
شنبه21بهمن ماه 1396 شماره616

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
rاخبار بیمه

 لوح تقدیر سودآورترین 
شرکت بیمه به بیمه پارسیان 

تعلق گرفت
لوح تقدیر سودآورترین 
شرکت بیمه در نهمین 
دوره ارزیابی جشنواره 
مل��ی به��ره وری در 
ح��وزه صنع��ت بیم��ه به ش��رکت بیمه 
پارس��یان تعلق گرفت. به گزارش روابط 
عموم��ی بیمه پارس��یان؛ ش��رکت بیمه 
پارس��یان در بخ��ش س��ودآوری ک��ه بر 
مبنای دو ش��اخص درآمد سرانه و حاشیه 
س��ود خال��ص ارزیابی گردیده اس��ت به 
عنوان سودآورترین شرکت بیمه انتخاب 
و لوح تقدیر جشنواره را دریافت نمود. در 
جش��نواره مل��ی به��ره وری ارزیاب��ی 
ش��رکت ها بر اساس شاخص های مالی، 
اقتصادی و بهره وری بنگاه ای اقتصادی 
در  ش��ده  افش��ا  اطالع��ات  طب��ق  و 
صورت ه��ای مال��ی بنگاه ه��ا ص��ورت 
می پذیرد و عالوه بر بررسی صورت های 
مالی حدود 3000 داور نیز که به صورت 
آنالی��ن ثب��ت ن��ام نموده اند بخش��ی از 
داوری ه��ا و ارزیابی های جش��نواره را در 

حوزه تخصصی خود انجام می دهند.

افتتاح شعبه بیمه حکمت صبا 
در شیراز

ش��عبه مرکزی شیراز 
بیم��ه حکمت با حضور 
اعض��اء  مدیرعام��ل، 
هیئت مدیره و مدیران 
بیم��ه حکم��ت و مس��ئولین لش��کری 
وکش��وری افتتاح ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی بیم��ه حکمت، در آس��تانه دهه 
فج��ر انقالب اس��المی، ش��عبه مرکزی 
ش��یراز بیمه حکم��ت صبا با حضور دکتر 
غالمحس��ین چایچ��ی، اعض��اء هیئت 
مدیره و مدیران بیمه حکمت و مسئولین 
لش��کری و کش��وری افتت��اح گردی��د. 
براس��اس این گزارش، حجت االس��الم 
والمس��لمین م��رادی ام��ام جمعه موقت 
ش��یراز، افتتاح ش��عبه مرکزی شیراز بیمه 
حکم��ت و مق��ارن ش��دن آن با دهه فجر 
انق��الب اس��المی به ف��ال نیک گرفت و 
گف��ت: در دین مبین اس��الم به مس��ئله 
بیمه اش��اره ش��ده و در کش��ور خدمات 
زیادی در ارتباط با بیمه انجام شده است 
و امیدواریم ش��رکت بیم��ه حکمت صبا 
بتواند نقش موثری در خدمت رس��انی به 
مردم ش��ریف ش��یراز نماید. در ادامه این 
مراس��م، دکت��ر غالمحس��ین چایچ��ی 
مدیرعام��ل بیم��ه حکمت با تبریک آغاز 
ایام مبارک دهه فجر انقالب اس��المی و 
افتتاح ش��عبه بیمه حکمت صبا در ش��هر 
ش��یراز تصری��ح ک��رد: اس��تان ف��ارس 
چهارمی��ن اس��تان پرجمعی��ت کش��ور 
محس��وب می ش��ود که می توانیم با ارائه 
خدم��ات پس از فروش انواع بیمه نامه ها 
وخدمت رسانی هرچه بهتر، اعتماد مردم 
با فرهنگ و تمدن شیراز را جلب نماییم. 
وی گفت: ش��رکت بیم��ه حکمت دارای 

بیشترین سهامدار حقیقی می باشد.

بیمه ایران بیمه خوش حساب 
در جبران زلزله کرمانشاه

ایرن��ا در گزارش��ی ب��ا 
اش��اره ب��ه اینکه بیمه 
ایران تنها بیمه خوش 
حس��اب در ای��ن زلزله 
بوده اس��ت، نوش��ت: البت��ه در این زلزله 
هم��ه بیمه ها بدحس��اب نبودن��د و بیمه 
ایران از ش��رکت هایی بود که خیلی زود 
به چشم انتظاری زلزله زدگان پایان داد. 
جم��ال یوس��فی، مدی��رکل بیم��ه ایران 
استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا گفت: همه بیمه گذاران کمتر از 14 
روز از وق��وع حادث��ه خس��ارت خ��ود را از 
بیم��ه ای��ران دریاف��ت کردن��د. او تعداد 
واحده��ای بیم��ه ش��ده را 1140 واح��د 
اعالم و عنوان کرد: مجموع خسارت های 
پرداخت ش��ده به زلزله زدگان 19 میلیارد 

و 200 میلیون تومان بود.

اخبار
معاون بیمه ای س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر 
بیش از یک میلیون و 100 هزار کارکر ساختمانی تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند که از این تعداد بیمه بیش از 

183 هزار نفر مختومه شده است.
 ب��ه گ��زارش مهر، محمدحس��ن زدا گف��ت: در حال حاضر یک 
میلیون و 200 هزار کارگر س��اختمانی شناس��ایی ش��دند که از 

این تعداد یک میلیون و 40 هزار و 189 نفر تحت پوشش بیمه 
قرار گرفته اند. وی گفت: ۵2 هزار و 32۶ کارگر س��اختمانی در 
س��امانه ای که توس��ط وزارت کار برای ثبت نام متقاضیان راه 
اندازی شده، ثبت نام کرده اند که این تعداد نیز پذیرش شده اند. 
معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: همچنین بیمه 
183 هزار و ۶7۶ نفر نیز مختومه شده این افراد کارگرانی بودند 

که در گذش��ته تحت پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند 
اما به دالیل مختلفی مانند اتمام فعالیت در این حرفه بیمه شان 

مختومه شده است. 
وی اظهار داش��ت: براس��اس آمارهای انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی در حال حاضر ۵00 هزار نفر مشغول کار هستند که 

تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

آخرین جزییات و آمار بیمه کارگران ساختمانی

عبدالناص��ر همت��ی، در جری��ان ش��رکت در 
کنفران��س یورومانی بر آمادگی بیمه مرکزی 
ب��رای کم��ک ب��ه تعامل و ارتب��اط بیمه های 
ایران��ی ب��ا بیمه های خارجی به ش��رط تأمین 
مناف��ع متقاب��ل تاکید کرده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا در روزهای گذش��ته رئی��س کل بیمه 
مرکزی برای ش��رکت در کنفرانس یورومانی 
ب��ه پاریس س��فر کرد. در ای��ن کنفرانس چند 
تن از مس��ئوالن از جمله مس��عود نیلی دستیار 
اقتصادی رئی��س جمهوری، عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه، زمانی نیا، معاون وزیر 
نفت و روس��ای هماهنگی بانک های دولتی و 
خصوص��ی نی��ز همتی را همراهی کردند. وی 
در این کنفرانس درباره روند خصوصی ش��دن 
صنع��ت بیمه گفت: ب��ازار بیمه ایران، از زمان 
تصویب قانون شرکت های بیمه غیردولتی در 
س��ال 2001 و فروش س��هام بیمه های دولتی 
به بخش خصوصی در س��ال 2008 به تدریج 
از س��اختار انحصاری و دولتی فاصله گرفت و 

به سمت رقابتی شدن حرکت کرد.
رئیس ش��ورای عالی بیمه آزادس��ازی و حذف 
مقررات نظام تعرفه ای و استقرار نظام نظارت 
ب��ر توانگری مؤسس��ات بیمه، به روز رس��انی 
مق��ررات بیم��ه ای و تطبی��ق آن ب��ا رویه ها و 
اس��تانداردهای بین المللی، توس��عه و استقرار 
س��امانه های نظارت الکترونیکی بر بازار بیمه 
مانند اعطای کد یکتا به بیمه نامه ها، اس��تقرار 
نظ��ام حاکمیت ش��رکتی و تدوی��ن مقررات 
مربوط، ورود نیروی های جوان و تحصیل کرده 
و ارتقا کیفی منابع انس��انی صنعت بیمه، را از 
عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت بیمه 
ای��ران اع��الم کرد. وی نقش برجام در صنعت 
بیمه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام 
تح��والت مهم��ی در صنعت بیمه ایران اتفاق 
افتاد. در زمان تحریم ها نسبت واگذاری اتکایی 
به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر 
از یک درصد رس��ید. اما بعد از برجام این روند 
متوقف و معکوس ش��د و واگذاری اتکایی به 

خارج تدریجاً در حال بهبود است.
همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه گران 
اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت 
بازار بیمه ایران که طی ماه های اخیر قطعی شد 
این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. 
از س��وی دیگر حدود 70 درصد نفتکش های 
ایران و بیش از 4۵ درصد کش��تی های ایرانی 
توانس��ته اند از کلوب بین المللی IG پوش��ش 
بیمه ای بگیرند. همچنین کشتی های بیمه شده 
توسط مؤسسات P&I ایران می توانند در بنادر 
کش��ورهای اروپایی تردد کنند. وی از آمادگی 
کام��ل بیمه مرکزی ب��رای کمک به تعامل و 
ارتب��اط بیمه ه��ای ایرانی با بیمه های خارجی 
به ش��رط تأمین منافع متقابل خبر داد و گفت: 
البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی 
و حمایت از حقوق بیمه ش��دگان اس��ت و اگر 
شرکت های بیمه استانداردهای نظارتی بیمه 
مرکزی را در تعامالت خود با بیمه های خارجی 
م��د نظر قرار بدهن��د و این ارتباطات متضمن 
منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه 

روابط وجود نخواهند داش��ت و بیمه مرکزی 
این تعامالت را تش��ویق کرده و به آن کمک 

خواهد کرد.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: در صنعت بیمه 
ای��ران در ح��وزه بیمه های زندگی واگذاری به 
خ��ارج نداش��ته ایم. اما بع��د از برجام به منظور 
تش��ویق همکاری های بین المللی شرکتهای 
بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی 
انس��انی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی 
از ش��رکت های بیم��ه اج��ازه داد ت��ا با یکی از 
ش��رکت های بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد 
واگذاری اتکایی در زمینه بیمه های عمر منعقد 
کند و به تدریج بقیه شرکت ها هم وارد خواهند 
ش��د که این نش��انه عزم جدی بیمه مرکزی 
برای ارتقای ارتباطات بین المللی صنعت بیمه 
ایران اس��ت. رئیس کل بیمه مرکزی، صنعت 
بیم��ه ایران را دارای ظرفیت های بکر فراوانی 
دانس��ت و گفت: صنعت بیمه در ایران بس��تر 
بس��یار مناسبی برای س��رمایه گذاری خارجی 
اس��ت. ریس��ک موجود در موجودی س��رمایه 

کش��ور، ب��االی 3000 میلی��ارد دالر ب��رآورد 
می ش��ود. ب��ه عبارت دیگ��ر تقاضای بالفعل و 
بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ما باالی 
3000 میلیارد دالر است که در حال حاضر تنها 
کمتر از 30 درصد این ریس��ک تحت پوش��ش 

بیمه  است.
همت��ی ب��ا تاکید بر ظرفیت های خالی بیمه در 
کشور گفت: تنها 13 درصد یعنی فقط 3 میلیون 
و 140 هزار دس��تگاه پوش��ش بیمه بدنه دارند. 
از نزدیک 80 میلیون ایرانی، فقط 14 میلیون 
و 200 ه��زار نف��ر یعن��ی 18 درصد، بیمه عمر 
دارند. همچنین تعداد بیمه ش��ده های تکمیلی 
درمان 12 میلیون و 400 هزار نفر است یعنی 
فق��ط 1۶ درص��د مردم بیم��ه درمان تکمیلی 
دارند. از حدود 2۵ میلیون واحد مس��کونی در 
ایران فقط 11 درصد تحت پوشش بیمه است 
و از کل واحده��ای مس��کونی ای��ران کمتر از 
7 درصد تحت پوش��ش بیمه زلزله قرار دارد. 
وی درخصوص روند رش��د ضریب نفوذ بیمه 
در کش��ور گفت: طی 20 س��ال گذشته ضریب 

نفوذ بیمه یا نس��بت حق بیمه تولیدی صنعت 
بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی، همواره در 
حال رشد بوده است. در این 20 سال، صنعت 
بیم��ه ایران 4.۵ برابر کل اقتصاد ایران رش��د 
داشته است. این ها همه نشانه روشن پتانسیل 
باال و کم نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه 

سرمایه گذاری است.
همتی با اشاره به رشد باال پتانسیل صنعت بیمه 
کش��ور گفت: در حال حاضر، چندین ش��رکت 
بروکری و اتکایی اقدام به تأسیس دفتر تماس 
در تهران کرده اند. افراد و شرکت های خارجی 
می توانند تا 49 درصد سهم شرکت های بیمه 
ایرانی را خریداری کنند. ضریب خسارت پایین 
رش��ته های بیم��ه ای که در می��ان مردم کمتر 
گس��ترش و توس��عه یافته اند، پتانسیل خوبی 
برای س��رمایه گ��ذاری در صنعت بیمه ایران 
ایجاد کرده است. قطعاً با توجه به سیاست های 
اقتص��ادی دولت آقای دکتر روحانی و غلبه بر 
رشد اقتصادی منفی سال های گذشته و شروع 
رش��دهای مثبت اقتصادی، این پتانسیل رشد 
بیمه روز به روز بیش��تر خواهد ش��د. وی افزود: 
بنابراین، گزینه های سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت بیمه ایران بصورت خرید س��هام های 
ش��رکت های بیم��ه ایران��ی، ایجاد ش��عبه یا 
نمایندگی ش��رکت های بیمه خارجی در ایران 
و ایجاد بروکرهای اتکایی است و بیمه مرکزی 
عزم جدی دارد تا به ش��رکتهای خارجی فعال 
در زمینه بیمه و سایر سرمایه گذارانی که قصد 
سرمایه گذاری در این حوزه ها را دارند را کمک 
کند. همتی در پایان این کنفرانس در توئیتر خود 
نوشته است: کنفرانس Euromoney فرصتی 
بوده است برای تشریح پیشرفت ها و تحوالت 
صنعت بیمه کشورمان و بیان ظرفیت های بکر 
و فراوان آن برای سرمایه گذاری. صنعت بیمه 
یک کس��ب و کار بین المللی اس��ت و در تعامل 
بین المللی با جذب سرمایه، قبول ریسک و اخذ 
پوشش های اتکایی می تواند گسترش یافته و 

توانمند شود.

رئیس شورای عالی بیمه مطرح کرد

چراغ سبز بیمه مرکزی برای تعامل با بیمه های خارجی

شرکت بیمه آرمان در حادثه تلخ زلزله 
کرمانشاه بابت خسارات مسکن مهر، 
از حدود س��یصد میلی��ارد ریال برآورد 
خسارت، بیش از 2۵۶ میلیارد ریال به 
بانک مس��کن پرداخت کرده و الباقی 
را تا 30 بهمن پرداخت و تسویه خواهد 
ک��رد. روابط عمومی بیمه آرمان برای 
تنوی��ر اف��کار عموم��ی و رفع نگرانی 

زیاندیدگان مسکن مهر کرمانشاه، به 
تشریح اقدامات این شرکت در ارتباط 
با این موضوع پرداخت و اعالم کرد بر 
اساس قرارداد بانک مسکن و شرکت 
بیمه آرمان، پوشش بیمه ای این شرکت 
با بانک مس��کن از نوع آتش سوزی با 
پوشش زلزله )وثایق بانکی( است. در 
پیش��امد غمبار زلزله کرمانش��اه، بیمه 

آرم��ان با راهب��ری و هدایت مدیریت 
عامل، در همان نخس��تین س��اعات با 
بس��یج کردن تمام��ی امکانات مادی 
و معنوی و پتانس��یل های شرکت، به 
صف اول امدادرس��انی پیوس��ت و با 
دس��تور حذف تشریفات مرسوم و رفع 
موانع دست و پاگیر ضمن اعزام هیأتی 
عالیرتب��ه از معاونان و مدیران خود به 
همراه تریل��ر و کامیون¬های حامل 
کمک های انساندوس��تانه به مناطق 
زلزله زده به کمک کرمانش��اه رفت و 
در همان ابتدا نیز با پرداخت 12 میلیارد 
تومان به بیمه گذار اصلی خود )بانک 
مس��کن( تا حد زیادی فش��ار را از روی 

آنان برداشت.
در نخس��تین روزهای پ��س از حادثه 
زلزله در تاریخ 2۶/08/139۶ نیز اولین 
جلس��ه کارشناس��ی با مدیریت بانک 
مسکن استان برگزار و هماهنگی های 
الزم در خص��وص نح��وه ارس��ال 
م��دارک و لیس��ت واحدهای آس��یب 
دیده از س��وی بان��ک و روال بازدید و 
کارشناسی خسارت توسط کارشناسان 
ارزیابی بیمه ای و کارشناس��ان رسمی 
دادگستری بعمل آمد و در ادامه علیرغم 
عدم دریافت لیست واحدهای خسارت 
دی��ده، بیمه آرم��ان اقدام ب��ه بازدید 
س��اختمان های کاماًل تخریب ش��ده 

مسکن مهر شهیدشیرودی شهرستان 
س��رپل ذهاب و واحدهای تخریبی در 
شهرس��تان اس��الم آباد غ��رب کرد و 
گزارشات مربوط به نماینده بیمه گذار 
)ش��رکت مسکن مهر آرمان( تحویل 
گردید. گرچه وسعت مناطق زلزله زده و 
پراکندگی واحدهایی که تحت پوشش 
بیمه آتش سوزی قرارداد این شرکت با 
بانک مسکن قرار داشتند، عدم امکان 
دسترس��ی آسان به زیان دیده گان در 
اغلب مناطق، اعالم حداقل 42۵ مورد 
پرونده خس��ارت تکراری توسط بیمه 
گذار )بانک مس��کن اس��تان( و وجود 
مغایرت های جدی در مش��خصات و 

ک��د ملی زیاندی��دگان در موارد متعدد 
و نی��ز اختالف مبنایی در مورد مبنای 
محاس��به قیمت/ مبنای مسکن مهر 
مان��ع از ارزیاب��ی میزان خس��ارات در 
حداق��ل زم��ان ممکن ب��وده، لیکن با 
عنایت به مس��اعی ص��ورت گرفته و 
پیگیری ه��ای مجدانه مدیریت عالی 
شرکت بیمه آرمان و با تالش بی وقفه 
کارشناس��ان شرکت در حدود 17000 
نفر ساعت کار کارشناسی در طی حدود 
۶0 روز، تعداد 8271 پرونده از 10۵00 
پرونده ارس��الی از بانک تعیین تکلیف 
ش��ده و مبل��غ 24۶، 938، 448، 039 

ریال خسارت پرداخت گردید.

بیمه آرمان تا آخرین لحظه درکنار زلزله زدگان خواهد بود

بیمه آس��یا دومین جش��نواره فروش بیمه های جامع عمر و 
پس انداز و جامع مهر آس��یا را برگزار می کند. به گزارش 
روابط عمومی بیمه آسیا، احمد سربخشیان، مدیر بیمه های 
عمر و پس انداز بیمه آسیا با اشاره به اهدای جوایز ارزنده 
و وی��ژه ب��ه خریداران بیمه های عمروپ��س انداز در طول 
برگزاری جشنواره )12 بهمن 139۶ تا 12 فروردین 1397( 
گفت: افزایش متناسب در اندوخته بیمه نامه جامع عمر و 
پس انداز و جامع مهر آسیا، انجام آزمایش و معاینه رایگان 
متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و پس انداز و خدمات ویژه 
در بیم��ه نامه ه��ای های عمرو ح��وادث انفرادی، حوادث 
منضم به اتومبیل و بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیات 
مدیره، مدیر و مالکین ساختمان در قبال ساکنین، اشخاص 
ثالث و مراجعین مشاعات از دیگر تسهیالتی است که در 

ط��ول جش��نواره به خریداران بیمه ه��ای عمر و پس انداز 
ارائه می ش��ود. مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه آس��یا، 
برگزاری جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز 
و جامع مهر آس��یا را در راس��تای ایفای مسئولیت اجتماعی 
این ش��رکت و توس��عه فرهنگ بیمه های زندگی در کشور 
دانسته و عالوه بر ارائه تسهیالت ویژه بر دسترسی آسان 
هموطنان به خدمات بیمه ای با کیفیت تاکید کرد و اظهار 
داش��ت: دومین جش��نواره فروش بیمه های جامع عمر و 
پ��س ان��داز و جامع مهر آس��یا بیمه آس��یا از 12 بهمن ماه 
س��ال 139۶ و همزمان با س��الگرد ورود تاریخی حضرت 
امام خمینی )ره( به ایران تا 12 فروردین ماه س��ال 1397 
 همزمان با روز جمهوری اسالمی در سراسر کشور برگزار 

می شود.

عض��و هیات مدیره صندوق اعتباری هنر 
تاکی��د ک��رد بیمه گزارانی ک��ه از طریق 
این صندوق با ش��رکت بیمه رازی طرف 
قراردادند، از خدمات این شرکت رضایت 
دارند. اصغر همت درباره خدمات قرارداد 
بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر 
که در س��ال جاری با ش��رکت بیمه رازی 

منعقد ش��ده اس��ت، گفت: بیمه رازی بدون این که ریالی 
دریافت کند، بدون استثنا تمام بستری های ما را پذیرفته 
اس��ت. وی ب��ا بی��ان اینکه حتی یک نف��ر را نمی توان پیدا 
کرد که بگوید مش��کل بس��تری داش��ته و بیمه رازی او را 
تحت پوشش قرار نداده است، اظهار کرد: این اصلی ترین 
بخش خدمات اس��ت که مورد رضایت ماس��ت. همت به 

بخش خدمات پاراکلینیکی اش��اره کرد و 
گفت: به دلیل بروز مش��کل بودجه ای از 
طرف دولت و صندوق اعتباری هنر، ایفای 
تعه��دات این بخش کمی با تأخیر مواجه 
شد و آن هم به دلیل تأخیر در واریز پول 
ب��ه حس��اب بیمه رازی ب��ود که در نتیجه 
تس��ویه هزینه خدم��ات پاراکلینیکی را با 

تشکیل صف رو به رو کرد. 
عض��و هی��ات مدیره صن��دوق اعتباری هنر با تاکید بر این 
ک��ه ه��م اکنون بی��ش از 80 درصد تعهدات این بخش نیز 
تسویه شده است، ادامه داد: ما واقعًا با بیمه رازی مشکلی 
نداش��ته ایم و می توانم بگویم این ش��رکت بیش��تر از آنچه 

توقع داشته ایم هم عمل کرده است. 

رضایت هنرمندان از خدمات بیمه تکمیلی بیمه رازیدومین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر بیمه آسیا


