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اخطار سازمان ريسك سيستميك اروپا به هشت كشور اروپايي
سازمان ريسك سيستميك اروپا ( 0)ESRBبه هشت كشور عضو اتحاديه اروپايي در رابطه با
آسيبپذيري ميان مدت در بازارهاي امالك و مستغالت 2هشدار داده است .اين سازمان مسئول نظارت
بر توسعه بازارهاي مالي اتحاديه اروپايي است و داراي قدرت اجرائي به منظور پيشگيري و كاهش
ريسكهايي كه ثبات سيستم را تهديد مينمايد ،است .همچنين ،اين سازمان از اختيار اخطاردهي يا طرح
پيشنهادي برخوردار است.
بر اين اساس ،سازمان ريسك سيستميك اروپا ،عمدهترين آسيبپذيري كشور فنالند را سطح باال و
فزايندهي وام هاي خانوارها و نيز توجه بيشتر به اين مسئله در ميان گروه كوچكي از خانوارها ميداند . .بر
اساس نظر اين سازمان ،هيچ عالمتي براي قيمت گذاري امالك و مستغالت وجود ندارد.
سازمان ريسك سيستميك اروپا نگران سرايت برخي ريسكها به كشورهاي شمالي و منطقه بالتيك
است .پيشتر ،سازمانهاي دولتي فنالند تصميم بر كاهش اين ريسكها نمودهاند .در اخطار اين سازمان
از فنالند خواسته شده است تا اقدامات گستردهتري براي كاهش آسيبپذيريهاي مذبور انجام دهند.
همچنين از اين كشور خواسته شده است تا برخي ابزارهاي احتياطي كالن 3مربوط به درآمد خانوارها را
به قانون تبديل نمايد تا اجازه اقدامات مستقيم را بدهد.
برخي از اقدامات كشور فنالند ،عبارتند از :اضافه نمودن يك سقف وام 4متصل به وثيقه ،7حق كاهش
ماليات بر بهره رهن 2و تصميم هيئت نظارت مالي فنالند 7براي تعيين سطح كمينه  01درصدي براي
ريسكهاي متوسط وامهاي منزل كه از جوالي سال  2102به اجرا گذاشته شده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي فنالند ،نوامبر 2102
نکته:
ريسك سيستمي به معناي احتمال سقوط ناگهاني در كل سيستم مالي ميباشد .اين ريسك ميتواند منجر
1. European Systemic Risk Board
2. Real estate
3. Macroprudential tool
4. Loan cap
5. Collateral
6. Right to mortgage interest tax reduction
7. FIN-FSA
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به بيثباتي و يا آشوب در بازارهاي مالي گردد .موضوع مهم ديگر در بحث ريسك سيستمي ،سرايت
ريسك است كه به معناي احتمال گسترش تغييرات مهم اقتصادي و مالي از يك بازار به بازار ديگر
ميباشد .بحرانهاي بانكداري دهههاي پيش و در رأس آنها بحران مالي سال  2112سبب شد تا بحث
ريسك سيستمي در بازارهاي مالي مورد توجه سياستگذاران كالن اقتصادي قرار گيرد .هدف اصلي از
مديريت و كنترل ريسك سيستمي پايش و اقدام جهت كاهش يا حذف اين ريسكهاست كه
انعطافپذيري سيستمهاي مالي را تهديد ميكند .بدين ترتيب كنترل ريسكهاي سيستمي كاركرد
بازارهاي مالي در حمايت از سياستهاي اقتصادي دولت را ارتقاء ميبخشد.
بنابراين يكي از اهداف نهاد(هاي) ناظر در سطح كالن نظارت احتياطي ،مي تواند اتخاذ تدابير الزم براي
اطمين ان از عملكرد مناسب ،با ثبات و يكپارچگي بازارهاي مالي و حذف ريسكهاي سيستمي نظام مالي
و ارتقاء ثبات مالي بطور سيستمي باشد.

اعالم جايزه پژوهشگر جوان در اقتصاد توسط سازمان نظارت مالي فرانسه
سازمان نظارت مالي فرانسه ،در سال  2107جايزه پژوهشگر جوان را با هدف حمايت از تحقيقات علمي
در رابطه با مباحث مربوط به نظارت و بازارهاي مالي راهاندازي نمود .امسال ،اين جايزه به دو تن از
محققين از دانشگاه اورلنز 0با پژوهشي در موضوع سنجش ريسك سيستميك و ابزارهاي مدلسازي
نواسات 2و دانشگاه  HECبا پژوهشي در موضوع بازارهاي مشتقات و تهاتر مركزي بانكها اعطا شد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي فرانسه ،دسامبر 2102
نکته:
سازمان نظارت مالي فرانسه ) (AMFدر سال  ،2107به منظور حمايت از تحقيقاتي كه در حوزه مقررات و
بازارهاي مالي انجام ميشوند" ،جايزه پژوهشگر جوان" را عرضه كرد .جايزه اينن سنال بنه دو پژوهشنگر
داده شد .يكي از اين دو پژوهشگر ،مدرس ارشد دانشگاه اورلنز بود و ديگري استادياري در . HEC
موضوع تحقيق پژوهشگر اول اندازه گينري ريسنك سيسنتميك و ابزارهناي مندلسنازي نوسنانات بنود و
تمركز پژوهشگر دوم در كار تحقيقي خود بر پايه بازارهاي مشتقات و تسويه منالي در بنازار اوراق بهنادار
1. Université d’Orléans
2. Volatility modeling tool
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قرار داشت.
جايزه پژوهشگر جوان  ،AMFمعادل  3.111يورو ارزش دارد و هدف از آن ،تشويق پژوهشگران زير سي
سال است كه در حوزه موضوعات اقتصادي و مالي مرتبط با بازار اوراق بهادار ،كارهاي تحقيقناتي خنود
را انجام ميدهند .لذا اين امر ميتواند در افزايش كمي و كيفي مطالعات در اينن حنوزه نقنش مهمني ايفنا
كند و متعاقباً پيشرفتهاي بزرگتري را در اين حوزه به ارمغان بياورد».

روند بيمه زندگي و صندوقهاي بازنشستگي نروژ در سال 6102
سطح پايين نرخ بهره ،فشار بر بيمهگران زندگي را در سرتاسر جهان افزايش داده است .انتظارات از نرخ
پايين بهره براي مدت طوالني ،چشمانداز سود را ضعيف نموده است و اين مسئله به ويژه در ميان
بيمهگران با سهم باالي محصوالت مستمري بازنشستگي تضمين شده 0بيشتر ديده ميشود .نرخ پايين
بهره ،چالشي عمده براي مؤسسات مستمري بازنشستگي نروژ محسوب ميشود و سهم عمدهاي از
تعهدات ،نوعي بازده ساالنه تضمين شده 2به همراه دارند.
بالتزرسن ،3مدير اجرايي سازمان نظارت مالي نروژ اظهار ميدارد« :مديريت دارايي مؤسسات مستمري
بازنشستگي بايد به نوعي تعديل شود كه مزاياي تضمين شده بيمهگزاران را حفظ نمايد .همچنين،
بيمهگزاران عالقمندند تا در قبال داراييهايشان ،بازدهاي باالتر از بهره ضمانت شده دريافت نمايند .اما،
افزايش بازده موردانتظاري كه بتوان از طريق ريسك فزاينده در مديريت دارايي به دست آيد ،مستلزم آن
است كه مؤسسات مستمري بازنشستگي ،ظرفيت تحمل ريسك 4را به شكل سرمايه توانگري حفظ
نمايند».
هنوز توانگري مالي  2براي صندوقهاي بازنشستگي اجرا نشده است و همچنان الزمات سرمايه آنها بر
اساس توانگري مالي  0تنظيم ميشود .در عين حال ،از سال  ،2102صندوقهاي مستمري بازنشستگي
گزارش مربوط به آزمونهاي فشار را بر اساس اصول ارزشيابي توانگري مالي  ،2ارائه دادهاند .سازمان
نظارت مالي نروژ 7پيشنهاد داده است تا ويرايش سادهاي از الزامات و مقررات سرمايه توانگري مالي 2
1. Guaranteed pension
2. Guaranteed annual return
3. Baltzersen
4. Risk-bearing capacity
5. Finanstilsynet
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مبتني بر آزمونهاي فشار به عنوان الزامات سرمايه صندوقهاي بازنشستگي معرفي گردد .با اين كار،
صندوقهاي بازنشستگي تحت الزمات سرمايهاي قرار ميگيرند كه به بيمهگران زندگي مربوط ميشود .به
اين ترتيب ،اعضاي صندوقهاي بازنشستگي به همان نسبت براي پرداختهاي آتي امنيت خواهند داشت
كه بيمهگران زندگي ،طرحهاي بازنشستگي به مشتريان ارائه ميدهند.
نظام توانگري مالي  ،2بازتاب ريسك بيمهگران زندگي مرتبط با نرخهاي بهره پايين و نيز بازتاب سهم
باالي محصوالت داراي بازده ضمانت شده ،ميباشد .بيمهگران بايد عمدتاً سود را به منظور تقويت
وضعيت مالي خود حفظ نمايند ،حتي اگر به كارگيري مقررات انتقالي ،فرصتي براي كاهش چالشهاي
كوتاهمدت را ايجاد نمايد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي نروژ ،نوامبر 2102
نکته:
يكي از مهم ترين چالش هاي صنعت بيمه اين است كه تمركز فعاليتها بر جنبه سرمايهگذاري بيمههاي
زندگي و به نوعي رقابت با بازار سرمايه و بانكداري بوده است .آنچه كه در حال حاضر شركت بيمه
تخصصي زندگي با آن روبرو است اين است كه بازار بيمه مشتريان را به اين تفكر عادت داده است و اين
انتظار نيز وجود دارد كه شركت بيمه تخصصي نيز بايد در رقابتي سخت با ساير ابزارهاي سرمايهگذاري،
رقابت كند .در چنين شرايطي ،عدم قطعيت در مورد نرخ بهره و نرخ بازده سرمايه در سالهاي آتي،
بيمه گران را در ارائه بيمه هاي بلندمدت زندگي كه نرخ بهره تضميني ارائه ميدهند ،دچار چالش كرده
است .به عبارتي ديگر ،بيمه گران از رويارويي با ريسك ارائه تضمين هاي بلندمدت روبرو هستند و در
صورت عدم حل اين چالش ،بيمه گران و صندوق هاي بازنشستگي با خطر ورشكستگي روبرو هستند.
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اخاذي جزء باالترين خسارات مربوط به جرائم اينترنتي
اين اخطاري است به مديران ريسكِ شركتها تا درباره جرائم اينترنتي بيشتر هشيار باشند .مطالعه اخير
شركت  AIGكه به بررسي روندهاي جرائم سايبري طي سه سال گذشته پرداخته است ،نشان داد كه
اخاذي از طريق باجافزارها 0به سرعت افزايش يافته است و هماكنون بزرگترين منبع خسارت سايبري را
به خود اختصاص داده است و بر اهداف غيرسنتي جرائم سايبري ،شركتهاي تجاري در اندازههاي
مختلف و بخشهايي مانند سالمت اثر منفي گذاشته است.
در ادامه اين گزارش آمده است كه مجرمين سايبري به وسيله باجافزار ،فايلها و اطالعات حساس را
رمزگذاري نموده و در عوض قفلگشايي دادهها يا پيشگيري از چاپ جزئيات مشتريان ،باج دريافت
مينمايند.
اخاذي از طريق باجافزار رمزگذار 02 ،2درصد از ادعاهاي خسارت در اروپا ،خاور ميانه و آفريقا بين
سالهاي  2103و  2102را دربرميگيرد .تنها  4درصد از خسارتها به ديگر انواع اخاذيهاي سايبري
اختصاص دارد.
ديويد فربراچه ،3مدير فني شركت  KPMGدر گفتگو با  AIGاظهار داشت« :طي ماههاي ژانويه و فوريه،
يك تغيير اساسي و يك انفجار در انواع مختلف باجافزارها شاهد بودهايم كه اين نشان از آن دارد كه كل
اين جريان در حال تبديل شده به الگوي «جرم به عنوان خدمات» 4شده است».
شركت  AIGهمچنين در گزارش خود اعالم نمود كه مقررات حفظ دادههاي جديد و افشاي نقض
دادهها در رسانهها ،تقاضاهاي جديد براي پوششهاي سايبري و در نهايت افزايش ادعاي خسارت در اين
رشته را در بر خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش ،فهرست كامل ادعاهاي خسارت سايبري در سه سال از  2103تا  2102به شرح ذيل
ميباشد:
اخاذي از طريق باجافزار رمزگذار 02 :درصد
نقض دادهها 7از طريق هك كردن 04 :درصد
1. Ransomware
2. Encryption ransomware
3. David Ferbrache
4. Crime as service
5. Date breach
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ديگر نقصهاي امنيتي 01 :درصد
ديگر ويروسها و بدافزارها 01 :درصد
نقض دادهها به علت قصور كارمندان 2 :درصد
جعل هويت و تقلب 7 :درصد
خودداري از ارائه خدمات 2 :درصد
خسارت فيزيكي يا سرقت داراييهاي اطالعاتي (مانند لپتاپ و غيره) 2 :درصد
پيگرد قانوني ناشي از تخطي از مقررات مربوط به دادههاي خصوصي 4 :درصد
نقض كاركرد سيستم 4 :درصد
توقف كسب و كار 4 :درصد
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ ،دسامبر 2102
نکته:
باج افزار به تدريج در حال تبديل شدن به يك خطرامنيتي فراگير مي باشد .در سال گذشته نزديك به
 %41از تمامي كسب و كارهاي تجاري تجربه مواجهه با باج افزار را داشته اند .اين وضعيت در بريتانيا
بسيار حادتر مي باشد به طوريكه بالغ بر  %74از شركت ها مورد حمله باج افزار قرار گرفتهاند .باج افزار
به شكل بسيار سريع به عنوان روشي براي حمله به سازمان هاي بزرگ و دريافت پول از اين مراكز در
حال گسترش است .مبلغ باج ذرخواستي در بسياري از موارد بسيار باال ست .براي مثال يك پنجم از
شركت هاي انگليسي كه مورد حمله ي باج افزارها قرارا گرفتند مبلغي بيش از ده هزار دالر را به عنوان
باج درخواستي گزارش كرده اند .در حال حاضر براي شركت ها ،سرمايه گذاري در به خدمت گرفتن
راه حل هاي مناسب براي مقابله با پديده باج افزار بسيار حياتي ميباشد.

كلوپ  P&Iنسبت به كاهش هزينههاي بيمه براي مالکين كشتي هشدار داد
كارگزاران ،زودتر از تمديد ساالنه خود در فوريه ،از كلوپ پوشش و غرامت P&I0درخواست كردند
تا از مشكل صنعت كشتيراني در رابطه با كاهش هزينه بيمه حمايت نمايد.

1. Protection and Indemnity (P&I) Clubs
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صنعت كشتيراني در اوضاع وخيمي به سر ميبرد و از مازاد ظرفيت ،0نرخ فزاينده بيمه بار كشتي 2و
كاهش قيمت رنج ميبرد .در مقايسه با مالكين كشتي ،بخش تعاوني  P&Iپول نقد دارد و اين سبب شده
است تا كارگزاران براي كاهش هزينه بيمه ،درخواست كمك كنند.
كلوپ  P&Iدر سالمت مالي كامل به سر ميبرد .شركت آرتور گاالگر 3در اظهار نظر خود اعالم نمود
كه بخش تعاوني كلوپ  71 ،P&Iميليون دالر از حق بيمه برنامهريزي شده 4را به اعضاي خود بازگرداند
و از مازاد بيمهگري  412ميليون دالري در سالهاي  2107و  2102خبر داد .اين سومين سال پياپي است
كه كلوپ بين  207ميليون و  271ميليون دالر به ذخاير آزاد 7خود اضافه نموده است.
بر اساس گزارش شركت آرتور گاالگر ،طي سالهاي  2107و  ،2102كلوپ ،تقريباً روزانه يك ميليون
دالر كسب نموده است .همچنين شركت  JLTنيز در اظهارنظر خود اعالم نمود كه ترازنامههاي كلوپ از
خسارتهاي بسيار محدودي سود برده است .بر اساس نظر اين شركت كارگزاري در لندن ،امور مالي
كلوپ از رويكردي محتاطانه در كفايت سرمايه 2و روند خسارات گذشته خود بهرهمند شده است .مانند
شركت آرتور گاالگر JLT ،نيز معتقد است كه كلوپ بايد از اين مازاد براي كمك به مالكين كشتي
استفاده نمايد .بر اين اسا س ،به منظور دستيابي به اين هدف ،كلوپ بايد از طريق لغو كل يا بخشي از
درخواستهاي تكميلي آينده يا با تخفيف معوقهاي حق بيمههاي تعاوني به اعضاي خود كمك كند .در
نوامبر سال جاري ميالدي ،يكي از بزرگترين كلوپهاي  ،P&Iكلوپ انگلستان ،اعالم نمود كه  3درصد
از كل درخواستهاي تعاوني را براي بيمهنامه سال  2107كاهش داده است.
در مجموع ،كارگزاران از كلوپها درخواست دارند تا از مازاد خود براي كاهش هزينههاي آتي بهره
ببرد و نرخها را در سالهاي آينده كاهش دهد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ ،دسامبر 2102
نکته:
در بيشتر سفرهاي دريايي حوادث پيشبيني نشدهاي اتفاق ميافتند ،براي پذيرش مسئوليت اين حوادث،
1. Overcapacity
2. Freight
)3. Arthur J Gallagher (AJG
4. Planned premium
5. Free reserve
6. Capital adequacy
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بيمه حمايت و جبران خسارت  P&Iتوسط موسسات بيمه متقابل (كلوپها) عرضه شده است .كلوپهاي
P&Iبه اجتماعي از مالكان كشتي اطالق ميشوند كه براي بيمه كردن تعهدات يكديگر در قبال
اشخاص ثالث ،در يك ساختار تعاوني و غيرانتفايي گرد هم جمع شدهاند.
كلوپ  P&Iهزينه هاي خود را از درآمدهاي حاصل از گرفتن حق عضويت از اعضا ،بازيافت خسارت و
سود ناشي از سرمايهگذاريهايي كه از طرف اعضا انجام ميدهند تامين ميكنند .مالكين شناورها براي
مديريت هزينهها ،به پيشبيني منطقي و دقيقي براي هزينههاي عمليات خود از جمله هزينه انتقال ريسك
از طريق خريد بيمهنامه P&Iكه انتظار ميرود در طي سال پرداخت شود نياز دارند .همچنين يك كلوپ
P&Iنياز به تخمين درستي از تعهدات احتمالي سال بيمهاي دارد تا بتواند پشتوانه مناسبي براي پرداخت
خسارات بوده و هزينههاي ديگر را تامين نمايد.

پيشبيني سوانح دريانوردي غيرمترقبه ،مانند خسارات وارد به كشتيهاي مسافربري يا نفتكشها اساسا
كار مشكلي است و ميزان تعهدات كلوپ را سنگينتر ميكند .

امروزه داشتن بيمه نامه  P&Iاز كلوپهاي بينالمللي در تامين منابع مالي مورد نياز از طريق بانكها ،دريافت
استاندارد از موسسات اعتبار سنجي ،بستن قراردادهاي اجاره كشتي و ورود به بنادر و ترمينالهاي مهم
نفتي براي مالكان شناورها كه قصد ورود به بازارهاي جهاني را دارند الزامي است.

پنج هزار كارمند بيمه در حال آماده باش براي پاسخگويي سريع به سيل
زمستانه
بر اساس گزارش انجمن بيمهگران انگلستان ،پنجهزار تن از كاركنان بيمه در انگلستان براي وقوع هر نوع
سيل احتمالي در زمستان ،به حالت آمادهباش درآمدهاند.
اين كاركنان عبارتند از  2771نفر براي مديريت تماسهاي تلفني به منظور رسيدگي به خسارتها و
 2271نفر نيروي آماده باش براي ارسال به محل براي كمك به مشتريان ،ارزيابي خسارت و بررسي و
آغاز تعميرات ميباشد.
بيمهگران بابت خسارتهاي ناشي از طوفانهاي دسموند ،0ايوا 2و فرانك 3در  4دسامبر سال گذشته
ميالدي ،مبلغ  0/3ميليارد پوند به مشتريان پرداخت نمودند .خسارتهاي بيمه گزارش شده طي اين
1. Desmond
2. Eva
3. Frank
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طوفانها 07311 ،مورد براي اموال خسارتديده ناشي از سيل و در حدود  2211مورد وسايل نقليه
خسارتديده در نتيجه طوفان بوده است .در همين راستا 3911 ،خانواده در محلهاي موقت با پرداخت
هزينه از بيمه ،اسكان داده شدند و هزينه متوسط تعميرات هر خانه در حدود  71هزار پوند تخمين زده
شد .عالوه بر اين ،طي هفتههاي اوليه ،پرداختهاي فوري به مبلغ  49ميليون پوند به شركتها انجام
پذيرفت تا قادر باشند به كسب و كار خود ادامه دهند.
صنعت بيمه انگلستان ،به دهها هزار ماشين و تجهيزات خشككن مجهز است و نيز با چند هتل در تماس
است كه در صورت بروز سيل به وضعيت بيمهشدگان رسيدگي كنند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،دسامبر 2102
نکته:
سيالب خطري است كه مردم بسياري از كشورها با آن مواجه بوده و در كل سيطره جهان به عنوان يكي
از شديدترين بالها در ميان  07نوع از بالياي طبيعي شناخته شده است .افزايش خسارات جاني و مالي
ناشي از سيالب هاي مخرب طي دو الي سه دهه گذشته عليرغم پيشرفت علوم و تكنولوژي اين واقعيت
را براي محققين آشكار نموده است كه امكان كنترل قطعي و تمام و كمال خسارات ناشي از سيالب
امري غيرممكن و بعضاً غير قابل وصول مي باشد.
سيل در انگلستان به عنوان يك ريسك بزرگ ملي و به عنوان رايج ترين و گران ترين بالياي طبيعي به
رسميت شناخته شده است .براساس تخمين آژانس محيط زيست در حال حاضر  2.4ميليون از اموال
(زمين و ساختمان) در انگلستان در معرض ريسك طغيان رودخانهها و دريا و  3ميليون از اموال در معرض
خطر سيالبهاي سطحي و  211.111تا در معرض هر دو خطر قرار دارند.
بيمه سيل در انگلستان مانند يك بخش استاندارد بيمه ساختمان است ولي محتويات آن را پوشش
نميدهد مگر آنكه فرد بيمه پوشش وسايل خانه را نيز خريداري نمايد .بيمه سيل در انگلستان موارد زير
را پوشش مي دهد:
خشك كردن ،تعمير و بازسازي اموال و تجهيزات و اتصاالت آن
تعمير يا تعويض اثاثه و وسايل آسيب ديده
برداشت ضايعات
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هزينههاي حرفهاي (مانند مشاوره حقوقي ،معماري ،بازديد و برآورد خسارت)
جايگزين كردن مسكن تا هنگامي كه در منزل آسيب ديده نمي توان زندگي كرد.
الزم به توضيح است كه بيمه كليه وسايل آسيب ديده را جايگزين نخواهد كرد .ميزان پوشش بستگي به
نوع بيمه اي دارد كه خريداري شده است .در صورت خريد بيمه جايگزيني با نو ،شركت بيمه هزينه
جايگزيني كليه وسايل آسيب ديده را با وسايل نو مي پردازد به استثناي لباسها .در صورتي كه بيمه
پوشش خسارت خريداري شود شركت بيمه خسارت وسايل آسيب ديده را به ارزش قبل از وقوع سيل
پرداخت خواهد كرد.
ميزان پوشش شركتهاي بيمه در خصوص مسكن جايگزين نيز متفاوت است .اگر فرد پوشش بسيار
كمي را خريده باشد در اينصورت ممكن است مجبور شود قبل از آنكه تعميرات منزل تمام شود به منزل
خود برگردد.
توجه به اين نكته ضروري است كه بيمه يكي از ابزارهاي موجود جهت مديريت ريسك سيل و پوشش
خسارت است و از وقوع سيل جلوگيري نميكند .استفاده از تجارب و درس آموختههاي ديگر
كشورهاي جهان به منظور پر كردن خالءهاي برنامهريزي و مديريتي در سطح كالن كمك شاياني به
تصميم گيري صحيح در مواجه با اين واقعه ميكند.

 57درصد بيمهگران ضمانت بيمه زندگي براي  HIVصادر ميكنند
بر پايه يافتههاي پيمايشي با عنوان پيمايش ساالنه بيمه  ، HIVهماكنون 77 ،درصد از بيمهگران انگليسي
بيمه زندگي براي بيماري HIV0ارائه ميدهند .آخرين آمار نشان ميدهد كه افزايش معناداري در نتايج
پيمايش اوليه در سال  2100وجود داشته است و بر اين پايه  71درصد از ارائهدهندگان بيمه ،ضمانت بيمه
زندگي ارائه ميدادند .اين در حالي است كه سازمان بهداشت عمومي انگلستان ( 2)PHEدر ماه جاري
ميالدي اعالم نمود كه تخمين آنها از افراد مبتال به  HIVدر انگلستان  010211نفر ميباشد كه  03711نفر
آنان داراي تشخيص پزشكي نيستند.
پيمايش ديگري كه توسط مشاوران مالي ضمانت بيمه زندگي  HIVبه انجام رساندند نشان ميدهد كه با
وجود فروش اين نوع پوشش 33 ،درصد افراد از آن ناآگاه هستند.
1. HIV life assurance
2. Public Health England
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كريس مورگان ،0مشاور مالي آنيوژوال ريسكس ،2اظهار ميدارد« :اخيراً ،با انجمن بيمهگران انگلستان در
زمينه آگاهسازي مردم از بيمه زندگي  HIVاقداماتي انجام دادهام و نيز كتابي با عنوان «راهنماي مشتريان
بيمه زندگي و  »HIVبه چاپ رساندهاند كه هماكنون در دسترس عموم قرار گرفته است».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،دسامبر 2102
نکته:

بيماريهاي خاص و نرخ شيوع و همچنين هزينههاي درماني باالي آن همواره يكي از چالشهاي اساسي
سيستمهاي سالمت كشورها بوده است .با توجه به هزينههاي باالي اين بيماريها ،شركتهاي بيمه
خصوصي تمايلي به تحت پوشش قرار دادن هزينههاي اين بيماريها را ندارند .دولت ها با توجه به اثرات
منفي اجتماعي اين بيماريها با پرداخت هزينههاي آن تا جاي ممكن ورود پيدا كردهاند .در خصوص
بيماري  HIVدر ايران مشكل اساسي شناسايي اوليه اين بيماران است .بر اساس آخرين گزارش دبير
كميته نظارت بر اجراي برنامه استراتژيك كنترل ايدز ،پيش بيني شده است در ايران حدود  21هزار نفر
مبتال به اين بيماري وجود داشته باشند كه تاكنون نزديك  31هزار نفر آنها شناسايي شدهاند و دولت
خود هزينههاي درماني آن را متقبل شده است .طبيعتا با شناسايي هر چه بيشتر اين بيماران الزم است
بيمهگران پايه در درجه اول ورود پيدا كرده و همچون بيمهگران دولتي در كشور انگلستان اين بيماران را
تحت پوشش قرار دهند و در مراحل بعدي سازوكار حمايت بيمهگران بازرگاني از اين بيماران مورد
بررسي قرار گيرد و اقدامات اساسي شكل گيرد.

معاون شركت پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ،عنوان كرد :سهميه  77هزار خودرو
فاقد بيمه شخص ثالث حذف شد
معاون شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از حذف سهميه نفت ،گناز و گازويينل  77هنزار
خودرو كه فاقد بيمه شخص ثالث بودند ،خبر داد .

"شاهرخ خسرواني" ،با بيان اينكه طرح حذف سهميه نفت گاز خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالت از
ابتداي مردادماه سال جاري آغاز شد ،گفت :ابتدا ليست خودروهايي كه از نفت گاز استفاده ميكنند از

1. Chris Morgan
2. Unusual Risks

 21روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 12نيمه دوم آذر ]59

ناجا گرفته شد ،پالك اين خودروها با بيمه تطابق داده شد و تعداد خودروهايي كه فاقد بيمه شخص
ثالث بودند مشخص شد .سپس براي صاحبان خودروهايي كه بيمه شخص ثالث نداشتند يك بازه زماني
تعيين شده و به آنها اعالم شد در اين بازه زماني ميتوانند بيمه خود را احيا كنند.

وي ادامه داد :افرادي كه در بازه زماني تعيين شده بيمه خود را احيا كردند ،از اين سيكل خارج شدند اما
تحويل سوخت به افرادي كه بيمه خود را احيا نكردند ،بدون اينكه كارت سوخت آنها ،باطل شود،
متوقف شد .زيرا اگر كارت سوخت آنها سوزانده ميشد ،صاحبان خودرو براي تحويل مجدد كارت
سوخت بايد فرآيندي طوالني و پر هزينه را طي ميكردند .بنابراين اين افراد در عين اينكه كارت سوخت
دارند ،نميتوانند از كارتشان استفاده كنند.

معاون شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در ادامه با اشاره به اعتراض برخي از مالكان
خودرو مبني بر اينكه اطالعات پرونده آنها به درستي ارجاع داده نشده است ،توضيح داد :البته تعداد اين
افراد كم بود ،برخي از مالكان خودرو نيز براي احياي بيمه اقدام كردند و مشكلشان برطرف شد.

خسرواني با بيان اينكه در ابتدا وضعيت بيمه شخص ثالث حدود  007تا  021هزار خودرو مورد بررسي
قرار گرفت ،اظهار كرد :سهميه نفت گاز حدود  77هزار خودرو حذف شد ،بدون اينكه كارت سوخت
آنها باطل شود و ساير خودروها از ليستي كه به آن اصطالحا ليست خاكستري گفته ميشود و شامل
خودروهايي است كه مشكل بيمه دارند ،خارج شدند.

به گزارش برنا ،خسرواني كه با ايسنا گفتگو كرده است از احتمال باطل شدن كارت سوخت برخي
خودرورها خبر داد و افزود:البته ممكن است كارت سوخت برخي از خودروها نيز باطل شده باشد زيرا
اين فرآيند مرحله به مرحله انجام ميشود و ابتدا به مالكان خودرو هشدار داده ميشود و اگر مالك
خودرو در زمان مقرر مشكل بيمه خودروي خود را برطرف نكند ،ممكن است كارت سوختش باطل
شود .تقريبا روزي يك و نيم ميليون ليتر سهميه نفت گاز اين خودروها بوده كه به آنها داده نميشود.

معاون شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پايان تاكيد كرد :سيستم آناليني وجود دارد
كه توسط آن وضعيت بيمه شخص ثالث خودروها بررسي ميشود و اين فرآيند به صورت روزانه ادامه
دارد.

منبع :خبرگزاري برنا
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نکته:
يكي از دستاوردهاي اجراي طرح ملي عرضه هوشمند سوخت نفت گاز براساس پيمايش (  )IFAMدر
حوزه مديريت عرضه فرآورده هاي نفتي ،امكان مديريت ليست خاكستري براي جلوگيري از شارژ
خودروهاي فاقد بيمه يا هر نوع سياست اصالحي ديگر ميباشد .در همين راستا و به دنبال برنامهريزيهاي
گسترده شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي براي مديريت مصرف گازوئيل از ابتداي مرداد
ماه سال جاري در قالب سامانه  IFAMاز تخصيص سهميه به خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث
جلوگيري شدهاست .اين موضوع عالوه بر مصوبههاي سالهاي گذشته دولت مبني بر اينكه خودروهاي
فاقد بيمه شخص ثالث نميتوانند از سوخت سهميهاي استفاده كنند ،بر اساس ماده  42قانون بيمه اجباري
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  0397نيز تصريح شده
است به اين شرح كه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هرگونه كارت سوخت
و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداري كند .ضمناً در تبصره ماده
فوق ،بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف شدهاند كه اطالعات مربوط به وسايل
نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند .لذا با اجرايي
كردن ماده  42قانون مزبور در راستاي مديريت كارتهاي سوخت خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث و
صرفهجويي اين فرآورده نفتي در بخش حمل و نقل ميتوان اين ميزان صرفهجويي را به صادرات
كشورهاي همسايه اختصاص داد.
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