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تقویت 1578 واحدى بورس

شهروند| شــاخص کل قیمت و بازده نقدى بورس 
تهران در پایان معامالت دیروز سه شنبه 20 شهریورماه 
97 با افزایش 1578واحدى به قیمت 148 هزار و 577 
واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز با افزایش 463 
واحدى عدد 24 هــزار و 597 واحد را تجربه کرد. دیروز 
همچنین شاخص سهام آزاد شــناور با افزایش 2178 
واحدى به رقــم 159 واحد و 414 واحد دســت یافت. 
شاخص بازار اول نیز در حالى با افزایش 1913 واحدى 
به عدد 110 هزار و 790 واحد دست یافت که شاخص 
بازار دوم با کاهش 459 واحدى به رقم 289 هزار و 512 

واحد رسید، همچنین شاخص کل فرابورس با افزایش 9 واحدى روى رقم یک هزار و 696 واحد ایستاد.

بورس

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1194.06

14.16

74.17

77.89

تغییرقیمت (د الر)

-

تغييرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د الر به د رهم

1.1588

1.303

3.678

بازار  سکه و طال (قيمت ها به تومان)
نوع

سکه طرح قد یم

سکه طرح جد ید 

نیم سکه

ربع سکه

سکه یک گرمی

هر گرم طالي 18 عیار

4101000

4410000

2140000

1110000

620000

372160

تغییرقیمت

قیمت (تومان) ابزار کباب پزى

٨٠ هزار فن برقی زغال گستر

٢٩٠ هزار کباب پز بدون دود ايستاده

١٦ هزار سيخ دايره ای کباب 
٣ عددی

٣٨ هزار کباب پز روگازی مدل رعنا

٢٤ هزار پک ٦ عددی سيخ کباب و 
جاسيخی

٤ هزار انبر زغال ٤٠سانتی

٣ هزا ر آتش گردون

قیمت (تومان) ابزار کباب پزى

٤ هزار انبر زغال استاتيک ٣٠ 
سانتی سرمه ای

٩ هزار فن دستی و باد بزن باربيکيو

١٧ هزار سيخ جوجه کباب استيل 
٦ عددی

٧ هزار بسته ١٠عددی سيخ کباب 
حسينی استيل

٢٧٠ هزار کباب پز بدون دود ايستاده 
٥ سيخ

بازار  ارز  (قيمت ها به تومان)

مباد التى تغییرتغییربازار آزاد 

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

-

16043

18065

3774

4200

4871.1

5474.2

1143.7

-

-

-

از شایعه تا واقعیت واردات خودرو از ازبکستان

خرید بیستمین تولید کننده خودرو ازسى امین تولید کننده!

شهروند| ایران از ازبکســتان خودرو وارد مى کند .  آنگونه که یکى از 
رسانه هاى ازبکستان اعالم کرده، شرکت ایرانى «سپهر مشکات کاسپین» 
تصمیم به واردات خودرو از این کشــور دارد. البته مسئوالن این شرکت 
ایرانى مى گویند هنوز هیچ چیز نهایى نیســت و مذاکرات با این شرکت 
خودروساز ازبک مراحل مقدماتى خود را سپرى مى کند. به گفته یکى از 
مسئوالن این شرکت واردات خودرو از  ازبکستان قرار است در  قالب جوین 

وینچر با همکارى یکى از خودروسازهاى داخلى صورت گیرد. 
رسانه هاى ازبکستان اعالم کردند که با توجه به این که سامانه اتوبوسى 
و ترابرى ایران نیاز به نوسازى دارد، یک شرکت ایرانى تصمیم به همکارى 
با خودروسازان ازبکســتان گرفته است. در چارچوب مرحله نخست این 
همکارى، شرکت سپهر مشکات کاســپین تصمیم دارد چندین نمونه 
خودرو که توســط کارخانه خودروســازى «اوزاوتو صنعت» تولید شده 
خریدارى کرده و سپس این تعداد را به هزار دستگاه خودرو برساند. عالوه 
بر آن این شرکت ایرانى پیشنهاد واردات قطعات و سپس مونتاژ کردن آنها 
در ایران را داده است. اما واردات خودرو از ازبکستان  در حالى روز گذشته 
روى خروجى برخى از رسانه هاى خبرى قرار گرفت که  آمارهاى اعالمى 
نشان مى دهد ازبکستان  طى سال 2015 سى ودومین خودروساز جهان 
بوده  در حالى که ایران در همان سال عنوان بیستمین تولید کننده خودرو 

در جهان را به لحاظ تعداد از آن خود کرده است. 
واردات 10 هزار و 600 دستگاه خودرو در 5 ماه 

البته این گفته ها در شرایطى مطرح مى شود که هرگونه واردات خودرو 
به کشور ممنوع است. دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره 
به «شهروند» مى گوید: طى 5 ماه نخست امســال تنها 10 هزار و 600 
دستگاه خودرو وارد کشور شده،  در حالى که میزان واردات خودرو در 3 
ماه نخست پارسال بیش از 30 هزار دســتگاه بوده است.  او با بیان اینکه 

پارسال که سایت ثبت و سفارش چند ماه بســته بود 75 هزار دستگاه 
خودرو  وارد کشور شد، ادامه داد: برخى از دولتمردان، واردکنندگان را علت 
گرانى خودرو در بــازار مى دانند  در حالى که هر بازارى که عرضه و تقاضا 
در  آن با هم نخواند قیمت ها صعودى مى شود. از طرفى تقاضا براى خرید 

خودرو خارجى امسال به شدت افزایش یافته . افرادى که قصد خرید ملک 
با اندوخته خود داشتند، وقتى قیمت ها باال رفت به سراغ کاالى سرمایه اى 
دیگرى همچون خودرو رفتند و همین مســأله تقاضا را در شرایطى که 

عرضه قطره چکانى شده، چندین برابر کرد.   

درخواست واردات خودرو روى میز دولت
شاید این سوال  براى شــما هم پیش آمده که باالخره واردات خودرو 
آزاد مى شود یا نه؟ آنگونه که دادفر مى گوید: هفته گذشته در کمیسیون 
اصل 90 مقرر شد که  وزیر صنعت طرح بازگشایى سامانه ثبت و سفارش 
را به دولت ارایه دهد تا او در این رابطه تصمیم بگیرد،  اما تا این لحظه هیچ 

خبرى نشده است. 
گرانى بیش از یک میلیاردى خودرو در 6 ماه 

قیمت  خودروهاى با حجم موتورى باالى 4 هزار ســى سى در کمتر 
از 6 ماه یک میلیارد  گران تر شــد.  به عنوان مثال قیمت تویوتا لندکروز 
از 800 میلیون تومان در زمســتان پارســال به باالى 2 میلیارد تومان 
رسید. بنز s٥٠٠  هم همین حدود قیمت گذارى مى شود. البته گرانى ها 
محدود به خودروهایى که واردات  آنها ممنوع اعالم شــده ( حجم موتور 
باالى 4 هزار سى سى) نمى شــود و  به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان 
خودرو  خودروهاى خارجى در کمترین حالت 200 میلیون تومان گران تر 

شده اند. 
 او همچنین  درباره آینده قیمت خودروهاى وارداتى نیز گفت: قیمت 
خودروهاى خارجى به نرخ ارز بســتگى دارد. ممکن است با کاهش نرخ 
ارز قیمت این خودروها ارزان شود اما چنانچه در ماه هاى آتى نرخ ارز روند 
صعودى را بپیماید در آینده شاهد افزایش نرخ خودروهاى وارداتى خواهیم 

بود. 
  دادفر ادامه داد : براى کاهش قیمت خودروهاى وارداتى باید دولتمردان 
نیز پیش شرط دیگرى را مبنى بر اینکه به نیاز متقاضیان به طور مستمر 
و مداوم پاسخگو باشند رعایت کنند؛ چنانچه این پیش شرط مورد توجه 
قرار نگیرد آزادسازى 20 هزار خودروى وارداتى نمى تواند در تعدیل قیمت 

خودروهاى خارجى اثرگذار باشد.
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غالمرضا پناهى، معاون ارزى بانک مرکزى اعالم کرد: به لحــاظ میزان ارز هم صرافى هاى 
مجاز و هم بانک ها به زودى حجم زیادى از اســکناس را وارد بازار کرده و نیاز واقعى را تامین 

خواهند کرد.
 او ادامه داد: ما مشــتریانى داریم که مرتب تقاضاى تامین ارز از بانک مرکزى دارند در حالى 
که همان مشتریان صادرکننده نیز به شمار مى آیند. پس سوال بانک مرکزى این است که ارز 

صادراتى آنها کجا مصرف مى شود؟ در حالى که باید حداقل واردات خود را نیز تامین کنن د.

حجم باالى 
دالر به بازار 

مى آید

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثال پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 

فریبا نوروزى
کارشناس بیمه

ایرانى ها زندگى پرریســک را ترجیح مى دهند! 
در حالى که در سایر کشــورهاى جهان به ویژه در 
کشورهاى پیشرفته مردم کمتر با دارایى و سرمایه 

خود ریسک مى کنند. 
طبق آخرین آمارهاى ارایه شــده در حال حاضر 
متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان بیش از 7درصد  
اســت، ولى در ایران این رقم حداکثــر به نزدیک 
2 درصد مى رسد. نشــریه سیگما به عنوان منتشر 
کننده تحــوالت صنعت بیمه جهــان در گزارش 
ســال 2017 خود اعالم کرده که ضریب نفوذ بیمه 
به 6.3 درصد و حق بیمه ســرانه به 638 دالر بالغ 
و  نرخ رشد حق بیمه هاى زندگى بر حسب مقادیر 
واقعى 2.5 درصد و بیمه هاى غیرزندگى 3.7 درصد 
بوده است. یادآور مى شود ضریب نفوذ بیمه به معنى 
نســبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلى اســت 
که در کشورهاى پیشــرفته تا حدود 17 درصد نیز 
رسیده است که حکایت از رشد قابل توجه صنعت 
بیمه و پوشش بیمه اى مردم است. جدول زیر پیش 
بینى صنعت بیمه بر اساس گزارش نشریه بیزینس 

مانیتور است. 
 بنا به گزارش نشریه سیگما رتبه نخست تا دهم 
ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مربوط به کشــورهاى 
انگلیس (16/5درصد)، آفریقاى جنوبى (16درصد)، 
تایوان (14/5درصد)، کره جنوبــى (11/1درصد)، 
ســوئیس (11درصد)، فرانســه (11درصد)، ژاپن 
(10/5درصد)، هنگ کنــگ (10/5درصد)، ایرلند 
(10/4درصد) و هلند با 9/4درصد از GDP است.
در ایــن طبقه بنــدى همچنین متوســط ضریب 
نفوذ بیمه در قاره هاى آمریکاى شــمالى، آمریکاى 
التین و کاراییب، اروپا، آســیا و اقیانوسیه ذکر شده 
و همچنین متوسط ضریب نفوذ صنعت بیمه در کل 

جهان نیز 7/5درصد اعالم شده است.
اگرچه رشــد صنعت بیمه دنیا در ســال 2016، 
مدیون رشد خوب بازارهاى نوظهور به خصوص چین 
بود به طورى که  حق بیمه تولیدى منهاى بیمه هاى 
شخصى چین 20 درصد رشد داشت، با این وجود کل 
رشــد بازارهاى نوظهور در حد 9/6درصد ثابت باقى 
مانده  و رشــد صنعت بیمه در سال 2017 به کندى 
صورت گرفت، اما بزرگترین بازار بیمه جهان در سال 
2017، نیز همچون سال قبل  از آن ایاالت متحده بود 
و بعد از آن دو کشور ژاپن و چین با فاصله زیادى، به 

ترتیب در رتبه هاى دوم و سوم قرار داشتند. 
این موضوع در حالى رخ مى دهد که صنعت بیمه 
در جهان سالیان طوالنى است که ایجاد شده است 
تا ضریب ریســک مردم با دارایى هایشــان کاهش 
داشته باشــد. در چهاردهم سپتامبر سال  1666 و 

در ابتداى قرن هفدهم پس از آتش ســوزى بزرگ 
لندن، مســئوالن و سرمایه داران شــهر لندن در 
کافه «لویدز» گرد هم جمع شــدند تا علت وقوع 
چنین حادثه اى را ریشه یابى کنند و مانع از تکرار آن 
در آینده شوند.  یکى از راه هایى که مورد تصویب آنها 
قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت هاى سنگین بین 
تعداد زیادى از مردم بود. بدین ترتیب، در حقیقت 
آنها شــرکت بیمه لویدز را پایه گذارى کردند که 
امروزه نیز به عنوان یکى از بزرگترین شــرکت هاى 

فعال در صنعت بیمه شناخته مى شود. 
بیمه سازوکارى اســت که طى آن یک شخص 
حقیقــى یا حقوقــى «بیمه گر» بر اســاس توافق 
یا قراردادى متعهد مى  شــود که زیــان احتمالى 
یک شخص حقیقى یا حقوقى دیگر «بیمه گذار» را 
در صورت وقوع یــک حادثه در یــک دوره زمانى 
خاص، جبران کند یا خدمات مشــخصى را به وى 
ارایه دهد؛ بنابرایــن، بیمه یکى از روش هاى مقابله 

با ریسک است. 
فعالیت بیمه اى در ایران از ســال 1289 شــروع 
شد. در این سال دو مؤسسه روسى  با نام هاى نادژد
ا و قفقازمرکورى شروع به کار کردند. پس از شروع 
به کار این دو مؤسسه، تا ســال 1314 خورشیدى، 
در حدود 13 شــرکت خارجى در بازار بیمه کشور 
فعالیت خود را شروع کردند که از آن جمله مى توان 
به شرکت هاى آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس 
و ای نگستراخروسیه اشــاره کرد. ایده تشکیل یک 
شــرکت بیمه ایرانى در ســال 1310 توسط فردى 
ایرانى به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت 
در شرکت بیمه روسى نادژدا را داشت) به على اکبر 
داور، وزیر مالیه وقت مطرح شــد و در 15 آبان سال 
1314، شرکت ســهامى بیمه ایران با سرمایه دو 
میلیون تومان به عنوان نخستین شرکت ایرانى بیمه 

تأسیس شد.
یادآور مى شــود تعــداد شــرکت هاى بیمه از 
29شرکت بیمه در سال 1394 به 32 شرکت بیمه 

در سال 95 افزایش یافته است.
 شــرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه 
دولتى اســت وشــرکت هاى  بیمه غیردولتى که 
عمده ترین آنها به این شرح هســتند: آسیا، البرز، 
دانا، پارسیان، توسعه، رازى، کارآفرین، سینا، ملت، 
دى، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، 
آرمان، تعاون و سرمد در سرزمین اصلى و 6 شرکت 
بیمه غیردولتى امید، حافــظ، ایران معین، متقابل 
کیش، آسمارى و متقابل اطمینان متحد قشم در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادى و نیز دو شــرکت بیمه 

اتکایى امین و اتکایى ایرانیان.
 توســعه صنعت بیمه نشــان مى دهد که گرچه 
مردم ایران کمتر از سایر کشــورها با صنعت بیمه 
کنار آمده اند اما فرهنگ بیمه کردن دارایى در ایران 

رو به گسترش است.  

ضریب نفوذ بیمه در ایران کمتر از یک سوم جهان است

ریسک سنگین ایرانى ها با دارایى شان

را به یکدیگر نشان مى دادند، سرى تکان مى دادند و بدون 
اینکه به داخل بروند، از آن جا مى رفتند. اما کســانى هم 
بودند که کاغذى به دست داشتند، انگار که قیمت ها را از 
قبل درآورده باشند، داخل مى رفتند و پس از چند لحظه 
مغازه را ترك مى کردند. با یکــى از این زوج ها وارد بحث 
شدم که بیشتر تمایل به خرید چه نوع تلویزیونى دارند. 
برخى مدل ها را نمى دانســتند و تنها از کیفیت و قیمت 
گفتند، اما مغازه داران صحبتشان چیز دیگرى بود. على 
یکى از فروشندگان کارکشته در این راسته است. به قول 
خودش، موهایش را در این کار ســپید کرده و مى گوید: 
«معموال تلویزیون نمى خرند؛ اگر هم بخرند، 48-55 اینچ 
مى خرند که برایشان هزینه گزافى نداشته باشد، چراکه 
هرچه اینچ تلویزیون باالتــر رود، قیمتش هم به همان 
تناسب بیشتر مى شود که نباید از امکانات آن غافل ماند.» 
او ادامــه مى دهــد: پیش از ایــن مردم بــراى خرید 

تلویزیون هاى بزرگتر کورس گذاشته بودند.
 امــا امین نظرى دیگر داشــت و مى گفت: «بیشــتر 
مشــتریان متقاضى تلویزیون هاى 4K در انواع مدل ها 
و LG هســتند، چراکه قیمت هاى متوســطى دارند و از 
کیفیت مناســبى برخوردارند و به طور متوســط از 7 تا 

12 میلیون تومان قیمت دارند.»
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