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 قدردانی نمایندگان بيمه مرکزی 
ازعملکرد بيمه  کوثر

نمایندگان بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران 
از سرپرس��تی بیمه  کوثر 
استان کرمانشاه بازدید و 
از عملکرد مدیران و کارکنان این شرکت در 
زلزله مناطق غرب کشور قدردانی کردند. به 
گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کوثر؛ در این 
مراس��م که باحضور نمایندگان اداره نظارت 
بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی جمهوری 
بیمه ه��ای  مدی��ران  ای��ران،  اس��المی 
آتش س��وزی و سرپرس��تی کرمانشاه و نیز 
کارکنان س��تاد و سرپرس��تی برگزار ش��د، 
گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده از ساعات 
اولی��ه وق��وع زلزله در مناطق غرب کش��ور 
تاکن��ون به صورت عملک��ردی و تصویری 
ارائه شد. گفتنی است، اعضای تیم نظارتی 
بیمه مرک��زی از اقدامات س��ریع، به موقع و 
رضایت بخش مدیران و کارکنان بیمه کوثر 
در زمین��ه انس��انی، اجتماع��ی و حرفه ای و 
همچنین پی گیری در پرداخت خس��ارت به 
زلزله زدگان استان کرمانشاه تقدیر و تشکر 

کردند.

تندیس سيمين جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران به بيمه »ما« 

رسيد
در هش��تمین دوره جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران، 
بیم��ه »م��ا« موف��ق به 
دریافت تندیس سیمین 
این جایزه ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بیم��ه »م��ا«، هش��تمین دوره جای��زه ملی 
مدیریت مالی ایران، روز دوشنبه ۳۰ بهمن 
ماه س��ال ۹6 با حضور دکتر مرتضی بانک 
مش��اور رییس جمهور، دکتر مهدی راس��خ 
معاون توس��عه مدیری��ت وزارت ارتباطات، 
دکت��ر مجی��د قاس��می ریی��س کل جایزه 
مدیریت مالی ایران و جمعی از مس��ؤولین 
کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه 
در سالن اجالس سران، برگزار شد. با داوری 
نتایج ارزیابی ها توس��ط کمیته داوران، بیمه 
»ما » در پنجمین س��ال حضور خود در این 
جایزه، حائز امتیاز الزم برای دریافت تندیس 
سیمین شد. گفتنی است پیش از این نیز در 
س��ه دوره موفق به کس��ب تندیس بلورین 
ش��ده بود. تندیس سیمین هشتمین جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران با توجه به عملکرد 
مطل��وب و شایس��ته در حوزه های مدیریت 
مالی، شفافیت مالی و توفیق در جذب منابع 
درآمدی بر اس��اس اس��تانداردهای مالی و 
حسابرس��ی به بیمه »ما« اهدا ش��د و وحید 
وثوق مدیر امور مالی این شرکت، تندیس و 

لوح تقدیر این دوره را دریافت کرد.

دریافت چهار نشان برتر 
در اجالس آیتک توسط بيمه 

حکمت صبا
بیم��ه حکمت صبا، چهار 
نش��ان برتر از هشتمین 
اجالس آیتک )مدیران و 
روس��ای ش��رکت های 
ب��زرگ تولیدی و خدماتی کش��ور( دریافت 
کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، 
ش��رکت بیم��ه حکمت صبا در هش��تمین 
آیت��ک )مدی��ران و  اج��الس روس��ای 
ش��رکت های ب��زرگ تولی��دی و خدماتی 
کشور(، نشان زرین نبوغ و مدیریت ایرانی در 
صنعت بیمه کش��ور، اس��تاندارد و جایزه بین 
المللی دسترس��ی آس��ان و کیفیت برتر در 
خدمات بیمه ای از سوی اتحادیه اروپا، نشان 
ملی برترین پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
در صنع��ت بیم��ه کش��ور و نش��ان طالیی 
برتری��ن رواب��ط عمومی خ��الق، توانمند و 
توس��عه محور در صنعت بیمه دریافت کرد. 
برهمین اساس، هشتمین اجالس آیتک که 
با حضور فعاالن اقتصادی کش��ور در مرکز 
همایش های س��ازمان صدا و س��یما برگزار 
گردید، دکتر غالمحسین چایچی مدیرعامل 
بیمه حکمت صبا با حضور در این مراس��م، 

جوایز را دریافت نمود.

اخبار

ی��ک کارش��ناس صنع��ت بیم��ه می گوی��د 
ش��بکه های س��ازماندهی کالهب��رداری از 
صنعت بیمه ایجاد شده اند که با ایجاد جراحات 
ساختگی مبالغ قابل توجهی را از صنعت بیمه 
دریاف��ت می کنن��د و ضروردت دارد که در این 
زمین��ه اقدامات��ی از قبی��ل همکاری بیش��تر 
بی��ن صنعت بیمه، قوه قضائیه، دادس��تانی ها 
و دادس��راهای سراس��ر کش��ور و همچنی��ن 
مهندس��ی انگیزه های کارشناسان قضایی و 
نیروی انتظامی و... صورت گیرد. بهمن المعی 
اظهار کرد: به نظر می رس��د اکنون خطر نفوذ 
ش��بکه های سازماندهی ش��ده کالهبرداری 
از صنعت بیمه در اثر خس��ارت های صوری، 
متقلبانه و س��اختگی و تهدید توانگری مالی 
صنعت بیمه افزایش یافته اس��ت. وی چنین 
توضیح داد: برخی از مواد قانون اصالح بیمه 
شخص ثالث مصوب تیر سال ۱۳۸۷ مجلس 
ش��ورای اسالمی نقاط ضعفی دارد که موجب 
ایج���اد گذرگاه عبور ام��ن برای متخلفین و 
فرصت طلبان متقلب شده است. یکی از این 
موارد ماده ۱6 آن قانون است مبنی بر تکلیف 
شرکت های بیمه گر در پرداخت علی الحساب 
دی��ه جراح��ات تا س��قف حداقل ۵۰ درصد به 
زیان دی��دگان ناش��ی از صدم��ات بدنی در اثر 
حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی 
بر اس��اس گ��زارش مقدماتی دس��تگاه های 
مس��ئول )پلی��س راه و راهنمای��ی و رانندگی، 
مقامات انتظامی و محاکم قضایی و دادسراها 

و پزشکی قانونی(.
این کارش��ناس صنعت بیمه ادامه داد: به این 
ترتی��ب که ب��ه دلیل عدم فرصت کافی برای 
بررس��ی احتمال وقوع خسارت های متقلبانه 
و همچنی��ن ع��دم دقت و هوش��من�دی الزم 
برخی از کارشناس��ان در نهادهای ذی صالح 
برای بررس��ی ص�حت و سقم خ�سارت های 
غی��ر واقع��ی، متقلبان از کانال های رس��می 
مراجع صالحیت دار استفاده کرده و گزارشات 
قانونی به منظور تشکیل پرونده تهیه می شود 
و س��پس متخلف می تواند خس��ارت دریافت 
کند. به این ش��رح، این ماده که برای حمایت 
از زیان دیدگان واقعی تصویب ش��ده اس��ت، 
تس��هیالت و راهکار مناس��بی ب��رای انجام 
اعمال متقلبانه را برای دریافت خسارت های 
غیرقانونی را از ش��رکت های بیمه گر فراهم 
کرده و مبالغ هنگفتی از منابع مالی به صورت 
قانونی از شرکت های بیمه برای خسارت های 

غیر واقعی خارج می شود.
المع��ی اظه��ار ک��رد: اینگون��ه پرونده های 
متقلبانه در خارج از صنعت بیمه طراحی شده 
است. الباه تا کنون نیز تعداد زیادی از متقلبانی 
که با ایجاد جراحت ها و تصادفات ساختگی در 
برخی از اعضای بدن، سر و صورت، پا و... سعی 
در دریافت خس��ارت از صنعت بیمه داشته اند، 
با هوش��یاری کارکنان صنعت بیمه و مقامات 
قضایی و انتظامی کشف شده است. با این حال 
حجم گس��ترده آن نش��ان از فعالیت شبکه ای 
و س��ازماندهی ش��ده این عناصر متخلف در 
سطح کشور دارد. لذا پیشنهاد می شود با اجرای 
آموزش ه��ای الزم حین خدمت هوش��یاری 
عوامل انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی 
افزایش یابد و بازجویی های فنی و کارشناسی 
در محاک��م قضای��ی قب��ل از تنظیم گزارش و 
ارسال مدارک به شرکت های بیمه گر صورت 
بگیرد. به عبارتی با به کار بس��تن دقت الزم 
درکیفیت وقوع تصادفات س��اختگی و میزان 
جراحات متقلبانه و ش��یوه های مورد اس��تفاده 
کالهبرداران در پرونده های کشف شده، باید 

جلوی وقوع این قبیل تخلفات را گرفت.
عضو س��ابق هیات مدی��ره بیمه ایران چنین 
ادام��ه داد: خط��ر هج��وم و چنگ ان��دازی به 
منابع مالی بیت المال در ش��رکت های دولتی 
و بخ��ش خصوص��ی در صنع��ت بیم��ه طبق 
اخبار موثق منتش��ره در رس��انه های گروهی 
به صورت ش��بکه ای و س��ازماندهی ش��ده رو 

به رشد بوده است، برای مثال طبق اظهارات 
مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی 
دادگس��تری اس��تان ف��ارس، هزینه ه��ای 
خسارت های ساختگی در آن استان در حدود 
۵۰۰ میلیارد ریال برآورد و کش��ف ش��ده است 
و گزارش رس��انه ای رئیس دادگستری استان 
اصفهان در بهمن ماه سال جاری در شهرستان 
برخوار نشان می دهد نزدیک به ۲۰۰ میلیارد 
ریال پرونده های خس��ارت صوری شناسایی 
ش��ده اس��ت. بنابراین اگر مش��ابه این اعداد و 
ارقام خس��ارت صوری در تمام اس��تان های 
کش��ور وجود داشته باش��د رقم سرسام آوری 
از س��وی اف��راد متقل��ب و متخل��ف ب��ه کلیه 
ش��رکت های بیمه گر فقط در دریافت دیات 

تحمیل می شود.
این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: برای 
مقابل��ه ب��ا ترفندهای متخلفان بیمه، باید بین 
صنع��ت بیمه، ق��وه قضائیه، دادس��تانی ها و 
دادسراهای سراس��ر کشور، نیروی انتظامی، 
پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، حراس��ت ها 
و واحده��ای بازرس��ی و نهاده��ای امنیت��ی 
برای کش��ف و شناس��ایی این عوامل متقلب 
هماهنگی س��اختاری صورت گیرد. همچنین 
ضرورت دارد که در واحدهای پرداخت خسارت 
مالی و جانی صنعت بیمه و سایر دستگاه های 
مس��ئول مانند نیروی انتظامی و قوه قضاییه 
و پزش��کی قانون��ی از کارشناس��ان خب��ره و 
متخص��ص و آموزش دیده در امر شناس��ایی 

افراد متقلب و کشف خسارت های غیرقانونی 
و صوری استفاده شود. آنطور که ایسنا گزارش 
داده المعی بر مهندس��ی انگیزه های مادی و 
معنوی کارشناس��ان قضایی، انتظامی، پلیس 
راه و راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه تاکید 
کرد و گفت: در جهت مبارزه با فس��اد عناصر 
متقل��ب در بیمه ه��ای اتومبیل و س��ایر موارد 
مشابه و همچنین به منظور کشف و شناسایی 
آن ه��ا چنین اقدامی الزم اس��ت ضمن اینکه 
باید مکانیزمی طراحی ش��ود که برای کش��ف 
پرونده ه��ای صوری و س��اختگی به آن افراد 

پاداش اعطا شود.
المعی بیان کرد: ش��یوه و راهکارهای ایجاد 
خسارت های صوری متقلبین و نوع جراحات 
مورد اس��تفاده اکثراً مش��ابه و مشخص بوده و 
نقاطی از بدن را مورد جراحات متقلبانه انجام 
می دهن��د ک��ه موجب فوت آن ها نش��ود و لذا 
نوع فعالیت این شبکه ها که مانند شبکه های 
هرمی گلد کوئیست طراحی شده اند در صورت 
دقت و تیز بینی کارشناس��ان در پرونده های 
تشکیل شده در سراسر کشور قابل تشخیص 
و پیش��گیری خواهد ب��ود. وی ادامه داد: باید 
پرونده های مش��کوک به خس��ارت متقلبانه 
در کمیته های مش��ترک صنعت بیمه، نیروی 
انتظام��ی، ق��وه قضایی��ه و پزش��کی قانونی 
و واحده��ای اتومبی��ل، حقوق��ی و حراس��ت 
ش��رکت های بیمه گر بررس��ی مجدد ش��ود 
تا عناصر فاس��د شناس��ایی و به صورت یک 

اقدام مش��ترک از دریافت خسارت غیرقانونی 
جلوگی��ری ش��ود و همچنی��ن باید واحدهای 
تخصص��ی تهیه و تنظی��م گزارش تصادفات 
جرح��ی، فوتی و ش��عب مس��تقل قضایی در 
دس��تگاه های مس��ئول طبق قانون شخص 
ثال��ث تش��کیل ش��ود و همچنی��ن صندوق 
پرداخ��ت خس��ارت های جرح��ی و فوتی در 
صنعت بیمه به منظور پیش��گیری از دریافت 
خسارت های متقلبانه به صورت مشترک مانند 
طرح مشترک شتاب بانکی ایجاد شود تا افراد 
متقلب به صورت یکپارچه شناسایی و جریان 

فساد متقلبانه در صنعت بیمه نفوذ نکنند.
المعی بیان کرد: با عنایت به حجم عظیم سهم 
خسارت های پرداختی در رشته بیمه شخص 
ثالت اتومبیل در س��ال ۱۳۹۵ و س��هم ۳۵.۳ 
درصدی رشته ثالث و مازاد در چهار ماهه ۱۳۹6 
از کل فعالیت این صنعت در کش��ور، به نظر 
می رسد از مهمترین گلوگاه های تهدید کننده 
مناب��ع مالی صنعت بیمه واحدهای خس��ارت 
اتومبیل در این صنعت است که عوامل متقلب 
و فاسد طرح نفوذ شبکه ای را برای پول ش�ویی 
و کالهب�رداری در خسارت های مالی و جانی 
برنامه ریزی کرده اند. این کارش��ناس صنعت 
بیمه ادامه داد: البته در رشته های بی�مه آتش 
س��وزی، مهن�دسی و مس��ئولیت، بیمه های 
باربری و درمان و هزینه های بیمارس��تانی و 
مراکز پزشکی نقشه ها و سناریوهای متقلبانه 
ب��رای دریاف��ت خس��ارت های غیرقانونی و 
عم��دی وجود دارند که ضرورت هوش��یاری 
کارشناسان شرکت های بیمه و شبکه فروش 
و همچنی��ن اعم��ال مدیریت ریس��ک فنی و 
حرف��ه ای به منظور حفظ و حراس��ت از منابع 
مالی صنعت بیمه یک امر بسیار حیاتی است. 
به هرحال حفظ سالمت اداری و مالی صنعت 
بیمه و مقابله با فساد در افزایش توانگری مالی 
و پای��داری کس��ب و کار ای��ن صنعت و حفظ 
حقوق بیمه گذاران و س��هامداران و توس���عه 
خدم��ات نوین بیمه گ��ری و افزایش اعت�ماد 
مشتریان وفادار به صنعت بیمه نقش اساسی 

ایفا می کند. 
ضمن��ًا ب��ا توج��ه ب��ه حج��م قاب��ل توج��ه 
کالهبرداریهای انجام شده مقتضی است که 
با عناصر متقلب، قوه محترم قضائیه تش��دید 
مجازات را طبق قانون دائمی شدن بیمه های 
ش��خص ثالث و قانون مبارزه با پولش��ویی در 

دستور کار خویش قراردهند.

یک کارشناس صنعت بيمه تشریح کرد

ایجاد شبکه های سازماندهی شده برای کالهبرداری از صنعت بیمه

یک کارشناس اقتصاد بین الملل گفت: هرچه سهم صنعت بیمه 
در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیش��تر باش��د، اقتصاد 
آن کشور پیشرفته تر خواهد بود. غالمحسن طاهری اظهار کرد: 
در کشور های توسعه یافته صنعت بیمه توانسته جای خود را باز 
کرده و به اقتصاد کشور کمک کند، در حالیکه در کشور ما هنوز با 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کند. وی با اشاره به اینکه کشور ما 

جزو کشور های حادثه خیز است، گفت: بیمه به عنوان یک مؤلفه 
اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها داشته و هرچه سهم 
صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشتر باشد، 
اقتصاد آن کش��ور پیش��رفته تر خواهد بود. این کارشناس اقتصاد 
بین الملل به روز نبودن قوانین را از دیگر مشکالت صنعت بیمه 
دانست و گفت: نیاز است که دولت الیحه ای را برای این امر به 

مجلس ارائه دهد. این کارش��ناس اقتصادی گفت: به طور حتم 
با ورود س��رمایه گذاران خارجی در عرصه های اقتصادی کش��ور 
به ویژه درصنعت بیمه، تحول چشمگیری را شاهد خواهیم بود. 
به نوش��ته باش��گاه خبرنگاران، طاهری در پایان گفت: س��رمایه 
گذاران خارجی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف 

اعالم آمادگی کردند.

جایگاه صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی

کسبرتبهاولگروهمؤسساتبیمهایتوسطبیمهآسیا
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه آس��یا و 
بنابر اعالم مرکز رتبه بندی ش��رکت های 
برتر س��ازمان مدیریت صنعتی، بیمه آسیا 
دربیس��تمین سال رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران و در میان ۵۰۰ ش��رکت بزرگ 
کشور با در نظر گرفتن ۳۳ شاخص و ۱۱ پله 
صعود، برای چهارمین س��ال متوالی، رتبه 
اول گروه مؤسس��ات بیمه ای شرکت های 

برتر ایران را کسب کرد. 
بنابرای��ن گ��زارش، در مراس��می ک��ه ب��ا 

حضوروزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
مس��ئوالن س��ازمان مدیری��ت صنعتی و 
مرکز رتبه بندی شرکت های برتر، مدیران 
عامل ش��رکت های برترای��ران و فعاالن 
اقتصادی کش��ور در مرک��ز همایش های 
بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��د، بیمه 
آس��یا ب��رای چهارمی��ن س��ال متوالی به 
عنوان رتبه اول گروه مؤسس��ات بیمه ای 
ش��رکت های برتر ایران معرفی ش��د. بنابر 
اعالم س��ازمان مدیریت صنعتی، این رتبه 

بن��دی ب��ا فراهم نمودن آم��ار و اطالعات 
شفاف و مفید در مورد بنگاه هاي اقتصادي 
کش��ور، فضاي روش��ن تري از کسب و کار 
اقتصادي کشور ارائه مي دهد و به مدیران 
بنگاه ه��ای اقتصادی، سیاس��ت گذاران و 
پژوهش��گران، یاري مي رساند تا شناخت 
و درک دقیق تري از مقیاس، ساختار مالي 
و اقتص��ادي صنایع و بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگ کشور بیابند. هم چنین هدف از رتبه 
بندی شرکت های برتر ایران شفاف سازی 

فض��ای کس��ب و کار و جای��گاه اقتصادی 
شرکت های ایران و رتبه بندی آن ها از نظر 
میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف 
گس��ترش رقابت در فضای کس��ب و کار 
بنگاه های اقتصادی بیان شده است. بنابر 
این گزارش، بیمه آسیا به عنوان بزرگترین 
بیمه خصوصی کشور، حائز رتبه اول گروه 
مؤسس��ات بیمه ای شرکت های برتر ایران 
در چهار س��ال متوالی در بین صد ش��رکت 

برتر کشور شد.

بیمهالبرزپنجاهوششمینشرکتبرترکشور
براس��اس اع��الم س��ازمان مدیری��ت 
صنعتي ایران،  شرکت بیمه البرز امسال 
نیز در میان صد شرکت برتر ایران قرار 
گرف��ت و ب��ا هفت پله صعود نس��بت به 
س��ال گذش��ته در رتبه ۵6 قرار گرفت. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بیمه البرز، 
این ش��رکت پی��ش از این نیز طي چند 
سال گذشته در میان ۱۰۰ شرکت برتر 
کش��ور قرار داش��ت و بر اس��اس اعالم 

س��ازمان مدیریت صنعتي ایران، سال 
جاري نیز عالوه بر قرار گرفتن در لیست 
یکصد شرکت برتر،  توانست رتبه سوم 
می��زان فروش را در بین ش��رکت هاي 
بیمه خصوصي کسب کند. این گزارش 
حاکي است شرکت بیمه البرز با فروش 
۲۱ هزار و ۸۲۹ میلیارد ریالي، پرش��ي 
هفت پله ای داشت و رتبه خود را از 6۳ 
به ۵6 رس��اند. ش��رکت بیمه البرز سال 

گذش��ته نیز در میان صد ش��رکت برتر 
ای��ران ق��رار گرفت و ب��ا ۱6 پله صعود 
نسبت به سال ماقبل آن در رتبه 6۳ قرار 
گرفت. بنا بر این گزارش، شرکت بیمه 
البرز طي س��ال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ در 
مجموع توانس��ته است در میان یکصد 
ش��رکت برتر 4۲ پله صعود کند و رتبه 
خود را از ۹۸ به ۵6 برساند. این گزارش 
حاکي اس��ت، سازمان مدیریت صنعتي 

براي نوزدهمین سال متوالي، فهرست 
ش��رکت های برتر کش��ور را براس��اس 
سال مالي ۱۳۹۵ اعالم کرد. در ارزیابي 
ش��رکت های بیم��ه، درآم��د بیمه ای و 
درآم��د حاصل از س��رمایه گذاری ها به 
عنوان ش��اخص های مورد اس��تفاده در 
نظر گرفته شده است که بر این اساس 
بیمه البرز براي چندمین سال، در لیست 

صد شرکت برتر کشور قرار گرفت.


