ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ
آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻔﯿﻒ ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻘﺴﯿﻂ آن در ﺷﺸﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﻮد و

ﺷﺶ اﺑﻼغ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ داﺷﺖ .در ﻣﺎده ۲
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻘﻒ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ

ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۳ﻫﻤﺎن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺑﻼغ ﻣﺷﻮد.

در ﺷﯿﻮه اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات:

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻧﺎﺷ از ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد:

در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ)ردﯾﻔﻬﺎی  ۱و
 (۲ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ،ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارد.
در ردﯾﻒ  ۸اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨ) اﯾﻤﻨ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( دﯾﺪه ﻣﺷﻮد.

در ردﯾﻒ  ۱۰ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺴ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ردﯾﻔﻬﺎی  ۱۱و  ۱۲ﻫﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮدروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۵اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ:

در ردﯾﻒ  ۱اﯾﻦ ﺟﺪول ،ﺗﺨﻔﯿﻔ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﻧﻨﺪﮔ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ رﯾﺴ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ردﯾﻒ  ۲ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای
ﮐﻤ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آن اﺳﺖ.
ﺗﺨﻔﯿﻒ دوره آﻣﻮزﺷ راﻧﻨﺪﮔ اﯾﻤﻦ و ﮐﻢﺧﻄﺮ ﻣﺸﻮﻗ اﺳﺖ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی روشﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف .اﯾﻦ ﻣﺸﻮق را ﻣﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨ اﯾﻤﻨ از

ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﮐﻠﯿﺪیاش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺣﻮادث ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ.
در ردﯾــﻒ  ۴ﺣــﺬف ﺗﺨﻔﯿﻔــ را ﻣﺑﯿﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮونﺳــﭙﺎری ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﮐﺎرﮐﻨــﺎن،
داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ در واﻗﻊ در ردﯾﻒ  ۲ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﺑﺮای

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درونﺷﻬﺮی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه.
ﻫﻢﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﮔﺮدد .ﺑـﺮای درﯾـﺎﻓﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻫـﻢ روﺷـ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ اﯾـﻦ ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﯾـﺎ درﯾـﺎﻓﺖ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧـﺮخ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد.

