برجام اتفاق بیفتد 
یا از محل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 
)به لحاظ یکس��ری موارد زیرساختی که از لحاظ 
حقوق بش��ر بر عهده این دو نهاد اس��ت( تامین 
منابع انجام ش��ود. البته مقدار تامین مالی از این 
دو نهاد قابل توجه نیس��ت و به طور مستقیم هم 
این اعتبار به یکس��ری مصارف خاص زیرساختی 

تخصیص پیدا خواهد کرد.

گف��ت:  میرمعین��ی 
زی��اد در  احتم��ال  ب��ه 
تلفی��ق  کمیس��یون 
اسالمی  شورای  مجلس 
در این ب��اره بحث زیادی 

خواهد شد و ممکن است درخواست شود دولت 
در ش��رایط غیرتحریم��ی نی��ز راهکارهایی برای 
تامی��ن مالی فاینانس بررس��ی و ارائ��ه کند. در 
این صورت، ش��اید مجلس و کمیس��یون تلفیق، 

فاینانس موردنظر بودجه را مصوب کنند.
میرمعینی اظهارکرد: محورهای تامین امنیت 
سرمایه گذاری و تامین مالی داخلی و بین المللی 
کامال مشخص است و قرار نیست سیاست گذاران 
و مس��ئوالن راهکارهای خیل��ی جدیدی در این 
زمین��ه اب��داع کنند. فض��ای کس��ب وکار، ثبات 
اقتص��ادی و سیاس��ت گذاری، قوانی��ن مقررات، 
نظام ه��ای تعرفه ای از مس��ائل کلیدی در تامین 
امنیت س��رمایه گذاری و تامین منابع مالی است. 
با توجه به اینکه ایران از کش��ورهای پر ظرفیت 
برای رشد اقتصادی بوده و ظرفیت های نهفته ای 
در بخش های گوناگون اقتصادی از کش��اورزی تا 
خدم��ات و تولید دارد، در ص��ورت تامین امنیت 
و کاهش ریس��ک سرمایه گذاری، مبالغ موردنظر 

تامین خواهد شد.
وی اف��زود: در صورت��ی  ک��ه ثب��ات و تامین 
امنیت اقتصادی و قانونی در کش��ور فراهم  شده، 
تکنولوژی، بس��ترها و زیرساخت های الزم وجود 
داشته باشد، ش��رایط برای این سرمایه گذاری ها 
نی��ز جذاب خواهد ب��ود. میرمعینی با اش��اره به 
اینک��ه در هر نقطه ایران بس��تر مناس��ب برای 
س��رمایه گذاری وجود دارد، گفت: البته همه این 
مسائل بس��تگی به تامین امنیت سرمایه گذاری 
دارد. به عبارت دیگر، هم منابع داخلی و هم منابع 
خارجی زیادی وجود دارد که به دنبال محل های 
سرمایه گذاری کم ریس��ک و پر بازده هستند اما 
در صورت فراهم نبودن ش��رایط سرمایه گذاری، 

تامین مالی در ایران انجام نخواهد شد.
ب��ه  توج��ه  ب��ا  حال حاض��ر  در  اف��زود:  وی 
ناپایداری های سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی 
در کش��ور ریسک س��رمایه گذاری افزایش یافته 
اس��ت. در این ش��رایط، گاهی توجی��ه اقتصادی 
س��رمایه گذاری در برخی بخش ها از بین می رود 
و در این صورت، بدون ش��ک تامین مالی بخش 
هزینه ای بودجه با مش��کل مواجه خواهد ش��د و 
چنین مشکلی را نمی توان فقط با آرایش بودجه 

حل کرد. 

بودجهآراییبافاینانس
رضا س��المی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران در گفت وگو با 
 بیان ک��رد: در تبصره ۳ الیحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه داده 
شده نهاد های اجرایی با تضمین دولت تا سقف ۲۶ میلیارد یورو 
از فاینانس خارجی اس��تفاده کنند ام��ا در همان تبصره چنین 
رقمی از محل درآمدهای خود این نهادها پیش بینی شده است. 
مثال شرکت نفت می تواند از محل فاینانس خارجی میدان های 
نفت و گاز را توس��عه دهد. خود همان ش��رکت نیز باید از محل 

درآمد خود اقساط آن را بازپرداخت کند.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، تامین اعتبار 
فاینانس چگونه میس��ر است، گفت: زمانی که به دلیل مشکالت 
مبادالت بانکی و محدودیت های نقل وانتقال پولی کشوری مانند 
چین قادر به پرداخت پول نفت خریداری ش��ده از ایران نیست، 
در ازای دالرهای بلوکه با گش��ایش اعتب��ار و فاینانس اقدام به 
تامین منابع واردات تجهیزات و ماشین آالت می کند. این شکل 
فاینانس��ی است که در ش��رایط تحریم تا امروز هم اتفاق افتاده 
است. اما بانک های اروپایی یا مثال کشوری مانند ژاپن فاینانسی 

را در شرایط تحریمی در اختیار ایران نمی گذارد.

وی اف��زود: به ط��ور کل��ی، فاینانس 
خارج��ی فرآیندی اس��ت که ش��ورای 
اقتصاد باید س��ازکار و میزان اعتبار آن 
را تصویب کرده تا ش��رکت بتواند از آن 
کشور خارجی تامین مالی کند. تضمین 

دریافت فاینانس نیز وزارت اقتصاد خواهد بود. وی با اش��اره به 
تجربه پیش��ین ورود ش��رکت های خارجی پس از توافق برجام، 
اظهارکرد: در میانه س��ال های برجام قرار بود چند صد هواپیما 
با حالت اعتباری به ایران فروخته و تحویل داده شود. همچنین 
قرار بود روی خطوط راه آهن ایران سرمایه گذاری بزرگی انجام 
ش��ود. بعد از اینکه تنش های بین المللی ادامه پیدا کرد، کسانی 
که پا پیش گذاش��ته بودند، منصرف ش��دند. در حال حاضر نیز 
با صرف برداش��ته ش��دن تحریم، نمی توان انتظار داش��ت تمام 
موانع س��رمایه گذاری و تامین مالی برای ایران برطرف می شود. 
بدون ش��ک مدتی طول خواهد کش��ید تا عملکرد هر دو طرف 
راستی آزمایی شود. در صورت تحقق این مسئله اطمینان خاطر 

برای جذب سرمایه گذاری ایجاد می شود.

امکانتامینفاینانسباپولهایبلوکهشده

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با  درباره 
تحقق فاینانس پیش بینی ش��ده در الیحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: 
اگر قرار است ۲۶ میلیارد یورو فاینانس اتفاق بیفتد باید توافقات 
برجام انجام و حتی قسمتی از تحریم های اولیه هم باید برداشته 
ش��ود. در حال حاض��ر حتی چینی ه��ا هم حاضر ب��ه انجام این 
فاینانس ها نیستند، مگر با ش��رایط ویژه و خاص در حوزه هایی 
که بتوان به آنها محصوالت پتروش��یمی و معدنی داد. البته این 
فاینانس هم به دلیل ش��رایط ایران با قراردادهایی انجام می شود 

که تا حد زیادی یک جانبه است.
مولوی بیان کرد: باید از کسانی که بودجه را نوشته اند بپرسید 
چطور زمانی ک��ه در تاریخ ایران چنین ع��ددی برای فاینانس 
نداشته ایم در بودجه می خواهیم ۲۶ میلیارد یورو فاینانس کنیم. 
شاید اطالعاتی وجود دارد که کشوری مانند چین قصد دارد در 
ایران فاینانس کند یا مذاکرات قرار اس��ت به نتیجه ای برس��د و 
این مس��یر را هموار کند. در هر حالتی برای این فاینانس ایران 
باید به رتبه BB برسد. وی افزود: سیستمی با عنوان رتبه بندی 
اعتب��اری بین الملل��ی وج��ود دارد که روش��ی برای س��نجش 

اعتبار ریس��ک اعتباری است و توسط 
آژانس های سنجش اعتبار درباره اعتبار 
شرکت ها، دولت ها، نهادها، سازمان های 
دولتی، موسس��ه های مالی و بنگاه های 
اقتصادی اعالم می شود. متناظر همین، 

س��ازمان همکاری ها هم به شکل دیگری این رتبه بندی را انجام 
می دهد که از یک تا ۷ است. در حال حاضر رتبه ایران در تمام 
این شرکت ها مانند افغانستان، آرژانتین، سوریه و زیمبابوه ۷ از 
۷ است. برای اینکه بتوان ۲۶ میلیارد فاینانس گرفت باید معادل 
این رقم ریس��ک را کم کرد که با وج��ود رتبه ۷ چنین اقدامی 
حاصل نمی ش��ود؛ بنابراین باید رتبه اعتباری را بهبود بخشید و 
به ۵ رساند. رتبه ۵ معادل BB است. پس از برجام رتبه ایران به 

سمت BB می رفت و می توانست به BBB نیز برسد.
وی در پای��ان ب��ا فرض تحق��ق فاینانس گف��ت: تامین مالی 
اگر براس��اس بهبود درس��ت اعتباری باش��د باید در حوزه های 
زیرس��اختی اتفاق بیفتد اما عالقه طرف های فاینانس کننده هم 

بیشتر در حوزه های صنایع معدنی، حمل ونقل و بنادر است.

ضعفدررتبهاعتباری

باجه خبر

رشدتسهیالتحمایتیبانکصادراتایران�
تس��هیالت حمایتی بانک صادرات ایران در ۹ ماه نخست 
۱۴۰۰ نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، ۵۷ درصد 

افزایش یافت و به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال رسید.
به گ��زارش ایلن��ا، این بان��ک به منظور کمک ب��ه بهبود 
معیش��ت جامعه، توس��عه فضای کس��ب وکار، تقویت تولید 
و افزای��ش اش��تغال در بخش ها و مناطق گوناگون کش��ور، 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و حمایتی با نرخ ترجیحی 
را همچن��ان ب��ا جدیت در دس��تور کار دارد، ب��ه نحوی که 
تسهیالت حمایتی قرض الحسنه این بانک در ۹ ماه نخست 
س��ال جاری با ۵۷درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، به ۱۱۴ هزار و ۷۳ میلیارد ریال رسید.

پرداخت تسهیالت کسب وکار و انشعابات روستایی، ودیعه 
مس��کن، مش��اغل خانگی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 
بهس��ازی و نوسازی مس��کن و حمام روس��تایی، تسهیالت 
وی��ژه بنیاد برکت، ازدواج و تهیه جهیزیه، زندانیان نیازمند، 
وام های ضروری معرفی ش��دگان ریاس��ت جمه��وری و وام 
مسکن اقش��ار ویژه از جمله مهم ترین بخش های تسهیالت 
موردنظر بوده که در ۹ ماهه نخس��ت سال جاری از رشدی 

قابل توجه برخوردار بوده است.
بخشنامهنهادناظرصنعتبیمهبهکارگزاران�

هیچ ی��ک از کارگزاری ها اعم از مس��تقیم و برخط، مجاز 
ب��ه دریافت وجه نقد و چک بانکی از بیمه گذاران نیس��تند 
و وج��وه مربوط ب��ه حق بیمه باید بی واس��طه به حس��اب 

شرکت های بیمه واریز شود.
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، در بخشنامه صادرشده از سوی نهاد ناظر از تمامی 
ش��عب و واحدهای ص��دور بیمه نامه و نماین��دگان تابع در 
سراسر کشور خواسته شده از هرگونه توافق و انعقاد قرارداد 
با کارگزاران رس��می به منظور دریافت و وصول حق بیمه از 

بیمه گذاران از سوی کارگزار خودداری کنند.
براس��اس این گزارش در صورت انعق��اد قرارداد همکاری 
با کارگزاران برخط باید حق بیمه به طور مس��تقیم توس��ط 
بیمه گذار و خریدار بیمه پس از ثبت سفارش و طی فرآیند 
خرید بیمه نامه با استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی 

به حساب شرکت بیمه واریز شود.

بدیهی اس��ت هرگونه همکاری با کارگزاران رسمی بیمه 
اعم از مستقیم و برخط مستلزم وجود بسترهای کافی برای 
واری��ز حق بیمه به طور مس��تقیم و بدون تاخیر به حس��اب 
ش��رکت بیمه بوده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مغایر 
 ب��ا این بخش��نامه با متخلف��ان برابر مق��ررات رفتار خواهد 

شد. 
گفتنی اس��ت در ماده ۲۳ آیین نامه شماره ۳/۹۲ مصوب 
ش��ورای عالی بیمه تصریح ش��ده که کارگ��زار بیمه در ازای 
ف��روش بیمه نامه، حق دریافت نقدی چ��ک بانکی در وجه 
حام��ل یا به نام خود و ط��رق دیگر را ندارد و اگر خالف این 
مصوبه رفتار کند در برابر بیمه گذار و موسسه بیمه مسئول 

خواهد بود.


