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درجه بندی سال 96 
نمایندگان بیمه  کوثر

درجه  بندی و رتبه  بندی 
ش��رکت  نماین��دگان 
براس��اس  بیمه  کوث��ر 
شاخص  های تعیین شده 
و اطالعات سال 9۶ انجام شد. به گزارش 
روابط عموم��ی و اعالم معاون برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبردی بیمه کوثر؛ نمایندگان 
مطاب��ق ب��ا ش��اخص های کیف��ی و کمی 
تعریف ش��ده در چهار گروه قرار گرفته اند. 
ابوالفض��ل آق��ادادی با بیان اینکه مجموع 
امتیاز هر نماینده براس��اس ش��اخص های 
تعیین ش��ده هزار اس��ت، خاطرنشان کرد: 
برای شاخص های کیفی و کمی به ترتیب 
300 و 700 امتی��از درنظ��ر گرفت��ه ش��ده 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه شاخص های 
کیف��ی از لح��اظ امکان��ات فیزیک��ی و 
منابع انس��انی ش��امل موقعی��ت دفت��ر 
نمایندگی، وضعیت تابلو، مدرک تحصیلی، 
عملک��رد آموزش��ی، تخلف��ات و کارکنان 
اس��ت، افزود: ش��اخص های کم��ی نیز از 
لحاظ مدیریت فروش و خس��ارت ش��امل 
ترکی��ب پرتف��و، رش��د ف��روش، وصول 
مطالبات، نس��بت خسارت و خسارت های 
معوق متناس��ب با شاخص های هر استان 
بررس��ی و محاس��به ش��ده اس��ت. معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رتبه بندی 
نمایندگان را یکی از برنامه های ش��رکت 
به منظور تحقق راهبرد هسته دانا و شبکه 

توانای همکاران دانست.

آیین تقدیر از قهرمان 
وزنه برداری کشور

آیی��ن تقدی��ر از س��عید 
عل��ی حس��ینی نای��ب 
مس��ابقات  قهرم��ان 
جهان��ی وزنه ب��رداری 
امری��کا ام��روز در اردبیل برگزار ش��د. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی و امور بین الملل؛ 
بیمه دی طی مراسمی با حضور قهرمانان، 
مس��ئولین و مدیران استان در سالن فدک 
اردبیل از سعید علی حسینی نایب قهرمان 
مس��ابقات جهان��ی وزنه ب��رداری امریکا 
تقدیر کرد. در این مراس��م مهندس س��ید 
مجی��د بختیاری مدیرعامل ش��رکت بیمه 
دی از حضور در میان ورزش��کاران اس��تان 
اب��راز خرس��ندی ک��رد و اردبی��ل را مهد 
ورزش پهلوانی دانس��ت. مدیرعامل بیمه 
دی ضم��ن تبریک نایب قهرمانی س��عید 
علی حس��ینی اظهار داشت: پس از هشت 
س��ال دوری از ورزش، کسب عنوان نایب 
قهرمان��ی جهان نش��ان از لیاقت و تالش 
خس��تگی ناپذی��ر ای��ن قهرم��ان دارد و 
همچنین قهرمانی تیم ملی در این دوره از 
مس��ابقات ب��رای اولین ب��ار در تاریخ وزنه 
برداری کشور به عنوان نقطه ای درخشان 
ب��ر ت��ارک ورزش ای��ران می درخش��د. 
مهن��دس بختی��اری با ش��اره ب��ه اخالق 
پهلوانی سعید علی حسینی افزود: از نکات 
مثبت شخصیت این قهرمان ارزنده کشور 
اخ��الق و من��ش پهلوان��ی اس��ت ک��ه با 
تحصیالت ایش��ان در باالترین سطح توام 

شده است.

پرداخت خسارت آتش سوزی 
ساختمان وزارت نیرو توسط 

بیمه دانا
دکتر بیژن صادق، نایب 
رئی��س هی��ات مدیره و 
مدیرعام��ل بیم��ه دانا 
گفت: ساختمان وزارت 
نیرو که از روز گذش��ته دچار حریق ش��ده 
اس��ت تحت پوش��ش بیمه دانا اس��ت. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه دانا، دکتر 
ص��ادق ضم��ن اب��راز تأس��ف از حادث��ه 
آتش س��وزی ساختمان وزارت نیرو، افزود: 
مس��ئوالن و کارشناسان ارزیاب خسارت 
این ش��رکت در محل آتش س��وزی حضور 
دارن��د و در ص��دد هس��تند پ��س از فراهم 
ش��دن ش��رایط ب��ا بررس��ی کارشناس��ی 
اقدامات الزم را جهت تس��ریع در ارزیابی 
بموقع و پرداخت خس��ارت به بیمه گذار به 

عمل آورند. 

اخبار

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ب��ا تحلی��ل 
چالش ه��ای ش��ش گانه صنع��ت بیمه اعالم 
کرد: در کشور تنها 8 رشته در بیمه اشخاص، 
10 رش��ته در بیمه اموال، 31 رش��ته در بیمه 
مسوولیت و 24 رشته در »سایر بیمه ها« ارائه 
می ش��ود. مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در جدیدترین بررسی خود از وضعیت 
اقتصادی بخش های مختلف کشور به ارزیابی 
عدم توس��عه ان��واع فعایت های نوین بیمه ای 
در کشور پرداخت و دالیل متفاوتی را در این 
رابطه دخیل دانس��ت. این گزارش نخست به 
تقسیم بندی انواع بیمه ها در کشور اشاره کرده 
و تأثی��ر صنع��ت بیم��ه را به عنوان یک عنصر 
کلی��دی و تعیین کننده در توس��عه اقتصادی 
کش��ورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت 
عن��وان کرده اس��ت. به این ص��ورت که اگر 
دولت ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در 
زمینه تأمین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل 
بپوش��انند مجبورند به رش��د و توسعه صنعت 
بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه ای 

مبذول دارند.
مطابق این گزارش وضعیت و پوش��ش های 
بیم��ه ای قاب��ل ارائه در صنعت بیمه کش��ور 
نش��ان می دهد آنچه در حال حاضر به عنوان 
پوش��ش های بیم��ه  ای توس��ط صنعت بیمه 
عرضه می ش��ود، به دو ش��کل کلی تدوین و 
ارائه می شود. گروه اول بیمه نامه  هایی هستند 
که عالوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور 
نیز قابلیت بهره برداری دارند و گروه دوم شامل 
بیمه نامه هایی اس��ت که با توجه به ش��رایط و 
قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه 
و تدوین می گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین 
مدون و جاری کشور و مصرف داخلی دارند. با 
این وجود در حال حاضر تعداد انگشت شماری 
از ای��ن بیمه نامه  ه��ا به صورت قانون اجباری 

درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند.
ای��ن گ��زارش در ادام��ه ب��ه تقس��یم بندی 
فعالیت ه��ای بیمه ه��ای بازرگان��ی در حوزه 
غیراتکایی و اتکایی پرداخته و کمبود ظرفیت 
اتکایی در داخل و عدم امکان اس��تفاده بهینه 
از ظرفی��ت اتکای��ی موج��ود در صنعت بیمه 

و وابس��تگی زی��اد به مناب��ع اطالعاتی و فنی 
مؤسس��ات اتکای��ی و متخصصان خارجی را 
از عمده تری��ن چالش ه��ای این بخش عنوان 
کرد. براس��اس مطالعات انجام ش��ده در مرکز 
پژوهش های مجلس، به طور کلی در سیستم 
فعل��ی به دلیل فق��دان مکانیس��م های بازار 
رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت های صنعت 
بیمه کش��ور به درس��تی صورت نمی گیرد و به 
همی��ن ترتی��ب در بخش ص��ادرات بیمه و در 
جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور 
کمرن��گ ش��رکت های بیمه داخل��ی در بازار 
جهانی بیمه اتکایی هستیم؛ به گونه ای که تراز 
حق بیمه  اتکایی کشور با خارج همواره منفی 
بوده و نس��بت »حق بیمه های اتکایی قبولی 
از خارج به حق بیمه های اتکایی واگذاری به 

خارج« فراتر از 30 درصد نرفته است.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته 
بیمه مس��وولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی و مسوولیت حرفه ای پزشکان 
برای س��ایر رشته های بیمه مسوولیت شرایط 
مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد 
و هر یک از ش��رکت های بیمه ش��رایط و نرخ 
مخصوص خود را اعمال می نمایند که این امر 

می تواند باعث عدم صدور س��ریع بیمه نامه و 
توس��عه این رش��ته از بیمه ش��ود. در این میان 
بای��د عدم تبلیغ��ات و فعالیت های الزم برای 
شناس��ایی این رش��ته از بیمه به مردم و تجهیز 
بخش  بیمه های مسوولیت شرکت های بیمه 
ب��ه کارکنان متخص��ص، برقراری دوره های 
آموزشی الزم و ترجمه کتب و مقاالت معتبر 
خارجی در رش��ته بیمه های مسوولیت را مؤثر 
دانست. براساس این گزارش مهم ترین ضعف 
صنعت بیمه در کش��ور فرهنگ بیمه موجود 
در جامع��ه اس��ت. با وج��ود آنکه صنعت بیمه 
جهانی مدام در حال پوس��ت انداختن اس��ت و 
هیچ  عرصه ای از تغییر و تحول فزاینده آن در 
امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه 
طوالنی خود حتی در مقام مقایس��ه با کش��ور 
چین که بیمه را از سال 1980 آغاز کرده است، 
بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد به صورتی 
که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته اند که همه 
عرصه ه��ای زندگ��ی خ��ود از تولد فرزندان تا 
س��الخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به 

بیمه پیوند بزنند.
واقعی��ت ام��ر آن اس��ت که مدی��ران دولتی 
چون به صورت های مس��تقیم و غیرمستقیم 

ب��ه منبع بودجه دولتی متصل هس��تند پدیده 
ریسک برای آنان چندان معنی دار نمی باشد، 
بنابرای��ن تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ 
پوش��ش های بیمه ای نشان نمی دهند و آن را 
هزینه ای زائد تلقی می کنند و در مواردی هم 
که به ناچار تأمین پوشش بیمه ای در برنامه کار 
مدیران دولتی قرار می گیرد با دیدگاه کاهش 
هزینه ه��ا و تعدیل ن��رخ به برگزاری مناقصه 
اقدام می کنند. این وضعیت در حالی ادامه دار 
اس��ت ک��ه در فرآیند مناقص��ه نیز پایین ترین 
ن��رخ و کمترین حق بیم��ه جایگزین انتخاب  
بیمه گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب 
می ش��ود. حال آنکه در تأمین پوش��ش برای 
ریس��ک های مختل��ف و معام��الت بیمه ای 
مالک اصلی می باید اعتبارگر بیمه گر باش��د 
ن��ه ن��رخ پایین تر. یکی دیگر از موانع توس��عه 
صنع��ت بیمه مربوط ب��ه نقص یا خأل قوانین 
و مق��ررات می باش��د. نقص قوانین مربوط به 
مواردی است که پوشش ها در حمایت از قشر 
خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است 
که به  رغم گذش��ت چندین س��ال از اجرای آن 
متاسفانه، هیچ گونه تغییر یا اصالحات بنیادی 
در آن به وجود نیامده و عماًل باعث عدم رشد 

بیمه و مضافًا باعث عدم کارآیی و اثربخش��ی 
در آن رشته گردیده است.

ورود ش��رکت های بیم��ه خارج��ی در ایران و 
فعالی��ت ش��رکت های بیمه  ایران��ی در خارج 
از کش��ور جزو آرمان ه��ای آینده این صنعت 
اس��ت. افزایش س��رمایه فعالیت شرکت های 
بیم��ه و تربی��ت نی��روی انس��انی متخصص 
در ای��ن خص��وص، احتم��ال ورشکس��تگی 
ش��رکت های بیمه داخلی را کاهش می دهد. 
البته شرکت های بیمه داخلی زمانی می توانند 
با شرکت های بیمه خارجی رقابت داشته باشند 
ک��ه ثب��ات اقتصادی داخلی در کش��ور وجود 
داش��ته باشد و تا ش��رکت های بیمه از طریق 
سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی 
متخص��ص به این امر مهم می توانند دس��ت 
پی��دا کنند. فض��ای غیررقابتی صنعت بیمه از 
مشکالت اساسی این صنعت است که حذف 
تعرفه از انواع بیمه نامه ها به عنوان گام نخست 
به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.

طبیعی اس��ت که حتی با اجرای قانون حذف 
تعرفه، ناهماهنگ بودن ساختار بازار با فضای 
رقابت و نداش��تن آمادگی ش��رکت های بیمه 
برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه ها، منجر 
به ش��کل نگرفتن فض��ای رقابتی و بهره مند 
نشدن از نتایج مثبت بازار رقابتی خواهد شد. به 
این واسطه عمده ترین مشکالت حذف نظام 
تعرفه  ای را باید کاهش درآمدهای شرکت های 
بیمه و بیمه مرکزی در نتیجه کاهش نرخ های 
م��ورد عم��ل در ب��ازار، درخواس��ت نرخ های 
غیرواقعی از س��وی بیمه گذاران به خصوص 
بیمه گذارانی که سهامدار شرکت بیمه هستند 
دانس��ت که البته اعمال نرخ های غیرفنی به 
منظور خارج ساختن رقبا از بازار بروز مشکل 
در اخذ پوشش های اتکایی از بازارهای داخلی 
و خارجی، افزایش سردرگمی بیمه گذاران در 
مواجه��ه با نرخ ه��ای متفاوت به خصوص در 
رش��ته های فاق��د ش��رایط عمومی مصوب و 
استاندارد، افزایش سخت گیری شرکت های 
بیمه در پرداخت خسارت و افزایش شکایات و 
نارضایتی از صنعت بیمه را باید دیگر مشکالت 

پیاده سازی این برنامه عنوان کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحلیل کرد

چالش های شش گانه صنعت بیمه

پرداخ��ت خس��ارت توس��ط صندوق 
تأمین خس��ارت بدنی نس��بت به 4۶ 
س��ال گذشته رش��د 3 هزار درصدی 
داشته است. به گزارش روابط عمومی 
صندوق تأمین خس��ارت بدنی کشور، 
ای��ن نهاد در نزدیک به 4 س��ال اخیر 
ب��ا پرداخت افزون بر 27.233 میلیارد 
ریال خسارت به مردم در سراسر کشور، 
حمایت جدي از قربانیان مستأصل و 
درمانده فاقد هرگونه پوشش بیمه اي 
حوادث رانندگي داشته است. بنابر این 
گزارش این میزان پرداختي در مقایسه 

با 4۶ س��ال گذشته صندوق )1392-
1347( یعني از ابتداي تأسیس تا سه 
س��ال و ده ماه اخیر، حدود 2/14 برابر 
مي باش��د. میانگین خسارت پرداختي 
س��ه سال و 10 ماه اخیر حدود 8.78۵ 
میلیارد ریال س��الیانه مي باش��د که در 
مقایس��ه با 4۶ س��ال گذشته که 27۶ 
میلیارد ریال بوده است، 3183 درصد 
افزای��ش داش��ته اس��ت. در طي این 
مدت، در کنار رس��الت اصلي صندوق 
که حمایت جدي از قربانیان مستأصل 
و فاق��د هرگونه پوش��ش بیمه اي در 

سراس��ر کشور بوده است، با همکاري 
دو نه��اد صندوق تأمین خس��ارتهاي 
بدني و س��تاد دیه، افزون بر 24.8۶2 
نفر از زندان آزاد و یا از زنداني ش��دن 
مقصر جلوگیري ش��ده است و سرانه 
این فعالیت در طي س��نوات اخیر بالغ 
ب��ر 8.020 نفر مي باش��د. اقدام جدي 
در راس��تاي جب��ران تفاوت دیه زن و 
م��رد و پرداخ��ت مابه التف��اوت آن در 
اجراي مف��اد تبصره ماده ۵۵1 قانون 
مج��ازات اس��المي ب��راي اولین بار 
در س��طح کش��ور بطوریکه در طول 

3/10 س��ال اخی��ر، اف��زون ب��ر 11۶ 
میلی��ارد ریال توس��ط صندوق تأمین 
خس��ارتهاي بدن��ي پرداخت گردیده 
اس��ت. تمهیدات گسترده اي در سطح 
صن��دوق جهت کاهش ط��ول دوره 
رس��یدگي و پرداخت غرامت صورت 
پذیرفته اس��ت که نتیجه این اقدامات 
بیانگ��ر کاهش میانگی��ن طول دوره 
رسیدگي در طول 4 سال گذشته از 3 
ماه به حدود 10 روز بوده و در شرایط 
حاضر خوش��بختانه طول دوره مذکور 

به ۵ روز کاهش یافته است.

آزادی 25 هزار زندانی حوادث رانندگی توسط صندوق تأمین خسارت بدنی

بیمه سرمد علی رغم جوان بودن در صنعت 
بیمه کش��ور، موفق به کسب دستاوردهای 
قابل توجهی در بازه مورد بررس��ی ش��ده 
اس��ت، این ش��رکت از زمان شروع فعالیت 
خود تاکنون همواره در سطح یک توانگری 
مالی قرار داشته است. همچنین بر اساس 
آماره��ای منتش��ره توس��ط بیمه مرکزی 

ج.ا.ا، به جهت کمترین میزان ش��کایات بیمه ای، به عنوان 
پاسخگوترین شرکت بیمه شناخته شده است. کسب نشان 
برتر تعامالت الکترونیکی به بیمه سرمد در دومین جشنواره 
وب و کسب وکار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری در بخش 
بنگاه های تجاری بزرگ و اختصاص نشان عالی از هفتمین 

اجالس سراسری مدیریت مشتری مداری 
با رویکرد رضایتمندی به همراه گواهینامه 
از ش��رکت معتبر QAL انگلس��تان از دیگر 
اقدامات مهمی است که این شرکت در 10 
ماهه نخست سال جاری به آن دست یافته 
اس��ت. بیمه س��رمد اعالم کرده که تا پایان 
سال جاری قصد افتتاح هشت شعبه را داشته 
است که از این تعداد تاکنون شش شعبه افتتاح شده است و 
دو ش��عبه دیگر تا پایان س��ال افتتاح خواهد ش��د. در 10 ماهه 
نخست سال 9۶ بیمه سرمد توانسته بالغ بر سه هزار و 323 
میلیارد ریال حق بیمه تولید کند که نس��بت به مدت مش��ابه 

سال قبل رشد 72 درصدی را نشان می دهد. 

علیرضا بیانی��ان مدیرعامل بیمه آرمان در 
پیامی س��الروز تأس��یس این ش��رکت را به 
کارکنان، س��هامداران و ذی نفعان شرکت 
تبریک گفت. متن پیام به این ش��رح است: 
ف��را رس��یدن هیجدهم بهمن، شش��مین 
سالروز تأسیس بیمۀ آرمان را که متقارن با 
ایام مبارک دهۀ فجر و جشن های سالگرد 

پیروزی  انقالب  اسالمی است، به همه مدیران و کارکنان عزیز، 
نمایندگان سختکوش، سهامداران و بیمه گذاران گرانقدر این 
ش��رکت تبریک و تهنیت عرض می نمایم. قطعاً اقدامات و 
دستاوردهای شایسته بیمۀ آرمان در خدمت رسانی به مشتریان 
و بیمه گذاران، نتیجه ی تالش، همدلی، همفکری و هم افزایی 

مدیران و کارکنان متعهد و متخصص این 
شرکت است و سالروز تأسیس بیمۀ آرمان 
بهانه ای است تا از تالش ها و مساعی تمامی 
همکاران عزیزم که برای رشد و توسعۀ این 
ش��رکت از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند، 
تش��کر و قدردانی نمایم. در بخش دیگری 
از پیام بیانیان، مدیرعامل بیمه آرمان آمده 
است: اینجانب از داشتن همکارانی که در کمال صداقت و با 
تکیه بر پشتکار و دانش فنی و حرفه ای خود در مسیر رشد و 
شکوفایی و تحقق اهداف شرکت و رضایت مندی مشتریان، 
سهامداران و ذینفعان حرکت می کنند، بر خود می بالم و ثمرۀ 

زحمات آنها را پاس می دارم.

پیام مدیرعامل بیمۀ آرمان به مناسبت سالروز تأسیسرشد پرتفوی 72 درصدی و سهم ثالث 23 درصدی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید 
کاهش ریس��ک اعتباری ایران به ۵ باعث کاهش هزینه های 

باالسری، بیمه و تسهیل مبادالت کاالیی می شود. 
مس��عود خوانس��اری در گفتگو با ایبِنا درباره کاهش ریس��ک 
اعتباری ایران از 7 به ۵، گفت: یکی از ش��اخصه های مهم در 
ارتب��اط ب��ا س��رمایه گذاری خارجی و هزینه های باالس��ری در 

خریدهای خارجی ریس��ک اعتباری اس��ت. وی با اس��تقبال از 
کاهش ریس��ک اعتباری ایران، افزود: طبیعتًا هر اندازه ریس��ک 
اعتباری کش��ور بهتر ش��ود هم هزینه بیمه کمتر ش��ده و هم 
مبادالت کاالیی با سهولت بیشتری انجام می شود. خوانساری 
یک��ی از دالیل��ی ک��ه باعث بهبود رتبه ریس��ک اعتباری ایران 
ش��ده را تحوالت مثبت بعد از »برجام« دانس��ت و گفت: باید از 

این فرصت ویژه که نگاه دنیا به ایران در زمینه های سیاس��ی 
و اقتص��ادی تغیی��ر ک��رده و جامعه جهانی اعتماد بیش��تری به 
ایران پیدا کرده، نهایت اس��تفاده را ببریم و تعامالت اقتصادی 
پایدارتری را با س��ایر کش��ورها برقرار کنیم. درجه بندی رتبه ها 
در OECD از 1 الی 7 اس��ت و ایران در بهترین حالت در دهه 

هشتاد به رتبه 4 دست یافته بود.

تأثیر مثبت کاهش ریسک اعتباری بر هزینه های بیمه


