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AL صنعت بیمه در مسیر روشن توسعه 

حرکت می کند

دکتر کاردگر مطرح کرد:

 بازار سرمایه کارآمد 
 صنعت بیمه 

را توسعه می دهد
صفحه4

گزارش رییس کل از آخرین وضعیت صنعت بیمه کشور به مردم ایران

خروج قطر از اوپک، حرکتی برد- باخت برای ایران؟
به اعتقاد کارشناسان باتوجه به تصمیم قطر برای خروج از اوپک و تمرکز بر تولید و صادرات گاز طبیعی به نظر 
می رســد که هرچه ســریع تر ایران هم باید در استراتژی های کالن انرژی خود بازنگری هایی را انجام دهد تا 
بتواند با تصمیمات صحیح جلوی زیان های احتمالی را بگیرد و در رقابت با قطر در برداشت از میدان مشترک 
حرف برای گفتن داشــته باشد. سعد الکعبی وزیر انرژی قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد این کشور 

تا ژانویه سال ۲۰۱۹ یعنی کمتر از یک ماه دیگر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج می شود و 
تمرکز خود را ازاین پس بر تولید و صادرات گاز طبیعی خواهد گذاشــت. قطر با این تصمیم به بیش از نیم قرن 

عضویت خود در اوپک پایان می دهد...

رقابتگازیبرسرپارسجنوبیشدتمیگیرد

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال پنجم- شماره64  
نیمه اول آذر 1397- قیمت 1000تومان
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عوايدسفتهبازيدربازارمسكن
باالترازحوزهتولید

ادامهرکوددرصنايعمعدنیوابستهبهبخشساختمان
سايهسیاستهایمتناقضبرحوزهمعدن

سبیلکلفترينطنزنويسبعدازمنوچهراحترامی!
»اومثلپرايدبودو...

خاکبرسرفراقوجدايی!«

صفحه2

صفحه 6

صفحه 8

سوداگریدرمسكنمالیاتدارد

مشروحاینگزارشرادرصفحههفتبخوانید

معاوناولرئیسجمهورخطاببهشرکتهایبیمه:صیانتازاعتمادعمومی

صنعت بیمه ، راهی برای مقابله با تحریم
5



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 64 - نیمه اول آذر 1397

ایران در حوزه مقاوم سازی ساختمان های 
شــهری و روستایی مقابل زلزله ناکام است. 
یک دلیل عمده این ناکامی این اســت که 
مقاوم ســازی و ضد زلزله کردن ســازه ها 
برای مردم و مســئوالن در اولویت نیست. 
تنها کاری که در این باره انجام شده اعمال 
برخی سخت گیری ها و اجرای بعضی آیین 
نامه ها در حوزه ســاخت و سازهای شهری 

است. 
پــس از زلزله رودبار در ســال 6۹  و زلزله 
بم در دهه 8۰  شــهرداری ها به طور جدی 
در نقشــه ها و محاسبات الزامات مقاوم ســازی و ضد زلزله کردن ساختمان ها را در 

نظــر گرفتند اما اینکه تا چه اندازه به اجرای درســت این الزامات نظارت می شــود، 
محل ســوال اســت. ســال هاســت که نظام مهندســی، وزارت راه و شهرسازی و 
شــهرداری ها در این باره که این نظارت چگونه باید تعریف شــود و مجری آن که 
باشــد و چــه کند اختالف نظر دارنــد و به دالیل مختلف درحــل این اختالف نظر 
به جایی نرســیده انــد. مهم ترین دلیل اما این اســت که زلزله و آســیب های آن 
 هیچ گاه در اولویت قرار نگرفته اســت و اقدامات دولتی همه دوره ای و کوتاه مدت 

بوده است. 
در یک بازه زمانی یک آژانس همکاری های بین المللی ژاپنی موسوم به جایکا، از زیر 
مجموعه های سازمان ملل  و عرضه کننده خدمات رایگان به ایران آمد و با همکاری 
شــهرداری نقشــه ای از ۲۰ منطقه تهران)درآن زمان هنوز مناطق ۲۱ و ۲۲ ایجاد 
نشده بود( ارائه کرد که در آن گسل ها شناسایی شده و با در نظر گرفتن بحث تراکم 

و نوع خاک هر منطقه راه حل هایی ارائه شده بود. 

در ســال 8۰ اینطــور پیــش بینــی مــی کردند کــه اگر ایــران مقاوم ســازی 
ســاختمان هــا را آغــاز کنــد، طی ۱5 ســال به ایمنــی ۹۰ درصدی می رســد. 
 متاســفانه نه آن نقشــه و نــه آن راه حــل ها از ســوی وزارت راه و شهرســازی 

جدی گرفته نشد.
جایکا از ایران رفت و نهادی که برای همکاری با این آژانس در شهرداری شکل گرفته 
بود هم منحل شــد. این در حالی اســت که اگر از ۱5 ســال پیش راه حل ها جدی 
گرفته می شد، اکنون درصد زیادی از پروژه های بزرگ مثل برج ها و فروشگاه های 

زنجیره ای بزرگ در تهران ایمن شده بود. 
با این وجود به دلیل عدم توجه مســئوالن و عدم مطالبه این موضوع از ســوی مردم 
ساخت وسازها بدون در نظر گرفتن مقاوم سازی ادامه دارد. این بی توجهی تا جایی 
 ادامــه یافته که حتی ســاختمان های بزرگ و مهمی مثل بانــک مرکزی هم روی 

گسل است.

نرخواقعیارزدربودجه۹۸
شــنیده ها حاکی از آن است که در الیحه 
بودجه پیشــنهادی مجلس، قیمت دالر به 
عنوان مبنای تبدیــل درآمدهای ارزی به 
ریال حدود 5۷۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت تقریباً معادل 5۴ دالر در نظر گرفته 
شده اســت. درآمدهای نفتی و سیاســت های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار 
مهم و تعیین کننده در قوانین بودجه محســوب می شوند. به این دلیل که بر اساس 
گزارش های کارشناســان بودجه ای، ۲6 درصد از منابع عمومی دولت که یک ســوم 
بودجه را تشکیل می دهد به طور مستقیم به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام 
و میعانات گازی مرتبط است. لذا پیش بینی نرخ ارز و قیمت نفت در قوانین بودجه از 
اهمیت باالیی برای مدیریت درآمدها و مخارج دولت برخوردار است. در روزهای اخیر 
شــنیده ها حاکی از این است که در الیحه پیشنهادی دولت،  نرخ ارز 5۷۰۰ تومان و 
قیمت هر بشکه نفت 5۴ دالر و میزان صادرات نفت یک میلیون و پانصد هزار بشکه 
در روز تعیین شــده است. با کسر سهم شــرکت ملی نفت )۱۴/5درصد( و صندوق 
توســعه ملی )۳۴ درصد(، ســهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، به میزان 
5۱/5 درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که در بودجه صرفاً سهم ریالی دولت 
از صادرات نفت تصویب می شــود و فروض مذکور تنها برای اطالع از نحوه محاسبه 
درآمدهای نفتی دولت و راســتی آزمایی آن اعالم می شود. قیمت 5۴ دالر برای هر 
بشــکه نفت، با توجه به تحوالت آتی بازار نفت چندان دور از واقع به نظر نمی رسد. 
اما در خصوص نرخ ارز منظور شــده در بودجه مسائلی مطرح است که بدان ها اشاره 
خواهد شد. بررســی تغییرات نرخ ارز در قوانین بودجه نشان می دهد که نرخ ارز به 
استثنای ســال های ۱۳8۱ و ۱۳۹۲ که به ترتیب به میزان ۳5۱ و ۱۰۴ درصد رشد 
داشته اند، به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳8۱-۱۳۹6 ساالنه 6 درصد افزایش یافته 
اســت. ارزیابی آماری متوسط فروش نرخ ارز در بازار آزاد )هر دالر به ریال( و مقایسه 
آن با نرخ ارز منظور شــده در بودجه، بر این موضوع تأکید دارد که دولت در دو سال 
۱۳8۱ و ۱۳۹۲ در راستای کاهش شکاف تبدیل هر دالر به ریال بین بازار آزاد و قانون 
بودجه، این میزان افزایش را در نظر گرفته به گونه ای که در سال های مذکور شکاف 
بین نرخ رســمی و غیررســمی تا حدودی کاهش یافته بود. در صورت تصویب نرخ 
ارز 5۷۰۰تومان در قانون بودجه ســال ۱۳۹8، نرخ تبدیل هر دالر به ریال به میزان 
5۹درصد در مقایســه با قانون بودجه سال گذشته افزایش خواهد یافت. با وجود این 
میزان افزایش، هنوز هم شــکاف بسیاری بین نرخ ارز فروشی در صرافی ملی )حدود 
۱۱۰۰۰ تومان( به عنوان مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون 
بودجه وجود دارد. حال دو پرسش مطرح می گردد. ۱- آیا دولت با این اقدام، تأکید بر 
استفاده از سیاست های ناظر بر کاهش نرخ ارز در بازار و رساندن نرخ ارز به رقم منظور 
شده در بودجه را دارد؟ ۲- آیا دولت می خواهد از مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از 
فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای تامین مالی کسری بودجه استفاده نماید؟
در پاسخ به پرسش اول می توان اینگونه استنباط کرد که ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد 
موید آن اســت که دولت توان کاهش نرخ ارز به این میزان و رســاندن آن به رقمی 
نزدیک به آنچه در بودجه در نظر گرفته شــده را نخواهد داشــت. مگر اینکه شرایط 

خاصی برای اقتصاد سیاسی ایران به وقوع بپیوندد.
اگر پاسخ به سوال دوم مثبت است در آن صورت همانگونه که پیش تر در یادداشتی 
با عنوان »مابه التفاوت نرخ فروش ارز در بودجه؛ شفاف ســازی و پاسخگویی« به قلم 
نویسنده ذکر شده بود دولت می بایست در الیحه پیشنهادی خود به مجلس ردیفی را 
به »ما به التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی« اختصاص 
دهد و یا اینکه اقدامات مثبتی را در راستای کاهش میزان شکاف قیمت ارز در بازار 

آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه انجام دهد. 

کارشناس اقتصادی
ژاله زارعی 

ترقی اقتصادی : نرخ رشــد قیمت در دوره هاي بلندمدت در بخش مسکن فاصله 
زیادي با نرخ تورم عمومي دارد. طبق داده هاي وزارت راه و شهرســازي، طي دوره 
۱۳۷۱–۱۳۹۴ در شهر تهران، بهاي زمین ۱۲8 برابر، قیمت مسکن 88 برابر و اجاره 
بهاي مســکن ۱۰6 برابر افزایش داشته اســت؛ این درحالي است که طي این مدت 

شاخص بهاي کاالی و خدمات مصرفي 6۷ برابر شده است.
 خرید و فروش مسکن تبدیل به شغلی پردرآمد شده است و سرمایه های زیادی را 
به سمت خود می کشد. سوداگران به بازار مسکن هجوم می برند و با خرید و فروش 
مسکن ســودهای زیادی به دســت می آورند که گاهی این سودها از فعالیت های 
تولیدی هم بیشتر است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به »طرح الحاق یک 
ماده به قانون مالیات هاي مستقیم» به منظور مقابله با سوداگري و کاهش التهابات 
بازار مسکن پرداخته است. طبق این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات 
هاي مستقیم )مقابله با ســوداگري و کاهش التهابات بازار مسکن( با هدف حمایت 
از تولید و عرضه، کاهش نوســانات بازار مسکن، جلوگیري از سوداگري و حمایت از 
خانه دار شــدن اقشار متوســط و ضعیف، به صورت ماده واحده با ده تبصره توسط 

نمایندگان پیشنهاد شده است.
مالیات بر عایدی یعنی چه؟

مالیات بر عایدي امالک و مسکن، یکي از اجزاي مالیات بر عایدي سرمایه است که 
بسیاري از کشورهاي پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتي پذیرفته و اجرا کرده 
اند و نزدیک به یک ســده، از قدمت آن مي گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن 
یعني تفاضــل قیمت خرید و فروش آن، وضع مي شــود و به این ترتیب، درصدي 
از عایــدي به عنوان مالیات اخذ مي شــود. با توجه به آنکــه در اغلب اوقات، عواید 
سفته بازي در بازار مســکن در ایران )به ویژه در شهرهاي بزرگ(، از میانگین سود 
بســیاري از فعالیت هاي تولیدي، بیشتر اســت، این مسئله باعث شده سرمایه هاي 
زیادي به ســوي آن منحرف و از بخش هاي مولد و تولیدي )حتي تولید مســکن( 
خارج شــود. به بیان دیگر، ریســک پایین سوداگري در بخش مســکن، در مقابل 
ریســک باالی ســرمایه گذاري در بخش تولید، ســرمایه هاي عظیمي را به سمت 
فعالیــت هاي غیرمولد بخش مســکن یعني خرید و فروش مســکن به قصد انتفاع 

ســوق داده اســت. این امر از منظر اقتصادي نامطلوب است و مي تواند در گسترش 
 و تشــدید فعالیــت هاي ســوداگري و بالطبع افزایش قیمت مســکن نقش زیادي 

داشته باشد.
وضعیت بازار مسکن چگونه است؟

اولین موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس در بررســی وضعیت مســکن به آن 
پرداخته اســت، ســهم باالی تقاضاي غیرمصرفی در بازار مســکن است. بر اساس 
سرشــماري هاي کشــور در بازه زماني ۱۳85-۱۳۹5، با احتساب تعداد خانه هاي 
خالي و شــبه خالي و افزودن آن به آمار خانه هاي داراي سکونت دائم، حدود ۱۰.5 
میلیون واحد به موجودي مســکن کشور اضافه شــده، اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار 

صاحب مسکن ملکي شده اند. این بدان معناست که طي فاصله زماني دو سرشماري 
گذشــته نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضاي مســکن موجود بــه تقاضاي غیرمصرفي 
اختصاص یافته اســت. این درحالي اســت که در بازه بین دو سرشــماري ۱۳55 تا 
۱۳65 نزدیک به 8۰درصد از تقاضاي بخش مســکن تقاضاي مصرفي بوده اســت. 
همچنین تعداد خانه هاي خالي از ۱.6 میلیون در ســال ۹۰ به ۲.6در سال ۱۳۹5 

افزایش یافته است.
مورد بعدی اختالف تورم بخش مســکن با تورم عمومی اســت. نرخ رشد قیمت در 
دوره هاي بلندمدت در بخش مســکن فاصله زیــادي با نرخ تورم عمومي دارد. طبق 
داده هاي وزارت راه و شهرســازي، طي دوره ۱۳۷۱–۱۳۹۴ در شــهر تهران، بهاي 
زمین ۱۲8 برابر، قیمت مســکن 88 برابر و اجاره بهاي مســکن ۱۰6 برابر افزایش 
داشــته است؛ این درحالي است که طي این مدت شــاخص بهاي کاالی و خدمات 
مصرفي 6۷ برابر شــده است. به عبارت دیگر بهاي زمین ۲برابر، مسکن ۱.۴ برابر و 

اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومي قیمت ها افزایش یافته است.
موضوع ســومی که از دیدگاه مرکز پژوهش های مســکن در توصیف وضعیت بازار 
مسکن دخیل است، کاهش قدرت خرید مسکن است.  بر اساس گزارش منتشر شده 
از سوي بانک مرکزي در مورد هزینه خانوارهاي شهري در سال ۱۳۹5، سهم هزینه 

اي مسکن در سبد خانوار به رقمي حدود ۳5.5 درصد رسیده است. 
همچنین بر اســاس اطالعات ارائه شــده از ســوي وزارت راه و شهرسازي شاخص 
دسترســي به مســکن شــهري براي یک واحــد با ذخیــره تمام حقوق ســالیانه 
خانــوار در ســال ۱۳۷۱، معادل 6 ســال بوده که این شــاخص در ســال ۹۴ به 
۱۰.۳ رســیده است. همچنین سرشــماري ها نشــان دهنده آن است که شاخص 
خانوارهــاي داراي مســکن ملکي از ســال ۱۳65 رونــد نزولي به خــود گرفته و 
زمینه براي ورود تقاضاهاي غیرمولد و ســوداگرانه در بازار فراهم شــده اســت. این 
گزارش می نویســد وضع مالیات بر عایدی مســکن از ســوداگری در بخش مسکن 
جلوگیــری می کند. همچنین یک اهرم سیاســتی برای سیاســتگذار محســوب 
 خواهد شــد. از مزایــای وضع این مالیات کاهش تورم مســکن و کاهش شــکاف 

درآمد و نابرابری است.

عواید سفته بازي در بازار مسكن باالتر از حوزه تولید 
سوداگریدرمسكنمالیاتدارد

مقابلهباخطرزلزلهاولويتفراموششده

د ید گاه 

تحلیل گر حوزه مسکن 
علیرضا سرحدی
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ترقی اقتصادی : تجربــه دنیا بیانگر آنســت که بخش 
بیمه به مثابه بخشــی از صنعت مالــی، باید رابطه متقابل 
و صحیحی با کل بازار ســرمایه برقرار کنــد. این رابطه از 
دو مجرا برقرار می شــود؛ ازیک طرف توسعه فعالیت های 
بیمه ای ، به بازار ســرمایه کارآمدی نیازمنداست و از طرف 
دیگر رشد بازار سرمایه در گرونقش فعال صنعت بیمه است. 
روند همگرایی دو رکن بازار اصلــی نظام مالی، یعنی بازار 
بیمه و ســرمایه، کامال ملموس است. نقش بیمه زندگی به 
عنوان پایگاه تأمین مالی درکلیه بازارها از جمله بازار مالی 

آزموده شده است. 
با ایجاد شــرایط و ســاختار مناســب، می توان نظام بیمه 
کشــور را از طریــق تأمیــن مالی بخش حقیقــی اقتصاد 
)تولید و اشــتغال( توسط سرمایه های بیمه زندگی به بازار 
سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه گذاری های هدف مند و 
نظام مندی را برای هم افزایی این ۳ بخش توسعه ای اقتصاد 
کشــور: صنعت بیمه، بازار سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد 

ساماندهی کرد.
دکتــر ابراهیــم کاردگر نایب رئیس هیــأت مدیره و مدیر 
عامــل بیمــه دانا طــی گفتگویی بــه مناســبت ۱۳ آذر 
سالروز تاســیس این شــرکت و روز بیمه با اشاره به وجه 
تمایــز بیمه دانا با ســایر شــرکت های بیمــه گفت:بیمه 
دانــا به عنــوان اولین شــرکت بیمه تخصصی اشــخاص 
و زندگــي در صنعــت بیمــه ایــران، خوشــنام ترین و 
معتبرتریــن برند بیمه های درمان در جامعه را داراســت. 
 ایــن مهمترین وجه تمایز بیمه دانا با ســایر شــرکت های 

بیمه است. 
ایــن تفاوت هم جنبــه مثبت حضور و شــناخت عمومی 
در جامعــه را دارد و هــم جنبه تحمل بار تعهدات ناشــی 
از ایــن وجــه تمایز را بــر دوش خود احســاس می کند. 
بیمه دانــا یکی از پایه هــای اصلی سیاســت گذاری های 
راهبــردی صنعــت بیمه در ایــن حوزه بوده و بســیاری 
از مســائل بنیــادی و راهبردی در توســعه هــدف مند و 
 مبتنی بــر شــاخص های بیمه گری را هدایــت و راهبری 

کرده است. 
وی افزود: رصد تحوالت و تغییرات حوزه درمان و راهکارهای 
اصالح گرانه جهت رشــد و توسعه پوشش های درمانی آحاد 
جامعه، به منظور فراهم آوردن شــرایط الزم برای سالمت 
عمومی جامعه از مهمترین برنامه های بیمه دانا در این حوزه 
است. عالوه بر این با تأکیدات فوق الذکر در خصوص توسعه 
بیمه های زندگی، یکــی از مهمترین برنامه های راهبردی 
بیمه دانا طراحی و تدوین بســته های فراگیر بیمه زندگی 
 برای جوامع هدف و آحاد مردم می باشد.مشروح این گفتگو 

در پی می آید:

 به نظر شما با اعمال تحریم های بین المللی علیه 
ایران صنعت بیمه با چه مشکالتی روبرو خواهد شد؟ 
صنعــت بیمه با مقولــه تحریم های بین المللی ناآشــنا و 
بیگانه نیست و تجربه موفقی را نیز در دوره قبلی تحریم ها 
داشته است. بدون شــک با تکیه بر مفاهیم و کارکردهای 
اقتصــاد مقاومتی می توان از طریــق تعامالت بین المللی 
با کشــورهای حامی حفظ تعهدات بیمه ای برجام، بخش 
عمــده ای از آثار تحریم ها علیه صنعت بیمه را مرتفع کرد. 
تشکیل صندوق تحریم، تشکیل کنسرسیوم هاي داخلي و... 
از جمله تدابیر رفع تحریم های بیمه اتکائي و حمل و نقل 

بین المللي می باشند.

 به نظر شــما در حال حاضر بزرگترین ریسک های 
صنعت بیمه چیست؟

یکی از مهمترین ریســک هایی که شرکت های بیمه با آن 
مواجه هســتند، حوزه بیمه های درمان تکمیلی است که 
تعهدات مالی ناشی از خسارت های حاصله با نوع و نرخ های 
توافقی تناســب نداشــته و نتیجه آنکه نسبت خسارت در 
قراردادهای بیمه درمان تکمیلی، عماًل عملیات بیمه ای در 
این حوزه را غیر اقتصادی کرده اســت. این مسئله به ویژه 
در قراردادهای بزرگ، مشــکالت مضاعفی را نیز به همراه 
داشــته که در نتیجه ریسک این رشــته مهم و فراگیر در 

سطح جامعه را که جزو نیازهای اصلی خانواده ها می باشد، 
به طور معنا داری افزایش داده است.

 توســعه صنعت بیمه چه تأثیری بر بازارهای مالی 
دارد؟

تجربه دنیا بیانگر آنســت که بخش بیمه به مثابه بخشــی 
از صنعت مالی، باید رابطــه متقابل و صحیحی با کل بازار 

سرمایه برقرار کند. 
این رابطه از دو مجرا برقرار می شــود؛ ازیک طرف توســعه 
فعالیت های بیمه ای ، به بازار سرمایه کارآمدی نیازمنداست 
و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرونقش فعال صنعت 

بیمه است. 
روند همگرایی دو رکن بازار اصلی نظام مالی، یعنی بازار بیمه 
و سرمایه، کامال ملموس است. نقش بیمه زندگی به عنوان 
پایگاه تأمین مالی درکلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده 
شده است. با ایجاد شرایط و ساختار مناسب، می توان نظام 
بیمه کشــور را از طریق تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد 
)تولید و اشــتغال( توسط سرمایه های بیمه زندگی به بازار 
سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه گذاری های هدف مند و 
نظام مندی را برای هم افزایی این ۳ بخش توسعه ای اقتصاد 
 کشــور: صنعت بیمه، بازار سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد 

ساماندهی کرد.

 به نظر شما راهکار تحول در صنعت بیمه چیست؟
بیمه زندگي بزرگترین بخش صنعت بیمه در دنیاست، زیرا 
از یک سو با هدایت ســرمایه هاي کوچک خانوار به سوي 
ایجاد ظرفیت هاي اقتصادي و از سوي دیگر با رفع دغدغه 
هــاي آتي نهاد خانواده به عنــوان عرضه کننده نیروي کار 
نقش انکار ناپذیري در توســعه اقتصادي و اجتماعي دارد. 
یکــي از مهمترین دغدغه هاي متولیــان صنعت بیمه در 
ایران، افزایش سهم بیمه زندگي در سبد خانوار و به تبع آن 
رشــد سهم و ضریب نفوذ آن درکل پرتفوي بیمه و اقتصاد 
کشور است. بر این اساس اهمیت توسعه بیمه زندگي از دو 
جنبه قابل تأمل و توجه اســت. اول، از بعد اقتصادي که در 
رشد شاخص مالي صنعت بیمه و پشتیبان حوزه بیمه های 
غیر زندگی متجلي مي شــود و دوم از منظر توسعه فراگیر 
بیمه، که از طریقگســترش فرهنگ بیمه بواسطه بیمه های 
زندگــی، تبلور مي یابد. بنابراین بــدون تردید بیمه زندگی 

موتور پیشران و تحول آفرین صنعت بیمه می باشد.

 علت کم اثر بودن صنعت بیمه در اقتصاد کشور ؟
مهمترین علت، گستره محدود بازار و فرهنگ بیمه در جامعه 
است که ناشی از حضور کم اثر و محدود بیمه های زندگی است.
صنعت بیمه در منظر عمومی جامعه در بیمه های شخص ثالث 
و بیمه های درمان تکمیلی نمود یافته و کمتر اثری از ســایر 
حوزه ها و خدمات متنوع بیمه در جامعه و مبادالت اقتصادی 
مردم دیده می شــود. این مهم که گسترش موثر و نیاز آفرین 
بیمه در جامعه را رقم می زند، بدون شک در گرو توسعه فراگیر 

بیمه های زندگی محقق می گردد.

 به اقداماتی را دولت برای پیشرفت این صنعت باید 
انجام دهد؟

مهمترین خالء در صنعت بیمه ایران، ســهم بســیار اندک 
بیمه های زندگی است که با توجه به راهبرد اصلی صنعت 
بیمه در توســعه بیمه های زندگی، نیــاز به یک عزم ملی 
در این خصوص، به شــدت احســاس می گردد. کشور هند  
دومین کشــور پرجمعیت دنیا پس از چین، یکی از نمونه 
هــای موفق حمایت و هدایت نهاد دولت در توســعه بیمه 
های زندگی محســوب مي شود. بی شــک عامل اصلی در 
رشد جهشــی و معنی دار ضریب نفوذ بیمه زندگی در هند 
وجود پتانســیل عظیم جمعیت و رشد اقتصادي فزاینده از 
یک طــرف و حمایت هدف مند، راهبــردی و همه جانبه 
نهاد دولت در گســترش بیمه هــای زندگي، از طرف دیگر 
می باشــد. نگرش توســعه ای از ناحیه دولت به بیمه های 
زندگی به عنوان موتور پیشــران صنعت بیمه، مهمترین و 

موثرترین اقدام دولت در توسعه صنعت بیمه می باشد.

ابزارهــای مالــی در بورس هــای پیشــرفته از تنوع 
بازارهای  انعطاف پذیــری  برخوردارنــد.  روزافزونــی 
ســرمایه  پیشتاز در تعریف و راه اندازی ابزارهای نوین 
مالی در مواردی شــگفت انگیز اســت. یکی از ابزارهای مالی مورد دادوســتد در بورس های 
اوراق بهــادار وارانت )Warrant( اســت. این ابزار مالی از شــانس باالیی برای حضور در 
بازار ســرمایه  یکی از کهن ترین تمدن های بشری برخوردار است. بررسی ها برای راه اندازی 
وارانت در بورس اوراق بهادار تهران از چندی پیش آغاز شــده و مراحل طرح آن در کمیته  
فقهی ســازمان بورس به خوبی پیش رفته اســت. این ابزار مالی با وجود برخی تفاوت ها از 
شباهت های بسیاری با اختیار معامله )Option( برخوردار است. متن پیش رو خواننده را با 

کلیات این ابزار مالی آشنا خواهد کرد. 
وارانت ابزاری مالی اســت که بر اساس آن ناشــر اوراق )فروشنده( در مقابل دریافت مبلغی 
که قیمت وارانت )Premium ( نامیده می شود، متعهد است در صورت درخواست خریدار 
در تاریــخ مشــخص مقدار معینی از دارایــی پایه را به قیمت معین معاملــه کند. بنابراین 
وارانت یک تعهد برای ناشر )فروشنده( و یک حق برای دارنده  )خریدار( ایجاد می کند؛ حق 
معامله  دارایی مشــخصی با قیمت معین تا سررســیدی مشخص. از این بابت وارانت ابزاری 
همچون اختیار معامله اســت. دارایی پایه  وارانت می تواند سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت 
ســبد سهام، واحدسرمایه گذاری صندوق ها، شاخص، کاال یا ارز باشد. وارانت می تواند از نوع 
خرید یا فروش باشــد. وارانت خرید )call warrant( این حق را به دارنده  آن می دهد که 
دارایی پایه را با قیمت معین و در تاریخ مشــخص از ناشــر وارانت خریداری کند. از طرف 
دیگــر وارانت فروش )put warrant(به دارنــده ی آن، این حق را می دهد که دارایی پایه 
را با قیمت معین و در تاریخ مشــخص به ناشــر وارانت بفروشد. وارانت از نظر سبک اعمال 
می تواند اروپایی یا آمریکایی باشــد. در نوع اروپایی اعمال حق توسط دارنده ی وارانت تنها 
در سررســید امکان پذیر است اما در نوع آمریکایی در هر زمانی تا سررسید دارنده ی وارانت 
می تواند حق خود را اعمال کند و ناشــر را ملزم به معامله  دارایی پایه کند. شاید اصلی ترین 
تفاوت وارنت با اختیار معامله را بتوان ناشــر این دو ابزار دانســت. اختیار معامله هر شخص 
حقیقــی و حقوقــی ای را که الزامات مدیریت ریســک را رعایت کند به عنوان ناشــر خود 
می پذیرد اما وارانت برای پذیرش ناشــر )فروشنده-متعهد( خود بسیار سخت گیرتر است و 
تنها نهادهای مالی معتبر و بانک ها یا در مواردی خود شــرکتی که سهمش موضوع انتشار 
وارانت اســت را به عنوان ناشر برمی گزیند. وارنت انواع گوناگونی دارد زیرا ابزاری استاندارد 
نیست. این خود البته یکی دیگر از تفاوت های وارانت و اختیار معامله است؛ تفاوتی اثرگذار. 
اختیار معامله به عنوان ابزاری اســتاندارد توسط بورس ها و در چارچوبی مشخص تعریف و 
منتشر می شود. وارانت اّما، نه تنها توسط شرکت های معتبر منتشر می شود که توسط آنها و 
بر اساس نیازشان و با توجه به بازارسنجی که انجام داده ند، منتشر می شود. ازاین رو وارانت 

ابزاری متنوع است اما شاید بتوان انواع اصلی آن را در دو گونه  زیر جای داد:
وارانت ســاختاریافته )Structured Warrant(: ناشر وارانت ساختاریافته باید نهاد مالی 
 )Derivative Warrant( یا بانک معتبری باشــد. وارانت ساختاریافته که وارانت مشتقه
یا وارانت پوشش داده شــده )Covered Warrant( نیز نامیده می شــود به خریدار اجازه 
می دهد در تاریخ مشــخص یا تا تاریخ مشــخص، مقدار معینی از دارایی پایه را با ناشــر به 

قیمت معینی معامله کند. وارانت ساختاریافته می تواند وارانت خرید یا فروش باشد.
وارانت شــرکتی )Company Warrant(: این نوع وارانت تنها توسط شرکت ناشر سهم 
پایه منتشــر شــده و به دارنده ی آن حق خرید سهم پایه از ناشر را می دهد. وارانت شرکتی 
تنها به صورت وارانت خرید منتشــر می شــود. در این نوع از وارانت شرکت حق خرید سهم 
خودش را با قیمتی مشــخص و در تاریخی مشــخص به خریدار وارانت واگذار می کند. در 
هنگام اعمال وارانت و البته در صورتی که سرمایه گذار تمایلی به اعمال داشته باشد، شرکت 
می تواند از محل سهام خزانه  خود یا احتماالً با افزایش سرمایه  )که با سلب حق تقدم صورت 
خواهد گرفت( پاسخگوی درخواست سرمایه گذار باشد و بر تعهد خود جامه  انجام بپوشاند.

بازارسرمایه کارآمد صنعت بیمه را توسعه می دهد 
دکترکاردگرمطرحکرد:

وارانتابزاریبرایمديريتريسکدربازارسرمايه

دیدگاه
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مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران
رضا کیانی 



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 64 - نیمه اول آذر 1397

ترقی اقتصادی : اقتصاد  تک محصولی برای صنعت 
بیمه یک آفت بزرگ به شمار می رود و دکتر غالمرضا 
سلیمانی - رییس کل بیمه مرکزی- از بدو حضور در 
این نهاد ناظر، شــرایط را بــه گونه ای مدیریت کرده 
کــه صنعت بیمه به جای تمرکزگرایی بر فروش بیمه 
نامه های شــخص ثالث به سمت توســعه بیمه های 

زندگی و محصوالت دیگر بیمه ای حرکت کند.
این نگرش در درازمدت مــی تواندایران  را در ردیف 
کشورهای قدرتمند در جذب منابع بیمه ای قرار دهد 
و ایــن صنعت را به عنوان صنعتــی تعیین کننده در 

مبادالت پولی و مالی مبدل کند.
آنچــه در پی می آید گزارش رییس کل بیمه مرکزی 
از آخرین تحوالت صنعت بیمه در ســال جاری است 
که به مناسبت سیزدهم آذرماه – روز ملی بیمه –  به 

ملت شریف ایران ارائه می شود.
آمارها و نمودارهای رشــد صنعت بیمه در کشور این 
حقیقت را به اثبات می رساند که فعاالن صنعت بیمه 
از برنامه های طراحی شده چند قدم پیش تر حرکت 
می کننــد هر چند هنوز تا دســتیابی به افق اهداف 
بیمه ای برنامه های ششم توسعه کشور راهی طوالنی 

در پیش است.
صنعت بیمه کشــور به پشــتوانه عالــی ترین مقام 
اقتصادی کشور،نهاد ناظر و همراهی نهادهای مرتبط 
نظیر پژوهشــکده بیمه و سندیکای بیمه گران ایران، 
قدم در مسیر توســعه گام برمی دارد و زیرساخت ها 
را بــه گونه ای فراهم کرده که در حال حاضر ظرفیت 
پوشش بیمه ای تمامی ریسک های موجود در کشور 
فراهم شــده است.آمار فعلی که از تحت پوشش بیمه 
قــرار دادن نزدیــک یک ســوم کل ارزش موجودی 
سرمایه کشــورحکایت دارد نیز قابل اعتنا و غرورآمیز 
است و از موفقیت صنعت بیمه در اطمینان بخشی و 
تزریق آرامش به بنگاه های اقتصادی و بخش عظیمی 

از آحاد جامعه حکایت دارد.
 جهش چشمگیر صنعت بیمه 

در یک دوره پنج ساله
دو برابر شــدن ســهم بیمه های زندگی در بازار بیمه 
کشور از دســتاوردهای مهم پنج سال اخیر به شمار 
می آید که این آمار، از بیش از چهار برابر شدن تعداد 

افراد تحت پوشش بیمه های زندگی خبر می دهد.
تأســیس و آغاز به کار اولین شــرکت بیمه تخصصی 
زندگی در راســتای سیاست توسعه بیمه های زندگی 
یکی از عواملی بود که این جهش را به دنبال داشــت. 
بــا این وجود بیمه مرکزی و صنعت بیمه هنوز اعتقاد 
راسخ دارند که بخش اعظم ظرفیت بیمه های زندگی 
هنوز فعال نشــده و باید با تاکید بر فرهنگســازی و 
بازنگری در تنوع محصوالت رشــته بیمه های زندگی 
چتر بیمه های تامین آتیه را در کشور گسترش دهیم.
گفتنی است افزایش سقف تعهد بیمه نامه های زندگی 
تــا 5۰۰ میلیارد تومــان نیز از دیگر دســتاوردهای 

درخشان این صنعت به حساب می آید. 
 کارآفرینی از جنس بیمه

ایجــاد حداقل بیســت و پنج  هزار شــغل طی دوره 
۹۲ تــا ۹6 یکی دیگر از دســتاوردهای صنعت بیمه 
اســت که در کنار فعالیت اقتصادی، سطح مشارکت 
های اجتماعــی را تا حدود بســیاری ارتقا می دهد. 
بی تردید با گســترش فعالیت استارت آپ ها، ضمن 
حفظ مشــاغل موجود، فضای بیشتری برای اشتغال 
های نوین نیز ایجاد خواهد شــد که البته این امر در 
گرو درک حساســیت شــرکت های بیمه از کسب و 
کارهای نوین و تالش نهادناظر برای تقویت و تکمیل 

زیرساخت ها خواهد بود. 
صنعت بیمه باید با ایجاد بســتر مناسب از ظرفیت ها 
و قابلیت های استارت آپ ها استفاده کند و ما بر این 
باوریم که نگاه تقابلی، به فرایند توســعه صنعت بیمه 

آسیب خواهد زد.
 قانون جدید بیمه شخص ثالث 
و یک ظرفیت جدید بیمه ای

قانون جدید بیمه شخص ثالث به خصوص بیمه راننده 
محور از قوانین مترقی نظام اقتصادی کشور به حساب 
می آید که پــس از جمع آوری و جمع بندی نظرات 
تمامــی صاحبنظران بیمه ای، تدوین، تصویب و ابالغ 

شــده اســت. این قانون در کنار برطرف کردن موانع 
و محدودیت ها و ایرادات قانون پیشــین، قابلیت های 

تازه ای را نیز پدید آورده است.
حذف الــزام به اخذ الحاقیه و الزام به تهیه پوشــش 
بیمه حوادث برای راننده مسبب حادثه )بیمه حوادث 
راننده( بــه میزان دیه مــرد مســلمان در ماه های 
غیرحــرام و همچنیــن ممانعت از انتقــال تخفیفات 
نداشــتن حادثه منجر به خسارت به غیر و تخصیص 
آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او 
یا همسر، والدین یا اوالد بالواسطه شخص منتقل الیه 
باشد )تبصره ماده 6( از الزامات راهگشای قانون جدید 
بیمه شخص ثالث به شمار می رود و ویژگی های دیگر 

آن نیز به این شرح است: 
۱- ممانعت از اعمال قاعده نسبی در هنگام پرداخت 
خسارت های مالی و جانی موضوع این قانون )تبصره 

۲ ماده 8(
۲- تحدید مســئولیت مقصر حادثه و مؤسســه بیمه 
در خســارت های مالی به گرانترین خودروی متعارف  

)تبصره های ۳ و ۴ ماده 8(
۳- ممانعــت از منظــور کــردن دیــن و جنســیت 

زیاندیدگان در پرداخت خسارت بدنی)ماده ۱۰(
۴- ممانعت از درج هرگونه شرط در بیمه نامه جهت 
کاســتن از مزایای این بیمه نامــه در برابر بیمه گذار 

یا زیاندیده
 5- تعییــن جریمــه تأخیــر در پرداخت خســارت 

)ماده ۳5(
 الزام بیمه گر به پرداخت کل خسارت اگرچه بیش 
از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان  تخصیص یافته 
باشــد و اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک 

دیه کامل یا بیشتر از آن باشد )ماده ۹( 
کدیکتا، شناسنامه بیمه گذاران خواهد بود

کســب رتبه نخســت بخش فــن آوری اطالعات در 
تمامی نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور از عزم 
جزم نهادناظر برای استقرار یک نظام جامع اطالعاتی 
و حرکت به ســمت فعالیت های الکترونیکی حکایت 

می کند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 
بیمه )ســنهاب( و الکترونیکی کردن بخش زیادی از 
ارتباط اطالعاتی و کاری بیمه مرکزی با شــرکتهای 
بیمه و به ویــژه عملیاتی نظارتی بیمه مرکزی از یک 
سو و طراحی و پیاده ســازی سیستم اعطای کد یکتا 
به تمامی بیمه نامه های شخص ثالث صادره شرکتهای 
بیمه بصورت برخط از ســوی دیگر، بیانگر توجه ویژه 
بیمه مرکزی به مقوله شفاف سازی و کاهش تخلفات 
است. خوشبختانه همکاری صنعت بیمه با این پروژه 
عظیم بسیار قابل قبول بوده و امید می رود با یکپارچه 
شدن سامانه های اطالعاتی صنعت بیمه این مجموعه 

اقتصادی به عنوان یــک الگوی جدی و تاثیرگذار در 
سطح کشور مطرح شود.

 صنعت بیمه در مسیر توسعه
 آنچــه در پی می آید گزارش تیتروار دســتاوردهای 
صنعت بیمه اســت که تبیین هر یــک از آنها مجالی 
فــراخ می طلبد اما به طور خالصه می توان ســرعت 
باالی حرکت صنعت بیمه در مسیر توسعه را با تاکید 
بــر دو اصل صحــت و دقت، در این نمایه به تماشــا 

نشست.
  تقویــت و تعمیــق نظارت بیمه مرکــزی بر بازار 
بیمه کشــور)کنترل توانگری، کنتــرل کفایت ذخایر 
بیمه ها در جهت حفظ توان ایفای تعهدات مربوط به 

بیمه گذاران(
 کاهــش تصدی گری های بیمــه مرکزی با کاهش 

نسبت های اتکائی اجباری
 شناســایی و اســتفاده از ظرفیت هــای اتکائــی 
کشــورهای آســیای و آفریقایی بعنــوان جایگزین 
شــرکتهای بیمه اروپایی دارای سهامدار آمریکایی که 

در نتیجه تحریم ها همکاری خود را قطع کرده اند.
 تحت پوشــش قراردادن ریسک هایی که به جهت 
تحریم ها امکان اخذ پوشــش های اتکائی در بازارهای 
بین المللی برای انها وجــود ندارد به کمک و حمایت 

دولت
 کاهش قابل مالحظه انحصار در بازار بیمه کشــور 

نسبت به سال ۹۱. 
 کاهش قابل مالحظه ســاختار دولتــی بازار بیمه 
کشور) ســهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور از 
5۴.6 درصد در ســال ۱۳۹۱ به 68 درصد در ســال 

۱۳۹6 رسید(.
 تصویــب قانون تأســیس صندوق بیمــه همگانی 
حوادث طبیعی پس از ۱5 سال از طرح آن در مجلس.

 طراحی اوراق بهادار بیمه ای به منظور اســتفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه بعنوان یک ابزار جدید مالی برای 
اولین بار در ایران )اولین ورود مســتقل صنعت بیمه 

به بازار سرمایه.
 برنامه ریزی برای توســعه بیمه های خرد به منظور 
ایجاد چتر حمایتی صنعت بیمه برای طبقات درآمدی 

پایین.    
خالصه ای از آمار صنعت بیمه  - 1396

با وجود تحریم ها و محدودیت های بین المللی،جایگاه 
صنعت بیمه کشــور در منطقه در سطح مطلوبی قرار 
دارد و با روند رو به رشــدی که شاهد آن هستیم این 
جایگاه ارتقا خواهد یافت.تاکید بر شــفافیت صنعت 
بیمه و فعالیت فعاالن این صنعت در اتاق شیشــه ای 
مجموعه ای از گزارش عملکرد نهادناظر، شرکت های 
بیمــه و ارکان دیگر این صنعت را بــه اطالع تمامی 
آحادجامعه و نمایندگان افکار عمومی رسانده و خواهد 

رساند که بخشی از آن به این شرح است: 
 میانگین شاخص کل اعتماد عمومی به صنعت بیمه 

۲.۹ از 5 است.
 سهم ۱۴ درصدی حق بیمه تولیدی ایران از منطقه 
 رتبه پنجم  ایران در حق بیمه تولیدی در منطقه 

 حق بیمه ســرانه ایــران:  ۱۲۱ دالر)با رتبه ۱۰ در 
منطقه(؛ منطقه: ۱۳۴ دالر و جهان: 65۰ دالر

 ضریــب نفوذ بیمه ایــران: ۲.۳درصد)با رتبه ۴ در 
منطقه(؛ منطقه: ۲ درصد و جهان: 6.۱ درصد

 ســرمایه گذاری بیمه هــا در اقتصاد ایــران معادل 
۲8.۴هــزار میلیارد تومان اســت که نســبت آن به 
تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور عدد 

۹.۴درصد را نشان می دهد.
 تعداد شرکت بیمه ۳۲، یک شرکت بیمه دولتی و 

مابقی آن غیردولتی محسوب می شوند.
 نزدیک ۱۴۰ هزار نفر در صنعت بیمه اشتغال دارند 
که حدود ۲۰ هزار نفر از آنها در شرکتهای بیمه و بقیه 

در شبکه فروش به فعالیت اشتغال دارند.
 حدود 56 هزار نماینده و 66۰ کارگزار بیمه با بالغ 
بر ۹۰ هزار نفر نیروی انســانی حدود ۷5 درصد حق 

بیمه صنعت را تولید می کنند.
 حــدود ۴8 درصد بــازار بیمه کشــور در اختیار 
بیمه هــای اتومبیل و ۲۳ درصــد در اختیار درمان و 

۱۴.۴ درصد مربوط به بیمه های زندگی است. 
 حــدود 68 درصد بــازار بیمه کشــور در اختیار 

بیمه های غیر دولتی است. 
 صدور حدود 6۱ میلیون فقره بیمه نامه.

 پرداخت بیــش از یک میلیون فقره خســارت به 
فوت شــدگان و مجروحان تصادفات رانندگی)معادل 

۳۲ هزار دیه(.
 پوشش بیمه مسوولیت راننده در برابر شخص ثالث: 

حدود بیست و یک میلیون و 6۲۰ هزار فقره.
 پوشــش بیمه ای حوادث راننده برای بیست و یک 

میلیون ۳۲۰ هزار خودرو.
 صنعت بیمه بابت درمان رایگان مصدومین حوادث 
رانندگی توسط بیمارستان ها تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ 
باالی شــش هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشــت 

پرداخت کرده است.
 صنعت بیمه بابــت اقدامات نیروی انتظامی جهت 
کاهش حوادث رانندگی تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ باالی 
دوهزار میلیارد تومان به آن نیرو پرداخت کرده است. 
 طی چهل ساله گذشته،  سهم خسارتهای پرداختی 
شــخص ثالث و درمان از کل خســارتهای پرداختی 
صنعت بیمه همواره بســیار بیشتر از سهم آنها از حق 
بیمه تولیدی صنعت بیمه بوده اســت. از سوی دیگر 
ســهم این رشــته ها از کل بازار بطور مــدام در حال 
افزایش اســت. ضریب خســارت آنها نیز در بسیاری 
از ســالها باالی ۱۰۰ درصد بوده و بــه عبارت دیگر 
رشــته های ثالث و درمان طی دهه های اخیر به شکل 
مــداوم از صنعت بیمه یارانه دریافت کرده اســت. در 
طرف مقابل در بســیاری از ســال ها سهم رشته های 
زندگی، آتش ســوزی و مســوولیت؛ از خســارتهای 
پرداختی صنعت بسیار کمتر از سهم آنها از حق بیمه 
تولیدی صنعت بوده اســت. بنابراین این ســه رشته 
اصلی ترین رشــته هایی هســتند که به ثالث و درمان 

یارانه می دهند.
سخن آخر

بــا وجــود تمامی تالش هــای اهالــی صنعت بیمه  
مــردم هنوز با خدمــات و منافع حاصــل از صنعت 
بیمــه به طــور کامل آشــنا نیســتند و ایــن مهم 
نیازمند فرهنگ ســازی عمیقی اســت که در نهایت 
بــه گســترش چتر حمایتــی صنعــت بیمه،کاهش 
 هزینــه هــای مــردم و ایجــاد آرامــش در جامعه 

منتهی شود.
در همیــن راســتا – بیمه مرکــزی -  آمادگی خود 
را بــرای حمایــت از طرح هــای جدیــد، ایده های 
نویــن، نقشــه راه کارآمــد و هــر گونه پیشــنهاد 
ســازنده ای از سوی کارشناســان، رسانه ها و مدیران 
صنعــت بیمــه اعالم مــی کند تــا بــا همفکری و 
 همگرایی بــه تمامی آرمــان های بیمه ای دســت 

پیدا کنیم .

صنعت بیمه درمسیر روشن توسعه حرکت می کند
گزارشريیسکلازآخرينوضعیتصنعتبیمهکشوربهمردمايران

حضورپايداروموثر
دربازاربیمهرسالتبیمهتعاوناست

ترقی اقتصادی : شــرکت بیمه تعاون در پنجمین ســال فعالیت ، رســالت اصلی خود را در تأمین منافع 
ذینفعان از طریق ارائه خدمات بیمه ای و ســرمایه گذاری بهینه و حضور پایدار و موثر در بازار بیمه کشــور 

به ویژه بخش تعاون می داند . 
بر این اســاس و به خصوص از زمان شــروع مســئولیت دکتر مظلومی به عنوان مدیر عامل در شرکت بیمه 
تعاون و با توجه به اینکه ایشان با یک نگاه روشن همیشه در تمامی سطوح خالقیت و فن بازاریابی را چاشنی 
دانش فنی کرده اند ، فصل جدیدی از موفقیتهای شــرکت بیمه تعاون به عنوان یک شرکت نوپا در صنعت 

بیمه رقم خورده است . 
گوشــه ای از اقدامات مهم ایشــان از زمان تصدی مسئولیت مدیر عاملی شــرکت بیمه تعاون به این شرح 

می باشد :
افزایش پرتفوی شــرکت یعنی رشدی معادل ۷8درصد داشت که همراه با توزیع مناسب پرتفو در رشته های 

مختلف و سودآور بیمه ای بوده است.
تشــکیل کمیته وصول مطالباتبه صورت ماهانه با حضور شــخص مدیرعامل و ســایر مدیران اعم از فنی و 
پشتیبانی که با پیگیری های مکرر، منجر به وصول و تعیین تکلیف مبلغی در حدود ۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 

از بدهی های سررسید شده منقضی شده شرکت گردید و در نوع خود بسیار حائز اهمیت است.
ســود شرکت با افزایش چشمگیر رشدی معادل ۱۱5درصد داشــت که نشان از جذب پرتفوهای سودآور و 

مدیریت منطقی هزینه ها دارد.
برگزاری دوره های آموزشی فنی-کاربردی کارکناناز جمله کارشناسان شعب سراسر کشور به صورت مستمر 

و برنامه ریزی شده و به عنوان یکی از استراتژی های مهم شرکت در توانمندسازی کارکنان.
به کارگیری نیروهای توانمند و مجرب و مورد تأیید بیمه مرکزیدر سمت های کلیدی که به دلیل خالی بودن 

تصدی آن ها، بارها از سوی بیمه مرکزی تذکراتی اعالم گردیده بود.
اقدام به تشکیل کمیته تدوین استراتژیجهت تعیین چشم انداز، مأموریت و استراتژی شرکت که جای خالی 

آن از ابتدای تأسیس در شرکت تا کنون به چشم می خورد.
تالش در جهت استانداردســازی اقدامات و فعالیت های شــرکت از طریق تصمیم به اســتقرار سیستم های 
ISO)مدیریت کیفیت، رضایت مشتری، شکایت مشتری( که مسلماً رشد بهره وری را به دنبال خواهد داشت 

و از هر گونه اقدام سلیقه ای توسط واحدها جلوگیری خواهد کرد.
تالش و اقدام به اســتقرار سیستم کارت امتیازی متوازن )BSC(به منظور اندازه گیری و ارزشیابی علمی و 

منطقی عملکرد واحدها و اتصال آن به سیستم پرداخت پاداش 
پیگیری و وصول مطالبات از شــرکتها و رفع توقیف حســاب های شرکتو چندین و چند اقدام مهم دیگر که 

تماما نشان از همکاری و هماهنگی مجموعه ای از مدیران خالق و توانمند در تمامی سطوح  می باشد . 
ترســیم افقــی روشــن ، در راســتای سیاســتهای تدویــن شــده و تحقق تمــام اهداف عالیه شــرکت 
بیمــه تعــاون بــا تکیه بر یــک برنامه ریــزی مــدون و همــکاری تمامی عوامــل در بخش هــا و ارکان 
 مختلــف شــرکت، تنهــا گوشــه ای از  طرح هــا و برنامــه های آتی شــرکت بیمــه تعــاون را اینچنین 

معرفی می کند :
 افزایش شعب شرکت در استانها بر حسب برنامه پیش بینی شده با تأ کید بر نفوذ بیمه در کشور

 افزایش شبکه فروش شرکت با جذب نمایندگان توانمند و متعهد
 افزایش میزان پرتفوی تولیدی شرکت با تأکید بر جذب بازار بیمه ای بخش تعاونی 

 مدیریت ترکیب سبد پرتفوی نمایندگان بر اساس سیاست گذاری شرکت 
 توسعه محصوالت و همچنین طراحی محصوالت جدید بیمه ای با شناسایی نیاز مشتریان و ایجاد مزیت 

رقابتی در بازار
 تقویت سیستم آموزش جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات کارکنان و نمایندگان 

 فعال نمودن مدیریت ســرمایه گذاری با ایجاد شــرکت سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای تحقق ترکیب 
سودآور سرمایه گذاری از محل ذخائر و درآمدها

 تالش برای ارائه سرویس های متمایز به مشتریان و افزایش میزان رضایت مندی ایشان
 راه اندازی شبکه فروش عمر و نمایندگان آیین نامه 5۴

 بهره گیری از ظرفیت سهامداران شرکت در جهت توسعه خدمات رسانی و همکاری های دو جانبه 
 تسهیل در دسترسی آسان مشتریان و بیمه گزاران به خدمات شرکت در سراسر کشور از جمله عملیاتی 

نمودن فروش الکترونیکی بیمه نامه
 پیگیری و عملیاتی نمودن طرح افزایش ســرمایه شــرکت برای افزایش توانگری شرکت و ورود به عرصه 

ریسکهای بزرگ
 افزایش توانائی و مهارت های حرفه ای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت

 برگزاری و مدیریت ۲6 دوره ی آموزشــی برای 55۳ نفر جمعٌا به میزان ۱8،6۲8 نفر ســاعت با تاکید بر 
دوره های آموزشی متقاضیان اخذ کد نمایندگی )۲۲ نفر( ، دوره های آمادگی آزمون بیمه مرکزی )آزمون های 

آداب( )68 نفر(، دوره های آموزشی رشته های فنی در زمینه ی صدور و خسارت و ... 
 بهره گرفتن از تلفیق دو روش مجازی و حضوری در آموزش متقاضیان اخذ کد نمایندگی

 ثبت تقویم آموزشــی و بارگزاری اطالعات مربوط به دوره های آموزشی متقاضیان در سامانه سنهاب بیمه 
مرکزی ج.ا.ا و اقدام به پیگیری تا تایید نهایی

 صدور بالغ بر ۴۱5 گواهینامه پایان دوره آموزشــی و حضور در دوره برای متقاضیان آموزش و همکاران 
محترم

 تنظیم تقویم آموزشــی سال ۹۷ بر اســاس انجام نیازسنجی آموزشی از مدیران محترم ستادی و روسای 
محترم شعب و پس از اخذ موافقت مقام محترم مدیریت عامل

 به روزرسانی تعامالت فیمابین شرکت و بیمه مرکزی و سایر بیمه گران اتکایی
)SSL-HTTPS( تهیه گواهی امنیت برای پرتال اصلی شرکت و تمامی زیرمجموعه های آن 

 کاهش هزینه ارایه خدمت از طریق برون سپاری در راستای افزایش بهره وری
بیمه تعاون به دنبال دستیابی به اهدافی است که نه تنها منافع بنگاه اقتصادی خود را تامین می کند،بلکه با 
افزایش رو به تزاید استفاده کنندگان از طرح های  بیمه ای سودمند،شاخص های توسعه یافتگی در جوامع 
توســعه یافته را در جامعه ایرانی اســالمی مان نهادینه کند،هدفی که به عنوان یک رسالت مهم در صنعت 

بیمه به شمار می رود .
پیش بینی ما این اســت بیمه تعاون با وجود ثبات موقعیت خود در بازار بیمه کشــور طی پنج سال گذشته 
بتواند رســالت خود را در تمام زمینه ها به نحو احسن به انجام رسانده و در ترویج و اعتالی فرهنگ  بیمه در 

کشور نقش قابل توجهی ایفا نماید.

باتوجه به نامگذاری ســال ۱۳۹۷ به نام » ســال حمایت از کاالی 
ایرانی « از سوی مقام معظم رهبری، بیمه آرمان اهداف و برنامه هاي 
خود را در راســــتاي تحقق این شعار مهم تدوین کرد و مهمترین 
راهبرد خود در سالجاری را بر فروش بیمه های ُخرد متمرکز کرد و 
با استقرار نظام جامع مالی و فنی و رعایت اصول حرفه ای و اصالح 
پرتفــوی و ایجاد ترکیب پرتفوی مناســب و متوازن؛ بدنبال بهینه 

کردن سهم خود در بازار بود.
در همین راستا، شرکت بیمه آرمان حدود 8۳ هزار فقره بیمه نامه 
در شــش ماهه اول ســال ۱۳۹۷ صادر و بیش از ۳.۰5۰ میلیارد 
ریال حق بیمه تولید کرده که این رقم نســبت به مدت مشابه سال 
قبل6۰  درصد رشد داشته است. طی این مدت، خسارت پرداختی 
نیز بیش از 8۳6  میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۴ درصد رشد نشــان می دهد. نسبت خسارت این دوره نیز  
معادل ۲۷ درصد اســت که در مقایسه با سال قبل۱۱ واحد کاهش 
دارد. بیمه آرمان همچنین در سال ۹6 بیش از ۳.۰۰۳میلیارد ریال 
حق بیمه تولید کرد که در مقایســه با ســال قبل ازآن ۳5  درصد 
رشــد داشته است. همچنین مجموع خسارت پرداختی این شرکت 
در ســال ۹6 بیــش از ۲.۱5۳ میلیارد ریال بود که در مقایســه با 
ســال قبل از آن، ۴۳ درصد رشد نشان می دهد که وقوع دو مورد 

خسارت زلزله. 
استان های خراسان شمالی و کرمانشاه علت این افزایش بوده است. 
نسبت خسارت سال ۹6 نیز معادل ۷۳ درصد بود که در مقایسه با 

سال قبل از آن چهار واحد رشد داشت.
تعییــن تکلیــف و پرداخت بخش عمــده ای از تعهــدات معوق 

زیاندیدگان رشــته ثالث و درمان و بدهی های مالیاتی شــرکت و 
عوارض قانونی، وصول بخشــی از مطالبات معوق شرکت از شرکت 
های خودروساز و شفاف شدن حساب های فی مابین با بیمه گذاران 

بزرگ از اهم اقدامات و فعالیت های این شرکت در سال ۹6 بود.
تالش می شود در ســال جاری با حمایت سهامداران، ثبت افزایش 
سرمایه این شرکت به مبلغ ۱5۰۰ میلیارد ریال انجام شود و با اجرای 
بخش هایی از برنامه راهبردی در خصوص تقویت زیرســاخت های 
فن آوری اطالعات، شــفافیت مالی موثرتر، گسترش شبکه فروش و 
چابک سازی هرچه بیشتر شعب و نمایندگی ها و ورود به عرصه های 

جدید بیمه گری حضور موثرتری در بازار بیمه داشته باشیم.
مسئولیت های اجتماعی

بیمه آرمان  در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی در دو حادثه 
ناگوار زلزلۀ بجنورد وکرمانشــاه در ســال۹6  به صورت فعال ظاهر 
شــد و ضمن ارســال اقالم و کمک های انساندوســتانه به مناطق 
زلزلــه زده و توزیع آنها در میان آســیب دیدگان، بالفاصله با اعزام 
تیم های کارشناســی و فنی به مناطق، به بررسی و ارزیابی خسارت 
واحدهای آســیب دیده از زلزلــه اهتمام ورزید و خســارت زیان 
دیدگان را در موعد مقرر پرداخت کرد. این شرکت در همین زمینه 
با هدف توسعه فضای کســب و کار، برای نخستین بار به برگزاری 
رویداد اســتارتاپی در صنعت بیمه اقــدام کرد که طی آن نخبگان 
و دانشــجویان باخالقیت خود، ایده هــای جدیدی برای تحول در 
فرآیندهای بیمه ارائه کردند که عملیاتی شدن آنها می تواند نقـطه 
عطفی در ارائه محصوالت بیمه ای،کاهش هزینه-ها و سرعت عمل 

در ارائه خدمات بیمه ای باشد.

اهم اقدامات انجام شده :
 تشــکیل کمیته وصول مطالبات و انجام اقدامات قانونی با تهیه 
و ثبت اظهارنامه ها، لوایح دفاعیه، دادخواســت ها و شکایات الزم 
در مراجع قضایی، پاســخگویی به شکایات مطروحه علیه شرکت و 
حضور در جلسات رسیدگی مراجع قضایی که منجربه وصول بخش 
عمــده ای از مطالبات به میزان ۹5۲ میلیارد ریال گردیده اســت 

)ایران خودرو، سایپا، مسکن، هواپیمایی ماهان و ...( 
 راه اندازی مدیریت تحقیق و توســعه بــه منظور طرح ریزی و 
پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار، بازنگری و تدوین آیین نامه های 
مورد نیاز شــرکت متناســب با الزامات بیمه اعم از آیین نامه حدود 

اختیارات در صدور و خسارت، بازیافت و ...
 انعـــقاد قــرارداد با شـــرکت های بین المللی خارجی و ســایر 
بیـمه گران اتکایی جـهت پوشش خـسارت های فاجعه آمیز بزرگ 

و افزایش ظرفیت پذیرش ریسک شرکت 
 تقویت حوزه رسیدگی به شکایات اعم از حضوری یا کتبی 

 اجرایی شــدن کد یکتا در صدور و خسارت و ماده ۱8 بیمه نامه 
شخص ثالث 

 صدور الکترونیکی بیمه نامه های مســافرتی خارج از کشــور و 
حوادث دفترچه ای 

 تمدید و استعالم نرخ الکترونیکی بیمه نامه های شخص ثالث و 
بدنه و معرفی نامه درمان  

 استعالم خسارت الکترونیکی بیمه نامه ها اعم از درمان، شخص 
ثالث و بدنه

 راه انــدازی VOIP  و CRM جهــت مدیریــت ارتباط تلفن 

ساختمان های ستادی و ارتباط با مشتری 
 بروزرســـانی ســامانه آموزش مجازی LMS به صورت روزانه و 
بارگزاری بیش از ۲۰۰ مقاله پژوهشی جـــهت بهره برداری پرسنل 

و نمایندگان

 اســتفاده از بسترهای الکترونیکی جهت کنترل عملیات دریافت 
PC-POS حق بیمه از طریق

 ایجاد بسترهای الزم جهت پرداخت درست و بموقع خسارات از 
طریق سامانه پرداخت ویژه.

گزارشعملكردشرکتبیمهآرمان

رشد60درصدیتولیدحقبیمهدرششماههاولسالجاری
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دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 64 - نیمه اول آذر 1397

صنعت بیمه، راهی برای مقابله با تحریم
گزارشمعاوناولرئیسجمهورخطاببهشرکتهایبیمه:صیانتازاعتمادعمومی

توسعهمحصوالتجديدسیاستراهبری»بیمهما«
سیاست شرکت سهامی بیمه »ما« از همان ابتدای شکل گیری تمرکز بر بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
با توجه به ماهیت استراتژیک ، کسب سهم بازار و سهم باالی رشته در بین تمامی رشته ها بوده است .

با فروش حرفه ای  ، ارتباط با بیمه گذاران و نگهداشت و  توسعه محصوالت جدید میتوان به سهم باال 
در ترکیب محصوالت شــرکت و سهم در صنعت بیمه دست یافت .در قبال آن افزایش توانگری مالی 
شرکت های بیمه در سایه کارشناسی صحیح و ضریب خسارت کنترل شده ضمن حفظ حقوق صاحبان 

سهام و کلیه ذینفعان به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد .
شرکت بیمه »ما«:

 با طراحی انواع محصوالت بیمه های عمر و ســرمایه گذاری با پوشش های کامل بیمه ای با سقف 
تعهدات باال از قبیل طرح آتیه فرزندان ، زنان خانه دار ، طرح سنوات ویژه کارفرمایان ، طرح مستمری 

مکمل بازنشستگی و ..... 
 سرمایه گذاری مناسب اندوخته بیمه گذاران با میانگین سود دهی ۲6.5 درصد در 5 سال گذشته 

 طرح درمان تکمیلی انفرادی ویژه بیمه گذاران عمر 
 آموزش و تقویت  کارشناسان ستاد و صف و تفویض بسیاری از امور به کارشناسان شعب

 جذب و تقویت فروشــندگان برتر و آموزش های حرفه ای فنی و بازاریابی و تفویض برخی امور به 
ایشان

 تقویت ارتباط  با مشتری از طریق انواع پیامک ها ، پنل کاربری ویژه و برگزاری جشنواره های دوره ای 
و فصلی درصدد توسعه محصول می باشد.

اقدامات اساســی در این زمینه صورت گرفته و موضوع طی برگزاری چندین جلسه شورای راهبردی 
بیمه های زندگی در دستور کار قرار گرفته است تا تمامی جوانب محصول مورد بازنگری قرار گرفته 
و  ضمن ارتقای محصول بیمه های زندگی ، منجر به ارائه خدمات مناســب به بیمه گذاران و تقویت 

شبکه فروش شده است.
از آنجا که آموزش، کلید ارتقای صنعت بیمه میباشد ، آموزش های الزم در راستای تقویت دانش فنی  

اصول و فنون بازاریابی و همچنین تفویض برخی اختیارات آغاز شده است .
ضمن آموزش شبکه فروش و تفویض برخی اختیارات به ایشان ، کارشناسان شعب نیز مورد آموزش 
قرار گرفته تا بسیاری از امورات صدور بیمه نامه و الحاقیه به ایشان تفویض گردد.  این امر سبب شد تا 
ضمن تقویت نیروهای صف ، سرعت عمل به پروسه صدور اضافه شود . ضمن تفویض امورات از ستاد 
به کارشناسان شعب ، نیروهای ستادی در راستای نظارت ،  نوآوری محصول و خدمات تقویت شدندکه 
این موضوع منجر به  سرعت بخشیدن به امورات بیمه گذاران و پروسه صدور بیمه نامه ها و کاهش 

هزینه های اداری بیمه شد .
طرح جدید بیمه های آتش سوزی 

شــرکت بیمه »ما« در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات ویزه به بیمه گذارطرح های جدید 
را در زمینه پوشش بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و نیز بیمه پوشش بیمه ای صنوف مختلف 
طراحی کرده اســت ، هموطنان محترم میتوانند با پرداخت حق بیمه ای اندک اموال خود را به 
مدت یکســال تحت پوشــش خطرات طبیعی نظیر زلزله و سیل و طوفان وکلیه خطرات طبیعی 
قراردهند. همچنین اثاثیه منزل مســکونی و یا موجودی کاالی آنان نیز در این طرح ها پوشــش 

کامل دارد . 
طی چندســال گذشته کشورایران دستخوش حوادث طبیعی بسیاری بوده است وبه عنوان ششمین 
کشوربالخیزجهان،چهارمین کشورازلحاظ بروزبالیای طبیعی درآسیاودهمین کشورزلزله خیزجهان 
شناخته شده است و هرساله به طورمیانگین شاهدحدود ۱۰ تا ۱۲ هزارزمین لرزه بامقیاس بزرگی بیش 

ازیک ریشتردرمناطق مختلف کشورهستیم.
به غیر اززلزله،حوادثی همچون ســیل،طوفان،حرکت زمین،انفجارگازوغیره نیزدرمقیاس های 
بزرگ وکوچک به جان ومال هموطنان عزیزمان آســیبهای جدی واردکرده اســت. شــرکت 
بیمه »ما« درراســتای ترویج فرهنگ بیمه در درجه اول وظیفه اطالع رسانی وآگاه کردن هم 
 میهنان عزیزودردرجه دوم ارائه خدمات بیمه ای که ضامن حفظ ســرمایه واموال ایشان است 

را برعهده دارد.

ترقی اقتصادی : بیمه به عنوان نشانگر عبور از صحنه های پرفراز 
و نشــیب اقتصادی، می تواند نقش خطیری در رشــد و توسعه 
اقتصادی کشور ایفا کند؛ موضوعی که اقتصاددانان و کارشناسان 
بسیاری نیز بر آن تاکید دارند و معتقدند که بیمه راهی برای عبور 
از عدم اطمینانی های اقتصادی است. به نظر می رسد آنچه می تواند 
موید نقش خطیر بیمه در رشد و توسعه اقتصادی باشد، اعتمادی 
اســت که بیمه گذار را با احســاس امنیت در اجــرای طرح های 
اقتصادی همراه می کند. براین اساس صنعت بیمه به دلیل ایجاد 
ثبات مالی برای بیمه گذار و ایجــاد راهی برای افزایش پس انداز 
مصرف کننده، می تواند نقش تاثیرگذاری در رشــد اقتصادی ایفا 

کند و مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی را ترسیم کند.
با این اوصاف در شــرایط حساس امروز که از هر طرف فشارهای 
وارده بر بازار اقتصادی کشــور بیشتر می شود، بیمه شاید پنجره 
واحدی باشــد برای عبور از مســیرهای پرپیچ و خمی که پیش 
روی اقتصاد کشــور قرار دارد که این مهم نیز تنها با تغییر مسیر 

سیاست گذاری های دولتی ممکن می شود.
ریسک زدایی از محیط کسب و کار

معاون اول رئیس جمهور در بیســت و پنجمین همایش بیمه و 
توسعه گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام و احیای دوباره تحریم ها 
علیه ایران، اولویت های دولت درباره صنعت بیمه تغییر کرده است 
طی سال های ۹۴ و ۹5 در چنین روزی از جذب منابع خارجی و 
فضای بزرگ سرمایه گذاری سخن می گفتیم اما امروز صنعت بیمه 
باید به گونه ای فعالیت کند تا مردم در کسب و کار و زندگی خود 
کمتر فشــارهای سیاسی و تحریم های ظالمانه را احساس کنند. 
اسحاق جهانگیری افزود: ایران امروز نیاز به مدیران منفعت طلب 
ندارد، بلکه همه ما باید بیش از گذشته وظایفمان را انجام دهیم 
و دلسوزانه برای کشورمان تالش کنیم.جهانگیری با بیان اینکه در 
شرایط فعلی توسعه پایدار و همه جانبه ایران سرلوحه اقدامات قرار 
دارد، گفت: ثبات اقتصادی پیش نیاز هر اقدام توسعه ای است که 
باید در دستور کار قرار گیرد، تورم، سود بانکی و نرخ ارز از جمله 
انتظاراتی است که فعاالن اقتصادی از سیاست گذاران می خواهند 
تا درباره آنها ثبات ایجاد کنند. وی بانک، بورس و بیمه را سه محور 
مهم اقتصاد دانست و گفت: در تحریم های علیه ایران محورهایی 
چون فروش نفت، پرداخت های بانکی، حمل و نقل کاال و بیمه مورد 
تحریم های جدی قرار گرفته است که اگر هر یک از بانک، بیمه و 
بورس وظایف خود را به درستی و هماهنگ با سایر بخش ها انجام 
دهند، ایران می توانند به خوبی این دوره ســخت را هم پشت سر 
گذارد. جهانگیری با بیان اینکه در بودجه سال ۹8 سهم درآمدهای 
نفتی خیلی باالتر از ۲5 درصد نیســت، یادآور شد: اصالح فضای 
کسب و کار می تواند سهم ۲5 درصدی را نیز کاهش دهد.او با بیان 
اینکه آبرو و اعتبــار آمریکا در نتیجه خروج از برجام و همچنین 
فشار به سایر کشورها برای همکاری نداشتن با ایران از بین رفته 
است، اظهار کرد: در این مسیر ملت ایران هم از نظر اخالقی و هم 

سیاسی برنده این شرایط بوده است. او تصریح کرد: هیچ نفتکش 
یا کشتی که حمل و نقل کاال برای ایران را بر عهده دارد نباید بدون 
پوشش بیمه باشد. بیمه باید به گونه ای خدمت رسانی کند که هیچ 
بخشی احساس نکند، با مشکلی مواجه است. او درباره تحریم ها 
و تاثیر آن بر خریداری پوشــش های اتکایی از بیمه گران خارجی 
توضیح داد: دولت کنار صنعت بیمه است و اختصاص چند میلیارد 
دالر به منظور قبولی ریســک و پوشش اتکایی برای دولت ایران 
کار دشواری نیست. وی در خاتمه بر لزوم استفاده از شرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: 
صنعت بیمه نباید اجازه دهد اعتماد عمومی در کشور آسیب ببیند 

زیرا بزرگ ترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است.
پوشش ریسک کاهش تولید

وزیــر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه 
افزایــش ضریب نفوذ صنعت بیمه فقط با اجباری شــدن برخی 
رشته ها توسعه پیدا نمی کند بر ضرورت حضور فناوری  اطالعات 
در صنعت بیمه تاکید کرد. دژپســند با تاکیــد بر اینکه دغدغه 
تحریم ها به ویژه برای رکن اصلی اقتصاد یعنی ســرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان باید برطرف شــود، اظهار کرد: صنعت بیمه باید 
بررسی کند که چگونه می تواند این نگرانی ها را برطرف کند. بخش  
تولید کشور عالوه بر مسائل ارزی با مخاطراتی مانند »عدم النفع« 
هم مواجه اســت. او با بیان اینکه شاید این کار برای صنعت بیمه 
ناخوشایند نباشد، اضافه کرد: در همه جای دنیا این مساله پذیرفته 
شــده و صنعت بیمه هم برای آن راهکار دارد. در شــرایطی که 
تولیدکنندگان با مشــکالتی مانند کمبود مواد اولیه مواجه شوند 
صنعت بیمه باید این موارد را مورد توجه قرار داده و ریسک کاهش 

تولید را پوشش دهد. دژپسند با بیان اینکه صنعت بیمه می تواند 
موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی را پوشش دهد، اضافه 
کرد: اینکه فقط دو سال رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت باشد، 
عالمت خوبی نیســت و باید برای آن فکری اساسی کرد. فرهاد 
دژپســند با بهره برداری از بیمه های عدم النفع تاکید کرد و گفت: 
در طول تاریخ با بیمه های اموال و اشخاص، مخاطرات طبیعی و 
مسوولیت دغدغه های افراد پوشش داده شده اما برخی از خطرات 
فیزیکی نیست و شرایط اقتصادی در زیان آن دخیل است. دژپسند 
با بیان اینکه تولید و صنعت عالوه بر جهش های ارزی با مخاطرات 
متعددی مواجه اســت، تصریح کرد: شاید بیمه عدم  النفع، بیمه 
سودمندی برای شــرکت ها نباشد، اما هرچند وقت یکبار فعاالن 
اقتصادی با موانعی روبه رو می شوند که شرکت های بیمه می توانند 
با خدمت خود به ســرمایه گذاران و تولیدگران کمک کنند تا با 
جسارت به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند. وزیر اقتصاد با 
تاکید بر ضرورت ورود فناوری های نو به صنعت بیمه گفت: یکی 
از مباحث مهم در بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار است اما 
باید احساس امنیت و آرامش نیز در این حوزه وجود داشته باشد و 
وظیفه صنعت بیمه است که به این مقوله ورود کند. او با اشاره به 
»موضوع همایش بیمه و توسعه که صنعت بیمه، نوآوری و فناوری 
اطالعات« است، خاطرنشــان کرد: عنوانی که برای این همایش 
انتخاب شده بیانگر یک حرکت رو به جلو، امیدبخش و قابل تقدیر 
است.دژپسند افزود: با شناختی که از رئیس کل بیمه مرکزی دارم 
وی بر فناوری های نو در صنعت بیمه تاکید دارد و امیدوارم پیش 
از پایان دولت دوازدهم این موضوع حل شده باشد و صنعت بیمه 

ایران پا به پای تغییرات نو دنیا حرکت کند.

ابزار جدید بیمه های اتکایی
غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در همایش بیمه و 
توسعه صحبت های خود را با ارائه گزارشی از عملکرد صنعت بیمه 
کشــور در سال ۹6 آغاز کرد و گفت: حق بیمه تولیدی کشور در 
ســال گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 
قبل از آن ۲۱ درصد رشــد داشته است.وی گفت: رابطه صنعت 
بیمه با رشــد و توســعه اقتصادی رابطه ای دوسویه است و رشد 
هر یک در گرو رشد دیگری است و خوشبختانه بررسی عملکرد 
صنعت بیمه نشان دهنده رشــد اقتصادی در ایران است. رئیس 
شورای عالی بیمه رشد خســارت در سال گذشته نسبت به سال 
۹5 را ۱6 درصد اعالم کرد و گفت: تعداد بیمه نامه های صادره در 
سال ۹6 نسبت به سال قبل از آن ۱۲ درصد داشته و سهم بخش 
خصوصی به 68 درصد رســیده است. سلیمانی گفت: حق بیمه 
سرانه در سال گذشته حدود ۴۲۰ هزار تومان برای هر بیمه گذار 
و شاخص ضریب نفوذ در ســال گذشته حدود ۳/ ۲ درصد بوده 
است که البته درصد خوبی برای کشــور نیست، زیرا این درصد 
در کشورهای پیشرفته بین ۷ تا ۱۰ درصد است. رئیس کل بیمه 
مرکزی با تاکید بر حمایت از شــرکت های دانش بنیان در صنعت 
بیمه خاطرنشــان کرد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کل کشور 
قرار دارد که اگر فقط بخواهیم آنها را برابر زلزله بیمه کنیم، رقم 
مهمی می شــود.رئیس شــورای عالی بیمه گفت: براساس آماری 
کــه رئیس جمهور اعالم کــرد یک هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
کمک بالعــوض و ۴ هزار میلیارد تومان دیگــر هم در قالب وام 
به زلزله زدگان کرمانشــاه پرداخت شده است. اگر همین رقم در 
صندوقی واریز شــود می توانیم تمام واحدهای مسکونی را بیمه 
کنیم.وی با اشاره به تحریم های یکجانبه آمریکا اظهار کرد: برای 
پوشــش بحث اتکایی بیمه، به دنبال بهادارسازی اوراق ریسک در 
بازار ریســک هستیم تا بتوانیم ریسک های بزرگ از جمله درباره 

پتروشیمی ها را قبول کنیم.
سلیمانی از تایید ورود اوراق بهادار بیمه ای در بازار سرمایه توسط 
کمیتــه فقهی خبر داد و افزود: برخی مجوزهای دیگر هم در این 
زمینه الزم است که پس از کسب آن مجوزها اوراق ریسک در بازار 
سرمایه وارد خواهند شد. رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد 
که از سوی دیگر تعداد اعضای شرکت های حاضر در کنسرسیوم 
پذیرش ریسک های بزرگ از 8 شرکت به ۲۲ شرکت افزایش پیدا 
کرده است.وی ادامه داد: با هماهنگی ستاد تحریم در دولت، اگر 
شرکت های بیمه داخلی نتوانند پوشش های الزم را به ریسک های 
بزرگ بدهند، با اســتفاده از منابع صندوقــی که در دولت وجود 
دارد، این ریســک ها پوشــش داده خواهند شد.ســلیمانی بیمه 
زندگی را نمادی از رشدیافتگی ملت ایران و رشد اقتصادی کشور 
توصیف کرد و افزود: اگر این رشته توسعه یابد، شاید کمتر نیاز به 
سرمایه گذاری در مسکن، سپرده بانکی یا استفاده از وجوه صندوق 

بازنشستگی باشد.

بازاربیمـــه5



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 64 - نیمه اول آذر 1397

ترقی اقتصادی : دولت به منظور کنترل 
قیمت هــا و تأمین نیاز داخــل اقدام به 
ابالغ دســتورالعمل هاي متعددي کرد که 
در ایــن ابالغیه ها ضمن الزام بخشــي از 
تولیدکنندگان محصوالت معدني و فلزي 
به عرضه محصــوالت خود در بورس کاال 
قیمت پایه این محصوالت براســاس دالر 
رســمي ) ۴۲.۰۰۰ ریالي( تعیین شــد. 
دخالت دولت براي تنظیــم بازار موجب 
دونرخي شدن محصوالت معدني و فلزي 
ایجاد رانت گســترده و رونق واسطه گري 

شد.
حــاال که تحریم های امریــکا علیه ایران 
اعمال شــده است، معدن چقدر می تواند 
به پیشرفت و به اقتصاد کشور کمک کند. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
بررســی تحوالت بین المللي و داخلي در 
حــوزه معادن و صنایع معدني در ۳ ماهه 

دوم سال ۱۳۹۷ پرداخته است.
طبق ایــن گزارش، حوزه معادن و صنایع 
معدني در ســه ماهه دوم ســال ۱۳۹۷ 
در ســطح بین المللي و داخلي تحوالت 
متعددي را تجربه کرده اســت. در سطح 
جهاني، جنگ اقتصادي میان قدرت هاي 
بزرگ دنیا موجب ایجاد تنش و تالطم در 
بازار محصوالت معدني و فلزي شده است. 
اعمــال تعرفه بر روي کاالهــاي وارداتي 
ازسوي ایاالت متحده آمریکا و اقدام هاي 
تالفي جویانه سایر کشورها به ویژه چین 
موجب شده است تا عواملي بجز مکانیسم 
هــاي عرضــه و تقاضا بــر بازارهاي بین 
المللي تأثیرگذار شــده، تمایل به سرمایه 
گــذاري کاهش یافته و قیمت محصوالت 
معدني و فلزي روندي غیرقابل پیش بیني 
داشــته باشند. در هفته هاي پایاني فصل 
میان  گرفته  مذاکرات صورت  تابســتان، 
قدرت هاي بزرگ اقتصادي دنیا و تصمیم 
دولت چین مبني بر اتخاذ سیاســت هاي 
اقتصادي انبساطي و آزادسازي منابع براي 
رونق تولید و سرمایه گذاري، سیگنال هاي 
مثبتــي را به بازار محصــوالت معدني و 

فلزي ارسال کرده است.
براســاس آمار و اطالعــات در هفته هاي 

منتهي به مهرمــاه ۱۳۹۷ قیمت فلزاتي 
چون مــس، روي و آلومینیــم به دلیل 
بازگشــت بازار به مکانیسم هاي عرضه و 
تقاضا و فروکش کردن نسبي جنگ تعرفه 
ها میان آمریکا و چین، روند رو به رشدي 
را تجربه کردند و موجودي انبارهاي دنیا 
عموماً روند کاهشي داشــته است. سایر 
رویدادها ازجمله حوادث طبیعي، اعتصاب 
معدنکاران در بزرگترین معدن مس دنیا 
در شیلي و همچنین سیاست هاي دولت 
چین در کاهش ظرفیت واحدهاي فوالدي 
و توجه جدي به مســائل زیست محیطي 
ازجمله عوامــل مؤثر بر بازار کامودیتي ها 
بودند. قیمت آلومینا به عنوان ماده اولیه 
اصلــي فرایند تولیــد آلومینیم همچنان 
روند جهشــي خود را حفظ نمود و عمدتاً 
به دلیل رشد تولید فوالد در چین، زغال 
سنگ ککشو و سنگ آهن با عیار باال نیز 
رشــد قیمتي را در ســه ماهه دوم سال 

تجربه کردند.
وضعیت بازار داخلی چطور است؟

بازار داخلي محصوالت معدني و فلزي نیز 
بازگشــت تحریم هاي  تأثیر  عمدتا تحت 
و سیاســت هاي  آمریکا  متحــده  ایاالت 
ارزي دولــت بوده اســت. چالش تأمین 
نیازهــاي ارزي تولیدکننــدگان و صنایع 
پایین دســتي در حوزه معــادن و صنایع 
معدني، ابالغ دســتورالعمل هاي متعدد 
و بعضــا متناقض ازســوي وزارت صنعت 
معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، برهم 
خوردن قواعد عرضــه و تقاضا در بورس 
کاالي ایران بــا دخالت دولت، جلوگیري 
از صــادرات واحدهایي که اقدام به عرضه 
محصوالت خــود در بورس کاال نکردند و 
به مبادالت  همچنین مشــکالت مربوط 
مالــي و حمل ونقــل دریایي محصوالت 
معدني صادراتي، گریبانگیر فعاالن حوزه 
معادن و صنایع معدني کشــور بوده است 
و بــه طور کلي مجموعه عوامل خارجي و 
داخلي موجب شده اســت تا هزینه هاي 
تولیــد محصــوالت معدنــي و فلزي در 
کشــور افزایش قابل توجهي داشته باشد. 
معادن و صنایــع معدني مرتبط با بخش 
ساختمان )سیمان، سنگ هاي ساختماني 

و تزییني، کاشي و سرامیک( نیز به دالیل 
رکود ایجاد شده در این حوزه با مشکالت 
جــدي در زمینه بازار داخــل و صادرات 

مواجه شده اند.
این گزارش در توصیــف وضعیت معدن 
توضیح می دهد: »دولت به منظور کنترل 
قیمت هــا و تأمین نیاز داخــل اقدام به 
ابالغ دستورالعمل هاي متعددي کرد که 
در این ابالغیه ها ضمن الزام بخشــي از 
تولیدکنندگان محصوالت معدني و فلزي 
به عرضه محصــوالت خود در بورس کاال 
قیمت پایه این محصوالت براســاس دالر 
رســمي ) ۴۲.۰۰۰ ریالي( تعیین شــد. 
دخالت دولت براي تنظیــم بازار موجب 
دونرخــي شــدن محصــوالت معدني و 
فلزي، ایجاد رانت گسترده و رونق واسطه 
گري شــد. همچنین تولیدکنندگاني که 
محصوالت خــود را در بورس کاال عرضه 
نمي کردند، مجوز صادرات محصوالتشان 
توسط دولت باطل شد که با بررسي آمار 
تجارت خارجي در سه ماهه دوم سال این 
مســئله مشهود اســت. بنابراین همزمان 
با اعالم دور اول تحریــم هاي آمریکا در 
مردادماه ۱۳۹۷، سیاست هاي ارزي دولت 
به همراه دســتورالعمل هاي تنظیم بازار 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت موجب 
شد تا نه تنها قیمت ها در بازار آزاد کنترل 
نشدند و مصرف کنندگان نهایي کاالها را 
با قیمــت هاي باال خریداري کردند، بلکه 
تولیدکنندگان نیــز با چالش هاي جدي 
در زمینه تأمین ارز مــورد نیاز واردات و 
همچنین صادرات محصوالت خود روبه رو 

شدند.«
مرکز پژوهش های مجلس همین طور می 
نویسد: »اصالح دستورالعمل هاي تنظیم 
بازار محصوالت معدني و فلزي و مشورت 
با تولیدکنندگان اجازه خواهد داد تا بازار 
براســاس مکانیســم هاي عرضه و تقاضا 
پیشــرفته و کشــف قیمت بر این اساس 
صورت گیرد همچنین نظر به بازگشــت 
ایــاالت متحــده آمریکا،  تحریم هــاي 
محدودیت هــاي ایجاد شــده در زمینه 
صادرات و مبادالت مالــي، تأمین انرژي 
)به ویژه برق( و مشــکالت ایجاد شــده 

در تأمیــن ارز واحدهاي تولیدي بهترین 
فرصت براي توجه به مزیت هاي کشــور 
و بازنگــري جــدي در راهبردهاي حوزه 
معدن و صنایع معدني ایجاد شــده است. 
گســترش ارتباط هدفمند با دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشــي به منظور تعریف پروژه 
هایي براي دستیابي به دانش فني تولید 
مواد اولیــه، مصرفي و تجهیــزات مورد 
نیــاز تولیدکنندگان نیز از الزامات کنوني 
کشور است. وابســتگي صنایع معدني به 
واردات اقالمي چون زغال ســنگ ککشو 
پودر آلومینا، الکترودهاي گرافیتي صنعت 
فوالد و ماده اولیه آندهاي تولید آلومینیم، 
مواد نسوز، تجهیزات الکتریکي و کنترلي، 
تجهیــزات و ماشــین آالت معدنــکاري 
زیرزمیني )به ویژه زغالســنگ( و ماشین 
آالت و تجهیــزات معدني )در حوزه هاي 
اکتشاف و استخراج( موجب ایجاد چالش 
هاي متعــدد در زمینــه واردات و حتي 
تأمیــن ارز مورد نیاز واردات این اقالم در 
شــرایط تحریم مي شود که باید با برنامه 
ریــزي چابک و تا حد امکان نســبت به 

بومي سازي فناوري تولید این اقالم اقدام 
شود تا واحدهاي معدني و صنایع معدني 
کشور در شرایط تحریم کمترین آسیب را 

متحمل شوند.«
ایــن مرکز در گــزارش خود پیشــنهاد 
می دهد: »با توجه به اثرگذاري تحریم ها 
در زمینه حمل ونقــل دریایي، مبادالت 
مالي و صــادرات محصــوالت معدني و 
فلزي، سیاســتگذاري در زمینه استفاده 
از روش هاي نویــن مبادالت مالي مانند 
ارزهــاي دیجیتال و فنــاوري بالکچین 
ضروري اســت و باید به عنــوان یکي از 
دغدغه هاي مشــترک میــان وزارتخانه 
هاي مربوطه و بانک مرکزي قرار گیرد و 
قوانین و مقررات مربوط به آن در مجلس 
شــوراي اسالمي به تصویب برسد. وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت نیــز با کمک 
بــه واحدهاي تولیدي بــه ویژه معادن و 
صنایــع معدني کوچک و متوســط، آنها 
را در زمینه آشــنایي با روش هاي تجارت 
بین الملل در شــرایط تحریم یاري کرده 
و بــا برنامه ریــزي کوتاه مــدت و میان 

مدت، تسهیالت و معافیت هاي تشویقي 
 براي زنده نگه داشــتن تولید در کشــور 

اعطا کند.«
کاهش در صادرات محصوالت معدنی

در نیمه اول سال ۱۳۹۷، در بخش معدن 
و صنایــع معدني ایــران، 5 میلیارد دالر 
صادرات انجام شــده گرفته اســت که از 
نظر وزني با کاهش ۹.6 درصدی و از نظر 
ارزشي با افزایش ۹.5 درصدي نسبت به 
دوره مشابه ســال قبل همراه بوده است. 
۲.8 میلیارد دالر از صادرات، مربوط به سه 
ماهه اول سال و ۲.۲ میلیارد دالر مربوط 
به ســه ماهه دوم ســال است. همچنین 
به میــزان ۱.6 میلیارد دالر واردات انجام 
شده اســت که در مقایســه با سال قبل 
از نظر وزني کاهــش ۳5.5 درصدي و از 
نظر ارزشي کاهش ۳5.۱ درصدی داشته 
است. شــرکت های بزرگ فوالدی ایران 
در ســال ۹6 در مجمــوع ۷.۳8میلیون 
تن صــادرات انجام داده اند که نســبت 
 بــه ســال قبــل آن رشــد ۳۹درصدی 

داشته است.

سایه سیاست های متناقض برحوزه معدن 
رکوددرصنايعمعدنیوابستهبهبخشساختمانادامهدارد د ید گاه

چالشهایپیشرویکارخانههای
قطعهسازیخودرو

ترقی اقتصادی : بدهی های قطعه سازان به طرف های خارجی به چالش جدی 
تبدیل شده اســت زیرا آن ها در خریدهای گذشته و با ارز ۳ و ۴ هزارتومانی این 
قطعات را خریداری کرده اند ولی حاال باید بدهی ها را با توجه به افزایش قیمت ارز 
پرداخت کنند که از توان آن ها خارج است. رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار 
اتاق تهران می گوید اگر برای حل مشــکالت ۱5۳۰ واحد قطعه سازی خودرو در 
کشــور فکری اساسی نشــود در ماه های آینده شاهد موج گسترده ای از بیکاری 
و تعطیلی این واحدها خواهیم بود که هم اکنون نیز شروع شده است. محمدرضا 
نجفی منش که از کارشناسان مطرح حوزه خودرو نیز محسوب می شود، گفت: 
»طبق بررســی هایی که ما از بین 6۱ واحد مهم قطعه سازی کشور انجام داده و 
گزارش آن را در جلسه با رئیس مجلس ارائه کردیم به صورت میانگین ۳۷ درصد 
این واحدها در 6 ماهه ابتدایی امســال تعدیل نیرو داشته اند و سرعت این اتفاق 
در ماه های گذشته بیشتر شده است که این موضوع زنگ خطر مهمی محسوب 
می شــود که باید جدی گرفته شود. همچنین در کنار این تعدادی از واحدهای 
قطعه سازی هم تعلیق نیرو داشته اند، مثالً یک واحد بزرگ قطعه سازی که حدود 
۱۲ هزار نفر نیرو دارد به ۴ هزار نفر از آن ها اعالم کرده اســت که سرکار نروند و 
بخشی از حقوقشان را پرداخت می کنند تا مشکالت اقتصادی کارخانه برطرف شود 
و آن ها بتوانند به سرکارشــان بازگردند. عالوه بر این حدود 6۰ واحد قطعه سازی 
هم از بین ۱5۳۰ واحد به طورکلی تعطیل شده اند.« او در ادامه با اشاره به اینکه در 
حال حاضر مجموعه های صنعتی قطعه سازی با مشکالتی بسیاری درگیر هستند 
که ۴ چالش عمده تر است، گفت:» باوجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها 
نرخ ارز، هزینه ها و... ولی قیمت قطعات تولید خودرو اصالح نشده است. بررسی های 
ما نشــان می دهد که بین 8۰ تا ۱۴۰ درصــد روی قیمت قطعات مختلف باید 
افزایش رخ می داده است که این اتفاق نیفتاده است. همچنین دومین چالش مهم 
شرکت های قطعه سازی پرداخت بدهی هایشان از سوی شرکت های خودروسازی 
است. اآلن به صورت میانگین پرداخت های شــرکت های خودروسازی به قطعه 
سازان به صورت میانگین ۴ ماهه است که حتی تا 6 ماه هم و بیشتر طول می کشد 
در شــرایطی که هم اکنون بسیاری از خریدهای مواد اولیه از سوی قطعه سازان 
به صورت نقد و حتی پرداخت دو، سه ماه زودتر صورت می گیرد. توجه داشته باشید 
که اآلن پیش بینی های ما نشان می دهد بدهی های خودروسازان به شرکت های 
قطعه سازی حدود ۱5 هزار میلیارد تومان است. دراین بین درخواست ما این است 
که پرداخت های خودروسازان به قطعه سازان حداکثر یک ماهه باشد تا آن ها بتوانند 
 نقدینگی الزم برای خرید مــواد اولیه و هزینه های جاری خود را تأمین کنند.« 
نجفی منش مشکل دیگر شرکت های قطعه ساز را تأمین مواد اولیه از داخل و خارج 
کشور عنوان کرد و گفت:» بروکراسی های اداری و مراجعه به وزارتخانه ها، گمرک  
بانک مرکزی، تحریم ها و... برای واردات و تأمین مواد اولیه و از طرفی تأمین مواد 
اولیه از شــرکت های داخلی از طریق بورس، بازار و... بسیار پیچیده شده است و 
تولید واحدها را با مشکل روبه رو کرده.« رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 
تهران چهارمین مشکل را پرداخت بدهی های قطعه سازان به شرکت های خارجی 
دانســت و گفت:» بدهی های قطعه سازان به طرف های خارجی به چالش جدی 
تبدیل شده اســت زیرا آن ها در خریدهای گذشته و با ارز ۳ و ۴ هزارتومانی این 
قطعات را خریداری کرده اند ولی حاال باید بدهی ها را با توجه به افزایش قیمت ارز 
پرداخت کنند که از توان آن ها خارج است و باعث ورشکستگی شان خواهد شد و 
اگر هم این بدهی ها را پرداخت نکند اعتبار جهانی ایران و شرکت های قطعه سازی 

از بین خواهد رفت.«

در یک دیدگاه ســنتي شاید اولین نگاه به 
حوزه مأموریت هاي صنعت بیمه و به عنوان 
اولین کارکرد صنعت بیمه ایجاد اطمینان 
بــراي اشــخاصي مواجه با ریســک هاي 
تهدیدکننده در حوزه هاي مختلف کســب 
و کار و زندگي باشد و رسالت شرکت هاي 
بیمه ایجاد اطمینان براي آینده اي غیرقابل 
پیش بیني در صورت ایجاد خســارت و یا 
حتي به عنوان پشــتیبان آتي بیمه گذاران 
تلقــي  گردد. امــا واقعیت این اســت که 
صنعت بیمه در دنیاي امروزه تحوالت بســیار شــگرفي داشته است به طوري 
که در اســتانداردهاي جهاني براي ســالمت اجتماعي، اقتصادي و سیاســي 
کشورها بر این شاخص اشاره مي گردد که اساساً به عنوان شاخص میزان نفوذ 
صنعت بیمه در جامعه تلقي مي گردد چرا که در سلســله مراتب امنیت ایجاد 
شــده، فارغ از ایجاد اطمینان براي بیمه گذاران عماًل ســطح اطمینان خوبي 
به جامعه ، کســب و کار مربوطه و همچنین امنیت سیاســي دولت ها تبدیل 
گردیده است . بر همین اساس است که حتي دولت ها در تمامي دنیا بخشي از 
رشته هاي بیمه اي که جامعه و حاکمیت نیازمندي بیشتري در ایجاد نفوذ آن 
در ســطوح مختلف جامعه احساس مي کنند آن را به عنوان رشته هاي اجباري 
بیمه اي تلقي مي نمایند، از جمله این رشــته هاي بیمه اي مختلف مي توان در 
حوزه هایي از قبیل: بیمه بازنشستگي و بیکاري، مسئولیت،  بیمه هاي اجتماعي 
و همچنین بیمه شــخص ثالث در رشــته بیمه هاي اختیاري- بازرگاني اشاره 
نمود و در صورت یک بررســي عمیق تر حتي در سطح کشورهاي پیشرفته و 
کشور عزیزمان مي توان گفت این الزامات به جهت افزایش سطح استانداردهاي 
امنیــت جان، مال و روان جامعه و همچنین امنیت سیاســي حاکمیت تبیین 
مي گــردد. بنابراین، صنعــت بیمه با ارائه انواع پوشــش هاي بیمه اي و تأمین 
امنیت، خطرات و ریســک هاي تهدیدکننده، جان، مال و ســرمایه اشــخاص 
حقیقي و حقوقــي را در مراحل مختلف برطرف مي کند و مهمترین ابزار دفع 

دغدغه تأمین آسایش، امنیت و رفاه در جامعه امروزه مي باشد. 
با گذر از مقدمه مذکور مي توان گفت امروزه با ظهور کسب و کارهاي جدید و 
پیچیدگي هاي موجود در حوزه هاي مختلف کسب و کار عماًل کسب و کارهاي 
فعال در حوزه ارزیابي و خرید ریســک با پیچیدگي هاي بسیار زیادتري از قبل 
مواجه مي باشــند و جهت حفظ بقاء و تکامل شرکت هاي خود نیازمند تجهیز 
خود به ابزارهاي الزم در حوزه هاي مدیریت ریسک در عرصه سازمان ، شناخت 
ظرفیت هاي ســازماني ، بکارگیري اســتانداردهاي نوین تجربه شده در سطح 
جهان در حوزه مدیریت ریســک و حفظ بقاي سازمان و ایجاد نزدیکي بیشتر 
به حوزه هاي جدید و نوپا و کسب و کارهاي فناوري بیس دیجیتالي، ایده هاي 

خالقانه و همچنین افزایش سطح شفافیت عملکرد سازمان ها مي باشد.
بدیــن ترتیب پس از شــناخت ابزارهاي مذکور انجــام فرآیند تطبیق پذیري 
ســازمان هاي خود با این استانداردها بر اساس شاخص ها و مدل هاي دقیق که 
در عین به روز بودن تطابق پذیري الزم با حوزه هاي کســب و کار کشــورمان 
را داشــته باشــد . بدین ترتیب مي توان گفت که این حوزه تعامل مي تواند در 
دوبخش بســیار جداگانه دســته بندي گردد ، که بخش اول آن دستگاه هاي 
راهبــر و ناظر به عنــوان نهادهاي تبیین کننده مســیر راه و به تعبیري ناظر 
صنعت بیمه کشــور از جمله نهادهاي همچون مجلس شوراي اسالمي ، هیأت 
وزیران ، وزارت اقتصاد، شورایعالي بیمه و همچنین بیمه مرکزي کشور نام برد 
که با تدوین قوانین و طراحي زیر ســاخت مناسب جهت افزایش نفوذ صنعت 
بیمه با لحاظ نظارت به عنوان حوزه اطمینان بخش صنعت بیمه کشــور از 

طرفي دیگر شــرکتهاي بیمه به عنوان مجریان و سرمایه گذاران فعال در حوزه 
صنعت بیمه کشــور در راستاي دستیابي به چشم انداز و اهداف تعیین شده در 
قوانین باالدســتي با تحصیل بهینه ترین بازدهي براي سرمایه گذاران فعال در 
این صنعت بیمه مي باشــد . لذا ضرورت تعامل بیشــتر في مابین این دو رکن 
اجرایي و نظارتي جهت افزایش اطمینان بخشــي براي سرمایه گذار و بیمه گر 

بسیار موثر خواهد بود.
بررســي هاي انجام شده در حوزه اقتصاد کشور به عنوان آبشخور صنعت بیمه 
کشــور و تأثیرگذار اساســي بر صنعت بیمه کشــور در چند سال اخیر بیانگر 
تأثیرگذاري بسیار باال در عدم دستیابي صنعت بیمه به اهداف باالدستي تبیین 
شــده مي باشد چرا که تغییرات اساسي در شــاخص هاي اقتصادي، عدم ثبات 
مؤلفه هاي اقتصادي و نوســانات بسیار شدید ارزي در حوزه  اقتصادي به عنوان 
یکي از مهمترین بســترهاي تأثیرگذار بر فعالیت صنعت بیمه کشــور عماًل به 
عنوان عامل بسیار مهمي در عدم دستیابي صنعت بیمه به اهداف کالن تبیین 

شده در قوانین باالدستي گردیده است.
بنابراین به نظر مي رســد دولت ها بمنظور ایجاد افزایش سطح امنیت اقتصادي 
اجتماعي، رواني و سیاســي حکومت هاي خود مطابق با اســتانداردهاي نوین 
امروزي، نیازمند افزایــش ارتباط و همچنین لزوم تعامل تنگاتنگ تر از قبل با 
صنعت بیمه براي ایجاد شــاخص هاي سالمت جامعه مي باشند و این نکته اي 
بســیار مغفول  در ارتباط حاکمیت با صنعت بیمه مطرح مي باشد که متأسفانه 
تا بحال بدان توجه چنداني نشــده اســت و در مواردي نیز در صورت تبیین 
شــاخص هایي براي تأثیرگذاري صنعت بیمــه در اقتصاد کالن، ارزیابي میزان 

دســتیابي صنعت بیمه در پایان دوره ها ، غیر ممکن تلقي گردیده و این اصل 
جدایــي ناپذیر در افزایش اطمینان جامعه هاي پویا در کشــورمان مورد توجه 
قرار نگرفته است. از طرفي دیگر نقش نظارتي شورایعالي بیمه و بیمه مرکزي 
بر شــرکتهاي بیمه اي در تطبیق سازي آنها با اســتانداردهاي تدوین و ابالغ 
موضوعي بسیار مهم در جریان این حرکت از دوره گذر به تعبیري دوره پوست 

اندازي صنعت بیمه تلقي مي گردد.
بــه هر حال بررســي حوزه عملکــردي بیمه مرکزي و شــرکتهاي بیمه اي با 
وجود تمام پیچیدگي ها و مشــکالت، متأثر از ســایر حوزه هاي کســب و کار 
و اقتصاد کشــور در چند ســال اخیر بیانگر یک روند حرکتي در مسیر پوست 
اندازي مي باشــد بطوریکه از یک طرف فرآیند نظارتهــاي نوین و تا حدودي 
یکپارچه در صنعت بیمه کشــور با شــناخت از وضعیت صنعت بیمه کشــور 
از طریــق بیمه مرکزي بــا ابزارهاي مختلف از جمله نظارتهــاي نرم افزاري و 
همچنیــن بازنگري در آیین نامه هاي بیمه گري آغاز گردیده اســت و از طرفي 
دیگر شــرکتهاي بیمه اي هم که به عنوان مجریان صنعت بیمه کشــور تلقي 
مي گردنــد در این فرآیند تطبیق ســازي و حســب تغییــرات در حوزه هاي 
کســب و کار اقدام بــه انجــام اصالحات ســاختاري هر چند کنــد ولیکن 
جریاني را آغاز نموده اند که در ادامه الزم اســت به شــقوق  بســیار مهمي از 
 این اصالحات که آینده صنعت بیمه کشــور بدان وابســته است را مورد اشاره 

قرار  دهیم.
الف( بازمهندســي مجدد ساختار شــرکتهاي بیمه اي اعم از شرکت هاي بیمه  
قدیمي دولتي و شبه دولتي از یک طرف و همچنین شرکتهاي خصوصي فعال 

در صنعت بیمه کشور از طریق:
۱- بازمهندسي ساختار شرکت هاي بیمه اي جهت حفظ بقاء

 از طریق توانمندسازي کارکنان
 شناخت استانداردهاي جدید در حوزه صنعت بیمه جهان

 بررسي حوزه هاي جدید کسب و کار براي صنعت بیمه
 تبیین مدل هاي ریسک نوین در عرصه کسب و کارها

۲- شناســایي استانداردهاي نوین مدل هاي اداره شرکتهاي بیمه اي در عرصه 
صنعت بیمه جهان 

۳- نرم افــزاري نمودن کلیه فرآیندهاي کســب و کار اعم از فرآیندهاي اصلي 
مدیریتي، پشتیباني و استفاده از فناوري هاي جدید 

۴- افزایش سطح شــفافیت عملکردهاي فني و مالي ســازمانها با بکارگیري 
استانداردهاي شناخت عملکرد سازمانها

.... -5
ایــن مجموعه اقدامات به عنــوان مهمترین ابزارهاي مــورد نیاز جهت حفظ 
بقاء و تحول در شــرکتهاي فعال در صنعت بیمه کشور در آینده نزدیک تلقي 
خواهد شــد و به تعبیري دیگر مي توان گفت گذر از چرخه هاي سنتي فعالیت 
شــرکت هاي بیمه اي به عنوان مهمترین عامل حفظ بقاي این شــرکت تلقي 
خواهد شد و اساســاً مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت گرفته در عرصه 
کســب و کارها در صورت عدم توجه صنعت بیمه کشور به این تغییرات و عدم 
انجام فرآیند تطبیق سازي خود با این تغییرات در آینده اي نزدیک شاهد خروج 
بخشي از شرکت هاي فعلي فعال در صنعت بیمه کشور خواهیم بود و بر همین 
اســاس اینجانب این دهه را به عنوان دهه پوست اندازي صنعت بیمه کشور در 
فرآیند تطبیق سازي ابتدا با تغییرات نوین در حوزه فناوري اطالعات و سپس با 

صنعت بیمه جهان مي بینم. 
در ادامه مي توان اشــاره نمود حســب این تغییرات مطالعات تطبیقي بســیار 
گســترده اي در حوزه فعالیت صندوق تأمین خســارتهاي بدنــي در قیاس با 
کشــورهاي مختلف اســالمي و غیراســالمي انجام داده ایم و بر همین اساس 
خوشــبختانه مطابق با نتایج حاصله از این بررسي ها از سال ۱۳۹۰تا۱۳۹5 در 
فرآیند تدوین قانون بیمه شــخص ثالث به عنوان قانون تبیین کننده ساختار 
و تأســیس صندوق تأمین خسارتهاي بدني این تغییرات در قانون بیمه شخص 
ثالث پیش بیني گردیده اســت و بر همین اســاس یکي از مهمترین تغییرات 
صورت گرفته در ساختار عملکردي صندوق تبدیل نمودن این صندوق به عنوان 

پشتوانه صنعت بیمه کشور و مکمل شرکتهاي بیمه مي باشد.
صندوق تأمین خسارتهاي بدني به عنوان سازمان پشتیبان شرکتهاي بیمه اي 
عماًل اطمینان بخشــي الزم را براي بیمه گذاران رشته بیمه شخص ثالث حتي 
در صورت عدم پوشش خسارت توسط شرکت هاي بیمه اي در اثر ورشکستگي 
را ایجاد نموده اســت . از طرفي دیگر مطابق با تغییرات بسیار گسترده صورت 
گرفته در حوزه تعهدات صندوق خوشبختانه با مدیریت بهینه این سازمان در 
چند ســال اخیر ضمن دستیابي به استراتژي مهم تدویني در سازمان از جمله 
در حوزه بکارگیري  فناوري الکترونیکي در انجام وظایف محوله، ایجاد امنیت 
آرامش براي گروه هدف با افزایش نقش حمایتي در حوزه خانواده هاي قربانیان 
حــوادث رانندگي و همچنیــن جلوگیري از زنداني شــدن مقصرین حوادث 
رانندگــي به عنوان متولیــان جرایم غیرعمد ، کاهش طول دوره رســیدگي  
ارزیابي خســارت ، افزایش سطح شفافیت مالي و عملکرد در سازمان به عنوان 
بخشــي از مهمترین نتایج عملکردي صندوق در چند سال اخیر بوده ایم. امید 
اســت با حمایت دولت محترم و در راستاي اهداف دولت تدبیر و امید در سال 
آتي نیز بیش از پیش شــاهد افزایش نقش حمایتي صندوق در راســتاي امر 

عدالت محوري به عنوان شعار اصلي دولت محترم باشیم.

دههنود،دههپوستاندازيصنعتبیمهکشور

 مدیر عامل صندوق تامین خسارت هاي بدني
دکتر علي جباري 

صنعت
تجارت
و 6



دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال پنجم-شماره 64 - نیمه اول آذر 1397

دیدگاه

دولت ترامپ در روز پنجم نوامبــر )۱۴ آبان( یعنی ۱8۰ روز 
پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، دور تازه ای از تحریم های 
یکجانبه علیه ایران را با هدف کاهش درآمدهای این کشــور 
به ویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت، آغاز کرد. در این میان هشت کشور شامل چین، هند، ایتالیا، یونان 
ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه به صورت موقت از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران معاف شدند. آمریکا 
دلیل اعطای معافیت به هشت کشور مذکور را کاهش چشمگیر واردات نفت آنها از ایران قبل از ضرب االجل 
تعیین شده عنوان کرد و شرایط را به گونه ای جلوه داد که گویی این کشورها را مورد لطف خود قرار داده است. 
مقامات ارشد آمریکا ازجمله مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور، قبل از این بارها تأکید کرده بودند که 
هیچ کشوری از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران معاف نخواهد شد و آمریکا قصد دارد درنهایت صادرات 
نفتی ایران را به صفر برساند. اینکه آمریکایی ها تاکنون تاریخ مشخصی برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران تعیین نکرده اند، نشان می دهد که آنها خود به این واقعیت اذعان دارند که قادر نیستند خواسته های 
خود را به راحتی بر همه کشــورهای جهان تحمیل کنند. از همان روزی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا انتخاب شد، هند باید حدس می زد که استراتژی احتمالی وی در برابر ایران چه خواهد بود، چرا که 
ترامپ در کوران مبارزات انتخاباتی خود مواضعش را در این مورد آشکار کرده بود. هند می توانست قبل از آغاز 
رسمی دوره ریاست جمهوری ترامپ، قرارداد بلندمدت جدیدی برای خرید نفت از ایران با این کشور منعقد 
کند. حتی زمانی که نشانه های اولیه خروج آمریکا از برجام آشکار شد نیز هند باید به آمریکا اعالم می کرد 
که هم به خرید نفت از ایران و هم به کار توسعه بندر چابهار ادامه خواهد داد. اما هند نه تنها چنین اقدامی 
نکرد بلکه تنها منتظر ماند تا شاید مشمول معافیت آمریکا شود؛ معافیتی که البته نباید آن را لطف آمریکا به 
هند قلمداد کرد. کسانی که می گویند هند بسیار ضعیف تر از آن است که بخواهد در برابر خواسته های آمریکا 
بایستد، متوجه جایگاه خاص هند به عنوان بزرگترین خریدار سالح از آمریکا نیستند. ترامپ به خود جرأت 
نخواهد داد که کاری بر خالف منافع شرکت های اسلحه سازی بزرگ کشورش ازجمله الکهید مارتین صورت 
دهد. هند قبالً در جریان انعقاد قرارداد خرید ســامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه به رغم تهدیدهای 
آمریکا ثابت کرده بود که از توانایی الزم برای مخالفت با آمریکا برخوردار است. متأسفانه مقامات هندی بارها 
در مذاکرات خود با آمریکا خواستار دریافت معافیت از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران شده بودند و حتی 
وزیر دفاع هند نیز در سفرش به آمریکا چنین درخواستی را تکرار کرده بود. هند نباید به دنبال معافیت باشد 
زیرا قادر است با اعتماد به نفس بیشتر و دیپلماسی حرفه ای تر کارهای بزرگتری انجام دهد. حتی باید گفت با 
توجه به تحوالت اخیر، دعوت کردن از ترامپ برای حضور در مراسم روز جمهوری هند )۲6 ژانویه- 6 بهمن( 
به عنوان مهمان ویژه، تصمیمی هوشمندانه نبوده است. هند بر خالف آمریکا به دنبال تغییر حکومت ایران 
یا حتی تضعیف آن نیست. ما به روابط بسیار مستحکم با ایران نیاز داریم زیرا بندر چابهار در جنوب شرقی 
این کشور تنها راه ما برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی است. هند در طرح توسعه بندر چابهار 
و نیز طرح کریدور بین المللی شمال به جنوب که از سال ۲۰۰۲ با مشارکت ایران، هند و روسیه آغاز شده 
سرمایه گذاری هنگفتی صورت داده است و اگر آرزوی تبدیل شدن به یک ابرقدرت را در سر می پروراند، نباید 
بدون توجه به منافع ملی خود از آمریکا اطاعت کند. از طرفی باید به این نکته توجه داشت که دیپلماسی در 
واقع هنر انجام کارهایی فراتر از توانایی یک کشور است و می توان از طریق دیپلماسی فعال برخی ضعف ها را 
جبران کرد. نباید فراموش کرد که ترامپ تاکنون هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای توجیه خروج کشورش 
از برجام ارائه نداده اســت زیرا چنین دلیلی اساساً وجود ندارد. نفرت عجیب ترامپ از رئیس جمهور قبلی 
آمریکا باعث شده است که دائماً به دنبال راهی برای زیر سؤال بردن تصمیمات او باشد. از طرفی سیاست های 
ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه بیش از هر چیز تحت تأثیر تفکرات بنیامین نتانیاهو قرار دارد که چندین 
بار بدون ارائه شواهد مستدل مدعی شده است که ایران می تواند ظرف مدت شش ماه یا یک ماه به بمب 
هسته ای دست پیدا کند. در حالی که در جهان صحبت از چندجانبه گرایی است اما هنوز هم در نظام مالی 
بین المللی تقریباً شاهد رویکردی تک قطبی هستیم. اینکه آمریکا بخواهد کشورهای دیگر را به زور از تجارت 
با ایران منع کند، اصالً قابل توجیه نیست. البته در این میان اتحادیه اروپا عالقه خود را برای فراهم نمودن 
دسترسی سایر کشورها به ساز و کار مالی ویژه ای که قرار است توسط این اتحادیه برای ارتباط مالی با ایران 
راه اندازی شود، ابراز داشته است؛ هرچند هند تاکنون تمایلی به این کار نشان نداده است. اگر هند منطقی تر 
به قضیه نگاه کند، باید برای شکستن قدرت انحصاری آمریکا وارد مذاکرات گسترده ای با اتحادیه اروپا و سایر 

قدرت های جهان شود و این همان اعتماد به نفس در سیاست خارجی است.

 دیپلمات هندی
کی پی فابیان

ترقــی اقتصادی : به اعتقــاد کارشناســان باتوجه به 
تصمیم قطــر برای خروج از اوپــک و تمرکز بر تولید و 
صادرات گاز طبیعی به نظر می رســد که هرچه ســریع 
تر ایران هم باید در اســتراتژی هــای کالن انرژی خود 
بازنگری هایی را انجام دهد تا بتواند با تصمیمات صحیح 
جلوی زیان های احتمالی را بگیرد و در رقابت با قطر در 
برداشت از میدان مشترک حرف برای گفتن داشته باشد.

سعد الکعبی وزیر انرژی قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد این کشــور تا ژانویه سال ۲۰۱۹ یعنی کمتر 
از یک ماه دیگر از ســازمان کشورهای صادرکننده نفت 
اوپک خارج می شود و تمرکز خود را ازاین پس بر تولید و 
صادرات گاز طبیعی خواهد گذاشــت. قطر با این تصمیم 
به بیش از نیم قرن عضویت خود در اوپک پایان می دهد.
وزیر انرژی قطــر اعالم کرد تصمیم برای خروج از اوپک 
پــس از بازبینی راه های پررنگ شــدن نقش بین المللی 
قطــر و طرح ریــزی اســتراتژی بلندمدت این کشــور 
گرفته شد. » دوحه ســعی دارد تا بر توسعه و پیشرفت 
صنعــت گاز طبیعــی خــود متمرکز شــود و گام هایی 
 را برای افزایــش تولید گاز از ۷۷ بــه ۱۱۰ میلیون تن 

در سال بردارد.«
وزیــر انرژی قطــر همچنیــن در بیانیــه ای توضیحات 
بیشــتری درباره تصمیم کشــورش ارائه داد: » به منظور 
تحکیم موقعیت قطر به عنوان یــک تأمین کننده انرژی 
مطمئن در جهان، ما گام هایی برای بازبینی نقش قطر و 
مشارکت این کشور درصحنه انرژی بین المللی برداشتیم. 
برای ما روشن شــده که دستیابی به اهداف بلند پروازانه 
ما بی تردید مستلزم تالش های متمرکز، تعهد و پایبندی 
برای حفظ و تحکیم موقعیــت قطر به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده LNG جهان است. این تصمیم به منزله یک 
تغییر فنی و استراتژیک بوده و تحت تأثیر انگیزه سیاسی 

نبوده است.«
خبــر خروج قطــر از اوپــک روز گذشــته واکنش های 
بین المللی بسیاری را به دنبال داشت و برخی از مقامات 

کشورمان هم دراین باره اظهارنظر کردند. 
حســین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک با ابراز 
تأسف از تصمیم قطر مبنی بر خروج از اوپک گفت: اوپک 
در مقابل این تصمیم فقط تماشــاگر خواهد بود و کاری 
نمی تواند بکند و این تصمیم باعث شد از حدود یک ماه 
دیگر، محاسبات تولید نفت اوپک بدون میزان تولید نفت 
قطر، شــکل بگیرد. او درباره دالیل احتمالی خروج قطر 
گفت: »تصمیماتی کــه بعضاً بدون اجماع اعضا در مورد 

موارد مختلف گرفته شــد باعث شــده است که قطر را 
به این نتیجه برســاند که تمرکز خود را بیشتر بر محور 
تولید گاز بگــذارد تا موضوع نفت. تولیدکننده  های دیگر 
از تک روی های عربســتان و هم پیمانان روسیه عصبانی 

هستند.«
همچنین حمید بعیدی  نژاد سفیر ایران در لندن در صفحه 
توییتر خود با اشاره به اظهارات وزیر انرژی قطر مبنی بر 
این که "این کشــور ماه آینده میالدی )از ابتدای ۲۰۱۹( 
از اوپک خارج می شود" نوشــت: عربستان و همسایگان 
مدت هاســت سیاســت تحریم همه جانبــه علیه قطر را 
ادامه داده اند. تالش عربســتان به تحمیل سیاست های 
خــود علیه اوپک و افزایش نقش کشــورهای غیر اوپک 
 مانند روســیه نیز کارآمــدی این ســازمان را تضعیف 

کرده است.
تولید نفت قطر حدود 6۰۰ هزار بشــکه در روز اســت 
بااین حال این کشور بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی 
مایع جهان اســت. قطر همچنین با عربســتان سعودی 

که همســایه این کشــور و بزرگ ترین صادرکننده نفت 
اوپک اســت، اختالفات دیپلماتیک شدیدی دارد و چند 
سالی اســت که تحت تحریم های عربستان و تعدادی از 

هم پیمان های این کشور است.
کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک قرار است روز پنج شنبه 
این هفته باهدف رسیدن به توافق درباره کاهش احتمالی 
تولید نفت، در مقر اصلی اوپک در وین تشــکیل جلسه 
بدهند. این نشســت آخرین حضور جدی قطر به عنوان 
عضو رســمی اوپک خواهد بود. این کشور از سال ۱۹6۱ 
عضو اوپک بوده اســت. به اعتقاد کارشناسان اقدام قطر 
در خروج از اوپک، همبســتگی اوپک را تحت شعاع قرار 
خواهد داد آن هم درســت درزمانی که این مجمع تالش 
می کند اتحادش را برای کنترل بازار نفت حفظ کند. قطر 
یازدهمین تولیدکننده بزرگ اوپک است که کمتر از دو 

درصد از کل تولید این مجموعه را بر عهده دارد.
هشدار برای ایران

امــا جدا از اینکه تصمیم قطر بــرای خروج از اوپک یک 

اقدام سیاسی بوده است یا بر اساس استراتژی بلندمدت 
انرژی در این کشــور گرفته شــده به اعتقاد کارشناسان 
هشداری مهم و جدی برای ایران محسوب می شود؛ زیرا 
از یک سو ایران یکی از متحدان خود در اوپک و در مقابل 
البی های عربســتان را ازدست داده است و از سوی دیگر 
ازاین پس باید شاهد رقابتی بسیار سخت با این کشور در 
برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی )در قطر 

به آن گنبد شمالی گفته می شود( باشد. 
پارس جنوبــی بزرگ ترین میدان گازی مشــترک بین 
ایران و قطر اســت و حاال که این کشور استراتژی انرژی 
خود را بر تولید و صادرات گاز طبیعتی اســتوار خواهد 
کرد و به دنبال رســیدن بــه تولیــد ۱۱۰ میلیون تن 
گاز طبیعی در ســال اســت؛ این موضوع می تواند برای 
کشــور ما و برداشت از میدان مشترک یک خطر بسیار، 
بســیار جدی باشــد آن هم در دوره ای که ایران شــاهد 
اجراشدن دور دوم تحریم های آمریکا است و شرکت های 
بین المللــی حوزه نفت و گاز بــه دلیل ترس از تحریم ها 
حاضر به سرمایه گذاری و اجرای پروژه در ایران نیستند 
و در مقابــل قطر با توجه بــه درآمد باالی خود می تواند 
به راحتی طرح های توســعه را در میدان مشترک پارس 

جنوبی اجرایی کند. 
بــه اعتقــاد کارشناســان بــا توجــه به تصمیــم قطر 
بــرای خــروج از اوپک و تمرکــز بر تولیــد و صادرات 
گاز طبیعــی بــه نظر می رســد کــه هرچه ســریع تر 
ایــران هم بایــد در اســتراتژی های کالن انــرژی خود 
بازنگری هایــی را انجــام دهد تــا بتواند بــا تصمیمات 
صحیــح جلوی زیان های احتمالــی را بگیرد و در رقابت 
 با قطر در برداشــت از میدان مشترک حرف برای گفتن 

داشته باشد.  
پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان است، که در 
خلیج فارس و در آب های ســرزمینی ایران و قطر واقع 
شده اســت. این میدان گازی بین ایران و قطر مشــترک 
بوده و در کشور قطر، میدان گازی گنبد شمالی نام دارد. 
ایران و قطر از ابتدای برداشــت از این میدان مشــترک 
همــواره در رقابت برای برتــری در بهره برداری از منابع 
هیدروکربنــی این میــدان بودند. مســاحت این میدان 
۹۷۰۰ کیلومتر مربع اســت که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن 
در آبهای ســرزمینی ایران و 6۰۰۰ کیلومتر مربع آن در 
آبهای سرزمینی قطر قرار دارد. حجم گاز برداشت شدنی 
میدان به همــراه میعانات گازی، معــادل ۲۳۰ میلیارد 

بشکه نفت خام است.

خروج قطر از اوپک، حرکتی برد- باخت برای ایران؟
رقابتگازیبرسرپارسجنوبیشدتمیگیرد

هندچگونهدربرابرتحريمهایآمريكاعلیهايرانبايستد؟
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فرزین پورمحبی
آدم وقتی خبر مرگ کسی را می شنود، بی اختیار 
دست به مقایسه سن و سالش با متوفی می زند 
و زمانی کــرک و پرش می ریــزد که می فهمد 
شخص پرپرشــده، هم سن و سال خودش است 

آن هم با کلی افتخارات سر به فلک کشیده! 
بعــد آدم شــروع می کند به مــرور زندگی اش 
و البته، افســوس خــوردن؛ نه بــرای آن تازه 
درگذشته، بلکه برای حال و روز اسفبار خودش 
که چرا عمری را بــه جای افزودن »عرض«، به 

افزایش »طول و ارز« زندگی اش سپری کرده!
اعتــراف می کنم بعــد از شــنیدن خبر مرگ 
ابوالفضل، اولین حسی که به من دست داد، این 

حسادت و حسرت بچه گانه بود!
ما با هم هم ســن بودیم اما او، هم ســبیلش از 
مــن کلفت تر بود )بعــد از منوچهــر احترامی 
ســبیل کلفت ترین طنزنویس بود( و هم قشــر 
خاکستری مغزش! او پیپ داشت، پرستیژ داشت 
و من نداشــتم و اصوال او خیلی چیزهای دیگر 

داشت که من نداشتم! 

پس من با نهایت تاثر و تاسف، به خودم تسلیت 
می گویــم! او ناکام از دنیا نرفت، من به شــکل 

ناکام در این دنیا مانده ام!
ابوالفضل آنقدرها ســلبریتی نبود که نیاز داشته 

باشد به شکل برون مرزی فرزند به دنیا بیاورد. 
او در همین داخل مرز کارش راه می افتاد! البته 
به شــکلی کامال قانونی و شــرعی ...  نشان به 
آن نشــانی که خیلی از طنزنویسان حال حاضر 
حاصل زایمان و بعضا ســزارین ایشان هستند! 
به راســتی که هیچ تولید ملی به شیرینی تولید 
مثل داخلــی، آن هم با گرایش افــراد خنده دار 

وطنی نیست.
او آن چنان سلبریتی نبود که خبر مرگش را مردم 
با خوشــحالی پخش کنند و عکس پروفایل شان 
را با عکــس او عوض کنند ولی آنقدرها کاریزما 
داشــت که در زمان حیاتــش خیلی ها را میخ 
 خودش کند و بــا رفتنش، مو را به تن خیلی ها 

سیخ کند.
او به معنی واقعی کلمه، عاشــق بود و به افتخار 
»عاقبت به خیری« نایل شــد که البته در این 

دوره زمانه  که خودش هم در شــعر معروف به 
لیلی و مجنونش اشــاره کرده، اصال عنوان کمی 

هم نیست:
کســی که قلبش اتصالــی داره، می دونه 

عاشقی چه حالی داره
قربون اون دل تک سرنشــینش که کلی 

دلبری کرد
درست مثل پراید  که هم آدم رو می بره و 

هم آبروی آدم رو...
ابوالفضل هم خودش رفت و هم دل ما را با 

خودش برد!
روحش شاد و خاک بر سر جدایی!

ابوالفضل زرویی نصرآباد که بود؟
ابوالفضل زرویی نصرآباد، شــاعر، پژوهشــگر و 
طنزپرداز ایرانی، از جهان چشــم پوشید. آقای 
زرویی که از نویســندگان مجله طنز گل آقا بود 

۴۹ سال داشت. 
می گوینــد »زرویی به دلیل عارضه قلبی و برای 
دور ماندن از شرایط آلودگی تهران، چند سالی 
در منطقه احمدآباد مســتوفی ساکن بود.« اما 

ظاهراً این هم چاره ساز نشد. 
از ابوالفضــل زرویی نصرآبــاد کتاب هایی چون 
مجموعــه بامعرفت هــا ، بزن قــدش، آش آلو 
تراژدی شــاعر و اتوبوس، پاره ترین قسمت دنیا 
شباخندگان، شــبانه، سر به... سر، راز سر دیوار 
آثار باستانی، ظهر است ساقیا و چندین مجموعه 

دیگر به یادگار مانده. 
»آثار ابوالفضل زرویی نصرآباد« 
کتاب گویای غالغه به خونه ش نرسید

ابوالفضل زرویی نصرآباد - نیما رئیسی 
خاطرات حسنعلی خان مستوفی

ابوالفضل زرویی نصرآباد  
ماه به روایت آه

ابوالفضل زرویی نصرآباد  
حدیث قند

ابوالفضل زرویی نصرآباد  
غالغه به خونه ش نرسید

ابوالفضل زرویی نصرآباد  
رفوزه ها

ابوالفضل زرویی نصرآباد
شعری از زنده یاد 

»از در درآمدی«
از در درآمدی و من از خود به در شدم

 از دیدنت، به جان تو، کلی پکر شدم
 باز آمدی که ناله برآری ز دخل و خرج

 از دست شکوه های تو، من خون جگر شدم
 می گفت روز پیش، »حسن« با پدر که: من

 مغبون ز گفته های شما، ای پدر، شدم
 من اهل ازدواج نبودم ز ابتدا

 خواندی به گوشم آن قدر آخر که خر شدم
 من خانه ای مصادره ای داشتم، دریغ

 صاحب زمین بیامد و من دربدر شدم
 گفتم: به قرض، تر نشود شصت پای من

 در منجالب قرض، فرو تا کمر شدم
شد با ظهور »نظم نوین« وضع من خراب

 بد بود حال و روزم و از بد، بتر شدم
دنیا به مثل دوره عصر حجر شده است،

 یا بنده مثل آدم عصر حجر شدم؟
بر من مگیر اگر پس از این شعر آبدار
 چون استکان کنار سماور، دمر شدم
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سبیل کلف ترین طنزنویس بعد از منوچهر احترامی!

» او مثل پراید بود و... خاک بر سر فراق و جدایی!«
رمان »فقط یک داستان« جولیان بارنز به ایران رسید

رمان »فقط یک داستان« نوشته جولیان بارنز با 
ترجمه سهیل سمی توسط نشر نو منتشر و راهی 
بازار نشر شد.رمان »فقط یک داستان« ننوشته 
جولیان بارنز به تازگی با ترجمه ســهیل سمی 
توسط نشر نو منتشر شده است. این کتاب یکی 
از عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات داســتانی 
معاصر« است که این ناشر چاپ می کند. نسخه 
اصلی این رمان در سال ۲۰۱8 منتشر شده است. 
»فقط یک داستان« جدیدترین اثر این نویسنده 
اســت. جولین بارنز تا به حال، ۱۳ رمان نوشته 
و بــا رمان »هیاهوی زمان« در ایران شــناخته 
می شود که چند سال پیش رقابتی بین ناشران 
برای چاپ ترجمه هــای مختلف از آن به وجود 
آمده بود. این نویســنده در ســال ۲۰۱۷ نشان 
شــوالیه هنر و ادب را از رئیس جمهور فرانســه 

دریافت کرد. عالوه »هیاهوی زمان«، »حس یک پایان« هم از این نویســنده در ایران ترجمه و منتشر 
شده است. داستاِن رمان »فقط یک داستان« درباره پیامدهای عشِق نخستین است. شخصیت اصلی این 
رمان با نام پُل رابرت درباره عشق نخستین اطالعات دقیقی ندارد و نمی داند که پیامدهای چنین پدیده ای 
همیشگی هستند. پل در ۱۹ سالگی به این می بالد که رابطه  عاشقانه اش با سنت های رایج اجتماعی در 
 تضاد است. اما هرچه سنش باالتر می رود، عشق چیزهایی بر او تحمیل می کند که اصال پیش بینی شان 

نمی کرده است...
در قسمتی از این رمان می خوانیم:

جملــه بدبینانه ُجون در قلب و ذهنم حک شــده بود: »خب، حاال همیــن اول کار، بابت پول چیکار 
می کنی؟« با در نظر گرفتن این موضوع که برای این مســئله هیچ اهمیتی قائل نبودم،  می توانستم با 
پول ســوزان روزگار را بگذرانم؛ اما چون قرار بود پیوند ما یک عمر ادامه داشــته باشد، پذیرفتم که از 
یک جایی به بعد به جای این که او مرا تامین کند، من بایســت تامینش کنم. البته نمی دانســتم که او 
چقدر پول دارد. هیچ وقت در مورد وضع مالی خانواده مکلود، یا این که آیا ســوزان عمه پولداری دارد 
که، آسان و بی دردسر، کل دارایی اش را برای او به ارث بگذارد سوالی از او نپرسیدم. بنابراین، تصمیم 
گرفتم مشاور حقوقی بشوم. در مورد شخص خودم هیچ جاه طلبی بلندپروازانه ای نداشتم. جاه طلبی های 
بلندپروازانه ام همگی در عرصه عشق بود. اما به دلیل داشتن ذهن منظم و قابلیت ذاتی ام در موثر واقع 
شــدن و کاربر بودن به فکر حقوق و قانون افتادم؛ و البته هر جامعه ای به  وکیل نیاز دارد، ندارد؟ یادم 
هست که زمانی در جمع دوستان خانمی بود که نظریه اش را در مورد ازدواج برایم شرح داد: این که 
ازدواج چیزی ست که باید »با سبک و سنگین کردن شرایط به او تن داد و از اون بیرون زد.« این تصور 
ممکن است آبستن بدبینی یا عمل گرایی ای ناامیدکننده باشد، اما این طور نبود. آن زن عاشق شوهرش 
بود، و »بیرون زدن« از ازدواج به معنای خیانت به همسر نبود. این جمله فقط تائید نحوه کارکرد ازدواج 
برای آن زن بود: به عنوان ستونی استوار و قابل اتکا در زندگی، به عنوان چیزی که نم نمک با آن پیش 
می رفتید تا وقتی که »تن دادن« کامل به آن ضروری می شــد، برای مساعدت، نمودهای عشق و باقی 
ماجرا. این رویکرد را درک می کردم. طلِب چیزی بیش از آن که طبع و سرشِت آدم می طلبد یا امکانش 
را فراهم می آورد بی معناست. اما آن قدری که من زندگی ام را در آن دوره درک می کردم، باید بگویم که 
 نیازمند معادله ای عکس این بودم. کار کردن همان چیزی بود که نم نمک با آن پیش می رفتم، و عشق 

کل زندگی ام بود.

آدمهایخوشبخت
کتابمیخوانندوقهوهمیخورند

کافهکتاب


