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آرامش برای همه  ،اطمینان برای یک صنعت

نه��اد ناظ��ر صنعت بیمه به اقتض��ای اتفاقات روز حوزه های
اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی ،برنامه های راهبردی
خود را پیش می برد .همه گیری ویروس کرونا حادثه کوچکی
نبود که فعالیت های صنعت بیمه و بخش های نظارتی آن را
با تغییراتی روبرو نکند .آنچه در پی می آید گزارشی از عملکرد
نهادناظر صنعت بیمه اس��ت که در کنار دس��تاوردهای ریز و
درش��ت نه نیم نگاه بلکه نگاه عمیقی هم به مهار پیامدهای
ویروس کرونا و کاهش تلفات روانی آن داشته و دارد.
گزارش مختصر زیر نگاهی دارد به عملکرد و دس��تاوردهای
این صنعت:

شمای کلی صنعت


شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه
 24شرکت بیمه غیردولتی :آسیا ،البرز ،دانا ،پارسیان ،توسعه،
رازی ،کارآفرین ،س��ینا ،ملت ،دی ،س��امان ،نوین ،پاسارگاد،
معل��م ،میه��ن ،کوث��ر ،ما ،آرمان ،تعاون ،س��رمد ،تجارت نو و
حکمت صبا به همراه دو ش��رکت تخصصی بیمه زندگی به
نامهای :خاورمیانه و باران در سرزمین اصلی و  6شرکت بیمه
غیردولتی :امید ،حافظ ،ایران معین ،آسماری ،متقابل کیش و
متقابل اطمینان متحد قش��م در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و نیز  2ش��رکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان فعالیت
مینمایند .بدین ترتیب ،تعداد کل شرکتهای بیمه در کشور
به  33ش��رکت میرس��د .در س��ال  1398همراه با گس��ترش
شبکه فروش و خدمترسانی بیمه ،تعداد شعب شرکتهای
بیمه به  1317ش��عبه در سراس��ر کشور ،نمایندگان بیمه فعال
به  77،208نماینده جنرال (نمایندگان بیمه عمر به 39،258
نماین��ده فع��ال) ،کارگزاران بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) به
 965کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خس��ارت بیمه به 652
ارزی��اب فعال افزایش یافته اس��ت .تع��داد کل دفاتر ارتباطی
شرکتها یا کارگزاران بیمه خارجی فعال در کشور ،در سطح 6
مرکز باقی مانده است .عالوه بر این بیمه مرکزی بهعنوان نهاد
ناظر صنعت بیمه و پژوهشکده بیمه بهعنوان بال پژوهشی این
نهاد در صنعت بیمه ایفاگر نقش خود برای سیاس��تگذاری،
هدایت و نظارت بر صنعت بیمه است.

عملکرد صنعت بیمه


حقبیمه تولیدی:
« ب��ر اس��اس آم��ار س��ال  ،1398مق��دار حقبیم��ه تولیدی
شرکتهای بیمه مستقیم به حدود  59/1هزار میلیارد تومان

رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود  35/8درصد
رشد نشان میدهد.
روند تغییرات حقبیمه تولیدی در کشور (به هزار
میلیارد تومان)
« به لحاظ نقش شرکتهای بیمه در بازار ،سهم و وزن اصلی
همچنان بر دوش ش��رکتهای بیمه ایران و آس��یا اس��ت که
درمجموع  41/5درصد از حقبیمه بازار را تولید کردهاند.
در س��ال  ،1398س��هم بخش غیردولتی از حقبیمه تولیدی
بازار بیمه به  68/6درصد افزایش یافته است .همچنین میزان
انحصار ش��رکتی در بازار بیمه بر اس��اس شاخص هرفیندال-
هیرش��من (مجموع مجذورات س��هم هر یک از شرکتهای
بیمه) در مقایس��ه با س��ال گذش��ته کاهش یافته و به میزان
 1346رسیده است .این مقدار حکایت از نیمهمتمرکز و شبه
رقابتی بودن بازار بیمه کش��ور دارد اما چنانچه این میزان به
زیر  1000واحد برسد ،بازار بیمه ازنظر شاخص یاد شده کام ً
ال
رقابتی و غیرمتمرکز خواهد بود.
حقبیمه سرانه
«در س��ال  ،1398ش��اخص حقبیمه سرانه (نسبت حقبیمه
تولیدی به جمعیت کشور) در مقایسه با سال گذشته  157هزار
تومان افزایش یافته و به  711هزار تومان رس��یده اس��ت .این
شاخص طی پنج سال اخیر روند صعودی داشته بهنحویکه
نسبت به ابتدای دوره  2/5برابر شده است.
ضریب نفوذ بیمه
« ضریب نفوذ بیمه (نسبت حقبیمه تولیدی به تولید ناخالص
داخلی برحس��ب قیمت جاری) برای س��ال  )2019( 1398در
حدود  2/5درصد است .بدین ترتیب ،شاخص مذکور طی پنج
سال اخیر همواره از روند صعودی برخوردار بوده و نسبت به
سال گذشته حدود  0/1واحد افزایش نشان میدهد.
اگرچ��ه می��زان ضری��ب نفوذ بیمه در دنیا بهمراتب از کش��ور
م��ا باالت��ر اس��ت ( 2/9برابر در س��ال  )1398ام��ا میزان این
ش��اخص در کش��ور ما ،بهویژه طی چند س��ال اخیر از س��طح
منطقه باالتر رفته است (بهطور نمونه در سال  ،1398حدود
 0/6واحد بیشتر).
جایگاه کش��ور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه در دوره پنجس��اله
اخیر ،با  11پله صعود به رتبه  51در دنیا رسید و در منطقه با
 2پله ارتقاء در مکان سوم ایستاد.
بیمههای زندگی

تولیدی کشور (بر پایه دالر) در مقایسه با سال گذشته ،رشد
دالری حقبیمهه��ای زندگ��ی نیز  9/8درصد افزایش پیدا
کرده است .این امر موجب شده که سهم بیمه زندگی در بازار
بیمه به  14/7درصد در سال  1398افزایش یابد.
سهم از پرتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه ،نسبت به ابتدای
دوره پنج سال اخیر معادل  2/5واحد افزایش نشان میدهد.
این در حالی است که شاخص مذکور در مقایسه با بازار بیمه
دنیا (به میزان  46/3درصد در سال  )1398و بازار بیمه منطقه
(با  27/4درصد در سال مذکور) بهمراتب پائینتر است.
مطابق آخرین آمارها ،کش��ور ما بر مبنای حقبیمه تولیدی
رش��ته زندگی طی پنج س��ال اخیر با  3پله صعود در منطقه
جایگاه س��وم را کس��ب کرده اس��ت .بهعالوه ،در ردهبندی
کش��ورهای دنیا از حیث تولید حقبیمه زندگی ،جمهوری
اسالمی ایران در مکان پنجاه و یکم قرار گرفته که نسبت
به ابتدای دوره مذکور  5پله صعود کرده است.

برترین اقدامات بیمه مرکزی


« حقبیمه تولیدی بیمههای زندگی بر اساس آمار سال 1398
حدود  8/7هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که در مقایس��ه با
س��ال قبل  37/4درصد رش��د نشان میدهد.بررسی آمار این
رش��ته در بازار بیمه حاکی از افزایش  2/5واحدی در س��هم از
پرتفوی این رش��ته در مقایس��ه با ابتدای دوره پنج س��ال اخیر
دارد .همچنین طی سال  1398این میزان با  0/2واحد افزایش
نسبت به سال قبل به  14/7درصد رسیده است.
 ضریب خسارت
« ازآنجاکه به دلیل مقدماتی بودن آمار س��ال  1398و عدم
اعالم ارقام نهائی خسارات معوق و ذخایر حقبیمه این سال،
محاس��به ضریب خس��ارت بازار بیمه کش��ور (حاصل تقسیم
خسارت واقع شده به حقبیمه عاید شده) امکانپذیر نیست؛ لذا
از نسبت خسارت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حقبیمه
تولیدی) بهجای ضریب خسارت استفاده میشود.
بر این اس��اس ،نس��بت خس��ارت بازار بیمه در س��ال 1398
معادل  56/3درصد اس��ت که  7/2واحد در مقایس��ه با س��ال
گذش��ته کاهش یافته اس��ت .الزم به ذکر اس��ت در محاسبه
نس��بت خس��ارت ،هزینههای صدور و کارمزد شبکه فروش و
هزینههای اداری -عمومی ش��رکتهای بیمه در نظر گرفته

نمیشود.
علت اصلی کاهش نسبت خسارت طی سال  ،1398عملکرد
شرکت بیمه ایران است که با برخورداری سهم  31/4درصد از
حقبیمههای تولیدی و  33/9درصد از خسارتهای پرداختی
بازار ،نسبت خسارت خود را  6/8واحد کاهش داده است.
* به دلیل مقدماتی بودن آمار سال  1398و عدم اعالم ارقام
نهائی خس��ارات معوق و ذخایر حقبیمه این س��ال ،محاسبه
ضریب خسارت بازار بیمه کشور امکانپذیر نیست؛ لذا از نسبت
خسارت بهجای ضریب خسارت استفادهشده است.
بررسی آمارها در سال  1398نشان میدهد که نسبت خسارت
 11ش��رکت بیم��ه :حاف��ظ  ،%110/1رازی  ،%78/3میه��ن
 ،%69/1امی��د  ،%68/1معل��م  ،%63/7نوین  ،%61/8ایران
 ،%60/8ملت  ،%60/6البرز  ،%59/7دانا  %57/5و سرمد %57
باالتر از سطح بازار بیمه ( 56/3درصد) بوده است.

سهم بیمههای زندگی


« طبق آمار سال  ،1398حقبیمههای رشته زندگی در کشور
به حدود  1/7میلیارد دالر رس��یده و طی پنج س��ال اخیر 1/9
برابر شده است.
در س��ال  ،1398همراه با رش��د  8/8درصدی کل حقبیمه

تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی
حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در راستای
اه��داف دول��ت الکترونی��ک ،اقتصاد هوش��مند و کاهش
مراجعات بیمه گذاران به شرکت های بیمه؛
انعقاد قرارداد مازاد خس��ارت حوادث فاجعهآمیز ( )CATدر
رش��تههای آتشس��وزی ،مهندس��ی و پول در صندوق برای
 12ش��رکت بیم��ه رازی ،آرم��ان ،دی ،کوثر ،میهن ،س��رمد،
سامان ،تعاون ،سینا ،کارآفرین ،معلم و تجارت نو با راهبری
بیمه مرکزی
راه اندازی و تقویت س��امانه نظارت و هدایت الکترونیکی
صنعت بیمه موسوم به سنهاب
اعطای مجوز تخصصی به شرکت های بیمه « خاورمیانه»
و « باران » با تمرکز بر صدور بیمه های زندگی
صدور مجوز برای ارایه 16محصول جدید بیمه ای
ارزیابی ریسک واحدهای بزرگ صنعتی و غیر صنعتی
تهیه تولید و انتشار «کتاب سالنامه آماری کشور» و «گزارش
سالیانه التین»
بررسی محاسبات ذخیره ریاضی و مشارکت در منافع بیمه
های اندوخته دار
برنامه ریزی برای تسهیل ورود استارتاپهای بیمه ای برای
ارایه خدمات آنالین

بررسی کفایت ذخایر در رشته بیمه شخص ثالث
طراحی و پیاده س��ازی نظام شایس��ته س��االری مبتنی بر
مدیریت دانش در سطح صنعت بیمه
طراح��ی و ایجاد آرش��یو نظامند بیم��ه مرکزی ج.ا.ایران با
قابلیتهای مختلف:
راه ان��دازی مرک��ز پاس��خگویی تلفن��ی چهار ش��ماره ای
2342
گنجاندن  115مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان
و ارایه آموزش بیمه ای به دانش آموزان
تهی��ه  ،تولی��د و پخش مجموع��ه تلویزیونی دور برگردون
در ش��بکه س��وم س��یما ب��ا هدف کاه��ش تلفات ج��اده ای
(52قسمت)
طراحی و راه اندازی س��امانه یکپارچه نظارت بر بیمه های
باربری و نظارت بر بیمه های آتش سوزی
اعمال بیش از هش��ت مرحله بخش��ودگی حق بیمه مربوط
به موضوع بند (ب)ماده  24قانون بیمه شخص ثالث (جرائم
صن��دوق تامی��ن خس��ارت ه��ای بدنی) در خص��وص انواع
گروههای خودرویی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر،
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه؛
پرداخ��ت مبل��غ  8.260میلیارد ریال ب��ه مراجع درمانی در
جهت کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا.
در دستور کار قرار گرفتن ایجاد مرکز ملی مدیریت ریسک
و ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای در زمینه مدیریت ریسک
به بخشهای تولیدی به منظور ایجاد شناخت و نهادینه شدن
امر مدیریت ریسک در فرآیندهای تولیدی

مهم ترین تقدیر نامه ها


کس��ب رتب��ه نخس��ت فاوای بیمه مرک��زی در بین تمامی
دستگاههای اجرایی
برگزیده ش��دن طرح پیاده س��ازی نظام شایس��ته ساالری
مبتنی بر مدیریت دانش در سطح صنعت بیمه به عنوان اقدام
برجس��ته و برتر وزارت امور اقتصادی ودارایی در جش��نواره
شهید رجایی
دریافت نش��ان توس��عه فرهنگ بیمه به اداره کل روابط
عموم��ی و ام��ور بین المل��ل بیمه مرکزی در هفدهمین دوره
سپمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها
تقدی��ر از پدافن��د غی��ر عامل بیمه مرک��زی در پروژه مانور
ارزیابی برق دستگاههای اجرایی

اولویت صندوق تامین خسارت بدنی کشور ،گره گشایی از کار مردم
روز س��یزدهم آذر که در تقویم ملی ما به عنوان روز بیمه
نامگذاری شده ،فرصتی ارزشمند است برای هم افزایی در
صنعت بیمه و گام برداشتن در مسیر خدمت رسانی سریع و
بهینه تا با استفاده از تجارب گذشته ،چشم انداز روشنتری
برای این خدمت مهم ترس��یم نموده و با گس��ترش بیش
از پیش پوششهای بیمهای ،نوید بخش آینده ای روشن
برای هموطنان عزیزمان باشیم 13 .آذر سالروز صنعت بیمه
می تواند فرصتی مهم برای فعاالن بیمه ای و همه ذینفعان
این حوزه باش��د تا با نگاهی به اتفاقات رخ داده در صنعت
بیمه از گذش��ته تا کنون ،نقش بی بدیل این صنعت را به
وضوح مالحظه نمایند .توجه ویژه به توسعه فرهنگ بیمه
در جامعه قطع ًا می تواند بحران های پرمخاطره را بس��یار
سهل تر نماید .هزاران رخداد بزرگ و کوچک ناخوشایند
اطراف ما با پوش��ش بیمهای مناس��ب میتواند تسلی یابد.
لذا برای دنیای خطیر امروز و زندگی در شرایط پر ریسک
عصر ما ،گریزی جز بیمه وجود ندارد.
باع��ث افتخار اس��ت ک��ه در مجموعه همکاران ش��ریف
و زحمتک��ش و پرتالش��ی مش��غول فعالیت هس��تیم که
حضورش��ان تأللو امید بر مردم عزیز کش��ورمان خصوص ًا
قربانیان حوادث رانندگی اس��ت .اینجانب این روز بزرگ
را ب��ه هم��ه فع��االن و متخصص��ان صنع��ت بیمه ،هیأت
مدی��ره ،مدیران عامل ،س��هامداران ،بیم��ه گذاران ،بیمه
گران ،نمایندگان و کارگزاران بیمه ،اصحاب رس��انه بیمه،
کلیه کارکنان صنعت بیمه کش��ور ،س��ندیکای بیمه گران
ایران ،پژوهشکده بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی
تبریک عرض نموده و از خداوند متعادل توفیق روز افزون
خدمتگ��زاری در این س��نگر مق��دس را برای همه عزیزان
مسئلت می نمایم.
در آس��تانه  13آذر ،روز ملی بیمه؛ بار دیگر فرصتی فراهم
آمد تا به پیش��گاه ملت ش��ریف ایران اس�لامی ،گزارشی از
تالشه��ای صادقانه مدی��ران و کارکنان صندوق تأمین
خسارت بدنی کشور را ارائه نمائیم.
قب��ل از آغ��از س��خن و ارائه گ��زارش  ،به حدیثی گرانبها از
حضرت سیدالش��هداء امام حس��ین (ع) اشاره می نمایم ،که
میفرماید:
َّاس إِلَ ْی ُک ْم م ِْن ن َِع ِم هَّ
اللِ َعلَ ْی ُک ْم فَلاَ ت ََملُّوا
ن
ال
ِج
ئ
ا
و
ح
ن
«ا ْعلَ ُموا أَ َّ َ َ َ ِ
ال ِّن َع َم َف َت َت َح َّو َل إِلَى غ َْی ِر ُکم»؛
بدانید نیازمندیهاى مردم که (به شما مراجعه مىکنند) از
نعمتهاى الهى است؛ پس از نعمتها خسته نشوید وگرنه
این وظیفه خدمترسانى به دیگران واگذار خواهد شد.
تأمين عدالت اجتماعي و محروميتزدايي در سالهاي
پس از انقالب اس�لامي ميس��ر نبود ،مگر باتوجه خاصه
نظام مقدس جمهوري اس�لامي ايران ،لذا پس از پيروزي
انقالب اس�لامي ،س��اختارها و نهادهاي مختلفي در جهت
تحققبخش��ي به عدالت اجتماعي و تضمين زندگي براي
آحاد مردم در سراسركش��ور تأس��يس شدند که تاكنون در
تحقق اين هدف بزرگ و مهم تالش نمودهاند و صندوق

تأمين خس��ارتهاي بدني يكي از اين س��اختارها و س��از و
كارهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ميباشد كه
مي تواند در جهت تحقق و توسعه عدالت اجتماعي بعنوان
ي��ك حلق��ه مهم از زنجيره پوش��شها و خدمات بيمهاي
صنعت بيمه كشور ،ايفاي نقش نمايد.
طي  6س��ال اخير در صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني
بعنوان يک نهاد حاکميتي – حمايتي و مکمل صنعت بيمه
کشور به منظور تحقق مأموریت و رسالت ترسیمی 2 ،هدف
بنیادین و جهت دس��تیابی به اهداف مذکور 8 ،اس��تراتژی
تبیی��ن و اب�لاغ نمودی��م .در حال حاضر صندوق به عنوان
ی��ک نه��اد تخصصی-بیمه ای و حلقهای مؤثر و کارآمد از
صنعت بیمه تبدیل شده است.
در ای��ن م��دت ب��ا پرداخت بیش از  59.500میلیارد ریال
خس��ارت  ،حمایت جدی از قربانیان مس��تأصل و درمانده
فاقد هرگونه پوش��ش بیمهای حوادث رانندگی بعمل آمد
که به طور متوسط صندوق هر ساله به طور میانگین حدود
 %17خس��ارت جانی رش��ته شخص ثالث کل صنعت بیمه
را پرداخت نموده است.
طی بازه زمانی مذکور به تعداد  103.261نفر زیان دیده
حوادث رانندگی خس��ارت پرداخت گردید که این دستاورد
حاکی از توسعه و گسترش چتر حمایتی صندوق در سنوات
اخیر به گروه کثیری از هموطنان و قربانیان حوادث رانندگی
می باش��د که در س��ال های گذشته به دلیل عدم دسترسی
به خدمات صندوق از آن بی بهره بودهاند.
در طول این  6س��ال در کنار رس��الت اصلی صندوق که
حمایت جدی از قربانیان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش
بیم��های بوده اس��ت ،با همکاری دو نه��اد صندوق تأمین
خس��ارتهای بدنی و س��تاد دیه کش��ور  ،افزون بر 42.644
نفر از زندانیان حوادث رانندگی از زندان آزاد و یا از زندانی
شدن مقصر حادثه جلوگیری شد.
در حوزه پرداخت تعهدات بندهای قوانین بودجه سنواتی
ب��ا پرداخ��ت حداقل  4.651میلی��ارد ریال به صندوق بیت
المال وزارت دادگستری ،حمایت الزم از زندنیان معسر با
اولویت زندانیان زن سرپرس��ت خانوار صورت گرفت و بار
دیگر نشان داد صندوق بعنوان نماد توسعه عدالت اجتماعی
در جامعه نقشی پررنگ دارد.
همچنین در راستای قوانین بودجه سنواتی ،تعداد 219
زندانی حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون بیمه شخص
ثال��ث جدی��د با پرداخت مبلغی مع��ادل  386میلیارد ریال
بصورت بالعوض با همکاری س��تاد دیه کش��ور از زندان
آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
طی مدت یادشده ،با پرداخت افزون بر  608میلیارد ریال
تفاوت دیه زن تا دیه مرد به تعداد  690نفر از مش��مولین
تبصره ماده  551قانون مجازات اس�لامی برای اولین بار
در س��طح کش��ور و پس از ابالغ قانون مذکور ،مابهالتفاوت
دی��ات پرداخ��ت و از زیاندیدگان این گونه حوادث حمایت
الزم صورت پذیرفت.

پ��س از اب�لاغ قانون جدید بیمه ش��خص ثالث ،با تهیه
زیرس��اخت الزم جهت اجرای کامل مفاد ماده  32قانون
بیمه شخص ثالث از طریق اجرای تفاهمنامه با بانک ملی
ای��ران مطاب��ق با مفاد ماده  32قانون بیمه ش��خص ثالث
مصوب س��ال  ،1395یکی از تکالیف محوله قانونگذار به
صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی و دریافت وجوه خسارت
جرحی و فوتی از طرف شرکتهای بیمه ای است که بنا به
هر دلیلی بیمهگذار مطالبه خس��ارت از ش��رکت بیمه ای را
نداشته و یا مراجعه به شرکت بیمه ای جهت وصول وجه
خسارت نمیباشد که پس از وصول مبالغ مذکور و مراجعه
ذینفع ،صندوق مکلف است عین ًا مبلغ خسارتی را به ذینفع
پرونده پرداخت نماید  .در این ارتباط جهت تسهیل سازی
امور ذیربط و تسریع پرداخت خسارت به ذینفعان همزمان
با مراجعه ،زیرس��اخت نرم افزاری الزم فیمابین ش��رکت
ه��ای بیم��ه ای ،صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی و بانک
ملی ایران طراحی گردید به طوریکه هر ذینفعی می تواند
ب��ا مراجع��ه ب��ه هر یک از ش��عب بانک ملی در اقصی نقاط
کش��ور اقدام به وصول وجه خس��ارتی خود از بانک با تأیید
صندوق مطابق با فرآیند نرم افزاری طراحی ش��ده نماید
که در این خصوص تاکنون خس��ارت  13.708نفر از زیان
دیدگان به مبلغ  7.760میلیارد ریال از طریق سامانه مذکور
پرداخت گردیده است.
در طول  6سال اخیر ،شعب صندوق در  28استان كشور
در راستاي خدمات رساني سريع و به موقع به ارباب رجوعان
تأس��یس ،تجهیز و راه اندازی گردیده و مابقی نیز در حال
تأس��یس اند و امروز قربانیان حوادث رانندگی در سراس��ر
کشور به خدمات این صندوق دسترسی دارند.
صندوق تأمين خسارتهاي بدني در راستاي اهداف تبييني
و در راس��تاي خدمات رس��اني سريع به اين گروه و اقدام به

بازنگري مستمر فرآيندهاي صندوق و بكارگيري تمهيدات
الزم در سطح صندوق جهت كاهش طول دوره رسيدگي و
پرداخت غرامت نموده است كه نتيجه اين اقدامات كاهش
متوسط طول دوره رسيدگي پرونده هاي ارجاعي به صندوق
به  7روز کاری است كه نتيجه آن پرداخت سريع و امكان
درمان به موقع زيانديده در راستاي جلوگيري از هزينه هاي
حاكميت ناشي از تأخير در درمان زيانديده مي باشد.
سازمانها براي حفظ بقا و تعالي خود در كنار ساير اهداف
تبييني مي بايست توجه ويژه به وضعيت منابع خود داشته
باش��ند .ع��دم توج��ه به اين امر ،حفظ بق��اء و امكان تعالي
س��ازمانها را با مخاطره جدي مواجه خواهد نمود .بنابراين
اين مهم به عنوان يكي از اصول اساسي مديريت سازمان
در صندوق تأمين خسارتهاي بدني تبيين و اجرايي گرديده
اس��ت .در همين ارتباط بررس��ي روند وصول منابع مالي
صندوق در  6س��ال اخير در مقايس��ه با  46س��ال گذش��ته ،
بيانگر رشدي معادل  369درصد مي باشد.
علي رغم گذش��ت بيش از نيم قرن از فعاليت صندوق،
متأس��فانه صندوق تا س��ال  1393فاقد هرگونه نرمافزار
يكپارچ��ه جه��ت اجراي فرآيندهاي اصل��ي و عملياتي -
پش��تيباني بود ،بر همين اس��اس براي اولين بار از س��ال
 1393سيس��تم جام��ع و يکپارچ��ه صن��دوق در قالب يك
سيستم مكاتباتي و عملياتي بدون كاغذ (پيپرلس) در سال
 1394بهره برداري شد و هم اکنون نیز در راستاي تغييرات
گسترده صورت گرفته در قانون براي صندوق ،نسخه جديد
آن با قابليت امکان تش��کيل و پيگيري پرونده به صورت
برخط توس��ط زيانديدگان و مقصرين حوادث رانندگي در
حال تدوین می باشد.
در این نهاد که گردش مالی باالیی دارد ،با تالش همه
ارکان صندوق و مدیریت انضباطی قدرتمند در حوزه مالی،

گزارش بدون بند حسابرسي و ارتقاء سطح شفافيت مالي
و بهبود فرآيندهاي عملياتي براي شش��مين س��ال پياپي
محقق شد.
در راس��تاي رفع يكي از دغدغه هاي حاكميت كه از
سال  1393نسبت به ايفاي تعهدات پروندههاي خسارتي
بيمه توسعه كه به استناد ماده  44قانون تأسيس بيمهگري
و بيم��ه مرك��زي (ابطال پروانه فعاليت بيمه توس��عه) به
دولت تحميل گرديده بود ،جهت رفع مشكالت مذكور،
صندوق تأمين خسارتهاي بدني با اخذ مصوبه از مجمع
عموم��ي ،مع��ادل  5000ميليارد ري��ال نقدينگي الزم را
براي ش��ركت بيمه ايران جهت پرداخت خس��ارت بيمه
گذاران بيمه توس��عه و آزادي زندانيان تأمين نمود .بدين
ترتيب با اجراي تكليف مذكور بخشي از خسارت مربوط
به بيمه گذاران ش��ركت بيمه توس��عه پرداخت گرديد كه
اين امر منتج به افزايش اعتبار حاكميت و امنيت بخشي
به جامعه گرديد.
در راستاي امر كيفي سازي فرآيند رسيدگي به پرونده
ه��اي ارجاع��ي و صيان��ت از وجوه صندوق كه توس��ط
قانونگذار محترم جزء وجوه عمومي تلقي گرديده اس��ت
و از طرفي ديگر دغدغه هاي موجود در حوزه فعاليت صندوق
كه غالب ًا پرونده هاي مقصر متواري مي باشند و همچنين
افزايش حجم پرونده هاي ارجاعي در طول س��نوات اخير،
اداره اي تح��ت عن��وان اداره تحقي��ق جهت احراز ماده 21
قانون بيمه ش��خص ثالث درخصوص پرونده هاي مقصر
متواري ،با اس��تفاده از كارشناس��ان مجرب و خبره در امر
تحقيق در صندوق تشكيل گرديد.
با همکاری تمام ارگان ها و نهادهای کشور ،اساسنامه
صندوق تأمین خسارتهای بدنی تدوین و به تصویب هیئت
محترم دولت رس��ید و آيين نامه هاي قانون بيمه ش��خص
ثالث مصوب  1395نیز تدوین و تصویب گردید.
یک همکاری منس��جم بین دولت و مجلس باعث ش��د
رديف مستقل و اختصاصی براي صندوق در قانون بودجه
کل کشور ایجاد شود.
برای آنکه نگاه حمایتی صندوق گسترده تر از قبل باشد
اجراي طرح ملي و سراسري درخصوص بخشودگي جريمه
موضوع بند (ب) ماده  24قانون  ،ويژه موتورسيکلت سواران،
وسايط نقليه موتوري كشاورزي و خودروهاي كارگاهي فاقد
بيمهنامه در سراسر كشور که منتج به پوشش بيمه اي حداقل
 5ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه نامه در کشور گرديد.
یکی از دغدغه های مردم و مسئوالن  ،بیمه موتورسيکلت
بود که با امضاء تفاهم نامه بين صندوق تامين خسارتهاي
بدني کشور و بانک ملي ،دارندگان موتورسيکلت تسهيالت
خريد بيمه شخص ثالث دريافت مي کنند.صندوق تامين
خس��ارتهاي بدني کش��ور و بانک ملي طي يک قرارداد سه
ساله توافق کردند  ،بانک ملي مبلغ اصل بيمه نامه شخص
ثالث موتورسيکلت را مطابق بيمه نامه صادره توسط شرکت
هاي بيمه عامل تسهيالت پرداخت مي نماید.

در مس��ير تعالي هرچه بيش��تر س��ازمان و نقش آفريني
صن��دوق تأمين خس��ارتهاي بدني در مس��ير مس��ئوليت
اجتماعي حاكميت با شركت در همايش مسئوليت اجتماعي
که با حضور رئيس جمهور محترم برگزار شد ،پس از ارزيابي
جامع صورت گرفته سازمان از بين كليه شركتها و سازمان
هاي شركت كننده در اين دوره ارزيابي ،صندوق موفق به
اخذ نشان سيمين مسئوليت اجتماعي گرديد كه اين مهم
ب��ه دلي��ل حضور مؤثر و كارآمد در عرصه خدمات رس��اني
ب��ه م��ردم و تحقق عدالت اجتماعي اهداء گرديد .در اولين
همايش ملي نش��ان مس��ئوليت اجتماعي کش��ور با حضور
رياس��ت محترم جمهور ،وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کي ،وزير علوم تحقيقات فناوري ،وزير تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعي ،رئيس دفت��ر رئيس جمهور ،معاون رئيس
جمهور در امور بانوان ،نمايندگان محترم مجلس ش��وراي
اس�لامي و تع��داد کثي��ري از نهادهاي فعال در زمينه ايفاء
نقش عدالت اجتماعي برگزار شد ،صندوق تامين خسارت
بدني کش��ور مفتخر به دريافت نش��ان س��يمين (نقره اي)
مس��ئوليت اجتماعي كش��ور شد .از بين  146شرکت و نهاد
مورد بررسي ،در نهايت جايگاه دوم كشوري نصيب صندوق
تأمين خسارتهاي بدني گرديد.
ماده  41قانون بيمه شخص ثالث و تکليف اين قانون به راه
اندازي"سامانهجامعحوادثرانندگي"ازمهمترینماموریت
های ما بود ،قانونگذار به منظور س��اماندهي امور مربوط به
حوادث رانندگي ،دولت را مکلف کرده است «سامانه جامع
حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشارکت
همه دستگاههاي ذيربط ايجاد و نسبت به روزآمد کردن و
تحليلمستمرداد ه ايآنراهاندازينمايدومقرراستنيروي
انتظامي ،وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکي(مراکز
فوريتهاي پزش��کي) اورژانس و بيمارس��تانها س��ازمان
پزش��کي قانوني و جمعيت هالل احمر جمهوري اس�لامي
ايران ،اطالعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه
مذکور ثبت کنند ،قوه قضائيه نيز مکلف اس��ت اطالعات
مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه
مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نيروي انتظامي هم موظف است
همزمان باتعويض پالک وس��يله نقليه ،مش��خصات مالک
جديد رادر«سامانهجامعحوادث رانندگي»درجکند .سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور نيز مکلف است اسنادتنظيمشده
درخصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال ،وکالت و رهن
را درس��امانه مذک��ور درج کند.بخ��ش هاي مختلفي به اين
س��امانه پيوس��ته و در حال تکميل ش��دن است و اميدواريم
پس از اين نشست مجموعه هاي مرتبط با وزارت کشور با
سرعت بيشتري در اين سامانه که با هدف کاهش تقلبات،
تسريعدرفرآيندهايرسيدگيبهخسارتها،کنترلوکاهش
تصادفات راه اندازي شده ،مشارکت نمايند.
و من ا ...التوفیق
علی جباری ـ مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی
کشور

