
معدنمعدنمعدنمعدنمعدنکاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه کاری، فرصت توسعه 
مهيمهمهيمهييييمهمهمهمههای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایرانهای عمر در ایران يبييبييبيببب

د امامی  يد امامی  يد امامی   ينویسندگان: راحله نوری- مهرداد احمدی شعربافی-  امينویسندگان: راحله نوری- مهرداد احمدی شعربافی-  ام

- کارشناس ارشد اکچوئری، دانشگاه شهید بهشتی
- کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران 

کارشناسارشد اقتصاد معدن، دانشگاه تربیت مدرس   -

چکیده 
محرککاری در کش��ورهای پیش��رفته یکی از محرککاری در کش��ورهای پیش��رفته یکی از محرکهای بزرگ اقتصادی محس��وب میش��ود.  امروزه معدن
س��رمایهاز س��ویی به دلیل مخاطرات این حرفه، معدنکاران به عنوان س��رمایهاز س��ویی به دلیل مخاطرات این حرفه، معدنکاران به عنوان س��رمایههای انس��انی همواره در معرض 
حوادث و آس��یبهای ناشی از آن هس��تند. آمار باالی صدور بیمههای عمر در جهان بهویژه در کشورهای 
وس��عهتوس��عهتوس��عهیافته نشان میدهد که این پوشش بیمهای در بین س��طوح مختلف این جوامع تسری یافته و 
بیش��ک معدنکاران این کش��ورها بهعنوان یکی از طبقات آسیبپذیر از آن بیبهره نیستند. اما در ایران 
س��هم ناچیز صدور انواع بیمههای عمر از کل بیمهنامههای صادره نشان میدهد که بیمه عمر به عنوان
یکی از مهمترین رشتههای بیمه که پوشش خود را به طور مستقیم متوجه انسان میکند هنوز به جایگاه 
واقعی خود دست نیافته و برای توسعه آن بین کلیة سطوح جامعه اقدام جدی صورت نگرفته است. در 
این مقاله ضمن ترس��یمی از وضعیت معدنکاری در ایران و همچنین بررسی میزان حوادث و آسیبهای 
وارده به کارگران معادن، فرصت توس��عة بیمههای عمر در جامعة بزرگ معدنی کش��ور مورد بحث قرار 

به ایران به ایران بهعنوان بازار بزرگ خرید و فروش بیمهنامههای عمر معرفی می گردند. گرفته و معادن
بهرهکلیدی: معدنکاری، حوادث معدنی، بیمه عمر، بهرهکلیدی: معدنکاری، حوادث معدنی، بیمه عمر، بهرهوری، ایمنی واژگان
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مقدمه 
ورها ــورها ــورها  ــاری از کشــاری از کش اری از کشــياری از کشــي ــيبخش معدن و صنایع معدنی در بســيبخش معدن و صنایع معدنی در بس
عة پایدار ــعة پایدار ــعة پایدار  ــدن به توســدن به توس دن به توســيدن به توســي ــيرها در رســيرها در رس رها در رســيرها در رســي ــيترین مســيترین مس مهماز جمله مهماز جمله مهم
ه بر منابع كيه بر منابع كيه بر منابع  كيیافته به واسطه تكيیافته به واسطه ت ت. کشورهایــت. کشورهایــت. کشورهای توسعه ــبوده اســبوده اس
ابی به يابی به يابی به  يتيت تــتــ ــنة دســنة دس نة دسينة دسي يتخراج آنها زميتخراج آنها زم تخراج آنها زمــتخراج آنها زمــ ــعی و معدنی خود و اســعی و معدنی خود و اس عی و معدنی خود و اسيعی و معدنی خود و اسي يطبيطب
عهــعهــعهیافتگی را فراهم کرده و به این مهم دست یافتهاند  ــتوســتوس
ن نقش معدن ــن نقش معدن ــن نقش معدن  ــدن،1390(. بنابرایــدن،1390(. بنابرای دن،1390(. بنابرایــدن،1390(. بنابرایــ ــنگ و معــنگ و مع نگ و معــنگ و معــ ــ)فصلنامه ســ)فصلنامه س
د اقتصادی بر ــد اقتصادی بر ــد اقتصادی بر  ــابی به رشــابی به رش ابی به رشيابی به رشي يتيت تــتــ ــد و دســد و دس د و دسيد و دسي يای توليای تول ای تولــای تولــ ــه عنوان الفبــه عنوان الفب ه عنوان الفبــه عنوان الفبــ ــبــب

ستيستيست.  يده نيده ن ده نيده ني يکس پوشيکس پوش چيچيچ يهيه
اری كاری كاری  كات معدنكات معدن ات معدنيات معدني يبب پرمخاطره بودن عمليبب پرمخاطره بودن عمل بب پرمخاطره بودن عملــبب پرمخاطره بودن عملــ ــسویی به ســسویی به س از
ه مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری، نقش انواعيه مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری، نقش انواعيه مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری، نقش انواع يدر کليدر کل
سرمایهت سرمایهت سرمایهگذاری و  ت يت ي ين امنين امن ن امنين امني يای جهت تأميای جهت تأم مهيمهيمه يهای بيهای ب شــشــش ــپوشــپوش
دنــدنــدن جلوهگر  ــکاران در بخش معــکاران در بخش مع دنــدنــدن ــر معــر مع ر معــر معــ ــان خاطــان خاط ان خاطــان خاطــ ــنــن نيني ياطمياطم

میشود.
سراسر حوادث ناشی از کار ساالنه هزاران کارگر را در سراسر حوادث ناشی از کار ساالنه هزاران کارگر را در سراسر 
ر ير ير میسازد  يتوسعه درگيتوسعه درگ ورهای ــورهای ــورهای درحال ــویژه در کشــویژه در کش ا يا يا به يدنيدن
ل يل يل  يروی کار و در نهایت تحميروی کار و در نهایت تحم روی کار و در نهایت تحميروی کار و در نهایت تحمي يکارافتادگی نيکارافتادگی ن ازجه آن ازجه آن از جه آن يجه آن ي يکه نتيکه نت
ت )ملک و ــت )ملک و ــت )ملک و  ــور اســور اس ور اســور اســ ــن به صنعت آن کشــن به صنعت آن کش ن به صنعت آن کشين به صنعت آن کشي ينگينگ نگــنگــ ــهای ســهای س هزینه
از  ه صنعت معدن تنها 1كه صنعت معدن تنها 1كه صنعت معدن تنها ٪1 كوجود اینكوجود این بااران، 1390(. بااران، 1390(. با اران، 1390(. ــكاران، 1390(. ــك ــكهمــكهم
اص ــاص ــاص میدهد اما  ــروی کار جهان را به خود اختصــروی کار جهان را به خود اختص روی کار جهان را به خود اختصيــروی کار جهان را به خود اختصيــ يــکل نيــکل ن
رایط کار به این صنعت ــرایط کار به این صنعت ــرایط کار به این صنعت  ــهای مرتبط با شــهای مرتبط با ش مرگ از کل مرگ از کل مرگ ٪8

.(http://www.sibna.ir) مربوط میشود
ی از چندكی از چندكی از چند كجزو یكجزو ی جزو ی  جزو ی   ليليل معدنکاری را ين دلين دل ن دلين دلي ياید به همياید به هم اید به همــاید به همــ ــشــش

طبقها طبقها طبقهبندی کردهاند.  ا يا ي يشغل سخت  دنيشغل سخت  دن
وجودر با وجودر با وجود ر با يــر با يــ يــ اخيــ اخ اــاــالهای ــا طی ســا طی س ا طی سيا طی سي يکاری دنيکاری دن ت معدــت معدــت معدن ــصنعــصنع

درته و حتی درته و حتی در شرایطی  ته و حتی ــته و حتی ــ ــری که داشــری که داش ری که داشيری که داشي يمگيمگ مگــمگــ ــ چشــ چش رــرــرفتهای ــشــش شيشي يپيپ
تيتيت يز به واقعيز به واقع ز به واقعيز به واقعي ي ني ن را انوسيانوسيانوس ياقياق آب اقاعماقاعماق درت درت در ت يت ي ي فعالي فعال رؤیایه رؤیایه رؤیای ه ــه ــ ــکــک
نينين ي با تأمي با تأم ادیـادیـادی ــــ ـزیـزی زیصله زیصله  تــتــت، اما هنوز هم فا ــ اســ اس کردهک کردهک کرده ک ــک ــ ــنزدیــنزدی
راــراــرایط بهگونهای ــشــش ش.  ش.   دارد خود کاری روهایيروهایيروهای ينين ننی ننی  ت جايت جايت جا يامنيامن

اید به تصور ــاید به تصور ــاید به تصور  ــا که شــا که ش ا که شكا که شك ك آمریك آمری دری دری در ی ــی ــ ــت که حتــت که حت ت که حتــت که حتــ ــش رفته اســش رفته اس ش رفته اسيش رفته اسي يپيپ
ز يز يز  ي ني ن در هر صنعتی میزند را اول رفحرفحرف حت شغلی، حت شغلی،  ت شغلی، يت شغلی، ي ياری امنياری امن اری امنياری امني يبسيبس
و . و . و  ميميم يکاری هستيکاری هست حوادث شاهد حوادث شاهد حوادث تلخ معدن سال طول در بعضاً
اری كاری كاری  كناپذیر حرفه معدنكناپذیر حرفه معدن یجداییجدایی جزءر به جزءر به جزء ر به ير به ي يوميوم رگو مرگو مرگ و مه و مه  ه ــه ــ ــحادثــحادث

 .(http://www.aftabir.com( .است شدهتبدیل شدهتبدیل شده

معدن  معدن  معدنکاران،  رایط کاریــرایط کاریــرایط کاری پرمخاطره ــپس با توجه به شــپس با توجه به ش
سرمایهمة عمر و سرمایهمة عمر و سرمایهگذاری با نگاهی  مة عمر و يمة عمر و ي يهای بيهای ب استفاده از پوشش
ی ازكی ازكی از راهکارهای افزایش  كکه به آینده دارد، به طور حتم یكکه به آینده دارد، به طور حتم ی
ی ازــی ازــی از معدنکاران تا  ــزه جامعه معدنــزه جامعه معدن زه جامعه معدنيزه جامعه معدني ينان و انگينان و انگ نان و انگينان و انگي يطح اطميطح اطم طح اطمــطح اطمــ ــســس
استياستياستگذاران است. اهتمام به این امر نتایج قابل توجهی يسيس

به شرح زیر در پی خواهد داشت:
مة زندگی در بخش بزرگی از جامعه يمة زندگی در بخش بزرگی از جامعه يمة زندگی در بخش بزرگی از جامعه  ي توسعة رشتة بي توسعة رشتة ب -
هم آن درــهم آن درــهم آن در ــد جامعه بزرگ معدنی ایران و افزایش ســد جامعه بزرگ معدنی ایران و افزایش س د جامعه بزرگ معدنی ایران و افزایش ســد جامعه بزرگ معدنی ایران و افزایش ســ ــماننــمانن

دی کل کشور؛يدی کل کشور؛يدی کل کشور؛ يهای توليهای تول مهيمهيمه يبيب حق
ميميم ير مستقير مستق ر مستقير مستقي يکاران و تأثيکاران و تأث نينين معدن يزه بيزه ب زه بيزه بي يد و انگيد و انگ د و انگيد و انگي ي افزایش امي افزایش ام -

بهرهد و بهرهد و بهرهوری؛ د و يد و ي يآن بر افزایش توليآن بر افزایش تول
ن ين ين  يمة زندگی بيمة زندگی ب مة زندگی بيمة زندگی بي ي افزایش تدریجی فرهنگ استفاده از بي افزایش تدریجی فرهنگ استفاده از ب -

قشر بزرگی از جامعه؛
مه؛يمه؛يمه؛ يهای بيهای ب ان افزایش سودآوریكان افزایش سودآوریكان افزایش سودآوری شرکت ك- امك- ام

- ارتقای سطح ایمنی روانی کار در معدن.  
1. معدن کاری در ایران، مخاطرات و تهدیدها

ر معدنی که 37 ــر معدنی که 37 ــر معدنی که 37  ــارد تن ذخایــارد تن ذخای ارد تن ذخایيارد تن ذخایي يليل ليلي يتن 57 ميتن 57 م تن 57 مــتن 57 مــ ــران با داشــران با داش ران با داشــران با داشــ ــایــای
ره يره يره  يارد تن ذخيارد تن ذخ ارد تن ذخيارد تن ذخي يليل ليلي يی و 20 ميی و 20 م ی و 20 مــی و 20 مــ ــصورت قطعــصورت قطع بهن آن بهن آن به ن آن ــن آن ــ ــارد تــارد ت ارد تيارد تي يليل ليلي يميم
ی، در رده ــی، در رده ــی، در رده  ــوع 68 نوع ماده معدنــوع 68 نوع ماده معدن وع 68 نوع ماده معدنــوع 68 نوع ماده معدنــ ــت و با تنــت و با تن ت و با تنــت و با تنــ ــی اســی اس ی اســی اســ ــاحتمالــاحتمال
ز جهان شناخته شده است. 3يز جهان شناخته شده است. 3يز جهان شناخته شده است. 3٪ ذخایر  يخيخ کشورهای معدن
ور را از لحاظ ــور را از لحاظ ــور را از لحاظ  ــا در ایران قرار دارد که این کشــا در ایران قرار دارد که این کش ا در ایران قرار دارد که این کشيا در ایران قرار دارد که این کشي يمعدنی دنيمعدنی دن
ا در رده يا در رده يا در رده  يانه در رده اول و در آسيانه در رده اول و در آس انه در رده اول و در آسيانه در رده اول و در آسي يذخایر معدنی در خاورميذخایر معدنی در خاورم

.(<http://shatanews.com( سوم قرار داده است
داده طبق آمار اعالم شده از دفتر آمار و فرآوری داده طبق آمار اعالم شده از دفتر آمار و فرآوری دادههای 
درحالوزارت صنعت، معدن و تجارت درحالوزارت صنعت، معدن و تجارت درحالحاضر بالغ بر 112 
به کار میهزار نفر در معادن کل کشور مشغول به کار میهزار نفر در معادن کل کشور مشغول به کار میباشند که 
برحسب سطح مهارت به کارگران ساده، کارگران ماهر، 
اغالن امور اداری، خدماتی و ــاغالن امور اداری، خدماتی و ــاغالن امور اداری، خدماتی و  ــن و شــن و ش ن و شين و شي يها، مهندسيها، مهندس نــينــين ــينســينس نسكنسك كتكت
سرمایهعنوان سرمایهعنوان سرمایههای  بهگردند. این افراد بهگردند. این افراد به میم میم می م يم ي يونقل تقسيونقل تقس حمل
انواع ه با انواع ه با انواع  ه با ــه با ــ ــور همواره در مواجهــور همواره در مواجه ور همواره در مواجهــور همواره در مواجهــ ــانی بخش معدن کشــانی بخش معدن کش انی بخش معدن کشــانی بخش معدن کشــ ــانســانس
ه بعضاــه بعضاــه بعضاً ــاری قراردادند کــاری قراردادند ک اری قراردادند کــكاری قراردادند کــك ــكوادث معدنــكوادث معدن وادث معدنــوادث معدنــ ــها و حــها و ح کــکــک ــریســریس

جبرانناپذیر و مهلک است.  
بــيبــيبدیدگی  ــيی مانند آســيی مانند آس ی مانند آســی مانند آســ ــوی حادثه، حوادثــوی حادثه، حوادث وی حادثه، حوادثــوی حادثه، حوادثــ ــق الگــق الگ ق الگــق الگــ ــطبــطب
ستگی كستگی كستگی  كشدید، مرگ، قطع عضو، بریدگی و جراحت، شكشدید، مرگ، قطع عضو، بریدگی و جراحت، ش
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و دررفتگــی، ســوختگی، برق گرفتگــی، ضرب دیدگی 
و ... همــواره در کميــن کارگران معادن اســت )ملک و 
همكاران، 1390(. این حوادث ضربات جبران ناپذیری را 

بر کارگران و خانواده ایشان تحميل می کند.
جدا از مرگ ومير ناشــی از حوادث معدن کاری، فرد 
مصــدوم دیگر قادر بــه ادامه کار به خصــوص در معدن 
نمی باشــد و ادامــه معــاش و زندگی برای او به ســختی 

امكان پذیر خواهد بود.
توزیع آسيب های واردشده به شاغالن معادن براساس 
نتایج منتشر شده از آمار گيری از معادن درحال بهره برداری 
در ســال های 1388و 1387 در جدول 1 آمده است. این 
آمار نشــان می دهد کــه در مجموع این دو ســال، 1875 
حادثه وقوع یافته است که به 1911 نفر آسيب وارد کرده 
است )مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران، 1391و1388(. 
در برخی موارد چند نوع حادثه در یک فرد مصدوم دیده 
شــده اســت که به همين خاطر مجموع آسيب های وارده 

بيش از تعداد افراد حادثه دیده است.

جدول1. توزیع آسيب های وارد شده به 
شاغالن معادن 1387و1388

نوع یا نتيجه آسيب 
وارد شده

13871388

تعداد )درصد(تعداد )درصد(

49 )5/6٪( 77)7/4٪(فوت

41 )4/7٪(  78)7/4٪(قطع عضو و معلوليت

229)26/1٪(204)19/5٪(سوختگی و بریدگی

469 )53/5٪(562)53/7٪(شكستگی و دررفتگی

برق گرفتگی وشوک 
17)1/9٪(13)1/2٪(الكتریكی

71 )8/1٪(113)10/8٪(سایر

876 )100٪(1047)100٪)مجموع

)مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران، 1391و1388(

برهمين اســاس به طور ميانگين 76156 نفر در ســال در 
معادن در حال بهره برداری کشــور مشغول به کار بوده اند و 
بــه دليل وقوع حوادث مختلف به طور متوســط به 955/5 
نفر از آنها آســيب وارد شــده اســت. پس می توان نتيجه 
گرفت که نســبت افراد حادثه دیده در این ســال ها به طور 
ميانگين 1/25٪ اســت که این افراد یا به طور کامل از ادامه 
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کار در معدن بازمانده اند یا به دليل شدت آسيب های وارده 
به طور کلی ناتوان شده اند. بنابراین رفاه و امنيت مالی خود و 
خانواده هایشان به طور کلی متأثر از این موضوع خواهد بود. 
برنامه هــای پيشــگيرانه و رعایت نــكات ایمنی کار از 
جمله مواردی است که می توان با تكيه بر آنها ميزان وقوع 
حوادث در معــدن کاری را کاهش داد. آموزش، رعایت 
ایمنی محيــط کار، نظــارت دقيق کارفرمایــان، ترکيب 
کارگران کم تجربه و باتجربــه در محيط کاری، اصالح 
نظام اقتصــادی و پرداخت حقوق مكفی و عادالنه، بهبود 
سطح سالمت روانی جامعه کارگری و وجود مرکزی که 
بر همه حوادث در کارگاه هــا و کارخانه ها به ویژه معادن 
نظارت داشته باشد اصولی هستند که می توانند آمار بروز 

حوادث را کاهش دهند)ملک و همكاران، 1390(. 
بخش ایمنی وســالمت دپارتمان کارگــری1 آمریكا 
تعداد مرگ ومير ناشــی از کار در معدن را در این کشور 
و در بين سال های 2001 تا 14 اگوست 2012، 601 مورد 

 .(http://www.msha.gov) اعالم کرده است
این تعداد مرگ ومير ناشی از معدن کاری در کشوری 
ماننــد آمریكا کــه انتظارها برای رعایــت اصول ایمنی و 
بهداشــت کار در آن باالست نشــان می دهد که موضوع 
کنترل حوادث معدنی جهت کاهش نرخ وقوع حوادث، 

امری نسبی است و معدن کاری ناگزیر از حادثه است. 
ميــزان کم دســتمزد شــاغالن در معادن وجــه دیگر  
مشــكالت کار در معــدن اســت. طبق نتایــج حاصل از 
آمار گيری از معادِن در حال بهره برداری کشــور در سال 
1387، 4348255 ميليــون ریــال به عنوان مــزد و حقوق 
پرداخت شده اســت که با توجه به اشتغال 75458 نفر در 
آن ســال به طور متوســط ماهانه هر نفر تنها 4.800.000 
ریال دستمزد دریافت کرده است. این عدد در سال 1388 
بــه 5.980.000 تومــان افزایش یافته اســت )مرکز آمار 

جمهوری اسالمی ایران، 1391و1388(.
معــدن کاری نيــز به عنوان یكی از مشــاغل ســخت و 
طاقت فرســا جزء کارهایی است که درصد کمی از افراد 
1. mine safety and health Administration (mshA) 

حاضــر به انجام آن می شــوند و البته امــروزه بخش قابل 
توجهــی از بازار کار کشــور را به خــود اختصاص داده 
است. هرچند قانون، پيش بينی هایی را برای حمایت بيشتر 
و پوشش های مناســب تر بيمه ای از شاغالن در حوزه های 
سخت و زیان آور انجام داده است، اما در مجموع شرایط 
به نحوی اســت کــه اکثریت قریب به اتفــاق نيروی کار 
شاغل در بخش ســخت و زیان آور از کمترین حمایت ها 

برخوردار می شوند.
کم توجهــی به نيــروی کار شــاغل در معادنــی مانند 
زغال ســنگ، واگذاری امور به پيمانكاران و عدم اجرای 
قوانين حمایتی در مورد شــاغالن این بخش، در مواردی 
باعث ایجاد آســيب های فراوان به نيروی کار می شود که 

اغلب از دید دستگاه های نظارتی نيز دور می ماند.
در واقــع کارکــردن در ســاعات طوالنــی آن هم در 
اعماق زمين نه فقط برای بســياری از ما خوشایند نيست، 
بلكــه ادامه ایــن روند کار کــردن عالوه بر آســيب های 
فــراوان جســمی، مســائل روحی نيــز به همــراه خواهد 
داشــت. هم اکنون باالترین ميــزان مرگ و مير نيروی کار 
پس از ساختمان در بخش معدن اتفاق می افتد، با این حال 
به دليل قرار داشتن معادن در بيرون شهرها، کمتر نيز مورد 
بازرسی دستگاه های نظارتی صورت می گيرد و به عبارتی 

کمتر دیده می شوند.
درصــد قابل توجهــی از کارفرمایان معــادن از طریق 
دورزدن قانون، حتی پوشش های بيمه ای مشاغل سخت و 
زیــان آور را نيز برای کارگران برقرار نمی کنند. در برخی 
معادن کارفرمایان با تغيير ليست ها و مشاغل افراد، آنها را 
از شمول قانون سخت و زیان آور خارج می کنند و از این 

طریق حقوق نيروی کار را نادیده می گيرند
.(http://www.gostarareshonline.com)

دســتمزد ناچيز، مخاطرات کار و در نتيجه عدم امنيت 
جانی و مالی این قشــر از جامعه همگی سبب می شود که 
مســئوالن و سياســت گذاران برای افزایــش رفاه و امنيت 
ایشــان توجه شایسته ای به موضوع حمایت از معدن کاران 
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به ویژه از طریق ارائه پوشــش های مناســب بيمه ای داشته 
باشند. 

2.  وضعيت بيمه عمر در ایران 
بيمه عمر از رشته های مهم بيمه های اشخاص محسوب 
می شــود و انــواع متفاوتــی دارد. در قــرارداد بيمة عمر، 
شــرکت بيمه در ازای دریافت حق بيمه متعهد می شود که 
در صورت فوت بيمه شده یا زنده ماندن او در زمان معينی 
ســرمایه بيمه شده را به طور یكجا یا به صورت مستمری به 
بيمه گذار یا به شــخص ســومی که بيمه گذار تعيين کرده 
بپردازد. بيمه ای که در کشــورهای پيشرفته بخش عظيمی 
از پرتفوی بيمه ای را به خود اختصاص داده است در ایران 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  
طبق آمار منتشرشده از بيمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مربوط به ســالنامة آماری صنعت بيمه ســال 1389، 
حق بيمــه ســرانه در ایران  76/8 دالر بوده اســت که 6/1 
دالر آن مربوط به رشــته بيمه زندگی می باشــد. بنابراین 
سهم رشته بيمه های زندگی)عمر( از کل حق بيمه توليدی 
در ســال 1389 برابر 7/9٪ بوده اســت که در مقایســه با 
کشــورهای منطقه چشــم انداز 1و کل جهان که به ترتيب 
برابــر 24/8٪ و 58٪ اســت، ناچيز و تأمل برانگيز اســت 

)سالنامه آماری صنعت بيمه، 1389(.  
بنابر همين آمار، حق بيمة ســرانه در رشــتة عمر در این 
ســال برابر 6/1 دالر و در جهان 364/4 دالر بوده اســت. 
همين اعداد کافی  است تا وضعيت و جایگاه بيمة عمر در 

کشور را منعكس کند.  
اســتقبال از پوشــش های بيمة عمر در هر جامعه نشان 
از ســطح رفاه و مهم تــر از آن فرهنگ بيمــه ای افراد آن 
جامعــه می دهد. بيمــه عمر به ویژه در قالب پوشــش عمر 
و ســرمایه گذاری بــا تجســم آینــده ای مطمئــن یكي از 
پرطرفدار ترین بيمه هاي عمر در جهان اســت که با اضافه 
نمــودن یک برنامه ســرمایه گذاري سيســتماتيک به بيمه 
عمر بلندمدت، روز به روز طرفداران بيشــتري را در اکثر 

کشورها به خود جلب می کند.
1. کویت، قطر، بحرین، عربستان، امارات، عمان، پاکستان، ترکيه، مصر، قبرس، 

فلسطين اشغالی، قزاقستان

نمودار1. عملكرد بيمه زندگی)عمر(/1380-1389

)سالنامه آماری صنعت بيمه، 1389(

طبق نمودار 1 روند اســتفاده از بيمه نامة عمر در ایران 
طی یک دهه اخير شكل صعودی به خود گرفته است. اما 
با این همه هنوز به جایگاه واقعی خود دســت نيافته است 
از جملــه موانع توســعه بيمه های عمر در کشــور می توان 
بــه موارد زیر اشــاره نمود کــه به طور کلی از ســه عامل 

ساختاری، اقتصادی و فرهنگی نشأت می گيرند: 
مدیریتــی  و  ســازمانی  ســاختارهای  ناکارآمــدی    -

شرکت های بيمه ای؛
- عدم اشاعه مطلوب فرهنگ بيمه؛

-  شبكه فروش ناکارآمد؛
-  عدم سياســت گذاري هاي کالن در صنعــت بيمه و 

عدم وجود استراتژي در جهت توسعه بيمه هاي عمر؛
-  پایين بودن قدرت اقتصادي مردم کشور؛

- کافي نبودن پوشش ارائه شده توسط شرکت هاي بيمه؛
-  عدم رضایت بيمه شدگان از سرویس دهي شرکت هاي 

بيمه؛
- عدم تبيين جایگاه حقوقي و قانوني بيمه هاي عمر؛ 

- عدم وجــود سيســتم و برنامــه آموزشــي مــدون و 
کاربردي جهت تربيت نيروی انسانی مورد نياز 

- نحوه سرمایه گذاري ذخایر ریاضي بيمه هاي عمر
 (http://www.radisan.com) 

جایگاه 46 ایران برحسب حق بيمة توليدی در بازار بيمة 
جهانی مؤکد این موضوع است که صنعت بيمة کشور نياز 
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به توجه بيشــتر سياست گذاران و مســئوالن در امر توسعه 
انواع پوشــش های بيمه ای به ویژه بيمه عمر دارد. )سالنامه 
آمــاری صنعت بيمه، 1389(. ارائه پوشــش های بيمة عمر 
به ســطوح مختلف جامعه با شــرایط متفاوت و نرخ های 
متناســب با هــر سطح،کشــف بازارهای بالقــوه فروش، 
فرهنگ ســازی و ترویج فرهنگ اســتفاده از بيمه عمر از 
طرق آموزش و آشــنایی بــا مزیت های بيمــه عمر، تبليغ 
گســترده در رسانه ها با نگاه ســرمایه گذاری و پس  انداز، 
افزایش ســطح ریســک گریزی در افــراد و تغيير نگرش 
موجود به قضاوقدر از جمله اقداماتی اســت که می تواند 
بازار بيمه عمر در ایران را دستخوش تغيير و تحول نماید. 
البتــه در این بين نباید از کاهــش یا تعدیل تعرفه های بيمه 
عمر غافل شــد که خود عاملی برای جلب بيشــتر افراد به 

سمت خرید بيمه نامه به ویژه بين افراد کم درآمد است.
3. جامعه مع�دن کاران به عنوان مش�تریان بالقوه 

بيمه های عمر
لزوم اســتفاده از بيمه های عمر به ویژه برای افرادی که 
در مشاغل سخت و پرخطر مشغول به کار هستند بر کسی 
پوشيده نيســت. این افراد نه تنها باید به فكر آتية کاری و 
درآمدی خود باشــند، بلكه باید تمهيداتی برای معيشت و 
رفاه خانواده خود بيندیشــند. همزیستی خطر و فعاليت در 
محيط کار با یكدیگر سبب می شود امنيت روانی، جانی و 
در نهایت مالی این افراد همواره در تهدید باشــد. بنابراین 
جایگاه پوشش های بيمه عمر در کاهش شدت پيامدهای 

ناشی از این مخاطرات بی بدیل و حياتی است.  
در حرفــه معدن کاری نيز به عنوان یكی از مشــاغل پر 
خطر و یكی از چند شــغل سخت دنيا موضوع استفاده از 
بيمة عمر اهميت بيشــتری می یابد. متأسفانه آمار دقيقی از 
ميزان استفاده از پوشــش بيمة عمر در معادن در دسترس 
نيســت، اما با توجه به ســرانة اندک بيمة عمر در ایران  از 
یک طرف و تمرکز فعاليت تنها 9٪ از شــرکت های بيمه 
به رشته بيمة عمر از سوی دیگر، می توان دریافت که هنوز 
به طور کامل و جامع به این رشــته و توسعه آن در قشرهای 
مختلــف جامعــه و به طور خــاص جامعه معدنی کشــور 
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پرداخته نشده است. 
معدن کاران ایران به طور حتم یكی از مشــتریان بالقوه 
بيمه های عمر هســتند که تاکنون مــورد توجه بيمه گران 
عمر قرار نگرفته انــد. این طبقه از افــراد جامعه می توانند 
با ســرمایه ای متناســب با دســتمزد های کمی که دریافت 
می کنند تحت پوشش بيمه های عمر قرار گيرند. با اميد به 
اینكه در صورت وقوع حادثه این پوشش ها خسارت های 
رخداده را جبران می کننــد و برای ادامه حيات معدن کار 
برنامه هــای خــاص و قابل اطمينانی دارنــد  و تا حدودی 
احساس امنيت مالی و روانی را برای ایشان تأمين می کنند. 
از ســوی دیگر بيمه گــران عمر نيــز می توانند بــا ارائه 
بســته های بيمه ای درخور این قشر که پرداخت حق بيمه ها 
را برای آنها ميســر می ســازد به ارائه انــواع بيمه های عمر 
پرداخته و از این طریق امكان توســعه بيمه عمر در کشور 

را مهيا و تسریع کنند. 

ارزش کل توليــدات معادن در حــال بهره برداری در 
مجموع ســال های 1387 و1388 بالغ بــر 71154 ميليارد 
ریال بوده است که نشان می دهد به ازای هر نفر شاغل در 
معدن به طور ميانگين ســاالنه توليدی بيش از 467 ميليون 
ریال انجام شــده که در هــر ماه حدوداً برابــر 39 ميليون 
ریال بوده اســت. این رقــم 8/2 برابر دســتمزد ماهانه هر 
کارگر معدن اســت )مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران، 

1388و1391(. 
به عبارت دیگــر ایــن افــراد بــا انجام کار ســخت و   
طاقت فرسا در معدن و پذیرش حوادث حين فعاليت، بيش 
از هشــت برابر دســتمزد خود، در توليد و حرکت چرخ 
اقتصادی کشــور سهيم هســتند؛ اما به نقش مؤثر خود در 
توسعه و پيشرفت اقتصادی کشور آگاه نيستند و با روحيه 
ریســک پذیری که دارند، کمترین حقی مانند داشتن بيمه 
عمر را برای خود قائل نيســتند. کــم توجهی کارفرمایان 
بــه حقوق کارگران، سياســت های حمایتی کم رنگ 
مســئوالن و دســتگاه های سياســت گذار، کم کاری 
شرکت های بيمه در معرفی و بيان مزیت های بيمه های 
عمر و جلب کارفرمایان و کارگران معدن به اســتفاده از 
خدمــات بيمه عمر از طرق مختلــف )مانند افزایش حس 
ریســک گریزی ایشان( همگی مجموعه عواملی است که 
باعث شــده اســت که در ایران )که یكی از کشــورهای 
معدن خيز جهان قلمداد می شــود و طبق آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تا پایان ســال 1390بيش از 112 
هزارنفر در معادن آن مشغول به کار بوده اند( بيمه عمر از 

جایگاه مناسبی برخوردار نباشد.  
توجه بــه همگانی کــردن بيمه عمر بيــن معدن کاران 
از ســویی زمينه ســاز افزایــش کارایــی و بهــره وری در 
فعاليت های معدنی و از ســویی موجب توســعه بيمه عمر 
در قشر بزرگی از جامعه می شود. طبقه ای که طبق آمارها 
هر ســال بر تعداد آن افزوده می شود. نمودار 2 مؤکد این 

موضوع است. 
افزایش نرخ ســود ســرمایه گذاری بيمة عمر بيشتر از 
نرخ ســود بانكی، آموزش و معرفی بيمه های عمر در 
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مقاطع مختلف ســنی و ســطوح مختلف شــغلی، تبليغات 
گسترده شــرکت های بيمه در زمينه بيمه های عمر، ورود 
دســتگاه های حمایتی بخش های مختلــف اقتصادی مانند 
صنعت ومعدن به عرصه بيمه عمر، ارائه بسته های متفاوت 
بيمة عمر برای اقشار مختلف مردم به ویژه افراد کم درآمد 
و آسيب پذیر جامعه از جمله اقداماتی است که استقبال از 
پوشش های بيمة عمر به خصوص بين معدن کاران و فعالين 

در این بخش را امكان پذیر می کند.
4.  تجرب�ه کش�ور اس�تراليا در زمين�ه بيم�ه عم�ر 

معدن کاران
از زمان جنگ جهاني دوم، اقتصاد استراليا تحت الشعاع 
اســتخراج معدن بوده اســت و در حال حاضر  اقتصاد آن 
بر معدن و معدن کاری اســتوار اســت. به طوری که مواد 
معدني بيش از 30٪ صادرات کشور را به خود اختصاص 
مي دهد)پایگاه ملی داده های علوم زمين کشــور،1391(. 
در ایــن کشــور معــدن کاران و زمين شناســان از جایگاه 
ویــژه ای برخوردارنــد و بــرای حمایــت از معدن کاری 
و ایجاد بســتری امن بــرای فعاليت در معــادن، بيمه عمر 
معــدن کاران1 در دو نوع "بيمه عمر معــدن کاری روباز" 
و "بيمه عمر معدن کاری زیرزمينی"، بســته به نوع فعاليت 
معدن کار ارائه می گردد. تفاوت بين شدت حوادث ناشی 
از ریســک معدن کاری روباز و زیرزمينی یكی از دالیل 
1. minor's life Insurance

تمایز این دو نوع بيمه نامه است.
 اگرچه معدن کاران در کشور اســتراليا نسبت به سایر 
کشورهای توسعه یافته از سطح ایمنی باالتری برخوردارند 
امــا توجه به این موضــوع که محيط معدن هميشــه برای 
تمامــی معدن کاران به ویــژه معــادن زیرزمينی خطرناک 
و حادثه آفرین اســت ، بيمه گران و کارشناسان اقتصادی 
را برآن داشته اســت که با ارزیابی ریسک های مربوطه و 
طراحــی و ارائه بيمه نامه های درخور این قشــر از جامعه، 
در ایجاد فضای ایمن تر ســهيم باشــند. لذا با وجود اینكه 
بســياری از بيمه گران به دليل ریســک بــاالی این حرفه، 
پوشــش های محدودی را پيشــنهاد می کنند، در اســتراليا 
عالوه بــر بيمه عمــر معدنــكاران، بيمه هــای حفاظت از 
درآمد2 و بيمه ازکارافتادگی دائم3 نيز برای مشاغل سخت 

از جمله معدن کاری ارائه می گردد 
.(http:// www.undergroundinsurance.com)

براین اســاس طراحی پوشــش های متفاوت در رشــتة 
عمر و ســرمایه گذاری برای حرفة معــدن کاری می تواند 
بســته به روش اســتخراج معدن )روباز یا زیرزمينی(، نوع 
ماده معدنــی و مشــاغل مختلف )کارگر ســاده، کارگر 
ماهر، تكنسين ، مهندس و شــاغالن امور اداری، خدماتی 
و حمل ونقل و ...(، که هریک تحت تأثير سطوح مختلفی 

2. Income protection Insurance
3. Total and permanent disability Insurance (Tpd)

نمودار 2. روند صدور پروانه بهره برداری معادن و تعداد شاغلين )1380-1390(

)دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن وتجارت،1391(
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ر باشد.ير باشد.ير باشد. ي از کار می باشند، متغي از کار می باشند، متغ از ریسک و حوادث ناشی
5. نتيجه گيری

م در بخش ــم در بخش ــم در بخش  ــای حاکــای حاک مهيمهيمه يهای بيهای ب شــشــش ــر پوشــر پوش ر پوشــر پوشــ ــحاضــحاض درحال
رزندگی شامليرزندگی شامليرزندگی شامل يهای غيهای غ مهيمهيمه يور به طور غالب به بيور به طور غالب به ب ور به طور غالب به بــور به طور غالب به بــ ــمعدن کشــمعدن کش
اري، کاري، کاري،  هــهــه ــوال و مقاطعــوال و مقاطع وال و مقاطعــوال و مقاطعــ ــخطر امــخطر ام يــيــي تمام ــای مهندســای مهندس ای مهندســای مهندســ ــهــه مهيمهيمه يبيب
اران  کاران  کاران  ان ویان ویان و پيمان ارفرماکارفرماکارفرما ک، ک،  ينــينــين ــاي مهندســاي مهندس ئوليتــئوليتــئوليت حرفه ــمســمس
ات ــات ــات  ــا و تأسيســا و تأسيس ا و تأسيســا و تأسيســ ــات، انبارهــات، انباره ات، انبارهــات، انبارهــ ــوزي مؤسســوزي مؤسس وزي مؤسســوزي مؤسســ ــســس ادنــادنــادن، آتش ــمعــمع
ادن و ... تعلق دارد ــادن و ... تعلق دارد ــادن و ... تعلق دارد  ــنقل محصوالت معــنقل محصوالت مع يیــيیــي، حملو ربنایربنایربنا ز
مهيمهيمهگران يکه نشان از عمده توجه و نگرانی کارفرمایان و بيکه نشان از عمده توجه و نگرانی کارفرمایان و ب
رانسانی استيرانسانی استيرانسانی است. درحالیکه  يهای غيهای غ این بخش تنها به سرمایه
روی کار معادنيروی کار معادنيروی کار معادن بهعنوان سرمایههای انسانی مولد  ياکنون نياکنون ن
ه، بازنگری و ــه، بازنگری و ــه، بازنگری و  ــازمند توجــازمند توج ازمند توجيازمند توجي يرفت اقتصادی نيرفت اقتصادی ن رفت اقتصادی نــرفت اقتصادی نــ ــشــش شيشي يازده و پيازده و پ ازده و پــازده و پــ ــو بــو ب
مه يمه يمه  يهای بيهای ب رکتــرکتــرکت ــئوالن معدنی و شــئوالن معدنی و ش ئوالن معدنی و شــئوالن معدنی و شــ ــاری دو جانبه مســاری دو جانبه مس اری دو جانبه مسكاری دو جانبه مسك كهمكهم

عمر است. 
ا يا يا  ياغل پرمخاطره دنياغل پرمخاطره دن اغل پرمخاطره دنــاغل پرمخاطره دنــ ــی از مشــی از مش ی از مشكی از مشك كوان یكوان ی وان یــوان یــ ــعنــعن عدنمعدنمعدنکاری به
ازمند يازمند يازمند  يپذیر نيپذیر ن بــيبــيب ــيروی کار آســيروی کار آس روی کار آسيــروی کار آسيــ يــوان نيــوان ن وان نــوان نــ ــار به عنــار به عن ار به عنــكار به عنــك ــكو معدنــكو معدن
ت کالن بخش معدن و ــت کالن بخش معدن و ــت کالن بخش معدن و  ــه مدیریــه مدیری ه مدیریــه مدیریــ ــای همه جانبــای همه جانب ای همه جانبــای همه جانبــ ــهــه مایتحمایتحمایت
امل دولت، مجلس، نهادهای مالی ــامل دولت، مجلس، نهادهای مالی ــامل دولت، مجلس، نهادهای مالی  ــنفعان این بخش شــنفعان این بخش ش ذی
ريريردولتی مثل يا غيا غ ا غــا غــ ــگذاری، نهادهای خصوصی یــگذاری، نهادهای خصوصی ی رمایهــرمایهــرمایه ــو ســو س

سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، سازمان 
تگاهــتگاهــتگاههای  ــایر دســایر دس ایر دســایر دســ ــها و ســها و س تانــتانــتان ــصنعت، معدن و تجارت اســصنعت، معدن و تجارت اس
مة عمر يمة عمر يمة عمر  يهای بيهای ب رکتــرکتــرکت ــ شــ ش اریــكاریــكاری ــكد با همــكد با هم د با همــد با همــ ــتواننــتوانن طــطــط می ــربــرب ذی
زيزيز يخيخ ورهای معدنــورهای معدنــورهای معدن ــ از تجربة کشــ از تجربة کش تفادهــتفادهــتفاده ــا اســا اس ا اســا اســ ــن بــن ب ن بيــن بيــ يــو همچنيــو همچن

نه استفاده ينه استفاده ينه استفاده  يیافته، زميیافته، زم ز ويز ويز و توسعه يخيخ ورهای معدنــورهای معدنــورهای معدن ــویژه کشــویژه کش به
مهيمهيمه ياغالن معادن کشور را از چتر حمایتی بياغالن معادن کشور را از چتر حمایتی ب اغالن معادن کشور را از چتر حمایتی بــاغالن معادن کشور را از چتر حمایتی بــ ــکارگران و شــکارگران و ش
تة ــتة ــتة  ــز در رشــز در رش ز در رشيز در رشي يمه نيمه ن مه نيمه ني يعمر ایجاد نمایند. در این تعامل صنعت بيعمر ایجاد نمایند. در این تعامل صنعت ب
ابی به بازار بزرگ تقاضای يابی به بازار بزرگ تقاضای يابی به بازار بزرگ تقاضای  يگذاری با دستيگذاری با دست رمایهــرمایهــرمایه ــعمر و ســعمر و س
شرفت يشرفت يشرفت  يشتر و پيشتر و پ شتر و پيشتر و پي يآوری بيآوری ب ودــودــود ــعه، ســعه، س عه، ســعه، ســ ــان توســان توس ان توسكان توسك كبخش معدن امكبخش معدن ام

خواهد یافت. 
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توسعه ،1390. نقش معدن در توسعه ،1390. نقش معدن در توسعه  فصلنامه سنگ و معدن .4
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