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جذب نمایندگی و
صدور مجوز بیمه نامه عمر و 

سرمایه گذاري بیمه حکمت صبا 
ش��رکت بیمه حکم��ت صبا،تصمیم دارد 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن آیین نامه ش��ماره ۷٥ 
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران و 
با توجه به ضوابط و ش��رایط ذیل اقدام به 
جذب نمایندگی در سراس��ر کش��ور نماید. 
متقاضیان واجدین ش��رایط می توانند پس 
از دریافت فایل رزومه ، نس��بت به تکمیل 
آن اقدام نموده و آنرا به پس��ت الکترونیک 
 R&D@Hekmat-insurance.com
ارس��ال نمایند. ب��ه گزارش روابط عمومی 
بیم��ه حکم��ت ، بیمه حکم��ت صبا مجوز 
صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود 
را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
دریافت کرد. بر اساس این گزارش، شرکت 
بیم��ه حکمت صبا در راس��تای مش��تری 
مداری و حفظ حقوق بیمه گذاران ، موفق 
به اخذ مجوز صدور بیمه نامه عمر و سرمایه 
گذاری از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران گردید.

بیمه البرز رتبه اول انفورماتیک 
را کسب کرد 

ش��رکت بیمه البرز امس��ال نی��ز رتبه اول 
ح��وزه انفورماتی��ک صنعت بیمه را به خود 
اختص��اص داد. به گزارش روابط عمومي 
بیمه البرز، با ارزیابي هاي صورت گرفته از 
س��وي بیمه مرکزي، شرکت بیمه البرز در 
زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات، حایز 
کس��ب رتبه اول ش��د. این گزارش حاکي 
اس��ت، این ارزیابي ها از س��وي اداره کل 
فناوري ارتباطات و اطالعات بیمه مرکزي 
، مطاب��ق ب��ا اصول و معیارهاي تخصصي 
و علمي و بر اس��اس ش��ش شاخص اصلي 
»س��نهاب«، »نرم افزارهاي پش��تیباني و 
س��تادي«، »زیر ساخت ارتباطات و مرکز 
داده«، »امنی��ت«، »خدمات الکترونیک و 
پرتال« و »مدیریت منابع و فاوا « صورت 
گرفته است. بنا بر این گزارش،  سال ۱۳٩٥ 
نیز بیمه البرز توانست رتبه اول انفورماتیک 
را در بین تمامي ش��رکت هاي بیمه کسب 

کند.

عملکرد بیمه کوثر در نخستین  
ماه سال 96 

س��هم بیمه های زندگی از پرتفوی شرکت 
در فروردین٩٦ به حدود ۴٠درصد رسید.

ب��ه گزارش روابط  عموم��ی و اعالم مدیر 
برنامه ری��زی توس��عه و پای��ش عملک��رد 
بیمه کوث��ر؛ حق بیم��ه تولی��دی ش��رکت 
بیمه کوث��ر در فروردی��ن ٩٦ با ٥/۴درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بال��غ بر ٦۱میلیارد تومان ش��د. ابوالفضل 
آقادادی از کاهش ٥٢درصدی سهم رشته 
ش��خص ثالث و مازاد از پرتفوی ش��رکت 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خبرداد 
و گفت: در فروردین  ماه س��ال جاری سهم 
رش��ته ش��خص ثالث و مازاد ۱/۳۴درصد 
ب��وده اس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه در مدت 
یادش��ده، ش��رکت بیمه کوثر ٢۴ میلیارد 
تومان خس��ارت به بیمه گ��ذاران پرداخت 
کرده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: سهم رشته 
شخص ثالث و مازاد ٢۳ درصد، سهم بیمه 
درمان ۳۸ درصد و سهم بیمه های زندگی 
۱۸درص��د از خس��ارت های پرداختی بوده 
اس��ت. مدیر برنامه ریزی توس��عه و پایش 
عملکرد بیمه کوثر افزود: نس��بت خسارت 
شرکت بیمه  کوثر در این مدت ٦/۳٩ درصد 

بوده است.

بازدید مدیریت عامل بیمه دی 
از شعبه اسالمشهر 

مدیر عامل و معاون شبکه فروش و توسعه 
بازار بیمه دی از ش��عبه اسالمش��هر بازدید 
کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه دی، 
مدیر عامل و معاون شبکه فروش و توسعه 
بازار بیمه دی از ش��عبه اس��الم شهر بازدید 
کردند. پس از بازدید از بخشهای مختلف 
ش��عبه در نشس��تی که با حضور میهمانان 
تش��کیل شد، مدیریت ش��عبه اسالمشهر 
گزارشی کلی از عملکرد شعبه اسالمشهر 

از زمان تاسیس تا کنون ارائه کرد.

محس��ن ثابت؛ مدیر بیمه های مهندس��ی و طرح های خاص 
بیمه نوین گفت: طبق برنامه عملیاتی که در س��ال ٩٥ طراحی 
کرده ایم حضوری فعال و مس��تقل در بیمه های انرژی هدف 
گذاری ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه نمایش��گاه نفت تهران 
برای بیمه نوین به عنوان یک بازار بالقوه محس��وب می ش��ود، 
اذعان داش��ت: در س��ال های گذشته معمواًل قراردادهای بیمه 

نوین به صورت اش��تراکی با ش��رکت های بزرگ تر بوده اما در 
نظ��ر داری��م ضم��ن حفظ تعامل با ش��رکت های دیگر بیمه ای 
در این زمینه به صورت مس��تقیم و پررنگ تر حاضر ش��ویم، در 
 این راس��تا بدنه ش��رکت را به لحاظ نیروی کارشناس��ی تقویت 

کردیم.
ثابت با بیان اینکه در تالش��یم تا پرتفوی خود را در حوزه بیمه 

ه��ای انرژی و مهندس��ی توس��عه دهیم، گف��ت: با رفع تحریم 
ه��ا در نظ��ر داری��م قرارداد اتکایی با ش��رکت های خارجی نیز 
داشته باشیم، اگر چه که هنوز تحریم ها به طور کامل به ویژه 
در حوزه مراودات مالی رفع نش��ده اس��ت و در تالش��یم س��هم 
 بیم��ه نوی��ن در بیم��ه های انرژی را تا س��قف ٦ درصد افزایش 

دهیم.

دستاوردهای بیمه ای بیمه نوین در نمایشگاه نفت تهران 

رئیس کل بیمه مرکزي در گزارشي، پیشرفت 
هاي صنعت بیمه در دولت یازدهم را تشریح 

کرد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ي و امور بین الملل 
بیم��ه مرک��زي، دکت��ر همتي از رش��د ۱۱۱ 
درص��دی حق بیمه تولی��دی صنعت بیمه در 
چهار سال گذشته خبر داد و گفت: مقدار حق  
بیمه تولیدی ش��رکت های بیمه مس��تقیم در 
سال ۱۳٩٥، به حدود ٢٢۷.٢ هزارمیلیارد ریال 
رسیده که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک 
٢٢.٥ درصد رشد نشان می دهد؛ ضمن اینکه 
میزان حق بیمه تولیدی در این مدت، ۱۴٦.٢ 
هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱ درصد افزایش 

داشته است.
رئی��س کل بیم��ه مرکزی در خصوص رش��د 
ضریب نفوذ بیمه در کش��ور افزود: پیش بینی 
می ش��ود که این ضریب در س��ال ۱۳٩٥ به 
حدود ٢.٢ درصد برسد و این شاخص طی دوره 
فعالیت دولت کنونی ٠.٥ واحد بهبود یافته؛ در 
این میان، رشد حق بیمه سرانه نیز حدود ۱٠٥ 
درصد بوده است؛ به این معنا که در سال ۱۳٩٥ 
حق بیمه س��رانه بیمه های بازرگانی بر اساس 
برآورد آمار جمعیت توس��ط مرکز آمار ایران، 
معادل ۳.٥ میلیون ریال بوده اس��ت که حدود 
۱٩.٩ درصد در مقایس��ه  با س��ال قبل افزایش 
داشته؛ اما اگر بخواهیم این شاخص را در دوره 
چهارس��اله فعالیت دولت برآورد کنیم، حدود 

۱٠٥ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: میزان انحصار در بازار بیمه 
برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن در سال 
۱۳٩٥، به عدد ۱۷۳۳ رسید که نسبت به سال 
٩۱ معادل ٥٩۱ واحد کمتر شده و ٢٥.۴ درصد 
این ش��اخص بهبود یافته اس��ت؛ این درحالی 
است که سهم بخش غیردولتی در این میان، 
۸ درصد رشد داشته است؛ اما به هرحال هدف 
بیمه مرکزی، ارتقای س��هم بخش غیردولتی 
از کل حق بیمه های تولیدی بازار بیمه کشور 
است و بر همین اساس در سال ۱۳٩٥، شرکت 

بیمه ایران در نقش تنها ش��رکت بیمه دولتی 
به همراه ٢٩ ش��رکت بیمه غیردولتی )به غیر 
از ٢ شرکت بیمه اتکائی( در بازار بیمه کشور 

فعالیت کردند.
همتی گفت: در پایان سال ۱۳٩۱ سهم بخش 
غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور 
٥۴.٦ درصد بوده که در سال ۱۳٩٥ به ٦٢.٦ 
درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر 

دولتی در صنعت بیمه کشور است.
وی از برنامه های بیمه مرکزی برای افزایش 
سهم حق بیمه زندگی خبر داد و افزود: نسبت 
سهم حق  بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت 
 بیمه در بازار بیمه کش��ور در س��ال ۱۳٩۱ به 
۷.۸ درصد رسیده بود که این نسبت طی سال 
چهارم فعالیت دولت یازدهم، به ۱۳.۴ درصد 

رسیده و٥.٦ واحد درصد افزایش یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره به افزایش 
می��زان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت 
خس��ارت بیمه گذاران در راس��تای حمایت از 
حق��وق آنها گفت: خس��ارت پرداختی صنعت 
بیم��ه ک��ه به نوعی نش��ان دهنده میزان ارائه 
خدم��ات ش��رکت های بیمه ب��ه بیمه گذاران 
اس��ت، تا پایان س��ال ۱۳٩٥ به حدود ۱۸٠.٢ 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 

۱۳٩۱، حدود ٢.۳ برابر شده است.
وی از افزایش تعداد شرکت های بیمه در دولت 
یازدهم خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه 
فعالیت ٥ شرکت بیمه) سرمد و تعاون، تجارت 
نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه صادر شده 
اس��ت. همچنین در راستای گسترش هدایت  

شده فعاالن بازار بیمه، در دوره ۴ ساله ٩٢ الی 
٩٥، همراه با افزایش تعداد شعب شرکت های 
بیمه و رس��یدن آن به ۱٠۷٩ ش��عبه در سراسر 
کشور)٢۱۸ شعبه طی دوره ۴ ساله اضافه شده 
اس��ت(، حدود ۴۴٠٠٠ نماینده بیمه فعال )که 
۱٠٦٠۴ نماینده طی دوره چهارس��اله اضافه 
شده اند(که از این تعداد نزدیک ۱٠٦٠٠ مورد، 
نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر هستند 
از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش 

شبکه فروش است.
همت��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اهمیت اج��رای دقیق 
سیاس��ت های راهب��ردی ابالغی در صنعت 
بیمه، مهمترین برنامه های س��ال ۱۳٩٦ بیمه 
مرکزی را رونق تولید و اش��تغال اعالم کرد و 
گفت: امیدوارم در سال جدید بتوانیم با اجرای 

تدریجی اس��تاندارد بین المللی گزارش��گری 
مال��ی )IFRS( در صنع��ت بیم��ه در تحق��ق 
ارتق��ای ش��فافیت مالی موسس��ات بیمه گام 
های اساسی برداشته شود. وی ابراز امیدواری 
کرد: با هماهنگی و همس��ویی بین س��ازمان 
حسابرس��ی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی 
و بیم��ه مرکزی و ش��رکتهای بیم��ه بتوانیم 
هرچه سریعتر مقررات ۴IFRS- را اجرایی و 
صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی 

را برمبنای آن ارائه دهیم.
همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای 
فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان طی 
دول��ت یازده��م خبر داد و با اش��اره به اهمیت 
ش��ناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه 
ای و آش��نایی ب��ا قابلی��ت ه��ا و ظرفیت های 
صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش 
بیم��ه را از مقاط��ع ابتدایی آغاز کنیم در آینده 
ش��اهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت 
رف��اه اجتماع��ی پایدار خواهیم ب��ود؛ البته در 
چند دهه اخیر نظام آموزش��ی کش��ور کمتر به 
مفاهی��م بیم��ه و صنعت بیمه پرداخته اس��ت 
اما خوش��بختانه در س��ال جاری، مطالب بیمه 
ای در مقاطع مختلف و رش��ته های گوناگون 
تحصیلی در مدارس و هنرستان های سراسر 

کشور، تدریس خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از گنجاندن مطالب بیمه 
ای در کتب درسی گفت: بی تردید درج مطالب 
بیمه ای در کتب درسی نه تنها نسل نوجوان 
و ج��وان، بلک��ه معلم��ان و خانواده ها را نیز با 
مفاهیم بیمه ای آشنا می کند و قطعا با تداوم 
این امر، فرهنگ بیمه در جامعه به شکل معنا 

داری افزایش می یابد.
همتی، نقش آموزش را در توسعه پایدار صنعت 
بیمه، حیاتی دانست و گفت: آموزش بیمه در 
سنین پایین تر موجب رشد و شکوفایی صنعت 
بیمه است، لذا باید ابعاد گوناگون اقتصادی و 
اجتماعی این صنعت به درستی تبیین شود تا 

افق های توسعه ای قابل دسترس باشد

رئیس کل بیمه مرکزي خبر داد

رشد 100 درصدي صنعت بیمه در دولت یازدهم

اخبار

ش��رکتهای بیمه دی، دانا، ملت و حافظ، س��امان ، ایران 
معین و آس��ماری از جمله ش��رکتهایی هس��تند که در سال 
٩٥ نس��بت به س��ال ٩۴ رش��د باالی ٥٠ درصد در تولید 
حق بیمه داش��تند. برنده اصلی این بازار ش��رکت های بیمه 
دانا و ملت هس��تند که هرکدام به ترتیب از رش��د منفی ٢ 
درص��د و منف��ی ۱٦ درص��د به رقم مثبت ٦٥,٥۸ و ٥۸,٦۳ 
درص��د رش��د رس��یدند که تحول بزرگ��ی در صنعت بیمه 

ایران تلقی می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، از مجموع حق بیمه 
ه��اي تولی��دي ٢۷۷,٢ هزار میلی��ارد ریالی ، ۳۴,۷ درصد 
متعل��ق به بیمه ایران )تنها ش��رکت بیم��ه دولتی ایران( ، 
۱٠,٢۸ درصد به بیمه آسیا ، ۸,۸٦ درصد به بیمه دانا، ۷,۷۴ 
درصد به بیمه پارس��یان و ٦,٢۸ درصد به بیمه البرز تعلق 
دارد. در واقع  این  ٥ ش��رکت  بیمه یعنی ایران، آس��یا، دانا، 

البرز و پارس��یان )هر یک داراي س��هم بیش��تر از ٦ درصد( 
درمجموع ٦/٦۸ درصد از حق بیمه تولیدي بازار را به خود 
اختصاص داده اند. هرچند از مجموع  ۱۸٠,٢ هزار میلیارد 
ریال خس��ارت پرداختی نیز ۴۱,۴٩ درصد متعلق به بیمه 
ایران، ۱۱,۴۴ درصد به بیمه اس��یا و ۷,٦۴ درصد به بیمه 
الب��رز بود. گفتنی اس��ت که رش��د ح��ق بیمه هاي تولیدي 
و خس��ارتهاي پرداختي )نس��بت به س��ال ٩۴( به ترتیب 
٥/٢٢ درصد و ۸/٢۴ درصد اس��ت. س��ه رشته  بیمه درمان، 
حوادث راننده و شخص ثالث- مازاد )به ترتیب با: ۸۴/٩، 
۷٢ و ۴/۷۱ درصد(، نس��بت خس��ارتي باالتر از بازار بیمه 
داش��تند. پس از آنها، بیمه بدنه اتومبیل )با ۷/٦٢ درصد( 
نسبت خسارتي باالتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت 
خس��ارت بازار بیمه پائین تر اس��ت. صدور تعداد بیمه نامه 
 ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود ۴/۱٥ درصد 

و ۸/۳٠ درصد، بیشتر از سال ۱۳٩۴ است. در حال حاضر 
٢٩ ش��رکت در لیس��ت بیمه مرکزی قراردارند که از س��ال 
۱۳٩٦ س��ه ش��رکت به آن افزوده خواهد ش��د . در واقع سه 
ش��رکت بیمه تجارت نو، ش��رکت تخصصي بیمه زندگي 
خاورمیانه و ش��رکت بیمه حکمت صبا پروانه فعالیت خود 
را )به ترتیب در اردیبهش��ت، بهمن و اس��فند ماه ۱۳٩٥( از 
بیم��ه مرکزي ج.ا.ایران اخذ نمودند. لذا تعداد ش��رکتهاي 
بیمه از ٢٩ ش��رکت طي س��ال ٩۴ به ۳٢ ش��رکت بیمه در 
سال ٩٥ افزایش یافت. همچنین  تعداد نمایندگان جنرال 
به بیش از ۳۳۴٠٠ نماینده فعال، نمایندگان عمر به حدود 
۱٠٦٠٠ نماین��ده فع��ال )کل نماین��دگان بیمه به بیش از 
۴۴٠٠٠ نماینده فعال(، تعداد کارگزاران بیمه به حدود ٦٥٠ 
کارگزاري فعال و تعداد ارزیابان خس��ارت به ٢۱۴ ارزیاب 
فعال رسیده است. بدین ترتیب، مجموع تعداد شبکه فروش 

و خدمت رساني صنعت بیمه طي سال ۱۳٩٥ در مقایسه با 
سال گذشته ۴/۱٦ درصد رشد و در سراسر کشور گسترش 
پیدا کرد. شعب شرکتهاي بیمه نیز از تعداد ۱٠۴۳ شعبه به 
تعداد ۱٠۷٩ شعبه در سال مورد بررسي افزایش داشت که 
در اقصي نقاط کشور پراکنده شده اند. انحصار بازار بیمه بر 
مبناي شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد ۱۷۳۳ رسیده 
است )۱۸۱ واحد کمتر از سال ۱۳٩۴ و معادل ٥/٩ درصد 
بهب��ود.( حق بیمه س��رانه به ح��دود ٥/۳ میلیون ریال مي 
رس��د که تقریبا ٢٠ درصد بیش��تر از مقدار س��ال ٩۴ بوده و 
توسط ٩/۷٩ میلیون نفر ایراني در سال ٩٥ پرداخت شده 
است. در خصوص شاخص ضریب نفوذ بیمه، هر چند آمار

GDP س��ال ٩٥ از ط��رف بان��ک مرکزي ج.ا.ایران اعالم 
نش��ده اس��ت اما پیش بیني مي ش��ود که ضریب نفوذ بیمه 

در سال ۱۳٩٥  به حدود ٢/٢ درصد برسد.

شركت های بیمه دانا و ملت برند گان اصلی صنعت بیمه در سال 95

 بیمه آسیا 150 میلیارد ریال خسارت پرداخت كرد 
بیمه آس��یا ۱٥٠ میلیارد ریال به عنوان علی الحس��اب خس��ارت وارد ش��ده به ش��رکت کروز پرداخت کرد. به گزارش 
روابط عمومی بیمه آسیا، معاون بیمه های اموال بیمه  آسیا در نشستی چک ۱٥٠ میلیارد ریالی به عنوان علی الحساب 
خسارت وارد شده به شرکت کروز را تحویل مسئوالن این شرکت داد. بنا بر اعالم معاونت بیمه های اموال بیمه آسیا، 
ش��رکت کروز تحت پوش��ش بیمه آس��یا قرار دارد وبا توجه به اهمیت و فوریت این موضوع و خط مش��ی بیمه آس��یا در 
پرداخت خس��ارت های بنگاه ها و واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن، پرونده خس��ارت ش��رکت کروز به 
صورت ویژه در دست رسیدگی است و پس از دریافت اسناد و مدارك بیمه گذار و گزارش های کارشناسی شرکت  
ارزیاب خسارت، مابقی خسارت در چارچوب بیمه نامه صادر شده، پرداخت خواهد شد. این گزارش می افزاید،کارخانه 
شرکت کروز در مورخ٢۴/۱/۱۳٩٦دچار آتش سوزی شد که خساراتی به ساختمان ها،موجودی و ماشین آالت وارد 
ش��د و به دلیل اهمیت موضوع و وس��عت خس��ارت ،روز بعد از حادثه توس��ط مدیر عامل،معاون فنی بیمه های اموال 

و مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا مورد بازدید قرار گرفت.

تقدیر از كارمندان دانش پژوه بیمه سرمد 
 طی مراسمی با حضور اسماعیل دلفراز، مدیرعامل و مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه شرکت بیمه سرمد، از 
تالش های کارکنان این مجموعه در ارائه مقاالت پژوهش��ی تخصصی تقدیر ش��د. به گزارش روابط عمومی بیمه 
سرمد، طی مراسمی با حضور اسماعیل دلفراز، مدیرعامل و مهدی مهدوی، معاون طرح و توسعه شرکت بیمه سرمد، 
از تالش های کارکنان این مجموعه در ارائه مقاالت پژوهشی تخصصی تقدیر شد. در جریان این نشست، دلفراز با 
اشاره به حضور نیروهای متخصص و جوان شرکت بیمه سرمد، بر لزوم دانش افزایی در حوزه های تخصصی تاکید 
و از کارمندانی که برای ارتقای س��طح دانش این مجموعه تالش کرده اند، قدردانی کرد.مدیرعامل ش��رکت بیمه 
سرمد با تاکید بر لزوم حمایت از کارکنان دانش پژوه گفت:»گرچه میانگین سنی در شرکت بیمه سرمد پایین است 
اما خوش��بختانه میانگین س��طح علمی کارکنان این ش��رکت باال بوده و در س��الهای اخیر، بارها شاهد افتخار آفرینی 
اعضای خانواده سرمد در عرصه های علمی بوده ایم.« وی افزود:»تردیدی نیست که شرکت جوان سرمد با تکیه بر 

دانش کارکنان خود، می تواند گام های موثری را در برطرف کردن چالش های پیش روی صنعت بیمه بردارد.«


