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لبنان به سوی جنگ داخلی
جدیدی می رود؟

در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی
لبنان ودر حالی که این کشور با خــروج از خأل
سیاسی و حصر اقتصادی و سوختی ،روزهــای
باثباتی را تجربه می کرد با حمالت تک تیراندازها
از منطقه وابسته به سمیر جعجع به سوی کسانی
که به روشن نشدن تحقیقات قضایی درباره انفجار
بزرگ بندر بیروت در مرداد سال گذشته و سیاسی
عملکردنبازپرسقضاییلبناناعتراضداشتند
به یک باره فضای امنیتی به این کشور بازگشت.
اکنون یک سوال اساسی این است که آیا لبنان به
سمت جنگ داخلی جدید می رود؟
حادثه ای که درلبنان اتفاق افتاد بسیار خطرناک
است و دقیقا در جایی اتفاق افتاده که مرز محله
شیعیان و مسیحیان است و جنگ خونبار سال
 1975نیز از همین جا آغاز شد لذا اگر گروه
های سیاسی نتوانند مسائل را کنترل کنند کامال
زمینهبروزجنگ داخلیمهیاست.سیاستلبنان
همواره تابعی از رقابت های بازیگران داخلی و بین

المللی بوده است .آن چه را این روزها در لبنان
اتفاق می افتد نیز باید تا حد زیادی بر همین مبنا
تحلیل و ارزیابی کرد .نیترات و دیگر مواد منفجره
در بندر بیروت از زمان نخست وزیری سعد حریری
انبار شده بود،همچنین نیروهای فاالنژ درآن جا
نفوذ داشتند و تحقیقات نشان میداد که عامالن
انفجار مرتبط با نیروهای تکفیری سوری بوده
اند،با این حال ،رسیدگی به پرونده انفجار بیروت
و انجام تحقیقات درباره آن از همان ابتدا مانند
دیگر رخدادهای جنایی در لبنان تحت مداخله
مستقیم طر فهای خارجی و بین المللی قرار
گرفت؛ مانند همان اتفاقی که در پرونده ترور
«رفیق حریری» نخست وزیر لبنان افتاد و بعد از
بین المللی شدن تحقیقات ،حقیقت این پرونده و
عامالن اصلی این جنایت هرگز فاش نشد.دیدار
قاضی پرونده با سفیر آمریکا دو روز قبل از صدور
حکم احضار دو وزیر نزدیک به حزب ا ...و امل
برای بازجویی به خوبی غلبه پررنگ سیاست در
این پرونده را نشان می دهد .در این میان شاید
بتوان یکی از انگیزه های جدی گروه های مخالف
حزب ا...و امل در تنش آفرینی در این موضوع را
معطوفبهانتخاباتچندماهآیندهدانست.درباره
موضوعانفجاردربیروتونوعمواجههبا تحقیقات
قاضی پرونده در بین گروه های سیاسی در لبنان
اختالف نظرهای جدی وجود دارد و حتی این
اختالف نظر در بین ائتالف هــای همفکر نیز
مشاهده می شود .نکته اما آن جا حائز اهمیت
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میشود که این اختالف نظر بین حزب ا ...و برخی
متحدان مسیحی خود مانند جریان آزاد ملی به
رهبری جبران باسیل (یکی از مهمترین متحدان
مقاومت ) این طمع را برای برخی بازیگران داخلی
و خارجی لبنان به وجود آورده که با حرکت روی
این شکاف از آن یک گسل جدی ایجاد کنند و
در انتخابات پیش رو که کمتر از  7ماه تا آن باقی
مانده حداکثر استفاده را ببرند.نوع موضع گیری
های سمیر جعجع به عنوان متهم اصلی شلیک به
معترضان به خوبی این رویکرد را نشان می دهد.
نکته ای که جریان مقاومت نیز به آن واقف است.
در عین حال هنوز خیلی زود است که بگوییم
لبنان وارد دور دیگری از جنگهای داخلی
شده است .در عین حال هنوز خیلی زود است
که بگوییم لبنان وارد دور دیگری از جنگهای
داخلی شده است .جامعه لبنان پس از یک دوره
جنگ داخلی خونین ازسال  1975تا 1990
تغییرات جدی داشته و مسلمانان و مسیحیان
با تفاهم و به خوبی در محالت مختلف در کنار
یکدیگر زندگی می کنند.نوع واکنش شخصیت
های سیاسی و به خصوص خویشتن داری حزب
ا ...و امل با وجود این که چند نفر از طرفدارانشان
با شلیک توسط تک تیر انــداز های حزب سمیر
جعجع کشته شد هاند نیز چشم انداز نسبتا رو
به آرامش را تصویر میکند .اگرچه تحوالت در
شرایط غبار آلود لبنان گاه با شلیک چند گلوله
می تواند رنگ دیگری به خود بگیرد.

واکنش ها به اظهارات ضرغامی درباره حریم پاسارگاد
وزیــر مــیــراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گفت :امــروز مــردم پاسارگاد بهدلیل
مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند .عزت
ا ...ضرغامی روز پنج شنبه در بازدید از پاسارگاد
گفت«:کوروشاولینکسیاستکهبرایوحدت
اقوام تالش کرد .وی افزود :پاسارگاد متعلق به
شخصیت جهانی کــوروش اســت ،صرفنظر از
این که در این جا دفن شده یا نشده ،آنچه مهم
است احترام به شخصیتی است که متعلق به
ایرانیان است .وزیر میراث فرهنگی اما در شورای
اداری استان فارس درباره مشکالت مردم این
استان در اظهارنظری خبرساز گفت :فارس
بهنسبت وضعیتهای فوقالعادهای که در امر
گردشگری و میراث فرهنگی دارد ،بسیار دچار
عقبماندگی است .ضرغامی افزود :همه جای

استان دربــاره ساختوساز در بخش حریمها
دچار مشکل است ،امروز مردم پاسارگاد بهدلیل
مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند ،چاه
بزنند ،باید این مشکالت برطرف شود و قوانین
حریمها مقداری انقباض پیدا کند ».این اظهارات
وزیر میراث فرهنگی درباره تغییر قوانین حریم
ها واکنشهایی را به دنبال داشت که در ادامه
می خوانید.
* آقای وزیر میراث فرهنگی شما باید از منابع
تاریخی مــا محافظت کنی .حــاال خــودت می
خواهیحریماینسندتاریخیراکوچکترکنی؟
* آقای ضرغامی وزارتخانه را اشتباه رفته اید.
مگر وزیر کشاورزی هستید که چنین حرف هایی
می زنید؟
* آقا ضرغامی شما آمدی تا زیر میز فساد بزنی.

اما داری زیر میز خودت می زنی؟
* رستم قاسمی خیال می کرد وزیرنفت شده و
ضرغامی هم که خیال می کند وزیر کشاورزی
است!
* آقــای ضرغامی می خــواد حریم پاسارگاد رو
کوچیک کنه تا ملت چاه بزنن کشاورزی کنن.
بناهایی رو که چند قرن پابرجا مونده فقط این
مسئوالن می تونن خراب کنن.
* ایــن موضوع صحت نــدارد .بلکه مطلب این
اســت که ضرغامی گفته با توجه به ایــن که به
خاطر پاسارگاد نمی توانند کــشــاورزی کنند
امکانات و تسهیالت مناسب برایشان فراهم شود
یعنی محل دیگر یا شغل دیگر برایشان فراهم
شود .ایشان رفته گردشگری را توسعه بدهد نه
کشاورزی را .دراخبار غرض ورزی می شود.

هفته ای پر ضرر برای همه بازارهای مالی
در هفته ای که گذشت کدام بازار مالی ،زیان بیشتری به سرمایه گذاران وارد کرد؟
مصطفوی -در سومین هفته مهر ماه روند همه
بازارهای دارایــی نظیر دالر ،یورو ،طال ،سکه و
بورس نزولی بود .این هفته بورس رکوردهای
منفی دیگری را به ثبت رساند تا روند خروج پول
از بورس رشدی  290درصدی را طی یک هفته
تجربه کند! اما در مقابل بازارهای مالی ،روند
صعودی رمزارزها باعث شد بیت کوین به رکورد
تاریخی قبلی خودش نزدیک شود که گزارش آن
را در صفحه اقتصاد نوشته ایم .در این گزارش به
روند هفتگی بازارهای مالی داخلی پرداختیم.
می دانید طی هفت روز گذشته کــدام سرمایه
گذاران بیشتر زیان کردند؟
بورس /بازدهی منفی  6.1درصدی

بـــازار ســرمــایــه در روزهــایــی کــه اصــا حــال و
روز خوبی ندارد ،شاهد خروج پول سهامداران
حقیقی نیز هست ،از دیگر سو ،بورس در روزهای
گذشته در تالطم تغییر مدیریت نیز قرار داشته
است.همه مسائل در هفته سوم مهر دست به
دست هم داده است تا همه شاخص های بورس
نزولی شوند ،از شاخص کل گرفته تا شاخص کل
هم وزن؛ این شاخص ها یکی پس ازدیگری در
حال از دست دادن حمایتهای خود هستند .در
صورتی که این روند ادامه داشته باشد ،می توان
گفت بازار سرمایه باز هم وارد یک فاز اصالحی
زمانی شده است که زمان برگشت آن نامعلوم
خواهد بود .البته باید دید ،بورس به تغییر ریاست
این سازمان چه واکنشی نشان می دهــد ،روز
چهارشنبه هفته گذشته دهقان دهنوی جای
خــود را بــه مجید عشقی داد .بیشتر سرمایه
گــذاران و کارشناسان معتقدند بعد از انتصاب
رئیس جدید سازمان بورس ،حداقل تا دو ،سه

روز باید منتظر واکنش
مثبت بازار سرمایه بود.
دالر /بــازدهــی منفی
 3درصدی

پس از بــورس بیشترین
افت با 3درصــد کاهش
قیمت در بــازار دالر رخ
داد .براساس نر خهای
اعــامــی صرافی ملی
قیمت هر دالر آمریکا در
این هفته دوباره به کف
کانال  ۲۷هزارتومان
برگشت .هر دالر در پایان هفته سوم مهر با نرخ۲۷
هزار و  ۹۳۲تومان خرید وفروش شد .اما در این
هفته  ۸۵۲تومان از ارزش خود را از دست داد.
در پایان معامالت روز گذشته این شاخص بازار
ارز با نرخ حدود  ۲۷هزار تومان نرخگذاری شد.
سکه /بازدهی منفی  1.3درصدی

سکه طرح جدید در این هفته  ۲۳۵هزار تومان
افت قیمت را تجربه کرد .سکه امامی در پایان
هفته روی نرخ  ۱۱میلیون و  ۷۳۷هزار تومان
خرید وفروش شد که نسبت به پایان هفته قبل

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• لطفا بگذارید مردم مدتی آرام باشند و آقای
روحانی را دوباره مطرح نکنید که مردم باز هر
روز یک افاضه ای بشنوند و جامعه به هم بریزد.
بگذارید ایشان در فضای علمی دنیا برای همان
اندیشمندان ثابت فرمایند تا کجا می شود روی
اعصاب مــردم راه رفــت و آنهــا تحمل کنند.
درباره این نوع حکومت داری باید سال های
سال در محافل علمی بحث و تبادل نظر کنند.
•• آقای رئیسی که وعده حمایت از بورس رو
دادی ،بابا مردم بیچاره شدن .هر روز منفی،
این بود حمایت؟
••کاش کرونا نره ما رو هم با خودش ببره...
••«طــاس بــودن» روی سر بعضی افــراد مثل
«کف دست» همه آدم هاست که مو نداره .پس
عیب نیست مهم «تهی مغز نبودن» داخل سر
است که عبارت «باال خانه اش را داده اجاره»
برایش صدق نکنه.
••خراسان یک سوال دارم ازت :مردم پرتوقع
شدند یا میزان نارضایتی باالست؟
•• کاش کمی جرئت داشتید و درباره فاجعه
برخورد آن مامور پلیس با آن خانم می نوشتید
 ،آن فیلم یک نمونه از فاجعه بود و معلوم نیست
در کشور چه خبر است و ما نمی فهمیم.
خراسان:مخاطب گرامی این فیلم از روز
پنج شنبه در فضای مجازی پخش شده است
و اولین شماره روزنامه بعد از این اتفاق امروز
شنبه منتشر شد .خبر این اتفاق ناگوار در
صفحه  4امروز چاپ شده است.
••مشخصهصد ا و سیما کفگیرشحسابی
خورده ته دیگ که یک هفته است سریالهای
شبکه  ۱و  ۲تموم شــده و به بهانه خالصه
قسمت های قبل و پشت صحنه داره وقت
میگذرونه! اون وقت انتظار داریــن مردم
سراغ ماهواره نرن؟ خجالت نمی کشین؟
•• چرا شهرداری برای ساخت آپارتمان های
کوچک پروانه نمی دهد و دلیلش را تامین
پارکینگ می آورد؟ مگر قشرضعیف ماشین
دارند که پارکینگ الزم داشته باشند؟
••دوست عزیز استقاللی که از پیروزی های
پی در پی پرسپولیس ناراحتی! عزیز دل بیا با
هم تعداد موفقیتهای دو تیم را در مسابقات
مختلف بشماریم .فعال که تیم پرسپولیس
داره از نتایج رویایی تیم شما با برد حریفان
تون آبروداری می کنه.
••چــنــان از جــــوان گــرایــی رئــیــس جدید
صداوسیما تعریف می کنن که انگار می خواد
همه چیز تحول پیدا کنه و حسابی صداوسیما
عوض می شه .زهی خیال باطل! فکر نکنم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

آقایان مسئول دست از خرید و تولید فیلم های
بی ارزش بردارند.
•• مگر جناب رئیسی در تبلیغات انتخاباتی از
استفاده از توان داخلی و اعتماد به تخصص
جوانان نگفته بودند؟ حاال چه شده که برای
ساده ترین کارها و ساخت مسکن که از آجر
باال انداختن تا طراحیش را خودمان تمام و
کمال می دانیم ،رو به چینی ها آورده اند؟
•• چند بار نوشتیم مشکل رفت و آمد با ونهای
خط  1097رو داریم .چرا اتوبوسرانی خط
بیآر تی 830رو تا انتهای بولوار امیریه امتداد
نمی ده که اگه بده کلی از مشکالت اهالی
این منطقه حل می شه .اتوبوسرانی راحتی
مردم براش مهم نیست؟اون وقت همین خط
 830رو تا نزدیکی سرخس امتداد داده!
•• وزیر محترم جهاد کشاورزی باعث خجالت
اســت که کارخانه تراکتورسازی به بهانه
افزایش قیمت ،سایت خود را بسته .این خود
یک نوع انحصارطلبی و زورگویی در حق
کشاورز است.
••واقــعــا حــرف دوســت عزیز را کــه فرمودن
«مسئوالن پارازیت ها رو کم کنن تا برف و
بــاران بیاد» باید طال گرفت .به نظر من هم
عامل این خشکسالی های بی سابقه و با این
شدت تو کشور فقط و فقط پارازیت ها هستن.
در عجبم چرا استادان سازمان هواشناسی و
محیط زیست سکوت کردن؟
••بیشتر بازنشستگان کــشــوری چــون یا
معلم یا کارمند دولــت بــوده انــد شغل دوم
نداشته و ندارند و زیرخط فقر به سرمی برند.
بازحاال خوبه بسیاری از بیمه شدگان تامین
اجتماعی به جز کارگران ساده شغل های
پردرآمد دیگری دارند و همچنان به کارشون
ادامه می دهند.
••روزنامه خوب تان تیتر زده :در روزی که به
دالیل عجیب! تماشاگران در ورزشگاه حضور
نداشتند! یه بچه دبستانی هم می دونه یه عده
 ...حاضر نیستند برابری حقوق مرد و زن رو
قبول کنن.
••لطفا این موضوع را پیگیری کنید که مگر
تحصیل در مقطع دکترا تمام وقت نیست؟
مگر نباید دانشجوی دکترا تعهد حضور تمام
وقــت در دانشگاه بــدهــد؟ چطور اســت که
جناباحمدنوروزیکههنوزدانشجویدکترا
هستند استخدام شده اند و سمت مدیریت
گرفته اند؟ چرا ما که فارغ التحصیل دکترا
هستیم و چندین مقاله و اختراع و ...داریم
جایی استخدام نمی شویم؟

نمابر05137009129 :

•• آقای رئیس جمهور ،ما قشرضعیف به یک
خانه  ۵۰متری هم راضــی هستیم و از طال
گشتن پشیمان گشته ایم /مرحمت فرموده
مارا مس کنید.
•• به بهانه حمایت از کاالی داخلی و نبودن
رقــیــب ،شــرکــت هــای داخــلــی جنس های
بیکیفیت را با دو برابر قیمت نوع خارجی آن
به مردم که زیر بار تحریم هستند میفروشند.
کسی هست که پیگیری کند؟
•• معاون آموزشی دانشگاه فردوسی شما چه
کاره ای وقتی مقامات بهداشتی می گویند باز
بشه باید باز بشه .فکر کنم این جوری راحت
ترید ،نه آقا تمام شد!
•• مردم اعصاب نــدارن .چرا دولت مردمی
طرح ثبت امالک رو تعلیق نمی کنه؟ میلیون
ها ایرانی رو تهدید به قطع یارانه و خدمات
بانکی کردند برای ثبت زورکی امالک.
••مسئوالن محترم ممکن است جریمه های
کرونایی به مذاق تان خوش آمده باشد اما
یادتان باشد که شما تخم نارضایتی را در دل
مردم می کارید ،البته اگر نارضایتی مردم
برایتان اهمیت داشته باشد.
•• از یک طرف به خاطر بحران آب  ،وزارت
کشاورزی تشویق به اجرای سامانه آبیاری
میکنه ،از طــرف دیگه عالف ورق استخر
ماندم .هیچ کسی به داد کشاورز نمیرسه!
••یک عمر تحریم های بین المللی حاال تحریم
داخلی!
••نمکدان دو عالم را به دســت خــود نمک
کردم /به چشم خویشتن دیدم که دستی بی
نمک دارم ...
••در جواب شخصی که خواهان روش صحبت
کردن با آدم های متکبر است ،عرض کنم به
علت این که اصوال همه انسان ها موجودات
فراموشکاری هستند ،این گونه افراد را باید با
تدبیر و احتیاط و تفکر صحیح به صورت مداوم
تحقیر کرد که هم برای زندگی دنیوی آن ها
خوب است و هم آخرتشان .شاید خودشان را
اصالح کنند و عاقبت به خیر شوند.
•• آقایانی کــه همه اش توجیه مــی کنید،
آپارتمان دو طبقه چــرا یک میلیون قبض
آب بیاید؟ کمتر مصرف کنن چــون قبض
بازدارنده است وگرنه مصرف شما طبیعی
نیست.
••لطفا بــرای کندی اینترنت کــاری کنید.
بچه ها چطوری با این سرعت اینترنت باید
در کالس های مجازی شرکت کنند؟ مدام
کالفه هستند.

بیمه دی در 2سالگذشته رکورد زد

کسب بهترین نسبت هزینه های بیمه گری به حق بیمه صادره در بین تمام شرکت های بیمه گری

افت  ۹/۱درصدی را نشان میدهد .سکه طرح
جدید هم در پایان هفته دوم مهر روی نرخ ۱۱
میلیون و  ۹۷۲هزار تومان معامله شد.
طال /بازدهی منفی  1.5درصدی

هر گرم طالی  ۱۸عیار در این هفته  ۱۸هزار
تومان کاهش یافت .خریداران طال هر گرم از این
فلز ارزشمند را در هفته قبل با نرخ یک میلیون و
 ۱۵۹هزار تومان خریدند .اما در این هفته با افت
 ۱۸هزار تومانی ،روی نرخ یک میلیون و ۱۴۱
هزار تومان معامله شد.

در دو سال گذشته نسبت هزینه های بیمه
گــری بــه حــق بیمه صـــادره در بیمه دی به
گونهای بود که رتبه نخست را بین  23شرکت
کسب کردهاست.در دو سال گذشته نسبت
هزینههای بیمه گری به حق بیمه صادره
در بیمه دی به گونه ای بود که رتبه نخست
را بین  23شرکت کسب کــرد هاســت.
به گــزارش بانکداری ایرانی   ،در سال
 1398نسبت هزینه بیمه گــری به
حق بیمه صادره در شرکت بیمه دی
2درصــد بــود .به دلیل تــورم های
مــوجــود در بخش هــای مختلف
اقتصادی  ،در سال گذشته این
نسبت به  5درصــد رسید.زمانی مــی تــوان
به رقم  5درصدی نسبت هزینه بیمه دی پی
برد که دو مسئله مهم را بدانیم.نخست این که
نسبت هزینه های بیمه گری به حق بیمه صادره
کل صنعت به صــورت میانگین 13 ،درصد
است و پایین ترین نسبت هم به شرکت بیمه
سامان با رقم  18درصد تعلق داشته است.
دوم این که بدانیم هزینه های زیادی در این
صنعت وجود دارد و باید بدانیم که چه هزینه
هایی در شرکت های بیمه در خصوص هزینه
بود بیمه وجــود دارد.در صنعت بیمه هزینه
های زیادی وجود دارد .بخشی از این هزینه
به بیمه گذار اختصاص دارد و برخی دیگر به
بیمه گر اختصاص دارد .هزینه صدور ،هزینه
بیمه ،هزینه بیمه اضافی ،هزینه بیمه برگشتی،
هزینه بیمه عاید نشده و حق بیمه  ،هزینه بیمه
مازاد ،هزینه بیمه شده در بیمه اموال ،هزینه
خسارت ،هزینه های بیمه ای عملیاتی ،هزینه
کارشناسی ،هزینه خسارات معوق ،هزینه
استهالک ،هزینه ذخیره خسارت معوق ،هزینه
خسارت واقع شده اما پرداخت نشده و هزینه
خسارت واقع شده ،این هزینه ها در شرکت
های بیمه مرسوم بوده و بعضا رقم نسبت هزینه
را باال می برد.تشریح هزینههای موجود به زبان
ساده برای درک شاهکار بیمه دی در خصوص
کنترل هزینه های موجود:

هــزیــنــه صـــــدور :تــمــامــی هــزیــنــه هــای
م ــرت ــب ــط بــــا صــــــدور بــیــمــه نـــامـــه مــانــنــد
تبلیغات،بازاریابی،کارمزد و غیره هزینه صدور
حساب می شوند.
هزینه بیمه :مبلغی است که بیمه گذار بابت
خرید بیمه نامه به شرکت بیمه پرداخت می کند.
هزینهبیمهاضافی:مبلغیاستکهبیمهگربابت
قبول ریسک یا خطر اضافی یا تمدید بیمه نامه با
سرمایهبیشتر،ازبیمهگذاردریافتمیکند.
هزینه بیمه برگشتی :قسمتی از حق بیمه
که به دلیل فسخ بیمه نامه یا کاهش خطر یا
کاهش سرمایه  ،به بیمه گذار برگشت داده می
شود.هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق
بیمه:نسبتی از حق بیمه ها که مربوط به طول
مدت اعتبار بیمه نامه ها در دوره مالی بعد است
و به حساب درآمد سال بعد منتقل میشود.
هزینه بیمه مازاد  :به معنای آن است که از بیمه
گذار به علت موقعیت ویژه وی  ،بیشتر ازمیانگین
رشته بیمه مربوط ،حق بیمه دریافت شود.
هزینه بیمه شده (در بیمه اموال) :ارزشواقعی
شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمهگر
تعهد میکند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به
بیمهگذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد.
هزینه خــســارت :مبالغی کــه بیمه گــر در
پیوقوع خسارت باید پرداخت کند یا وجوهی
که به موجب شرایط قرار داد بیمه پس از وقوع

حادثه برای بیمه شده می پردازد.
هزینههای بیمه ای (عملیاتی) :مجموع
یا تفاضل هزینه خسارت ،سهم نگهداری و
هزینه (درآمد ) کارمزد و کارمزد منافع سهم
نگهداری به عالوه خالص دیگر هزینههای
بیمه ای است.
هزینه های کارشناسی بیمه:هزینه
هایی که موسسه بیمه به منظور ارزیابی
مــورد بیمه قبل از صــدور بیمه نامه و
همچنین پــس از خــســارت متحمل
خواهد شد.
هزینه خسارت :هزینه وقوع
حــــوادث مــــورد بــیــمــه (هــزیــنــه
خسارت) ،مهم ترین هزینه شرکتهای بیمهای
است.
هزینه خسارت واقــع شده:جمع تمامی
خسارت پــرداخــت شــده طی دوره به همراه
هزینه های رسیدگی به این خسارت پس از
تعدیل الزم درباره ذخیره انتظارات معوق ابتدا
و انتهای دوره.
هزینه خسارت واقــع شــده امــا پرداخت
نشده:خسارات ناشی از حوادث بیمه شدهای
که قبل از پایان دوره مالی اتفاق افتاده و به
نمایندگی بیمه اعالم نشده است.
هزینه خسارات معوق :شامل خساراتی است
که موسسه بیمه در پایان سال مالی پرداخت
نکرده است و باید در سال آتی پرداخت کند.
هزینه ذخیره خسارت معوق:ذخیره ای که
بیمه گر برای تسویه خسارت نگهداری میکند.
مثل :خسارتی که تا پایان سال مالی اعالم شده
ولیپرداختنشدهاست.خسارتیکههنوزمبلغ
آن ارزیابی و تعیین نشده است.خسارتی که واقع
شده اما هنوز به بیمه گر اعالم نشده است.
هزینه استهالک :چنان چه بعد از حادثه و
تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده  ،بیمه گذار در
وضعی بهتراز قبل از حادثه قرار گیرد ،مبلغی از
خسارت ها به صورت هزینه استهالک کسر می
شود  .این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده
از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.

