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پوشش ريسك مرگ
كيارســتمى در طــول زندگــى اش بيــش از 40 فيلــم ســينمايى، كوتــاه و مســتند 
ســاخت. از مهم تريــن كارهايــش مى تــوان بــه كلــوزآپ، طعــم گيــالس و بــاد ما را 
خواهــد بــرد اشــاره كــرد. او در دوره پايانــى كارش بــه فيلم ســازى بيــرون...

نرخ شكنى، آفت بيمه مسئوليت حرفه اى پزشكان
وقتى كســى بيمه نامه مى خرد، براى خــودش حقوقى متصور مى شــود. اما بيمه گزار 
بايد دقت كنــد كه اين حقوق فقط بر اســاس شــرايط بيمه نامه ايجاد مى شــود. بيمه 
نامه يك ســند اســت كه به ازاى حق بيمــه، تعهداتى بــراى طرفين ايجاد مــى كند. ..

سوختن و ساختن
آنچه در سال جارى نگران كننده شــد، نه تعداد آتش ســوزى ها، بلكه مطرح شدن 
احتمال هدفمند بودن آنها بود. آتش گرفتن برجى بلند مرتبه در مشــهد، ســوختن 
پتروشيمى بوعلى و طرح مساله احتمال امنيتى بودن اين حوادث در برخى محافل...

تقويم آتش سوزى ها
برخــى كارشناســان افزايــش حجــم آتش ســوزى هــا را نشــان  دهنده پاييــن 
 بــودن اســتانداردهاى ســاخت، ايمنــى و نگهــدارى دانســته اند. آتــش ســوزى 
اماكــن صنعتــى و مســكونى، پااليشــگاه ها، پاســاژها و انبارهــا را شــامل شــده...

افزايش نگران كننده ضريب خسارت بيمه مسئوليت 
حرفه اى پزشكان

موضوع «مســئوليت» به قانون مســئوليت مدنى بر مى گردد. افراد در جوامع مدنى 
در برابر هم مســئول اند، مســئوليت مدنى يك قانون متعالى شــهروندى اســت ...

هم گرايــى بيمــه گــران در دفــاع از حقوق صنعــت بيمه
دبيــركل ســنديكاى بيمه گــران ايــران معتقد اســت دولت بــا افزايش نــدادن حق 
بيمه شــخص ثالث متناســب با افزايش قيمت ديه از يك ســو و ارائه خدمات درمانى 
ارزان قيمــت در بيمارســتان هــاى دولتــى، ضربه  ســنگينى بــه صنعت بيمــه زد ...

شايد غره شده بوديم
معــاون فنــى بيمــه ايــران معتقــد اســت آتــش ســوزى هــاى اخيــر، بيمــه 
گــران را نســبت بــه موضــوع ايمنــى مــوارد بيمــه شــده هشــيارتر كــرده 
اســت. بــه گفتــه محمــد حيــدرى، تواتــر آتــش ســوزى هــا باعــث شــد ...

دو شغله هاى پر سر و صدا
بيمه مركزى پــس از شناســايى نمايندگان دو شــغله، اين بار كارگزاران دو شــغله 
را شناســايي كرد. نهــاد ناظر صنعــت بيمــه در اجراي طــرح ســاماندهي و پااليش 
جامعه كارگزاران رســمي بيمه از طريق ســامانه نظــارت و هدايــت الكترونيكي...
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فصلنـــامه تحليلـى، خبـــرى و اطالع رســـانى
شمــــاره ششـــــــم    تابستان 1395

ايرانيــــان، بيمــــــه را تــــاوان مى ناميدند

مطالب درج شده در نشريه لزوماً به معنـــاى 
ديـــدگاه هاى فصلنامه تـــــــــــاوان نيست.

نشريه تــــــــــــــاوان آماده دريافت نظرات و 
پيشنهادات صاحب نظران و كارشناسان است.

در اين شماره مى خوانيم ...
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بيمه گران افشاگرى مى كنند
«موسســات و شــركت هاي بيمه موظفند برخــي از اطالعــات مرتبط 
بــا عملكــرد دفاتــر و نمايندگــي هــاي خــود را در صفحــه نخســت 
پايــگاه اطالع رســاني و يا ســايت رســمي خــود منعكس كننــد.» ...

مكمل هاى آزادشدن حق بيمه ها و تمهيد ورود 
شركت هاى بيمه خارجى

بعــد از اصالح نظــام تعرفــه بــازار بيمــه كشــور انتظــار مى رفت كه 
فقط بيمــه  اجبــارى شــخص ثالــث تعرفه مصــوب داشــته باشــد ...

دستاوردهاى نمايشگاه بورس، بانك و بيمه
چهار روز حضور در نمايشــگاهى كه عنــوان مهم بــورس، بانك و بيمه 
را همراه خــود دارد، قاعدتــا بايد خيلى جذاب باشــد. اين نمايشــگاه 
مى توانــد محلى بــراى تعامل با مشــتريان تاميــن كنندگان مالــى، ...

نگاهى به رضايتمندى مشتريان 
از شركت هاى بيمه

نتايج طرح بررســى و ســنجش رضايتمندى مشــتريان شركت هاى 
فعال در صنعت بيمه كشور نشــان مى دهد در آخرين بررسى ها ...

فقط دو شركت بيمه ايرانى در خارج  از كشور 
فعاليت مى كنند

نگاهى به فعاليت بيمه گران ايرانى در خارج از كشور، نشان مى دهد به جز دو 
شركت، ساير شركت ها فعاليت بيمه گرى خود را به ايران محدود كرده اند...

مشترى مدارى با رويكرد 
افزايش فروش در بيمه هاى زندگى

ارائه كيفيت باالى خدمات به بيمه گزاران، سبب مى شود تا يك شركت، 
نقاط قوت مهمى از جمله موانع رقابتى، وفادارى بيمه گذار، خدماتى ...

پيش نياز شركت هاى بيمه  براى فروش اينترنتى
رويــاى فــروش اينترنتــى بيمــه بــا برداشــته شــدن محدوديت 
هــاى قانونــى تــا چنــد ســال آينــده امــكان پذيــر خواهــد 
اينترنــت... كاربــران  نفــرى  ميليــون   55 جامعــه  شــد. 

«بى خبرى» بيمه گران نشانه چيست؟
در حالــى كــه نظــام بانكــى سالهاســت بــه لــزوم شــفاف 
ســازى اطالعــات و توليــد خبــر واقــف شــده، امــا ظاهــرا 
شــركت هــاى بيمــه همچنــان از ايــن بخــش غافــل انــد...
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ما در برابر هم 
مسئوليم!

بر اساس ماده يك قانون مسئوليت مدنى ايران، هر كس در نتيجه بى احتياطى، به جان يا 
سالمتى يا مال افراد ديگر لطمه اى وارد نمايد و موجب ضرر مادى ديگرى شود مسئول جبران 

خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.
هر روز كه ما به اميد كسب روزى راهى محل كار، تحصيل و يا انجام كارهاى جارى زندگى 
خود مى شويم در برخى مواقع دچار يكسرى ابهامات، سوء تفاهمات و يا اشتباهاتى مى شويم 
كه ممكن است خسارتى را به فردى وارد كنيم. هر چند اغلب ما سهوى خسارتى را به ديگران 
وارد مى كنيم ولى با اين حال بايد پاسخگوى طرف مقابل باشيم و از مسئوليتى كه در قبال 

ديگران به عهده داريم سر باز نزنيم.
در كشورهاى مختلف از جمله ايران با توجه به شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رايج 
ــئوليتى وجود دارد و افراد با توجه به حرفه و شغل خود  ــئوليت افراد بيمه هاى مس براى مس
اقدام به تهيه اين بيمه نامه مى كنند. سوال اينجاست كه آيا ما به بيمه مسئوليت نياز داريم؟ 
ــت كه هر فرد كه در يك محيط اجتماعى زندگى مى كند با توجه به نوع فعاليت  بديهى اس
خود نيازمند بيمه ى مسئوليتى است تا در صورت بروز خسارت به شخص يا اشخاص ديگر 

بتواند خسارت وارده را جبران كند. 
ــئوليت در ايران انواع مختلفى همچون: بيمه مسئوليت مدنى كارفرما در قبال  بيمه مس
ــخاص ثالث ( ويژه عمليات  ــازندگان ابنيه در قبال اش ــئوليت مدنى س كاركنان،  بيمه مس
ــئوليت مدنى حرفه اى پزشكان و پيراپزشكان، بيمه مسئوليت مدنى  ساختمانى)، بيمه مس
ــئوليت مدنى مديران مجموعه هاى ورزشى، بيمه مسئوليت  شركتهاى مسافرتى، بيمه مس
مدنى مديران هتل و مهمانپذيرها و... دارد. در اين شماره از فصلنامه با توجه به اتفاقات اخير 
ــكى كه در آن يكى از هنرمندان بزرگ كشور بر اثر قصور پزشكى جان خود را از  جامعه پزش
دست داد به بررسى ابعاد مختلف بيمه مسئوليت پزشكان از زبان دست اندركاران صنعت بيمه 

مى پردازيم.
ــكان و پيراپزشكان در قبال بيماران كه به  ــئوليت مدني حرفه اي پزش موضوع بيمه مس
ــخيص، معالجه، مداوا، اعمال جراحي،  ــتباه، غفلت و يا قصور بيمه گزار در تش علت خطا، اش
ــوند  ــماني يا رواني گرديده و يا فوت ش ــكي دچار صدمات جس و به طور كلي انجام امور پزش
ــاس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه  اين بيمه نامه بر اس
ــمول  ــكان مش ــت و كليه دعاوى بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزش ــده اس و تدوين ش
پوشش بيمه اي مي باشد، به شرط آن كه معالجه و يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه 

صورت گرفته باشد. 
بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان براى اولين بار در سال 1365 وارد 
بازار بيمه كشور شد ولى متأسفانه كمتر مورد توجه جامعه ى پزشكى قرار گرفته است و فقط 
در مواقعى كه جامعه پزشكى با حادثه اى مواجه مى شود اندك زمانى اين بيمه نامه مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفته و با گذشت زمان به فراموشى سپرده مى شود. در صورتى كه مسئوليت 
ــكان در برابر بيماران بسيار سنگين بوده و در صورت بروز خطا يا قصور بايد پاسخگوى  پزش
طرف مقابل باشند كه بعضا مشاهده شده برخى پزشكان به دليل نداشتن چنين بيمه نامه اى 

راهى محاكم قضايى شده و در زندان روزگار سپرى مى كنند. 
ــانى از سوى شركت هاى بيمه و اطالع يابى جامعه پزشكى را  ــايد با حداقل اطالع رس ش
از وجود چنين ظرفيتى در صنعت بيمه بتوان بيمه مسئوليت را به عنوان يك دست ياريگر 

آگاه كرد.
در پايان اينكه، بيمه مسئوليت وارد بازار بيمه شد تا شايد خطاهاى افراد را جبران كند و 

بازوى مسئوليت پذيرى افراد در قبال جامعه باشد.

سرمقالهسرمقاله

بهروز ميرزايى
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ــينمايى،  ــتمى در طول زندگى اش بيش از 40 فيلم س كيارس
ــاخت. از مهم ترين كارهايش مى توان  كوتاه و مستند س
به كلوزآپ، طعم گيالس و باد ما را خواهد برد اشاره 
كرد. او در دوره پايانى كارش به فيلم سازى بيرون 
از ايران روى آورد كه حاصلش فيلم هايى مانند 

كپى برابر اصل و مثل يك عاشق بود.
كيارستمى را بايد در زمره سينماگران 
ــينما در ايران به  ــوم به موج نوى س موس
شمار آورد. سادگى، استفاده از كودكان 
به عنوان نقش اول و قهرمان داستان، 
ــتندگونه، بهره گيرى از  ــبك مس س
ــتايى و شاعرانگى از  فضاهاى روس
ويژگى هاى فيلم هاى كيارستمى 

است.
ــزد جايزه  ــج بار نام او پن
فيلم  ــنواره  جش طالى  نخل 
ــد و در سال 1997  كن ش
دوره،  ــن  پنجاهمي در 
ــن براى  ــنواره فيلم ك جش
اين  ــالس  گي طعم  ــم  فيل
وى  ــت.  گرف را  ــزه  جاي
در  داورى  دوره   4 ــا  ب
ــم كن در  ــنواره فيل جش
 ،2002  ،1993 سالهاى 
2005 و 2014 در ميان 
پيشتاز  ايرانى  هنرمندان 

است. 
فروردين  ــخ 7  تاري در 
ــترى  بس ــر  خب  ،1395
ــدن عباس كيارستمى  ش
منتشر شد. 14 فروردين 
ــى بر  ــرى مبن 1395 خب
از  كيارستمى  عباس  اينكه 
ــتگاه گوارش رنج  سرطان دس
ــا ديده  ــانه ه ــرد، در رس مى ب
ــل متعدد، از  ــد. او به دالي ش
ــى،  ــزى داخل ــه خونري جمل
چهار عمل جراحى را پشت 
ــت. اولين عمل،  سر گذاش
درمانى  ــِى  جراح ــل  عم

بود. 
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«بيمه مسئوليت حرفه اى پزشكان»

پوشش ريسك مرگ
عباس كيارسـتمى اول تير ماه 1319 متولد شـد و 14 تير 1395 
احتماال بر اثر قصور پزشكى از دنيا رفت. او كارگردان، فيلمنامه نويس، 

تدوين گر، عكاس، تهيه كننده، گرافيست، شاعر و نقاش ايرانى بود. 

5 

ــومين عمل  ــن عمل به دليل خونريزى داخلى صورت گرفت و س دومي
براى برداشتن كيسه صفرا و آخرين عمل به دليل عفونت پيشرفته بود.  روند 
درمان وى رو به پيشرفت گزارش شد و در طول درمان بنا به تشخيص تيم 
معالج براى كنترل شرايط بيمارى، عباس كيارستمى در خواب مصنوعى به 
ــر مى برد. به گفته مشاور وزير بهداشت يك تيم پزشكى با تجربه پيگير  س
ــن قاضى زاده هاشمى، وزير  ــتمى بود. همچنين حس درمان عباس كيارس
ــتمى رفت و از نزديك روند درمان او را دنبال  ــت به مالقات كيارس بهداش
ــد. در ادامه براى  ــرطان وى تكذيب ش كرد. در 15 فروردين نيز بيمارى س
بازتاب اخبار بيمارى و سالمتى وى كانال تلگرامى با عنوان «اخبار مربوط 

به روند درمانى عباس كيارستمى» نيز راه اندازى شد.
ــيروانى بعد از مالقات كيارستمى در بيمارستان مطلبى را در  محمد ش
ــت كه در آن از نارضايتى و انتقاد  ــخصى خود در فيسبوك نوش صفحه ش
ــديد كيارستمى از جراحى انجام شده خبر داد. در اين يادداشت به نقل  ش
از آقاى كيارستمى گفته شد: «من باورم نميشه ديگه بتونم روى پا وايسم 

و فيلم كار كنم. اون تو [دستگاه گوارش] رو داغون كردند.» 
كيارستمى پس از گذراندن دوره نقاهت در تهران براى ادامه درمان با 
آمبوالنس هوايى راهى فرانسه شد، اما پس از چند روز به دليل لخته شدِن 

خون، سكته مغزى كرد و در پاريس درگذشت. 
ــت عباس كيارستمى، كمپين پيگرى پرونده پزشكى او  بعد از درگذش
ــينماگران و عالقمندان به كيارستمى راه اندازى شد،  ــط گروهى از س توس
هدف اين كمپين پيگيرى روند درمان عباس كيارستمى در ايران و فرانسه 
است و قصد دارد تا مشخص كند آيا در روند درمان اين كارگردان قصورى 

از طرف تيم پزشكى رخ داده است يا خير.
ــتمى  «تاوان» بدون هيچ موضع گيرى درباره علت مرگ عباس كيارس
ــور ما اخبار مربوط به آن مورد  ــت در كش ــابهى كه مدتى اس و موارد مش
ــت، از زاويه اى ديگر به اين موضوع پرداخته و آن هم  توجه قرار گرفته اس
ــت. اين بيمه نامه، ريسك برخى  ــئوليت حرفه اى پزشكان» اس «بيمه مس

مسئوليت هاى پزشكان در مقابل بيماران را پوشش مى دهد. 

يژه
ده و
پرون

يژه
ده و
پرون
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قربانيان سرشناس قصور پزشكى
قصور يا اشتباه پزشكى به حالتى گفته مى شود كه در بيمارستان، درمانگاه يا هر مركز درمانى، بيمارى اى كه قابل پيشگيرى 

توسط پزشك يا پرستار است، درمان نشود. اين اتفاق ممكن است منجر به مرگ يا بيمارى افراد شود.
قصور پزشكى در كشورهاى پيشرفته هم صادق است. يك تحقيق نشان مى دهد قصور پزشكى سومين عامل مرگ در ايالت  

متحده آمريكاست. 
در ميان افرادى كه بر اثر قصور پزشكى كشته شده اند، برخى نام هاى شناخته شده هم وجود دارد.

    موسيقيدان، سرگرمى ساز مايكل جكسون

 29 (زاده  ــون  جكس ــوزف  ج ــكل  ماي
ــيقيدان، سرگرمى ساز و  اوت 1958) موس
بازرگان آمريكايى بود. فرزند هفتم خانواده 
جكسون فعاليت حرفه اى خود را در عرصه 
ــيقى از يازده سالگى به  عنوان يكى از  موس
ــون فايو آغاز كرد و در  اعضاى گروه جكس
حالى كه هنوز عضوى از گروه بود، در سال 
ــود را به عنوان يك تك خوان  1971 كار خ
شروع كرد. او را «سلطان پاپ» مى ناميدند. 
ــال 2009 درگذشت؛ مسئله  مايكل در س
ــون را  ــكل جكس ــرگ ماي ــرى كه م ديگ
جذاب مى كند، نحوه مرگ او است. مايكل 
جكسون پيش از مرگ در حال آماده سازى 
ــا 02 لندن  ــرت آره ن براى حضور در كنس
ــن 2009 (4 تير 1388)  ــا 24 ژوئ بود ام
ــك شخصى اش جان  با تزريق اشتباه پزش
ــد از مرگ او  ــال بع ــپرد.  تقريبا يك س س
پزشكى  قانونى اعالم كرد كه تركيبى از يك 
ــوى و چند داروى  داروى بيهوش  كننده ق
خواب آور به نام هاى «پروپوفول، ميدازوالم، 
ــوم، ليدوكائين» در  ــام، ديازپام، والي لورازپ
بدن جكسون پيدا شده و علت اصلى مرگ 
ــى از مقدار كشنده داروى  مسموميت ناش
پروپوفول است كه توسط چندين خواب آور 
ــكان  ــده بود. پزش ــديد ش قوى، اثر آن تش
ــص مى گويند تركيب اين دارو ها اثر  متخص
هم افزايى دارد. پزشكى قانونى گزارش كامل 
ــكافى را بنا به درخواست پليس و  كالبدش
ــى به  صورت محرمانه  بازپرس بخش قضاي

نگهدارى مى  كند.

    بيستمين رئيس جمهور آمريكا جيمز آبرام گارفيلد

ــتمين  بيس ــد،  گارفيل ــرام  آب ــز  جيم
رئيس جمهور آمريكا از حزب جمهورى خواه 
ــهر  ــال 1831 در ش بود. جيمز گارفيلد س

كوياهوگا در اوهايو به دنيا آمد. 
ــاله بود كه پدرش را از دست داد.  دو س
ــه تحصيلش را  ــد براى آن كه هزين گارفيل
فراهم كند، مدتى راننده قايق هاى مسافرى 
ــج ويليامز در  ــال 1856 از كال ــود. او س ب
ــد. اما او كه  ــت فارغ التحصيل ش ماساچوس
ــال 1881 رئيس جمهور آمريكا شده  در س
ــتباه  ــال هم به علت اش ــود در   همان س ب
ــال به او  ــد. در آن س ــته ش ــكان كش پزش
ــه درون بدنش  ــد و دو گلول ــليك كردن ش

قرار داشت. 
ــراى درآوردن دومين گلوله  ــكان ب پزش
ــتگاه  ــدن رئيس جمهور گارفيلد از دس از ب

كه  ــد  كردن ــتفاده  اس ــى  آهن رباي
ــاندر گراهام بل بود،  كشف آلكس

ــود در تخت،  اما فلز هاى موج
ــن كار را گرفتند  جلوى اي

و جيمز آبرام گارفيلد 
ــال  س ــن  اولي در 
رياست جمهوريش 
به علت اين اشتباه 
كشته  ــك ها  پزش

شد.

    شاعر، رمان نويس سيلويا پالت

ــس،  رمان نوي ــاعر،  ش ــالت،  پ ــيلويا  س
ــتان هاى كوتاه و مقاله نويس  نويسنده داس
آمريكايى است. وى بيشتر شهرت خويش را 
وامدار اشعارش است. عالوه بر اشعار، كتاب 
«حباب شيشه» كه اثرى شبه  زندگينامه اى 
ــودش و  ــات خ ــاى حي ــر مبن ــت و ب اس
كشمكش هايش با بيمارى افسردگى نوشته 
ــهور است. علت اصلى  شده  نيز كتابى مش
مرگ سيلويا پالت خودكشى با گاز است اما 
ــى او شد؟ برخى  چه چيزى باعث خودكش
ــردگى نداشته  بر اين باورند كه او حتى افس
ــكانش به او دادند،  است اما قرصى كه پزش
ــردگى او و  ــا ايجاد افس ــديد ي منجر به تش
همين افسردگى منجر به خودكشى سيلويا 

پالت در سال 1963 شد.

پرونده ويژهپرونده ويژه
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 اصوال بيمه هاى مسـئوليت چطور 
شكل گرفت؟

ــئوليت» به قانون مسئوليت  موضوع «مس
ــراد در جوامع مدنى در  ــى بر مى گردد. اف مدن
ــئوليت مدنى يك  ــئول اند، مس برابر هم مس
قانون متعالى شهروندى است و ماده يك آن به 
اختصار مى گويد هر كسى چه عمدا و چه سهوا 
با مجوز يا بدون مجوز به جان، مال، ناموس يا 
ــى زيان وارد كند، بايد در  شهرت تجارى كس

قبال آن پاسخگو باشد و جبران كند.
در حقيقت اين قانون بيان گر اين است كه 
هر كدام از ما بدانيم در برابر ديگران مسئوليم. 
بدانيم اگراتومبيلى را به حركت در مى آوريم و 
ــخگو  احتماال حادثه اى پيش بياوريم بايد پاس
ــد و  ــيم. اگر لوله آب منزلى دچار نقص ش باش
ــايه آسيب زد، مالك آن بايد   تركيد و به همس
ــتيم و كارگر  ــخگو باشد. اگر كارفرما هس پاس
ــهل انگارى كارفرما آسيب ببيند در  بدليل س
قبال آن مسئول است ، اينها هم نشات گرفته 
ــئوليت مدنى است. بر اساس اين  از قانون مس
ــمتى و در هر طبقه  ــون، هر كس با هر س قان
اجتماعى، بايد مراقبت نمايد تا از جانب او ضرر 

و زيانى به ديگرى نرسد. 
مسـئوليت  هـاى  بيمـه  بـراى   

دسته بندى وجود دارد؟
ــئوليت 5  بله به طور كلى ما در حوزه مس
ــا در قبال كاركنان،  ــى داريم؛ كارفرم گروه كل
ــئوليت هاى عمومى، مسئوليت حرفه اى،  مس
مسئوليت قراردادى و مسئوليت توليدكنندگان 

محصول. 
 چه كسانى در طبقه حرفه اى  قرار 

مى گيرند؟ 
يكى از انواع بيمه نامه هاى مسئوليت، بيمه 
ــئوليت حرفه اى است كه مسئوليت  هاى مس
ــكان، مهندسان،  ــكان، پيراپزش حرفه اى پزش
سردفترداران و وكال مى تواند در اين گروه قرار 
گيرد. اصوال" كسانى كه داراى نظام نامه كارى 
هستند. مثال يك پزشك تحصيالت دانشگاهى 
و دوره هايى را گذرانده و صاحب تخصص است 
ــت و از سازمان  ــنامه پزشكى اس و داراى دانش
ــماره دارد و اجازه فعاليت در  نظام پزشكى ش
ــى را نيز از مراجع ذيربط  مطب و مراكز درمان
گرفته است. در نظام مهندسى هم همين است. 
ــراى وكال چنين نظامى  ــترى هم ب در دادگس

وجود دارد.
ــام نامه كارى  ــغلى كه يك نظ پس هر ش
ــه بيانگر معيار ها و  ــخص دارد، ك مدون و مش
شاخص هاى اصولى عملكردى و حرفه اى فرد 
باشد كه قانونا بتوان بدان متمسك شد و بر آن 
اساس بتوان ميزان انحراف عملكردى و خطاها 
ــئوليت  را احراز نمود ، مى تواند بيمه نامه مس

حرفه اى داشته باشد. 
ــكان هم شوراى عالى بيمه،  در حوزه پزش
ــرده كه بتوانند  ــركت هاى بيمه را مجاز ك ش
براى پزشكان بيمه نامه مسئوليت صادر كنند. 
ــماره 82مصوب 92/1/27  ( طبق آيين نامه ش
شوراى عالى بيمه ) و تعاريفى براى اين موضوع 
ارائه شده و با استناد به آن، بيمه نامه صادر مى 
ــود. با داشتن اين بيمه نامه، اگر در رابطه با  ش
تخصص پزشك، اتفاقى براى بيمار بيفتد، بيمه 
ــرايط عمومى و خصوصى بيمه  گر با رعايت ش

نامه و مقررات حاكم بر آن  پاسخگوست.
 خود پزشـكان هـم در اين زمينه 

طبقه بندى دارند؟
پزشكان در 4 گروه پرريسك تا كم ريسك 
ــال در گروه يك كه  ــده اند. مث طبقه بندى ش

مدير بيمه هاي مسئوليت شركت بيمه نوين اعالم كرد

افزايش نگران كننده ضريب خسارت 
بيمه مسئوليت حرفه اى پزشكان

تجربه صدور و پرداخت خسارت بيمه مسئوليت حرفه اى پزشكان، بسيار جالب و خواندنى است. آن چه در ادامه مى خوانيد، 
حاصل گفت و گوى خبرنگار «تاوان» با مصطفي آقارضي، مدير بيمه هاي مسئوليت شركت بيمه نوين است.

پرونده ويژهپرونده ويژه

گفت و گو:
حميدرضا نصيرى نژاد
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پرريسك ها هستند جراحان متخصص زنان ف

و زايمان ، بيهوشى و ارتوپدى قرار دارند و نرخ 
ــت. در گروه  ــق بيمه اينها از همه باالتر اس ح
ــم  دو متخصصان قلب ،  مغز و اعصاب و چش
هستند. در گروه سه متخصصان گوش و حلق 
و بينى، اطفال و پوست مى گنجند و در گروه 
4 متخصصان غير جراح پزشكان عمومى و... 

هستند. 
اين گروه بندى را صنعت بيمه انجام داده 
ــت.  و نرخ حق بيمه آنها هم با هم متفاوت اس
البته اين گروه بندى مربوط به آيين نامه سابق 
ــت و در آيين نامه جديد ديگر گروه بندى  اس
وجود ندارد، اما شركت هاى بيمه به تاسى از 
ــن نامه قبلى با همين طبقه بندى  همان آيي

عمل مى كنند.
 نحوه احراز صالحيت پزشكان در 

هنگام صدور بيمه نامه چگونه است؟
پزشك براى صدور بيمه نامه، فرم پيشنهاد 
را پر مى كند. همان طور كه مى دانيد اصل اول 
بيمه، اصل حد اعالى حسن نيت است و بيمه 
گزار بايد به سواالت فرم پيشنهاد درست پاسخ 
بدهد. پزشك در فرم نوع تخصص خود را قيد 
مى نمايد و بيمه گر هم بر همان اساس بيمه 
نامه را صادر مى كند. پس از صدور بيمه نامه، 
مسئوليت پزشك در بازه زمانى قرارداد بيمه 

شده است. 
سـاير  ماننـد  قـرارداد  مـدت   

بيمه نامه ها يك ساله است؟
ــاله  ــه نامه ها عموما بمدت يكس بله بيم
صادر مى شوند و تعهدات بيمه گر منحصر به 
مسئوليت حرفه اى بيمه گزار ( پزشك) است 
ــدت اعتبار  كه در م
رخ  نامه  ــه  بيم

دهد مشروط به اينكه ادعاى خسارت در طول 
مدت اعتبار بيمه نامه يا حد اكثر ظرف مدت 
چهار سال پس از انقضاى بيمه نامه و حداكثر 
ــت روز از اطالع بيمه گزار به بيمه  پس از بيس
گر اعالم شده باشد. فرض كنيد در طول مدت 
قرارداد، بيمارى به پزشكى مراجعه مى كند و 
دو يا سه سال بعد بيمار متوجه مى شود بدليل 
فالن عمل جراحى يا سير درمانى دچار مشكلى 
شده كه ناشى از همان روش درمانگرى بوده و 

عليه پزشك طرح دعوى مى كند.
 اگر اين موضوع به لحاظ قانونى احراز شود 
با توجه به تاريخ عمل جراحى يا سير درمانى 
و وجود بيمه نامه معتبر براى پزشك نزد بيمه 
گر با توجه به مهلت چهار ساله ( كه البته بنا 
ــزار اين مهلت  تا  ــه توافق بيمه گر و بيمه گ ب
شش سال هم قابل افزايش است) بيمه گر به 
تعهدات عمل مى كند.يعنى در طول قرارداد 
ــده، اما  بيمه  نامه صدمه اى به فردى وارد ش
پس از انقضاى بيمه نامه عليه آن پزشك طرح 

دعوا شده است.
به هر حال در بيمه نامه مسئوليت حرفه 
ــى از اعمال  ــه كه ناش ــكان، هر آنچ اى پزش
ــد و به صدمات جسمى و روحى  پزشكى باش
منجر شود و قانونا احراز و اثبات گردد شركت 
ــدات وفق بيمه نامه صادره عمل  بيمه به تعه

مى نمايد.
 شـركت هـاى بيمـه بيشـترين 
پزشـكان  كـدام  بابـت  را  خسـارت 

مى پردازند؟
ــتيك و  ــور ما جراحى هاى پالس در كش
زيبايى شيوع زيادى يافته و جامعه پزشكى ما 
هم در اين زمينه ظاهرا حرفه اى تر عمل مى 
ــعه  كنند. با اين حال ما بيمه گران هم از توس
ــتيم. در برخى  اين جراحى ها بى نصيب نيس
ــكان اين بخش  پرونده ها مى بينيم كه پزش
مرتكب قصور شده اند. البته اين موضوع را ما 
اعالم نمى كنيم، بلكه كميسيون ويژه جرائم 
ــئول آن است اظهار نظر مى  پزشكى كه مس

كند. 
ــوع كامال  ــكى يك موض اصوال پزش
ــه گران در  ــت و بيم تخصصى اس
ــاى آن دخالتى  ــده ه پرون
ــه فقط به  ــد، بلك ندارن
قانونى  مراجع  نظر 
ن  ــو همچ
ن  كميسيو
ويژه جرائم 
ــكى  ش پز
ــع  مراج و 
توجه  قضائى 

مى كنند.
حـال  در   
هاى  جراحى  حاضر 
زياد  بسـيار  زيبايـى 

انجام مى شـود. در همه مواردى كه خطا 
داشته باشد، شـركت بيمه خسارت مى 

دهد؟
ــه فقط به  ــدور بيمه نام ــان ص ــا در زم م
ــتناد مى كنيم، اما در زمان  ــنهاد اس فرم پيش
ــارت از پزشك مى خواهيم كه  پرداخت خس
پروانه فعاليتش را ارائه دهد. در همين پرونده 
ــواردى بوده كه جراح  هاى جراحى زيبايى، م
ــت. و گاها"  ــى اين كار را انجام داده اس عموم
شاهديم جراحان عمومى هم جراحى زيبائى و 
پالستيك نيز انجام مى دهند. بيمه گر ها هم 
در اينجا دچار سردرگمى هستند كه آيا جراح 
عمومى واقعا مى تواند اين اعمال را انجام دهد؟ 
ــت و  ــوان از وزارت بهداش ــى ت ــوال م  اص
درمان يا سازمان نظام پزشكى استعالم نمود 
ــى اين  ــا توجه به كوريكو لوم هاى آموزش و ب
موضوع قابل تشخيص است. به هرجهت بيمه 
ها در اين زمينه صاحب نظر نيستند و وزارت 
بهداشت و درمان آن را اعالم و تائيد مى نمايد. 
ــرايط عمومى آيين نامه بند 1 ماده 15  در ش
آن ( استثنائات) گفته شده كه انجام معالجه ، 
مداوا و يا عمل جراحى كه به تشخيص مراجع 
ــد  ــارج از تخصص بيمه گزار باش ذيصالح خ
قابل پرداخت نيست، بديهى است اگر وزارت 
ــك  ــت و درمان اعالم كند فالن پزش بهداش
ــارتى  ــام چنين عملى را ندارد، خس حق انج
پرداخت نخواهد داشت. متاسفانه در اين زمينه 

شركت هاى بيمه پرونده هائى دارند.
 پزشكان از اين بيمه نامه استقبال 

مى كنند؟ 
ــه. اصوال روش صدور اين بيمه نامه اين  بل
است كه پزشك به صورت انفرادى آن را تقاضا 
مى كند، اما بخش اعظم اين بيمه نامه ها هم 
اكنون به صورت گروهى صادر مى شود. مثال 
سازمان نظام پزشكى يك استان براى مجموعه 
پزشكانش اين بيمه نامه را تقاضا مى كند و آن 
را به مناقصه مى گذارد. همچنين ممكن است 
دانشگاه هاى علوم پزشكى يا بيمارستانى اين 

كار را براى پزشكان انجام دهند. 
 در ساير بخش هاى بيمه مسئوليت 

استقبال چطور است؟
رشته بيمه مسئوليت بصورت مستقل در 
ــت و حدود 20 سال  ــور ما تقريبا نوپاس كش
ــابقه دارد. اگر بخواهيم زيرشاخه هاى فعال  س
مسئوليت را بگوييم، در كشور ما حدود 70 و 
در كشورهاى پيشرفته بيش از 100 زير شاخه  

فعال است. 
نامـه  بيمـه  خسـارت  ضريـب   
مسئوليت حرفه اى پزشكان چقدر است؟

ــكى نيست كه بيمه  االن تقريبا هيچ پزش
نامه مسئوليت نخرد، اما متاسفانه هر چه جلو 
ــركت هاى بيمه با ضريب خسارت  آمديم، ش
ــدند. االن ضريب  ــته مواجه ش باالى اين رش

خسارت اين رشته بسيار باالست. 

مردم هم با 
حقوقشان آشنا 

شده اند، جامعه 
مرافعه جو شده 

و نسبت اعالم 
خسارت ها و 

مطالبات مردم 
نيز افزايش پيدا 
كرده است . در 

واقع مردم به دنبال 
خسارت هستند.

پرونده ويژهپرونده ويژه
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ــود، 25 درصد حق بيمه  ــادر مى ش حوزه ص
آن را نماينده به عنوان كارمزد مى گيرد، پنج 
ــت.  ــم حق صدور اين بيمه نامه اس درصد ه
ــه هاى ادارى  ــدود 15 درصد هم هزين در ح
شركت هاى بيمه  است و با اين حساب ضريب 
ــته بايد زير 50 درصد باشد  خسارت اين رش
ــركت سود آور باشد و يا  تا اين رشته براى ش
ــت  حداقل توليد زيان نكند و اين در حالى اس
كه ضريب خسارت اكنون باالتر از 100 درصد 

است. 
البته ممكن است بعضى شركت هاى تازه 
تاسيس به اين درجه از زيان نرسيده باشند، اما 
وضعيت مناسبى هم ندارند. خيلى نادر است 
ــئوليت حرفه اى  ــه در حوزه بيمه هاى مس ك
ــكان شركت بيمه اى ضريب خسارت زير  پزش
ــد. كه با توجه به اثرات  50 درصد داشته باش
ــدات اين نوع بيمه نامه  بلند مدت زمانى تعه
ــودن براى اين  ــورد زيان ده نب ــاوت در م قض
ــت. يعنى يك شركت  ــركتها زود اس قبيل ش
ــراى هر يك از  ــاب كند كه ب ــه بايد حس بيم
ــئوليت حرفه اى پزشكان  بيمه نامه هاى مس
ــند تا از طرف آن  ــال انتظار بكش حداقل 5 س

بيمه نامه اعالم خسارتى نداشته باشند.
 يعنى اين رشـته براى شـركت ها 

سودده نيست؟
ــال از  ــه هر ح ــدارد. ب ــود عملياتى ن س
ــركت  ــن بيمه نامه ها، ش ــت حق بيمه اي باب
ــودى  ــذارى كند و س ــرمايه گ ــى تواند س م
ــاى  ــه ه ــوزه بيم ــا در ح ــد، ام ــل كن حاص
ــق  ــكان اوال ح ــه اى پزش ــئوليت حرف مس
ــت كه براى شركت  بيمه ها آنچنان باال نيس
ــرت و تواتر  ــود مالى به بار بياورد. ثانيا كث س
ــركت هاى  ــارت دارد، به همين دليل ش خس
ــته با ضريب  ــزرگ تر در اين رش ــى و ب قديم
ــارت 140 درصد به باال هم مواجه اند. به  خس
عبارتى در اين شرايط بازار اگر بخواهيم از ديد 
بيمه گرى و بنگاه دارى بدان نگاه كنيم حداقل 
توقع اين است كه زيان ده نباشد و در نقطه سر 

به سر باشد كه متاسفانه چنين نيست.
 پـس علـت ادامه فعاليـت در اين 

رشته چيست؟
اوال ؛ نياز بيمه اى جامعه است و با توجه به 
فلسفه وجودى شركت هاى بيمه و مقررات و 
قوانين بيمه اى نمى توان اين نياز را بى پاسخ 
ــت. ثانيا ؛ به هر حال شركت بيمه يك  گذاش
ــم براى بقاى  ــت. نرخ ها ه بنگاه اقتصادى اس
ــود كه مى توان  ــت و تصور مى ش در بازار اس
اين پول را در بخشى سرمايه گذارى كرد. گاه 
ــركت ها فكر مى كنند هر چه تعداد بيمه  ش
نامه ها باال برود، ممكن است جوابگو باشد، اما 
رشته مسئوليت حرفه اى پزشكان اين تجربه 

را نشان نداده است. 
البته مردم هم با حقوقشان آشنا شده اند، 

جامعه مرافعه جو شده و نسبت اعالم خسارت 
ها و مطالبات مردم نيز افزايش پيدا كرده است 
ــارت هستند. از  . در واقع مردم به دنبال خس
ــوى ديگر حق بيمه ها در اين رشته بسيار  س
ــر آن حاكم  ــت و نظام تعرفه هم ب ــز اس ناچي
نيست. متاسفانه برخى شركت هاى بيمه، بيمه 
نامه مسئوليت را با نرخ پايين صادر مى كنند. 
قبول داريم كه شركت بيمه بايد حواسش به 
ــد، به هيات مديره و مجامع  گردش مالى باش
پاسخ گو باشد، اما به مسائل فنى و ريسك هم 
بايد توجه كند. من فكر مى كنم برخى شركت 
ها بيشتر با نگاه به ايجاد گردش مالى يك بنگاه 
ــته با نرخ هاى غير فنى  اقتصادى در اين رش
ــيار پائين فعال هستند كه طبعا عاقبت  و بس

مثبتى نخواهد داشت. 
ــرايطى كه تعداد شركت هاى بيمه  در ش
ــفانه بازار بيمه ما بزرگ  فزونى يافته اما متاس
ــابق را دارد و  ــده و اين بازارهمان اندازه س نش
فقط سهم خواهان از همان بازار افزايش يافته 
و هر شركتى با  ولع كسب سهم بيشتر ممكن 

است نرخ هاى نازلى را ارائه كند.
در شرايطى كه برخى شركت ها در بعضى 
ــفانه بعضى  ــان مى دهند متاس ــته ها زي رش
شركتها تخفيف هائى مى دهند بويژه در حوزه 
ــه اتفاقا همان گروه ها توليد  گروه پر خطر ك
ــبت باالى خسارت براى شركتهاى  كننده نس
ــفانه  پزشكان  ــرايط متاس بيمه اند. در اين ش
ــور مى كنند تا االن بيمه نامه  محترم هم تص
گران خريده اند و اعتماد آنها به صنعت بيمه 

هم كاهش مى يابد.
 چه ميزان از پرونده هاى پزشـكى 
منجـر بـه پرداخت خسـارت از سـوى 

بيمه گران مى شود؟
من معتقدم جامعه پزشكان ما فرهيخته اند 
و از روى عمد به كسى زيان نمى رسانند. قبال 
عرض كردم ضريب خسارت اين رشته بيش از 
صد در صد است و ممكن است از لحاظ تعداد 
ــته باشد اما به سبب  پرونده آمار باالئى نداش
ــط مراجع  ــكى كه توس نرخ باالى قصور پزش
قانونى و ذيربط تعيين مى شود ما شاهد اين 
افزايش هستيم. در جريان عمليات پزشكى هم 
محتمل است كه كسى مرتكب قصور شود. در 
ــيون ويژه جرائم پرشكى سهم  اين جا كميس
ــك تعيين مى كند. در واقع همان  براى پزش
طور كه گفتم پزشكى يك امر كامال تخصصى 
ــت و نظر كميسيون پزشكى و راى مراجع  اس

قانونى براى شركت هاى بيمه حجت است. 
ــن قصورها، از نظر مراجع  در كنار همه اي

قضايى جنبه خصوصى جرم هم وجود دارد. 
ــت به  ــك بابت اين قصور ممكن اس پزش
ــود. البته معموال  شش ماه حبس محكوم ش
اين حبس به جزاى نقدى تبديل مى شود كه 
اين بخش تحت پوشش بيمه نامه مسئوليت 

شركت هاى بيمه نيست.

 آيا داشـتن بيمه نامه مسـئوليت 
حرفه اى ، پزشكان را در مقابل خطاهاى 

احتمالى سهل گير تر نمى كند؟
ــايد اين تفكر عامه وجود دارد كه وقتى  ش
ــت، اما  ــه داريم، خيالمان راحت اس بيمه نام
ــوال را مى پرسم كه ما وقتى بيمه  من اين س
ــخص ثالث داريم، با خيال راحت و بى  نامه ش
ــت.  ــروا رانندگى مى كنيم؟ ابدا چنين نيس پ
ضمن اينكه اين جامعه فرهيخته و متخصص 
ــا"  ــان را بعمل مى آورند تا اساس تمام تالشش
ــارغ از وجود بيمه  ــوند. ف مرتكب خطائى نش
ــا براى اعتبار و حيثيت  نامه تعدد اين خطاه
ــب  ــه اى آنها نيز مناس ــه فعاليت حرف پروان

نيست.
ــكى مورد  البته بايد تعداد خطاهاى پزش
ــا"  پرونده هايى در  ــد. بعض توجه همه ما باش
ــى دهد يك  ــان م صنعت وجود دارد كه نش
ــه مورد بيمار فوتى  ــال س ــك در يك س پزش
داشته است. در چنين شرايطى، بيمه گر عقال"  

قرارداد بيمه را تمديد نمى كند. 
 شما هنگام صدور بيمه نامه سوابق 

فرد را نگاه مى كنيد؟
ــد  ــته باش بله. اگر نزد خود ما پرونده داش
ــم. در غير  ــى مى كني ــه حتما آن را بررس ك
ــركت ها استعالم  ــاير ش اين صورت هم از س
ــنهاد هم از پزشك مى  مى كنيم. در فرم پيش
ــيم كه تا كنون بيمه نامه داشته يا خير؟  پرس
ــته، نزد كدام شركت بود و چه اندازه  اگر داش

خسارت داشته است؟ 
ــركت ها  ــئوليت ش مديران بيمه هاى مس
تفوق خوبى با هم دارند و اطالعات درست را به 
هم منتقل مى كنند. گرچه تعدد خسارات هم 
به عدم صدور بيمه نامه منجر نمى شود، بلكه 
حق بيمه افزايش مى يابد. به هر حال پزشكى 
كه خسارت زيادى داشته، بايد هزينه ريسكش 

را بپردازد.
 حـق بيمه ها در اين رشـته چقدر 

است؟ 
اين يك تجربه شركتى است و شركت ها 
ــوابق عملكردى اين رشته راسا"  با توجه به س

نسبت به تعيين نرخ و شرايط اقدام مى كند.
ــتورالعمل و  ــال با توجه به دس به هر ح
ــركت هاى بيمه ،  فرآيند هاى عملكردى ش
ــك به صورت انفرادى براى دريافت  اگر پزش
ــا اين اقدام به  ــه نامه مراجعه مى كند ي بيم
ــود، حق بيمه هاى  صورت گروهى انجام ش
ــور كلى و  ــود. به ط ــى حاصل مى ش متفاوت
ــط حق بيمه  ــفانه بايد گفت متوس باز متاس
ــك در صنعت حدود 800  گروه هاى پرريس
ــتياران پزشك  ــت. البته دس هزار تومان اس
ــوز پروانه  ــه هن ــتند ك ــانى هس ها هم كس
ــك ندارند. براى اين دسته هم  حرفه اى پزش
ــركت هاى بيمه بيمه نامه صادر مى كنند  ش

اما اضافه نرخ مى گيرند.

من معتقدم 
جامعه پزشكان ما 
فرهيخته اند و از 
روى عمد به كسى 
زيان نمى رسانند. 
قبال عرض كردم 
ضريب خسارت 
اين رشته بيش از 
صد در صد است 
و ممكن است 
از لحاظ تعداد 
پرونده آمار باالئى 
نداشته باشد اما 
به سبب نرخ باالى 
قصور پزشكى 
كه توسط مراجع 
قانونى و ذيربط 
تعيين مى شود ما 
شاهد اين افزايش 
هستيم. در جريان 
عمليات پزشكى 
هم محتمل است 
كه كسى مرتكب 
قصور شود. در اين 
جا كميسيون ويژه 
جرائم پرشكى سهم 
براى پزشك تعيين 
مى كند. 
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نرخ شكنى، آفت بيمه مسئوليت 
حرفه اى پزشكان

سعيد طاهرى، مدير بيمه هاى مسئوليت شركت بيمه «ما» معتقد است نبود يك پايگاه اطالعاتى منسجم از پزشكان داراى 
بيمه نامه مسئوليت به يك چالش در اين رشته تبديل شده است. او از نرخ شكنى ها در اين رشته هم به شدت گاليه مند است.

  ايـن گزاره كه «بيمـه نامه براى 
بيمه گزار اطمينان مى آورد و در نتيجه 
دقـت عمل او را كاهش مـى دهد» در 
بيمه نامه مسئوليت حرفه اى پزشكان 

هم صدق مى كند؟
ــى بيمه نامه مى خرد، براى  وقتى كس
ــود. اما بيمه  خودش حقوقى متصور مى ش
ــزار بايد دقت كند كه اين حقوق فقط بر  گ
ــرايط بيمه نامه ايجاد مى شود.  ــاس ش اس
ــند است كه به ازاى حق  بيمه نامه يك س
بيمه، تعهداتى براى طرفين ايجاد مى كند. 
ــه نامه كامال  ــرايط بيم ــا اين حال ش ب

ــدم تحقق  ــت و در صورت ع ــخص اس مش
آن ها، بيمه گر تعهدى ندارد. 

ــه دارد،  ــى كه بيمه نام ــه كس در نتيج
ــب بيمه نامه  ــد بدون رعايت جوان نمى توان
ــر كارى را انجام  ــتن آن، ه و به صرف داش
ــخص  ــى كه بيمه نامه ش ــد. مثال كس بده
ثالث دارد، نمى تواند بدون رعايت احتياط 
ــركت بيمه  رانندگى كند و بگويد چون ش
خسارت مى دهد، پس من به هر شكلى كه 

دلم بخواهد رانندگى مى كنم.
 بـه طور مشـخص فـروش بيمه 
نامه مسـئوليت پزشكان، تاثيرى روى 

افزايش تعداد خطاهاى پزشكى داشته 
است؟

ــدور بيمه  ــكى قبل از ص ــاى پزش خط
ــه اى هم وجود  ــئوليت حرف نامه هاى مس
ــته، اما االن هم تعداد پزشكان بيشتر  داش
ــده و هم تعداد مريض ها افزايش يافته  ش
ــبت  ــت. تعداد اعمال جراحى هم به نس اس
ــده است. البته  ــالهاى گذشته بيشتر ش س
خطاى پزشكى فقط در عمل جراحى وجود 
ــت يك بيمار با تجويز يك  ندارد. ممكن اس
ــتباه، كور يا الل شود. در جريان  قرص اش
ــكى، ممكن است آسيب هاى  عمليات پزش
ــه آنچه در  ــود ك ــى به افراد وارد ش مختلف
ــى از  ــاق جراحى رخ مى دهد تنها بخش ات

آن است.
به عنوان مثال من پرونده اى داشتم كه 
در آن يك سرباز براى عمل زيبايى بينى در 
ــده و به كما رفته بود.  اتاق عمل بيهوش ش
ــيب ديده بود و  ــى آس او در جريان بيهوش
اصوال وارد فضاى جراحى نشده بود. به اين 
فرد 8 ديه تعلق گرفت، به طورى كه او بعد 
از مدتها فقط توانايى اين را داشت كه پلك 

هايش را حركت بدهد. 
 شـنيده ام كـه در پرونـده هاى 
سـهوى  خطـاى  معمـوال  پزشـكى، 
نتيجـه  در  اسـت،  نهايـى  تشـخيص 
شـركت بيمـه بـه پرداخت خسـارت 

محكوم مى شود. 
ــركت بيمه،  ــد بدانيم كه ش ــن را باي اي
ــد. تعريف آن  ــه مى كن ــئوليت را بيم مس
ــت كه هر كس هر خطايى كرد  هم اين اس
ــد، بايد  كه باعث ضرر و زيان به ديگران ش
ــكى مى  ــود. قانون در حرفه پزش جبران ش
ــد مداوا كرد و او را بهبود  گويد بيمار را باي

بخشيد. 
ــل از عمل  ــد االن قب ــى داني ــما م ش
ــا  ــار ي ــه اى از بيم ــت نام ــى، رضاي جراح
ــد. مفهوم اين رضايت  همراهان او مى گيرن
نامه اين است كه هر اتفاقى در جريان عمل 
ــئوليتش با بيمار است. اين  پيش آمد، مس
ــچ عنوان محكمه  ــت نامه البته به هي رضاي
پسند نيست. حتى من در جلسه دادگاهى 
ــتم كه يك پزشك از خودش با  حضور داش
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ــن رضايت نامه،  ــاس اي او مدعى بود بر اس
بيمار چه در جريان عمل بميرد و يا مشكلى 
براى او ايجاد شود، به خودش مربوط است. 
ــرد كه اين  ــال قاضى تاكيد ك با اين ح
رضايت نامه به هيچ عنوان پذيرفته نيست. 
ــير  ــع اجازه جراحى را در مس بيمار در واق
بهبود به پزشك خود داده است و اين برگه 

هيچ ارزش ديگرى ندارد.
 رونـد محكوميـت پزشـكان در 
جريان ايـن پرونده ها معمـوال چگونه 

است؟
در اثر خطاى پزشكى ممكن است فردى 
ــيب ببيند. بر اساس قانون  فوت كند يا آس
ــئوليت مدنى، عامل زيان، تيم پزشكى  مس
ــت. بايد بدانيم كه مثال  ــك اس يا يك پزش
ــراح مغز را  ــركت بيمه، تخصص يك ج ش
ــود او را. ما موردى  ــت، نه خ بيمه كرده اس
ــك عمل، هنوز  ــته ايم كه در جريان ي داش
پزشك جراح دست به عمل نبرده كه بيمار 
ــت. اين اتفاق به اين دليل رخ داده  مرده اس
كه كپسول حاوى نيتروژن به جاى اكسيژن 
ــده است. در اين جا، فوت  به بيمار وصل ش
ــت و بنابراين از اين  بيمار تقصير جراح نيس
بابت شركت بيمه خسارتى پرداخت نخواهد 
كرد. حتى ممكن است يك پزشك در فوت 
ــد و ساير عوامل  بيمار 20 درصد مقصر باش
80 درصد در فوت او نقش داشته باشند. در 
اين مورد هم بيمه گر 20 درصد خسارت را 

مى پردازد.
 موردى بوده كه مشـخص شـود 
پزشـكى به صورت عمدى خسارتى به 

بيمار وارد كرده است؟

من تا كنون نديده و نشنيده ام.
 يعنى ممكن است مواردى باشد؟
مى دانيد كه آراء در اين زمينه بر عهده 
ــيون پزشكى است و ما با راى دادگاه  كميس
ــارت مى دهيم. مواردى كه ما خسارت  خس
ــرايط  ــت مى كنيم، همه در ش آن را پرداخ
ــن در خارج از اين  ــت، بنابراي بيمه نامه اس
ــرايط اصوال چيزى به شركت بيمه اعالم  ش
نمى شود. ما به طور مرتب با پزشكى قانونى 
در تماسيم و اين موضوع را رصد مى كنيم. 
 شـما هنـگام صـدور بيمـه نامه 
مسئوليت حرفه اى پزشكان از سوابق 

افراد استعالم مى گيريد؟
ــابقه آن پزشك پيش ما باشد، بر  اگر س
ــابقه بيمه نامه صادر و حق  اساس همان س
ــود. حتى در مواردى  ــبه مى ش بيمه محاس
ــت بيمه نامه صادر نشود، اما اگر  ممكن اس
ــوابق او در شركت ديگرى باشد، از همان  س
شركت استعالم مى شود. البته در اين مورد 

ممكن است پاسخى هم دريافت نشود.
 پـس بانك اطالعاتى مشـخصى 

وجود ندارد.
چيزى مثل بانك اطالعاتى كه در رشته 
ــت و با وارد كردن مشخصات  اتوموبيل هس
ــتخراج  ــات آن اس ــه اطالع ــل، هم اتوموبي
ــود، در بيمه نامه مسئوليت پزشكان  مى ش

وجود ندارد. اين هم يك ضعف است.
 ما در كشـور پزشـكى داريم كه 
بيمه نامه مسـئوليت حرفه اى نداشته 

باشد؟
ــك بيمه نامه  ــر. البته اين ي تقريبا خي
ــت، اما در همه سطوح پزشكى  اجبارى نيس
ــط كارش عكس  ــى راديولوژى كه فق و حت

انداختن است، همه بيمه نامه دارند. 
 چالش هاى صنعـت بيمه در اين 

بخش چيست؟
نرخ شكنى مهمترين چالش است. مثال 
ــكى داريم كه با حق بيمه 500 هزار  ما پزش
ــارت 50 ميليون تومانى گرفته  تومانى، خس
است. اين فرد سال بعد كه مى خواهد بيمه 
ــد، طبيعتا بايد به ما حق  نامه را تمديد كن
ــن دليل به  ــترى بدهد، به همي ــه بيش بيم
سراغ شركت ديگرى مى رود. در بسيارى از 
موارد با اين كه شركت رقيب از ما استعالم 
ــود كه اين پزشك  مى كند و متوجه مى ش
ــا باز هم با نرخ حق  ــده خوبى ندارد، ام پرون
ــه كمتر، بيمه نامه را صادر مى كند. اين  بيم

بدترين آفت است. 
 بيمه مركزى به اين موضوع ورود 

نكرده است؟
خير. بيمه مركزى فقط شرايط عمومى 
ــد و در نرخ  ــن مى كن ــه را تعيي ــه نام بيم

گذارى ها دخالتى ندارد.
 ايـن بيمه نامه هـم تخفيف عدم 

خسارت دارد؟
ــال اول 5، سال دوم 15 درصد و  بله. س
ــال سوم 20 درصد تخفيف عدم خسارت  س
ــته  ــم. تخفيف گروهى هم در اين رش داري
ــته هاى 15  وجود دارد، به طورى كه ما دس
ــتر را «گروه» در نظر مى گيريم.  نفر و بيش
ــم تخفيف هاى  ــروه هاى بزرگتر ه براى گ

بيشتر مى دهيم.
 نسبت خسارت اين رشته چطور 

است؟
االن 50-50 است، ولى نسبت خسارت 

در حال باال رفتن است. 
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 بيمه مسـئوليت پزشكان داراى 
چه پوشش هايى است؟

ــه اى  ــئوليت حرف ــه مس ــوع بيم موض
پزشكان، جبران خسارات ناشى از مسئوليت 
مدنى حرفه اى بيمه گذار در قبال اشخاصى 
ــتباه، غفلت و يا  ــت كه به علت خطا، اش اس
ــكى دچار  قصور وى در امور درمانى يا پزش
ــمى يا روانى گردند و يا فوت  صدمات جس

شوند.

  به نظر شما اين بيمه نامه چقدر 
بر احتمال قصور پزشكان تاثير دارد؟

ــرات مثبت اين بيمه نامه، مى توان  از اث
تاثير آن در كاهش تواتر و شدت خسارات را  
ــام برد كه در حالت كلى مى توان آن را به  ن

سه بخش تقسيم نمود: 
ــك:  ــب با ريس الف– اعمال نرخ متناس
ــرخ حق بيمه فنى برمبناى  در اين حالت ن
ــك در  ــدت و فراوانى ريس ــاى ش فاكتور ه
ــته و بر مبناى محاسبات و  ــنوات گذش س
ــود در  ــارى تعيين مى ش ــى هاى آم بررس

ــوابق خسارت پزشك  كنار اين موضوع،  س
متقاضى بيمه نيز در  كاهش يا افزايش حق 
بيمه و حتى پذيرش ريسك موثر است كه 
اين موضوع پزشك را به انجام مراقبت هاى 

بيشتر وا خواهد داشت.
ب– كاهش خسارت ها از طريق شرايط 

خصوصى و عمومى بيمه نامه :
به طور معمول در شرايط عمومى تمامى 
ــكان ،    بيمه نامه ها از جمله بيمه نامه پزش
ــك در نظر  ــراى كاهش ريس ــش ذيل ب بخ

گرفته شده است:
ــف و تعهدات بيمه گزار   در بخش وظاي
ــك را  نكات الزم براى پايش و  كنترل ريس
به بيمه گذار گوشزد مى نمايد. همچنين به 
ــور حمايت از بيمه گذار و جلوگيرى از  منظ
اعالم قصور بيش از حد مورد انتظار، شرايط 

دفاع از وى نيز فراهم شده است.
ــويق  ــارت از طريق تش ج- كاهش خس

بيمه گذار: 
ــارت  وعده پرداخت تخفيفات عدم خس
ــال هاى  ــگام تمديد بيمه نامه ها در س درهن

ــاى  ــش مراقبت ه ــه افزاي ــر ب ــى، منج آت
ــذاران و خريداران بيمه از مورد بيمه  بيمه گ
ــد بيمه نامه،  ــالوه بر خري ــى گردد كه ع م
ــى را براى آنها ايجاد كرده و  آرامش مضاعف
ــوار در جامعه كمك  به كاهش حوادث ناگ

مى كند. 
 وجود اين بيمه نامه تا چه اندازه 

مى تواند دليل قصور پزشكان باشد؟
ــه اين بيمه نامه تا چه اندازه انگيزه  اينك
ــتباه ، غفلت و  ــا، اش ــروز خط ــراى ب الزم ب
ــى نمايد  ــك ايجاد م ــور را در پزش ــا قص ي
ــايى نشده است وليكن استثناء شدن  شناس
اعمال مجرمانه عمدى در بيمه نامه پزشكان 
ــات دولتى و آئين نامه هاى  همچنين نظام
ــكى،  ــده براى انجام خدمات پزش تدوين ش

بروز اين مسئله را كم رنگ مى نمايد.
از آنجا كه خريد بيمه نامه موجب افزايش 
ــردد، بيمه نامه  ــش بيمه گذاران مى گ آرام
ــكان، در افزايش  ــئوليت حرفه اى پزش مس
ــذار براى انجام امور  اعتماد به نفس بيمه گ
پزشكى داراى ريسك باال تاثير خواهد داشت. 

با منصور حسينى، مدير بيمه هاى مهندسى ، انرژى و خاص بيمه دانا؛

كمى بيشتر درباره بيمه مسئوليت حرفه اى پزشكان

پرونده ويژهپرونده ويژه

با منصور حسـينى، مدير بيمه هاى مهندسـى ، انرژى و خاص بيمه دانا، در مورد  بررسـى موضوع بيمه مسـئوليت حرفه اى 
پزشكان به گفتگويى صميمانه نشستيم كه مشروح آن را  در پى مى خوانيد:



ند
يد
نام

مى 
ن 
اوا
ــــ
را ت

ـه 
مـــ
، بي
ان
ــــ
اني
ير
ا

13
95

ن 
ستا

 تاب
م   
شــ
 ش
ره
مــا
  ش

ى  
ــان
رس

الع 
 اط
ى و
ــر
خبـ

ى، 
يلـ
حل
ه ت
ـام
لنـ
ص
ف

 همانطور كه مى دانيد وجود اين 
بيمه نامه حاشـيه امنيت پزشـكان را 
بيشـتر مى كند ، سئوال اينجاست كه 
آيا حق بيمه متناسب با ريسك هست 

يا خير؟
ــازى نرخ هاى پزشكان به تازگى  آزاد س
صورت گرفته است و با توجه به كشش بازار، 
ــدن  ــب ش زمان كافى و الزم را براى متناس
ــك موضوع بيمه مى طلبد  نرخ فنى با ريس
وليكن باال بودن ضريب خسارت اين رشته 
در صنعت بيمه و  ابالغ آئين نامه 81 بيمه 
مركزى جمهورى اسالمى ايران در خصوص 
ــارت ( حداكثر تا  رعايت سقف ضريب خس
75درصد ) در رشته مسئوليت، شركت هاى 
ــك موضوع  بيمه را به تحليل دقيق تر ريس
ــته و  روند تناسب مورد نظر را  بيمه واداش

تسريع نموده است.

 قصور پزشـكان طى سـال هاى 
اخيـر روند افزايشـى به خـود گرفته 
است، به نظر شما اين بيمه نامه چقدر با 

اتفاقات روز پزشكى به روز است؟
شرايط عمومى بيمه مسئوليت حرفه اى 

پزشكان مصوب شورايعالى بيمه (آئين نامه 
82 بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران ) 
ــكاالت آئين نامه  ــا در نظر گرفتن رفع اش ب
37  و پاسخگويى به نياز روز  بيمه گذاران،  
ــال 1391  به شركت هاى بيمه  در اواخر س
ــخ اين سئوال كه  ــت. پاس ابالغ گرديده اس
ــخ مى دهد  ــكان را پاس آيا تمامى نياز پزش
ــازمان نظام پزشكى  ــتلزم اظهار نظر س مس

است.
  از جمله درخواست هاى مكرر سازمان 
ــرايط قبول اين بيمه نامه  مذكور، ايجاد ش
ــد  در مراجع قضايى به عنوان وثيقه مى باش
ــث اتومبيل)  ــخص ثال ــه ش ــد بيم (همانن
ــئوليت  ــه اينكه در بيمه مس ــه با توجه ب ك
ــد بيمه گر  ــكان، انجام تعه ــه اى پزش حرف
ــه گذار در  ــئوليت بيم ــوط به احراز مس من
ــون در اين  ــد، تاكن مراجع قضايى مى باش
ــط اظهار نظر  ــوى مراجع ذيرب ــورد از س م

نشده است. 

  وضعيت اين بيمه نامه را در بيمه 
دانا چگونه مى بينيد؟

ــرخ ها در اين  ــازى ن با توجه به آزاد س

ــه 81 بيمه  ــزوم رعايت آئين نام ــته و ل رش
ــالمى ايران، تمهيدات  مركزى جمهورى اس
الزم براى حفظ بازار و كاهش خسارات اين 
رشته در دو سال اخير صورت پذيرفته است 
ــنامه در سال 1393 و سال  و دو فقره بخش

1395 صادر شده است.

 چه پيشـنهادى براى بهتر شدن 
شرايط اين بيمه نامه داريد؟

ــارت هزينه هاى  از آنجا كه در هر خس
ــر، بيمه  ــر بيمه گ ــوس ب ــوس و ناملم ملم
ــور  گذار، زيانديده، خانواده وى و نهايتا كش
تحميل مى گردد و شركت هاى بيمه صرفا 
ــد هزينه هاى ملموس قابل جبران  مى توانن
ــورد تعهد را بيمه نمايند، لذا در جوامع  و م
پيشرفته، بيشترين تمركز بر روى پيشگيرى 

از خسارات مى باشد. 
ــرايط مهيا گردد، شركت  چنانچه اين ش
هاى بيمه مى توانند نسبت به افزايش ريسك 
خود از طريق افزايش تعهد، افزايش مهلت مرور 
ــه و در نهايت  ــان دعاوى، كاهش حق بيم زم
تعديل مفاد شرايط عمومى به نحوى كه كليه 
خطرات قابل بيمه را شامل گردد، اقدام نمايند.

13 

پرونده ويژهپرونده ويژه
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دبيركل سنديكاى بيمه گران ايران خواستار شد؛

هم گرايى بيمه گران در دفاع از حقوق 
صنعت بيمه

دبيركل سـنديكاى بيمه گران ايران معتقد است دولت با افزايش ندادن حق بيمه شخص ثالث متناسب با افزايش قيمت ديه 
از يك سـو و ارائه خدمات درمانى ارزان قيمت در بيمارسـتان هاى دولتى، ضربه  سـنگينى به صنعت بيمه زد. به گفته او اين كه 
نمايندگان مجلس گاهى عليه صنعت بيمه اظهار نظر مى كنند و يا در جلسات دولت تصميم هايى خالف مصالح صنعت بيمه اتخاذ 

مى شود، مى تواند ناشى از شناخت كم از صنعت بيمه باشد.
متن كامل گفت و گوى على اكبر اوليا با «تاوان» را در ادامه بخوانيد.

 شـما چطـور به صنعت بيمـه وارد 
شديد؟

ــه پنجم  ــى برنام ــن در جريان بررس م
توسعه، عضو كميسيون تلفيق بودم و همان 
ــدم. مشخصا يكى از  جا وارد موضوع بيمه ش
دغدغه هاى من، سالمت مواد غذايى بود كه 
در اين باره چند بار از وزراى وقت سوال كردم. 
آمار نشان مى داد مصرف موادغذايى بيرون 
ــرده و دولت هم ابزار  از خانه افزايش پيدا ك
نظارت كافى براى كنترل اين موضوع ندارد. 
برداشت من اين بود كه دولت با سازوكارهاى 
ــن كار بر نمى آيد. در اين  معمول از پس اي
ــتم و به اين نتيجه  زمينه فعاليت هايى داش
رسيدم براى حل اين مشكل مى توان از ساز 

و كار بيمه اى استفاده كرد.
ــوع حوادث رانندگى  پس از آن به موض
ــم و طرح كاهش 10 درصدى تلفات  پرداخت

ــامانه حوادث  ــى و  ويژه س ــوادث رانندگ ح
جاده اى را پيشنهاد دادم كه در برنامه تصويب 
شد.به هر حال با توجه به تجارب مديريتى كه 
داشتم، به اين جمع بندى رسيدم كه بيمه ها 
ظرفيت خيلى خوبى براى اداره كشور دارند. 
 و بـا همين تجربه وارد سـنديكا 

شديد.
بله. بعدها مديريت سنديكاى بيمه گران 
به من پيشنهاد شد. هر چند تصورم اين بود 
ــى از ضعف هاى صنعت بيمه، ضعف  كه يك
ــت و اين  ــاط گيرى با خارج از حوزه اس ارتب
صنعت در محيط هاى اقتصادى و اجتماعى 
نتوانسته خودش را معرفى كند. هدف من از 
پذيرش اين مسئوليت اين بود كه با توجه به 
شناختى كه از صنعت بيمه پيدا كرده بودم 
ــنايى و ارتباطاتم با دولت و مجلس،  و با آش

بتوانم اين ضعف ها را برطرف كنم.

همه اميد من اين است كه صنعت بيمه 
بتواند در مسائل كشور نقش آفرينى بيشترى 
ــت كه  ــد و الزام آن هم اين اس ــته باش داش
ــودش را برطرف كند.  ضعف هاى داخلى خ
صنعت بيمه بايد بتواند در داخل، منسجم تر، 
ــى تر و پايدارتر حركت كند، در حالى كه  فن
آنچه امروز در صنعت بيمه كشور مى گذرد، 

شرايط چندان مناسبى نيست.
 ناپايدارى صنعت بيمه بيشتر در 

كجاست؟
مهمترين بخش آن در مسائل مالى است. 
بخشى از اين ناپايدارى هم ناشى از مداخالت 
ــت كه قطعا ضربه قابل توجهى به  دولت اس
پيكره صنعت بيمه مى زند. بيمه شخص ثالث 
كه نرخ هاى تكليفى دارد، زيان هنگفتى به 
ــت. دومين بخش  صنعت بيمه وارد كرده اس
هم مربوط به بهداشت و درمان است. دولت 
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ــال بيمه درمان  ــق در حوزه درمان، عم مطل
تكميلى را با شكست مواجه كرده و اين يك 
فاجعه است. دو بخش ثالث و درمان، حدود 
ــكيل  65 درصد پرتفوى صنعت بيمه را تش

مى دهند كه اين وضعيت را دارند. 
 با قانون جديد بيمه شخص ثالث، 
مشـكل زيان دهى اين رشـته برطرف 

مى شود؟
معلوم نيست. فعال آيين نامه ها اين قانون 
ــت. ما فقط اميدواريم اين  در حال تدوين اس

مشكل حل شود.
 انتقاد شـما بـه عملكـرد دولت 

درحوزه درمان چيست؟ 
ــت ناگهان تعرفه ها را  مى دانيد كه دول
ــش داد. پيش  ــدت افزاي در اين بخش به ش
ــه، قراردادهايى با  ــاى بيم ــركت ه از آن ش
ــه اين كار  ــتند ك مجموعه هاى مرتبط داش
ــان جدى مواجه  ــركت ها را با زي دولت، ش
ــت گذارى حوزه  كرد. اين تغييرات در سياس
بهداشت و درمان و تصدى گرى مطلق وزارت 
ــت، باعث متضرر شدن شركت هاى  بهداش
ــود. اين كه دولت فراخوان بدهد  بيمه مى ش
و همه مردم را در بيمارستان هاى خودش با 
هزينه بسيار نازلى درمان كند، باعث مى شود 

مردم ديگر سراغ بيمه هاى تكميلى نروند. 
اين ناهماهنگى قطعا كمر صنعت بيمه را 
در حوزه درمان تكميلى خواهد شكست. البته 
چون دولت تا االن در اين زمينه چندان موفق 
نبوده،هنوز بيمه درمان تكميلى فرونريخته، 
اما در واقع ضربه سنگينى به صنعت زده شد 

كه نتايج آن در ادامه مشخص مى شود.
 صنعـت بيمـه در دولـت جايگاه 

مطلوبى دارد؟
ــخص ثالث – كه  ــون جديد بيمه ش قان
ــت -  ــل هم فكرى دولت و مجلس اس حاص
ــبت به قانون قبلى كمى فنى تر است و  نس
اجازه مى دهد نرخ ها بر مبناى ايجاد ريسك 
ــك راننده است تعيين  كه يكى از آنها ريس
ــك قانون بدون  ــود. با اين حال هنوز تا ي ش
ــفانه فضاى  نقص فاصله زيادى داريم. متاس

عمومى نسبت به بيمه خيلى خوب نيست.
در نقد عملكرد دولت بايد بگويم اين كه 
ــه را افزايش مى دهد اما  قوه قضاييه نرخ دي
ــد، با هيچ قاعده  ــق بيمه افزايش نمى ياب ح
ــت هاى اصل  ــب و كار و حتى با سياس كس
44 همخوانى ندارد. قطعا اگر شركت ها بنيه 
اقتصادى نداشته باشند كه بتوانند فعاليتهاى 
خودشان را انجام بدهند، ابتدا ضعيف و بعد 
ــوند يا حداقل اين است  ــت مى ش ورشكس
ــان را نسبت به بيمه گزار انجام  كه تعهداتش
نخواهند داد. اين به نفع هيچ كس نيست و 

در مجموع كشور زيان خواهد كرد. 
ــت كه دولت از صنعت  انتظار ما اين اس

بيمه شناخت نسبى داشته باشد و تصميمى 
ــور و فضاى  ــه مغاير با اصول مديريت كش ك

كسب و كار در حوزه بيمه است، نگيرد. 
 در مجلس شرايط چگونه است؟

ــدگاه هاى منفى  ــس پاره اى دي در مجل
ــود دارد. البته ممكن  ــه وج ــبت به بيم نس
ــت درباره اين موضوع مصاديقى در ذهن  اس
ــد  ــى به نظر مى رس ــد، ول ــدگان باش نماين
ــت كه در ذهن  واقعيت ها دقيقا چيزى نيس
ــت، در حالى كه آنها با همان ذهنيت  آنهاس
ــون تصويب مى كنند و اين كار مى تواند  قان
تا مدتها بر سرنوشت بيمه كشور اثر بگذارد. 

اين مشكالت را بايد در ارتباطات و تعامل 
به حداقل ممكن رساند و شرايط طورى باشد 
ــت گذارى ها  كه تصميم گيرى ها و سياس
حركت مستمرى را در حوزه بيمه ايجاد كند. 
 سـنديكا در اين ميان چه نقشى 

دارد؟
ــه در دو  ــخصا پايدارى صنعت بيم مش
ــت  بعد داخلى و خارجى يكى از اهدافى اس
ــال كند. ما حتما  ــنديكا مى تواند دنب كه س
ظرفيت هايى در صنعت بيمه داريم كه اگر از 
آنها خوب استفاده شود، مى تواند اثر مهمى 
بر تصميم هاى دولت و مجلس داشته باشد. 
يكى از آن اهداف اين است كه از ظرفيت هاى 
فكرى داخل صنعت بيمه استفاده شود. البته 
ــا به نوآورى نياز داريم.  در خيلى از بخش ه
ــخصا در بخش آى تى به شدت نوآورى  مش
ــت. ما بايد حتما دانش فنى جديد را  نياز اس
ــم. همه اين تالش ها  به صنعت تزريق كني
ــت گذارى ها  ــت كه سياس هم براى اين اس
آسيب كمترى را به صنعت برساند و بتوانيم 
ــاهد بهبود فضاى كسب و كار در صنعت  ش

بيمه باشيم. 
 در حـوزه آى تـى دقيقـا چـه 

موضوعى را مد نظر داريد؟
ــد كه صنعت بيمه در اين  به نظر ميرس
حوزه قدرى عقب است. در حالى كه صنعت 
بيمه متكى به اطالعات است، در حال حاضر 
سازوكارالزم براى گردآورى و بهره بردارى از 
اطالعات مجموعه شركت هاى بيمه نداريم و 

اين ضعف بسيار بزرگى است. 
شما مى دانيد مصيبت بزرگى در صنعت 
ــت.  ــه وجود دارد و آن موضوع تقلب اس بيم
ــت برقرار  ــل ارتباط درون صنع چون حداق
نيست، ما زيان قابل توجهى را از اين بخش 
متحمل مى شويم و اين موجب مى شود هم 
ــيب ببيند و هم نهايتا  خود صنعت بيمه آس

مردم متضرر شوند. 
بايد بدانيم هرچه هزينه هاى بيهوده در 
كل صنعت داشته باشيم، مردم از آن متضرر 
مى شوند، چون در نهايت حق بيمه افزايش 
ــت كه با وجود دانش  مى يابد. حق اين نيس
ــات، ما در صنعت بيمه از اين  فناورى اطالع

ظرفيت و امكان استفاده نكنيم. 
وقتى مى شنويم يك نفر در يك شركت 
بيمه 50 مورد كار متقلبانه انجام داده و چه 
ــن كار را  ــركت هاى ديگر هم اي ــا در ش بس
ــد، بايد جلوى آن را بگيريم.  انجام داده باش
االن رويكردها، استفاده از اطالعات مكمل و 
خارج از سيستم است. اگر ما بتوانيم از لينك 
اطالعات ناجا و وزارت راه استفاده كنيم، آنها 
ــا هم تلفيق كنيم و اطالعات خودمان را  را ب
هم به آن اضافه كنيم، به راحتى مى فهميم 

در صنعت چه اتفاقى مى افتد. 
ــت و اگر  ــركت نيس اين هم كار يك ش
ــند، نتيجه  ــركت ها با هم هماهنگ نباش ش

نهايى حاصل نخواهد شد. 
 اينها جزو وظايف سنديكاست؟

ــروز در حوزه  ــد اعتراف بكنم آنچه ام باي
ــده، شايد بيشتر از  كارى سنديكا تعريف ش
ــورت متعارف از  ــت كه به ص آن چيزى اس
ــاس  ــار مى رود، ولى از طرفى احس آن انتظ
ــم زمان كمى در اختيار داريم كه بايد  مى كن
از آن استفاده كنيم تا به شرايط با ثبات ترى 

برسيم. 
االن كارگروه آى تى شركت هاى بيمه در 
سنديكا فعال است، ولى خود سنديكا كه بايد 
محوريت اين بخش را داشته باشد، هنوز در 
حال مطالعه و برنامه ريزى است. البته چند 
ماهى است كه كار با كمك مشاوران بيرونى 
ــرايط الزم در حال تدوين و  شروع شده و ش
جمع بندى است. قرار است ما برنامه هايمان 
را به شوراى عمومى سنديكا هم ارائه كنيم تا 

پس از تصويب به اجرا در بيايد.
 در ميان اعضاى سـنديكا درباره 
مسـائل صنعـت، انسـجام و اتفاق نظر 

هست؟
ــس عمومى بله؛ اين وفاق  از نظر يك ح
ــت، ولى اين حس بايد  در اكثر حوزه ها هس
عملياتى و كامال هماهنگ شود تا يك جريان 
ايجاد كند. همه از يك دردى ناراحت هستند، 
اما اگر مبانى تحليل و جمع آورى اطالعات و 
ارائه راهكار هماهنگ نباشد، اين موضوع در 

حد يك درد دل باقى مى ماند. 
مشخصا يكى از كارهاى ما در اين راستا 
تهيه چند گزارش مطالعاتى بود  كه مشكالت 
صنعت بيمه را در حوزه هاى مختلف تبيين 
ــنيدن  مى كرد. خود مديران عامل پس از ش
ــى گفتند كه ما يك حس  اين گزارش ها م
ــتيم، اما اين كار اين  ــاله داش عمومى به مس
حس را به يك گزارش مستدل تبديل كرد. 

استفاده از اين ظرفيت ها به پيدا كردن 
راه حل مساله هم كمك مى كند. ما در رده 
مديران ميانى و مديران عامل، گزارش هايى 
ــى آنها به هم  ــه مى كنيم تا فضاى ذهن ارائ
ــكالت  ــر و عزم آنها براى حل مش نزديك ت
ــود. وقتى فضاهاى ذهنى متفرق  ــتر ش بيش

مشخصا پايدارى 
صنعت بيمه در 
دو بعد داخلى و 
خارجى يكى از 
اهدافى است كه 
سنديكا مى تواند 
دنبال كند. ما حتما 
ظرفيت هايى در 
صنعت بيمه داريم 
كه اگر از آنها خوب 
استفاده شود، مى 
تواند اثر مهمى 
بر تصميم هاى 
دولت و مجلس 
داشته باشد. يكى 
از آن اهداف 
اين است كه از 
ظرفيت هاى فكرى 
داخل صنعت بيمه 
استفاده شود. البته 
در خيلى از بخش 
ها به نوآورى نياز 
داريم. مشخصا 
در بخش آى تى 
به شدت نوآورى 
نياز است. ما بايد 
حتما دانش فنى 
جديد را به صنعت 
تزريق كنيم. همه 
اين تالش ها هم 
براى اين است كه 
سياست گذارى ها 
آسيب كمترى را 
به صنعت برساند و 
بتوانيم شاهد بهبود 
فضاى كسب و كار 
در صنعت بيمه 
باشيم
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باشد، خيلى راحت به جمع بندى نمى رسد. 
 چـرا صنعـت بيمه در كشـور ما 
اين قدر نسبت به نظام بانكى مهجورتر 
اسـت. حتى رسـانه ها هم كمتر به اين 
موضوع مى پردازند. در دولت و مجلس 
هم تقريبا اثرى از صنعت بيمه نيسـت، 
در حالى كه بارها و بارها نام نظام بانكى 
برده مى شود و درباره آثار فعاليت نظام 

بانكى صحبت مى شود.
به نظرم خود صنعت در اين زمينه نقش 
ــد نقش صنعت  ــذاران باي ــت گ دارد. سياس
ــن كنند. مثال  ــور تبيي بيمه را در اداره كش
ــازمان مديريت بايد بداند كه آيا توانسته  س
از ظرفيت صنعت بيمه در برنامه ريزى براى 
ــور استفاده كند يا نه؟ آنها هم خيلى به  كش
ــه توجه نكرده اند. از طرف ديگر  صنعت بيم
ــودش را معرفى  ــد خ ــود صنعت هم باي خ
ــانه ها  ــاع كند، در رس ــد، از خودش دف كن
ــد، حرفهايش را بزند و در  حضور داشته باش

سياست گذارى ها مشاركت كند. 
ــت كه بيمه  ــخصا انتظار ما اين اس مش
مركزى به عنوان متولى برنامه ريزى و وزارت 
ــدى ترى در اين بخش ايفا  اقتصاد، نقش ج
كنند. نبايد دستگاه هايى متولى صنعت بيمه 
اجازه بدهند در دولت تصميمى گرفته شود 
ــه را متوقف كند. االن  ــد صنعت بيم كه رش

متاسفانه اين اتفاق افتاده است. 
 انتقاد شـما به تعييـن حق بيمه 

شخص ثالث است؟
ــت. دولت تصميم  ــور اس بله. همين ط
گرفت حق بيمه را 26 درصد زير عدد واقعى 
ــد. البته قوه قضاييه ديه را تعيين  تعيين كن
كرد، اما توقعشان اين بود كه بيمه ها نرخ را 
افزايش ندهند و مسئوالن هم همراهى كردند 
و اين همراهى نقطه ضعف ما بود. نبايد اين 
اتفاق مى افتاد. بايد تالش كرد كه اين اتفاق 

تكرار نشود و زيانهايش هم جبران شود. 
 شـايد از نگاه صنعـت بيمه، حق 
بيمـه بايـد افزايـش يابـد، امـا از نگاه 
بيمه گـزار ايـن طـور نيسـت. در واقع 
بيمه گـزاران از تثبيت و يا حتى كاهش 

حق بيمه استقبال مى كنند.
ــادف ها كم  ــالش كنيم تعداد تص اگر ت
ــود، حق بيمه هم كم مى شود. اينجاست  ش
ــت. صنعت  كه صنعت بيمه نقش آفرين اس
بيمه بايد به خاطر منافع خودش در كاهش 
ــد. افزايش  ــاركت كن ــاده اى مش تلفات ج
تلفات جاده اى به معناى افزايش ميزان ديه 
پرداختى و در نهايت افزايش هزينه هاى اداره 
شركت هاى بيمه است. متاسفانه برخى تصور 
مى كنند بيمه مثل كميته امداد است و اگر 
ــى ميخواهند مقصر تعيين كنند،  در تصادف

كسى را تعيين مى كنند كه بيمه دارد. 
ــت اندركاران هم اين طور  مجموعه دس

ــد، از  نگاه مى كنند كه هر جا قافيه تنگ ش
ــود. اين كار باعث  جيب بيمه ها پرداخت ش
ــركت ها مى شود. منافع مردم در  ناتوانى ش
ــركت بيمه معتبرى داشته  اين است كه ش
باشيم كه پاسخگوى مردم باشد و كمك كند 
ــركت، مردم و بيمه  كه هزينه بى دليل به ش

گزاران تحميل نشود.
 شما معتقديد رابطه صنعت بيمه 
بـا قانـون گـزار و دولت ضعيف اسـت. 
در جايـى كه نهاد رسـمى ضعيف عمل 
مى كنـد، آيا سـنديكا نمـى تواند بهتر 

عمل كند؟
ــى از  ــت. يك ــور اس ــن ط ــا همي حتم
ــنديكا ترسيم  ماموريت هايى كه من براى س
ــن ضعف ها را  ــت كه اي كرده ام هم اين اس

جبران كنم.
 در اين زمينه موفق هم بوده ايد؟

ــنديكا در تصويب قانون بيمه شخص  س
ــات  ــت. برخى جلس ثالث خيلى نقش داش
ــركت بيمه  ــيون هاى مجلس در ش كميس
ايران تشكيل شد كه اتفاق بى سابقه اى بود. 

نمايندگان مجلس بارها در سنديكا مهمان ما 
بودند، اما بايد بپذيريم كه اينها كافى نيست. 
ــناخت دارند  بايد نمايندگانى كه به بيمه ش
ــى دانند، در معمارى  و چالش هاى آن را م
ــند. نظام قانون  ــون گذارى دخيل باش و قان
گذارى ما هم در دولت بايد با شناخت نسبت 

به بيمه تصميم بگيرد. 
 شما در ابتداى صحبت به دخالت 
دولت در موضوع درمان اشـاره كرديد، 
ولى از آن عبور كرديد. موضوع چه بود؟

من بيشتر انتظارم از دولت است. سازمان 
ــتخدامى نبايد اجازه بدهد  ــور ادارى و اس ام
دستگاه دولتى، چارچوب هاى كلى و قوانين 
ــد و فعاليت هاى  ــور را نقض كن جارى كش

ــد. وزارت  ــكل مواجه كن اقتصادى را با مش
ــت و درمان تصميم هايى گرفته كه  بهداش
ــيب زده  به صورت جدى به صنعت بيمه آس

است. 
صنعت بيمه يك اهرم و بازوى قوى براى 
ــت محور بوده  ــعه خدمات درمانى عدال توس
است. وقتى من حاضرم بخشى از هزينه هاى 
درمانى خودم را در قالب بيمه پرداخت كنم، 
ــد و مى گويد  ــت ورود پيدا مى كن چرا دول
ــيار  ــن رايگان يا با پرداخت هزينه بس كه م
ــما را درمان كنم؟ اين رقابت   كم حاضرم ش

نا به جايى است كه اتفاق مى افتد. 
 مـا بارهـا تجربـه كـرده ايم كه 
سيستم دولتى، موفق نيست و قرار بود 
دولـت در حوزه هاى مختلـف از جمله 
درمان تصـدى گرى نكند. چـرا دوباره 
وزارت بهداشـت ورود كرد و سيسـتم 
بيمه هـاى تكميلى را بـا چالش مواجه 

كرد؟
ــار دولتى  ــت كه انحص حرف ما اين اس
ــت كه  ــيم. اين هنر نيس ــته باش نبايد داش

ــود و  ــتان هاى خصوصى تعطيل ش بيمارس
ــاى دولتى صف  ــتان ه همه جلوى بيمارس

بكشند. 
دولت مى تواند به جاى اين كار بخشى از 
هزينه هاى بيمه درمان تكميلى را بپذيرد و 
باعث توسعه آن بشود. اين كار دولت خالف 

سياست هاى برنامه و اصل 44 است. 
دولت وقتى پول ندارد، نبايد سياست هاى 
درمان دولتى را گسترش بدهد. اين كار كشور 
را فلج خواهد كرد. همه االن معتقدند مسكن 
ــود، هر چند ظاهر  ــر خدمت به مردم نب مه
ــت. يارانه هاى نقدى هم  ــردم مدارانه داش م
همين طور است. درمان دولتى با روشى كه 
ــد، پاشنه آشيل اين دولت است  االن اجرا ش
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نگاهى به آتش سوزى هاى اخير و نقش صنعت بيمه در پرداخت خسارت آن؛

سوختن و ساختن

ــران كننده  ــارى نگ ــال ج ــه در س آنچ
ــوزى ها، بلكه مطرح  ــد، نه تعداد آتش س ش
ــدن احتمال هدفمند بودن آنها بود. آتش  ش
گرفتن برجى بلند مرتبه در مشهد، سوختن 
ــاله احتمال  ــيمى بوعلى و طرح مس پتروش

امنيتى بودن اين حوادث در برخى محافل.
ــفيعى، معاون مركز بررسى هاى  دكتر ش
استراتژيك وزارت اطالعات در پاسخ به سوال 

ــوزى هاى  ــنا مبنى بر اين كه آيا آتش س ايس
ــات جنبه  ــراى وزارت اطالع ــر ب پياپى اخي
امنيتى پيدا كرده است، گفت: از نظر ما فعًال 
اين موضوعات امنيتى نيستند، ولى ما امنيتى 
ــن موضوع را به عنوان يك فرضيه در   بودن اي

دستور كار قرار داده ايم.

جواز ساخت منوط به رعايت آيين 
نامه ايمنى است

ــوزى بيمه معلم  مدير بيمه هاى آتش س
ــاره به خسارت هاى بزرگى كه در رشته  با اش
ــد، گفت: در  ــوزى رخ مى ده ــه آتش س بيم
شرايط كنونى صرفه بر اين است كه شركت ها 
به سمت بيمه كردن واحدهاى خرد و كوچك 

و منازل مسكونى حركت كنند. 
ــينى به اين  ــودى حس محمدرضا محم
موضوع هم اشاره كرد كه بر اساس آيين نامه 
2800 شهردارى، جواز ساخت هر گونه واحد 
مسكونى منوط به رعايت اصول ايمنى است 
و حتى سازندگان بايد از سازمان آتش نشانى 

هم تاييديه بگيرند. 
او با تاكيد بر اين كه رعايت اصول ايمنى 

ــاختمان هاى  ــانى براى س در حوزه آتش نش
ــت،  ــخت گيرانه تر اس بلندمرتبه و برج ها س
ــوال كه چرا با وجود همه  در پاسخ به اين س
سخت گيرى ها، حريق برج بلندمرتبه سلمان 
تا اين حد وسيع بود، گفت: ساختمان نوساز 
ــايل اطفاى حريق باشد؛ آن  بايد حتما به وس
طور كه گفته شده، حريق اين ساختمان ابتدا 
ــترش پيدا كرد. به هر  كوچك بود و بعد گس
حال نهادهاى مسئول بايد گزارش بدهند كه 

چرا اين اتفاق رخ داد.
ــه  ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــار ك وى اظه
ــتانداردهاى ايمنى در  ساختمان هايى كه اس
ــت نكنند، اصوال  ــوزى را رعاي مقابل آتش س

مجوز ساخت داده نمى شود. 

ــوال ديگر ما از محمودى حسينى اين  س
ــدور بيمه نامه  ــه بيمه گران هنگام ص بود ك
آتش سوزى، به ايمن بودن واحدها در مقابل 

خطرات چقدر توجه مى كنند؟
ــوال گفت: بيمه  ــخ به اين س وى در پاس
ــه در واحدهاى  ــران هنگام صدور بيمه نام گ
كوچك شايد خيلى به گواهينامه هاى ايمنى 
ــاختمانهاى بزرگ،  اهميت ندهند، ولى در س
بيمه گر دقيقا موارد ايمنى را كنترل مى كند. 
ــايل اطفاى حريق را در نظر  حتى وجود وس
ــن موضوع روى نرخ حق بيمه  مى گيرد و اي

هم تاثير مى گذارد.

بزرگترين خسارت صنعت بيمه رخ 
داد

به گفته مدير بيمه هاى آتش سوزى بيمه 
ــيمى بوعلى  ــارت وارده به پتروش ايران، خس
سيناى ماهشهر، بزرگترين خسارت در صنعت 

بيمه بوده است.
محمد رضايى با بيان اين كه 11 شركت 
بيمه اى به صورت كنسرسيوم اين مجتمع را 
ــه كرده بودند و ليدر آنها بيمه ايران بوده  بيم
ــال 2010 اين واحد تحت  است، گفت: تا س
پوشش بيمه اى شركت "اسكور" فرانسه بوده 
است و قبول اتكايى اين واحد به راهبرى بيمه 
ايران، به توانمندى اين مجموعه باز مى گردد.

ــئوال ديگرى  ــه س ــخ ب ــى در پاس رضاي
درخصوص دليل بروز اين حادثه، تصريح كرد: 
ــه گانه برج  ــص فنى يكى از پمپ هاى س نق
ــتعال زا به  تقطير موجب ايجاد بخار مواد اش
ــده كه به كوره مجاور سرايت و  صورت ابر ش

باعث آتش سوزى شده است.
وى با اشاره به اين كه سهم بيمه ايران 55 
درصد از اين كنسرسيوم است، افزود: خسارت 
پتروشيمى ماهشهر، بزرگترين خسارت در نوع 
ــت، به طورى كه اين ميزان خسارت  خود اس
نه تنها در صنعت پتروشيمى كشور بى سابقه 
ــارت صنعت بيمه  بوده، بلكه بزرگترين خس
ــارت برآورد شده در  است. برخى منابع خس

اين حادثه را 60 ميليون يورو برآورد كردند.

روند افزايشى آتش سوزى ساختمان ها در كشورمان نگران كننده است. بر اساس آمار موجود، تا 
پيش از سال 80 ساالنه چهار هزار و 442 مورد آتش سوزى و به طور ميانگين روزى 12/2 حادثه در 
سـطح كشور رخ داده است. در سال 80 اين آمار به روزى 14/9 حادثه افزايش يافته است. در سال 
85 نيز 9 هزار و 156 حادثه يعنى به طور متوسط حدود روزى 25 حادثه و سال 93 تعداد 21 هزار 

و 583 حادثه كه ميانگين روزى 59 آتش سوزى محسوب مى شود، واقع شد.
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معاون فنى بيمه ايران با اشاره به حادثه آتش سوزى پتروشيمى بوعلى:

شايد غره شده بوديم
معاون فنى بيمه ايران معتقد اسـت آتش سـوزى هاى اخير، بيمه گران را نسبت به موضوع ايمنى موارد بيمه شده هشيارتر 
كرده است. به گفته محمد حيدرى، تواتر آتش سوزى ها باعث شد نگاه جدى ترى به موضوع بيمه آتش سوزى و ارزيابى ريسك 

آن در ميان بيمه گران شكل بگيرد.

سـوزى  آتش  خسـارت  بزرگـى 
پتروشيمى بوعلى براى شما قابل تصور 

بود؟
ــارت هاى بزرگ رخ  پيش از آن هم خس
ــارت صنعت بيمه،  داده بود. بزرگترين خس
ــود كه حدود 50  ــوط به متروى تهران ب مرب
ــده بود، اما خسارت  ميليارد تومان برآورد ش
ــتر بود.  ــى از آن هم بيش ــيمى بوعل پتروش
ــى  ــارت هاى ناش ــه اين ها به جز خس البت
ــيل  ــد زلزله و س ــى مانن ــوادث طبيع از ح

است.
اين خسارت براى شركت ها قابل 

توجه بود؟
ــه صورت  ــركت ب ــى دانيد كه 10  ش م
مستقيم در اين خسارت درگير شدند. بيمه 
ايران ليدر بود و ساير شركت ها هم سهمى 
در آن داشتند. البته كل خسارت در صنعت 
ــا اين حال اثر  ــود، ولى ب بيمه توزيع مى ش
ــما  ــارت ها ندارد. ش چندانى در حجم خس
ــران به تنهايى  ــركت بيمه اي مى دانيد كه ش
ــارت مى دهد،  روزانه 16 ميليارد تومان خس
ــوزى پتروشيمى  ــارت آتش س بنابراين خس
ــاى صنعت عدد  ــارت ه بوعلى در كل خس

خيلى بزرگى نيست.

يك سـوال اساسـى اين است كه 
چرا در يك واحد پتروشـيمى كه على 
القاعده بايد از سطح ايمنى بسيار بااليى 
برخـوردار باشـد، چنين آتش سـوزى 
بزرگى رخ داد؟ واقعا مسـائل مربوط به 
ايمنى واحد در آنجا رعايت شده بود؟

ــتاندارد ايمنى در  ــى اس ــور طبيع به ط
ــيمى ها خيلى باالست و در ايران هم  پتروش
ــود،  ــتانداردها به خوبى رعايت مى ش اين اس
ــه صنايع  ــد بپذيريم ك ــر حال باي ــا به ه ام
ــد و اين  ــك بااليى دارن ــن، ريس هيدروكرب

موضوع را همه پذيرفته اند. 
ــن واحدها با خطرات زيادى مواجه اند  اي
ــاى انفجارى كه به صورت طبيعى در  و ابره
اين واحدها ممكن است شكل بگيرند، خطر 
زيادى توليد مى كنند. به همين دليل است 
كه بايد همه بخش هاى سيستم، ضد جرقه 

باشند.
با اين حال وقوع حادثه يك امر محتمل 
ــوى ديگر مى دانيد كه سالهاى  ــت. از س اس
ــال است پتروشيمى هاى ما بدون مشكل  س
ــرايطى اين  ــت مى كنند. در چنين ش فعالي

اتفاق نبايد اين قدر تعجب برانگيز باشد. 
از سوى ديگر حادثه پتروشيمى بوعلى و 

حوادث مشابه نشان داد كه ما بايد به صورت 
ــرل و تقويت  ــطح ايمنى را كنت دوره اى س
كنيم و حادثه اخير براى ما يك هشدار بود. 

ــران و در كنار آن صنعت  ــايد بيمه گ ش
پتروشيمى به درجه ايمنى باالى موجود در 
اين صنايع غره شده بودند، اما اين حادثه ما 

را به موضوع حساس تر كرد. 
ــر ليوان را نگاه  ــن معتقدم بايد نيمه پ م
ــه همه ما را به  ــم و بدانيم كه اين حادث كني
موضوع ايمنى حساس تر كرد و باعث شد به 
زواياى ايمنى استانداردها بيشتر دقت كنيم.

حوادث آتش سـوزى در چند ماه 
اخير ظاهرا زياد شـده اسـت. علت آن 

چيست؟
ــطح كوچكتر را در صنايع  اتفاقاتى در س
ــيمى  ــت و پتروش ــن و گاز و نف هيدروكرب
هميشه داشته ايم، ولى چون ميزان خسارت 
ــورد توجه نبود. ما  ــن بود، چندان م آن پايي
ــوزى  ــورت ماهيانه دو حادثه آتش س به ص
ــمگير داريم، اما در بخش هاى تجارى  چش
ــترى آتش  ــى دوره هاى اخير، تعداد بيش ط

سوزى داشته ايم.
ــان مى دهد ضريب  آن طور كه آمار نش
ــوزى 30 درصد  ــش س ــه آت ــارت بيم خس
ــرايط اين عدد به 40  ــت و در بدترين ش اس
ــت. در شركت بيمه ايران  درصد رسيده اس
ــته 35 درصد ــارت اين رش هم ضريب خس

است.
معتقـدم  هـم  هنـوز  مـن   
استانداردهاى ايمنى شايد به طور كامل 
رعايت نمى شـود. مثال ما توقع نداريم 
در يك برج نوساز كه طبيعتا بايد ايمن 
باشد، آتش سوزى ناشى از اشكال فنى 

رخ بدهد.
ــما را قبول دارم، به  ــى از حرف ش بخش
همين دليل از دو سال پيش تاكيد كرده ايم 
ــد افراد متخصص  ــى اوليه، باي كه در ارزياب
حضور داشته باشند و اين افراد بايد گواهينامه 
اين كار را داشته باشند. مثال ما براى ارزيابى 
ــيمى، 100 نفر كارشناس  يك واحد پتروش
نمى خواهيم. ما 10 نفر مى خواهيم كه واقعا 
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كارشناس اين كار باشند. در مكان هاى تجارى 
هم اين مصداق حاكم است. 

ــى  معتقدم صنعت بيمه در بعد كارشناس
ارزيابى ريسك، كمى عمومى فكر كرده است، 
اما پس از مدتى اين هشدار ايجاد شد كه بايد 
براى حل اين مساله فكرى كرد. ما از دو سال 
قبل، دوره هايى برگزار كرديم كه بر اساس آن 
ــخص مى شود چه كسانى مى توانند چه  مش

حوزه هايى را ارزيابى ريسك كنند. 
يعنـى معتقديد در حـوزه ارزيابى 

ريسك بايد بيشتر فعال بود.
ــاى ارزيابى  ــركت ه ــن كه در ايران ش اي
ريسك شكل نگرفته، يك واقعيت است. شايد 
در شركت هاى بيمه هم براى اين كار هزينه 
و جاى مناسب نديده ايم. مديريت ريسك در 
همه دنيا وجود دارد، اما در ايران به اين موضوع 
چندان توجه نشده، چون خطرات ناشى از آن 
را حس نمى كرده اند. اگر شركت هاى ارزيابى 
ريسك شكل بگيرد، استانداردها در اين حوزه 

باالتر مى رود.
ممكن اسـت وقـوع چنـد حادثه 
بزرگ و برآورد خسارت هاى قابل توجه، 

روى حق بيمه ها هم تاثير بگذارد؟
ــاله ديده  ــق بيمه در دوره يك س نرخ ح
ــاله آن  ــود، بلكه بايد در بازه هاى 5 س نمى ش

را ديد. 
چطور مى شود از بروز اين حوادث 

جلوگيرى كرد؟
ــاى دوره اى،  ــد بازديده ــك باي بدون ش
تكليفى بشود و پتروشيمى ها روى اين موضوع 
حساس شوند. همه بايد بدانيم كه پتروشيمى، 

سرمايه ملى است. 
 مـى دانم كه بيمه ايـران در پارس 
جنوبى هم ليدر سـاير بيمه گران است. 

وضعيت ايمنى در آنجا چطور است؟
ــروژه ها در پارس  ــى از پ به هر حال بخش
ــى در  ــت و بخش ــى در حال احداث اس جنوب
ــا در دوره تحريم  ــت. م حال بهره بردارى اس
ــزات و تكنولوژى، از  و در بخش تامين تجهي
اروپا به آسياى جنوب شرقى و چين مهاجرت 
كرديم. اين كار هم عمر مفيد سيستم را پايين 
مى آورد و هم درجه خطر را افزايش مى دهد. 
ــراى آينده ايجاد  اين وضعيت نگرانى هايى ب

كرده كه بايد براى آن فكر شود.
 واقعا اگر در عسلويه اتفاقى مشابه 
رخ بدهد، پيش بينى شـده كه خسارت 

آن چقدر خواهد بود؟
ــك در استانداردها و  در آنجا تفكيك ريس
جانمايى ها رعايت شده است. حدت و شدت 
ــده  ــبه ش خطر هم در حالت ماكزيمم محاس
ــونامى در خليج فارس رخ  ــت. مثال اگر س اس
ــدى آن تجهيزات را تهديد  بدهد، خطرى ج
مى كند، اما به اعتقاد من خطر ناشى از فعاليت 

عادى، زياد نخواهد بود.
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بزرگ ترين آتش  سوزى در مجتمع 
پتروشيمى بوعلى سينا

زمان:16 تير
ــينا در  ــيمى بوعلى س مـكان: پتروش

ماهشهر-خوزستان
ــت پمپ تاور 8001 آغاز اين  شرح: نش
آتش سوزى است. با شروع شدن آتش سوزى 
ــاى امداد، دو تكه  ــيدن نيروه و پيش از رس
ــيار داغ از بدنه تاور جدا مى  شود و داخل  بس
ــش تاور را  ــانان آت مخزن مى افتد. آتش نش
ــزن 25 تنى  ــد و بعد مخ ــوش مى كنن خام
ــت، دچار حريق  ــه حاوى نفتاس A2001 ك
مى شود. به دليل حجم باالى نفتاى مخزن، 
ــعله  ها به شدت اوج مى  گيرند و به همين  ش
ــرارى واحد صادر  ــتور تخليه اضط دليل دس

مى شود. 
ــانان نيز از اطراف شهر به محل  آتش نش
آتش سوزى اعزام مى شوند. به دليل نزديك 
بودن ساير تاسيسات نفتى به كانون بحران، 
نيروهاى امدادى شروع به سرد كردن مخزن 
مى  كنند، اما به دليل دماى باالى هوا و حجم 
ــدى صورت  ــوخت، اين كار به كن باالى س

مى  گيرد. 
ــعاع 30-20  ــا هرچيزى كه در ش تقريب
مترى آتش سوزى بوده، ذوب مى  شود. حدود 
200 آتش نشان در اين عمليات حاضر بودند 
ــع فروريختن مخزن  و تالش كردند كه مان
ــدن آتش به بيرون شوند  و روان ش
اين  در  ــه  ك

صورت فاجعه رخ مى  داد. 
عمليات خاموش كردن آتش 57 ساعت 
طول كشيد. بسيارى اين مخزن را به بمبى 
ــه در صورت  ــبيه كردند ك ــى تش هيدروژن
ــات، تلفات غيرقابل  سرايت به ساير تاسيس
تصورى برجاى مى  گذاشت. 33 آتش نشان به 
خاطر شدت گرما و گاززدگى به بيمارستان 

رفتند. 
گفته شده كه نقص فنى يكى از پمپ هاى 
ــه گانه برج تقطير موجب ايجاد بخار مواد  س
ــتعال زا به صورت ابر شد. بعد از خاموش  اش
ــدن آتش اين مخزن، سرپرست تعميرات  ش
ــارت وارده 60  ــدارى آن بركنار و خس و نگه

ميليون يورو برآورد شد. 

آتش سوزى در نزديكى طاق بستان
زمان: 10 و 11 مرداد   

ــيد و باغ هاى اطراف  مكان: هتل جمش
طاق بستان-كرمانشاه

شـرح: در اين دو حادثه كه در نزديكى 
طاق بستان و در دو روز متوالى رخ داد، در اثر 
بى احتياطى رهگذران و انداختن يك وسيله 
ــن  كردن آتش، باغ هاى اطراف  آتش زا يا روش
ــيد دچار حريق  ــتان و هتل جمش طاق بس
ــانان، اطفاى آتش  ــدند. با حضور آتش نش ش
يك ساعت و نيم طول كشيد، اما آسيبى به 

طاق بستان نرسيد.

آتش سوزى انبار قطعات خودرو
زمان: 10 مرداد

ــودرو در خيابان  مكان: انبار قطعات خ
صائب اصفهان

ــرداد، انبار  ــم م ــر روز ده شـرح: عص
ــين در خيابان  بزرگ نگهدارى قطعات ماش
صائب اصفهان دچار حريق شد كه با تالش 

ماموران، آتش  خاموش شد.

آتش سوزى در انبار دارو 
و تجهيزات پزشكى

تاريخ: 9 مرداد
ــدان  ــاختمانى ادارى در مي مـكان: س

توحيد تهران 
ــاختمان  ــن حادثه در يك س شـرح: اي
ــه  طبقه كه انبارى 240 مترى در  ادارى س
ــروع حادثه از  ــت بام داشت، رخ داد. ش پش
طبقه سوم بود، اما شعله  هاى آتش به انبار هم 
سرايت كرد. آتش نشانان از دو جهت شروع به 
اطفاى حريق كردند و حدود دو ساعت بعد، 
آتش خاموش شد. اين حادثه خسارت جانى 
ــت، اما خسارت مالى بسيارى به  در بر نداش

انبار و ساختمان وارد شد.

آتش سوزى در ساختمان مسكونى
زمان: 9 مرداد

مكان: مجتمعى مسكونى در رباط كريم
ــوزى در يك مجتمع 8  شـرح: آتش س
ــك واحد 50  ــدى در رباط كريم و از ي واح
ــروع شد كه به ساير  مترى در طبقه دوم ش
ــداد زيادى از  ــرايت كرد و تع طبقات هم س
ــر افتادند. با  ــاكنان ميان دود و آتش گي س
حضور آتش نشانان، 17 نفر نجات پيدا كردند 
ــت  ــد. در اين حادثه دس و آتش خاموش ش

يكى از ساكنان دچار سوختگى شد.

تقويم آتش سوزى ها
برخى كارشناسان افزايش حجم آتش سوزى ها را نشان  دهنده پايين  بودن استانداردهاى ساخت، ايمنى و نگهدارى دانسته اند. 
آتش سوزى اماكن صنعتى و مسكونى، پااليشگاه ها، پاساژها و انبارها را شامل شده كه با تلفات مالى بسيار و گاه تلفات جانى هم 
همراه بوده اسـت. شـعله هايى كه در واقع زنگ خطر را براى ما به صدا درآورد. گرچه آتش سوزى هاى با درجه اهميت پايين هم 
در كشور ما كم اتفاق نمى افتد، اما اينجا تالش شده برخى موارد بزرگ كه مى تواند براى همه هشدار دهنده باشد، فهرست شود.
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تاريخ: 8 مرداد
مكان: پتروشيمى بيستون- كرمانشاه

شرح: اين آتش سوزى در يكى از مخازن 
ــش از 30  ــتون رخ داد. بي ــيمى بيس پتروش
آتش نشان و 13 دستگاه خودروى سنگين در 
ــركت داشتند و  عمليات اطفاى حريق آن ش
تالش كردند تا مخازن ديگر هم درگير آتش 
ــه مخزن، مانع  ــوند و با خنك كردن بدن نش

فروپاشى آن شدند. 
ــا دوباره  ــد، ام يك بار آتش خاموش ش
ــد تا اينكه بعد از حدود  ــعله ور ش مخزن ش
ــورت كامل خاموش  ــاعت مخزن به ص 6 س
ــل احتمالى اين  ــى از دالي ــد. در آغاز يك ش
ــالم و بعد گفته  ــرق اع ــانات ب ــه، نوس حادث
ــاده «اليت  ــاوى م ــن مخزن ح ــد كه اي ش
ــفيد  ــبيه نفت س ــه چيزى ش ــوده ك آن» ب
ــث اين حادثه  ــت و نهايتا يك جرقه باع اس

شده است.

آتش سوزى در كارگاه عمرانى
زمان: 7 مرداد

ــاورت مركز  ــاختمانى در مج مكان: س
تجارى سيتى سنتر در اصفهان

ــد به  ــه گفته ش ــن حادث شـرح: در اي
ــى از كارگران، نماى  ــل بى احتياطى يك دلي
ساختمانى نيمه  ساز در فاز دو اين مجموعه، 
ــه داخل مركز  ــه و ورود دود ب ــش گرفت آت
ــاعت  ــنتر را براى چند س تجارى، سيتى س

تعطيل كرده است.

حريق در انبار غالت
زمان: 6 مرداد

مكان: انبار غالت در بازار تهران
ــه طبقه  ــن حادثه در انبار س شـرح: اي
غالت و حبوبات در كوچه مرغى  ها در خيابان 
مولوى رخ داد. كانون اين حادثه طبقه سوم 
بود. بر اثر شعله  هاى آتش سقف طبقه سوم 
تخريب شد. همچنين آتش به طبقات پايينى 
هم سرايت كرد. انبارهاى ديگرى هم در كنار 
اين انبار وجود داشتند كه آتش نشانان تالش 
ــترش آتش به  زيادى براى جلوگيرى از گس
آن انجام دادند و در نهايت اين آتش خاموش 
ــارت جانى نداشت، اما  شد. اين حادثه خس

خسارات مالى زيادى بر جاى گذاشت.

حريق در يك مجموعه مسكونى
زمان: 5 مرداد

مكان: مجتمع مسكونى در پرديس اهواز
ــك مجتمع  ــه در ي ــن حادث شـرح: اي
مسكونى 4 طبقه در اهواز رخ داد كه به دليل 
ــكونى و راهروهاى  تعداد زياد واحدهاى مس
ــده از آتش، كار  كم عرض و دود متصاعد ش
ــختى انجام شد. چون  ــاكنان به س خروج س

كانون حادثه در مركز ساختمان قرار داشت، 
ــاكنين با خطر مواجه بودند. در اين  تمام س

حادثه يكى از آتش  نشانان مصدوم شد.

 آتش سوزى در پاساژ فتوت
زمان: 4 مرداد 

ــدان امام  ــوت در مي ــاژ فت مـكان: پاس
خمينى تهران

شـرح: يكى از واحدهاى تجارى پاساژ 
ــى تهران دچار  ــوت در ميدان امام خمين فت
حريق شد كه با حضور به موقع، آتش نشانان، 
موفق به اطفاى حريق و جلوگيرى از آسيب 
بيشتر به ساير واحدهاى تجارى اين منطقه 

شدند.

آتش سوزى در يك آپارتمان
زمان: 4 مرداد

مكان: آپارتمانى در بندرعباس
ــى در  ــوزى در آپارتمان شـرح: آتش س
ــاس جان دو كودك را گرفت. در اين  بندرعب
ــاله به دليل بازى با  حادثه دو برادر 4 و 9 س
وسايل آتش زا، دچار حريق و بر اثر استنشاق 
دود خفه شدند. اين حادثه از آشپزخانه شروع 

شد و كل خانه را درگير كرد.

آتش سوزى در ساختمانى بلندمرتبه
زمان: 2 مرداد

مـكان: شهرك شهيد بهشتى در اتوبان 
شهيد بابايى در تهران

ــك مجتمع  ــه در ي ــن حادث شـرح: اي
ــه حريق از  ــه رخ داد ك ــكونى 10 طبق مس
ــد و پنج دستگاه خودرو  پاركينگ آن آغاز ش
ــتگاه خودرو  ــوختند و به 15 دس در آتش س
ــاراتى وارد شد. به دليل دود و  ديگر هم خس
ــاكنان اين ساختمان در  شعله هاى آتش، س
طبقات محبوس شده  بودند. بخشى از ساكنان 
آن ها از بالكن به بيرون هدايت شدند و آتش 
ــد.  يك نفر از ساكنان اين  نهايتا خاموش ش
ساختمان مصدوم و به بيمارستان منتقل شد. 

حريق خط لوله اتيلن غرب
زمان: يكم مرداد

مكان: پلدختر-لرستان
شرح: در اين حادثه لوله  هاى اتيلن غرب 
ــران در پلدختر دچار  ــور در منطقه پي كش
نشتى و حريق شدند. در پى حادثه، نيروهاى 
ــدند. در  امدادى با بالگرد به منطقه اعزام ش
آغاز دليل حادثه ريزش كوه اعالم شد، اما بعد 
گفته شد كه رانش زمين بر اثر انفجار لوله  ها 
ــئوالن تاكيد كردند كه  ــت. مس رخ داده اس
اين حادثه عمدى نبوده است. اين لوله  ها در 
مكانى صعب  العبور قرار داشتند كه عمليات 
ــختى صورت گرفت و 12  اطفاى آتش به س
ــطحى مصدوم  نفر طى حادثه به صورت س

شدند. در اين حادثه به زمين  هاى كشاورزى 
هم آسيب رسيد.

 سوختن برج سلمان 
در ميان شعله  هاى آتش

زمان: 20 تير
مكان: مشهد-خراسان رضوى

ــب آتش از طبقات  شـرح: ساعت 8 ش
ــد و از آنجا كه نماى برج  ميانى برج آغاز  ش
ــلمان از كامپوزيت ساخته شده بود و ضد  س

حريق نبود، آتش به تمام نما سرايت كرد. 
تقريبا تمام طبقات برج در آتش سوختند. 
در اين عمليات 11 نفر به دليل استنشاق دود 
دچار مسموميت شدند. همچنين اعالم شد 
ــردم در اطراف برج و دير  ــه دليل ازدحام م ب
ــرعت  ــيدن نيروهاى امدادى آتش به س رس

پيشروى كرده است. 
ــوزى اتصالى  دليل احتمالى اين آتش س
برق در تراس يكى از واحدهاى طبقه چهارم 
و به صورت غيرعمدى اعالم و شائبه هرگونه 

اقدام خرابكارانه از سوى مسئوالن رد شد.

حادثه شهران
زمان: 28 خرداد

مكان: خيابان شهران- تهران
ــد از اذان صبح بود كه  شـرح: كمى بع
مردم شهران با صداى انفجارى مهيب شوكه 
شدند. برخى فكر كرده بودند زلزله آمده و با 
لباس هاى خانه، زده بودند به كوچه؛ آنها اما با 
آتشى مواجه شدند كه چندين متر تا آسمان 
زبانه مى  كشيد. آتش چندين ساختمان ادارى 
ــيار  ــيد و گودالى بس را هم به كام خود كش

بزرگ در خيابان بر جاى گذاشت. 
آتش از لوله  هاى گاز شهرى شروع  شد و 
آسفالت را شكافت و حفره اى عظيم برجاى 
گذاشت. حادثه در روز جمعه رخ داد و ساعات 
اوليه صبح كه هم ساختمان  هاى ادارى خالى 
ــبب  بودند و هم خيابان  ها خلوت و همين س
شد تا تلفات جانى آن  اندك باشد.  گفته شد 
در جريان حفارى خط 6 مترو، دستگاه هاى 
حفارى با لوله  هاى گاز برخورد كرده  اند و بعد 
انفجار رخ داده است؛ انفجارى كه در جريان 
ــدند و  ــر از كارگران مترو مفقود ش آن دو نف
چند روز بعد جسد آنها پيدا شد. اما مسئوالن 
ــتند كه در آن ساعت صبح  مترو معتقد هس
حفارى انجام نمى  شده و حفارى اين منطقه 

20 روز قبل از حادثه به پايان آمده است. 
در اثر اين حادثه و براى جلوگيرى از رخ 
دادن حوادث دومينويى، گاز، برق، آب، تلفن، 
ــتگاه هاى خودپرداز بانكى در  موبايل و دس
اين منطقه قطع شد و ساعت  ها طول كشيد 
ــت عادى دربيايد. مردم از  تا وضعيت به حال
ــاعت هاى زيادى را در  ترس تكرار حادثه س

خيابان ها و پارك  ها گذراندند.

21 

عمليات خاموش 
كردن آتش 
در مجتمع 
پتروشيمى 
بوعلى سينا

57 ساعت طول 
كشيد. بسيارى 
اين مخزن را به 
بمبى هيدروژنى 
تشبيه كردند كه 
در صورت سرايت 
به ساير تاسيسات، 
تلفات غيرقابل 
تصورى برجاى 
مى  گذاشت.

 33 آتش نشان به 
خاطر شدت گرما 
و گاززدگى به 
بيمارستان رفتند. 
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ــوراي عالي بيمه و  بر اساس مصوبات ش
ساير مقررات موجود، كارگزاران رسمي بيمه 
ــي در موسسات  ــمت هاي آموزش به جز س
آموزش عالي، به فعاليت در هيچ شغل ديگري 

مجاز نيستند.
  لغو پروانه

ــالم كرد كه  ــه مركزي همچنين اع بيم
پروانه فعاليت 58 كارگزار رسمي بيمه را طي 

سال 1394، تعليق و يا لغو كرده است.
ــه كارگزاري  ــدم رعايت مفاد آيين نام ع
ــاري،  ــررات ج ــاير مق ــه و س ــمي بيم رس
شكوائيه هاي واصله از نحوه عملكرد آنها مبني 
بر عدم رعايت حقوق بيمه گزاران، تخلف در 
زمينه دريافت حق بيمه از بيمه گزاران و عدم 
ــركت بيمه گر، تعطيلي  ــاب ش واريز به حس
دفتر و عدم فعاليت مناسب بيمه اي، اشتغال 
همزمان به امور غير بيمه اي، مخدوش كرودن 
بيمه نامه ها و ساير اسناد و مدارك بيمه اي، 
ــارات كارگزاري به  ــذاري وظايف و اختي واگ
افراد غير مسئول از مهم ترين داليل تعليق 

و لغو پروانه فعاليت پروانه 
كارگزاران بوده است.

  كارگزار كيست؟
ــخصي  ــمي بيمه ش كارگزار يا دالل رس
ــت كه در مقابل دريافت كارمزد، واسطه  اس
انجام معامالت بيمه بين بيمه گزار و بيمه گر 
بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بيمه اي 

است. 
  كانون كارگزاران را تشكيل دهيد

رئيس كل بيمه مركزى در ديدار با اعضاي 
هيات مديره انجمن صنفي كارگزاران رسمي 
بيمه گفت: كارگزاران به عنوان مشاوران بيمه 
ــرايط مناسب به بيمه  گزاران با ارائه نرخ و ش
گزاران، مي توانند نقش مهمي در سالم سازي 

بازار بيمه ايفا كنند.
عبدالناصر همتى افزود: سال 1373 كه به 
عنوان رئيس كل بيمه مركزي منصوب شدم، 
ــتيم آنهم غيرفعال و  يك كارگزار بيمه داش
خوشحالم كه با تالش هاي انجام گرفته، االن 

بيشتر از 550 كارگزار فعال داريم.
ــاوره صحيح را از مهمترين وظيفه  او مش
ــت: بدترين خدمت  ــت و گف كارگزاران دانس
كارگزاران به مردم، توصيه خريد ارزان ترين 
ــت، چرا كه بيمه نامه با  بيمه نامه به آنها اس
نرخ غير فني، پشتوانه پرداخت مناسب هنگام 

ــارت را ندارد. شركت هاي  خس
ــت هاي  ــد از ظرفي ــه باي بيم

استفاده  بيشتر  كارگزاران 
كنند و عنايت و حمايت 

بيشتري از آنها داشته باشند.
رئيس كل بيمه مركزي ضمن استقبال 
ــمي بيمه  ــون كارگزاران رس ــكيل كان از تش
گفت: اين كار را با سرعت پيگيري كنيد.بيمه 
مركزي نيز حمايت هاي الزم را از شما خواهد 
داشت تا در كنار ساير تشكل هاي صنفي نظير 
ــران و انجمن هاي  ــنديكاي بيمه گران اي س
صنفي نمايندگان به نقش آفريني در صنعت 

بيمه بپردازيد.
رئيس كل بيمه مركزي، رشد كيفي، فني 
و محتوايي كارگزاران رسمي بيمه را يكي از 
ــعه صنعت بيمه دانست و گفت:  عوامل توس
ــم تا مردم جايگاه واقعي  ما حمايت مي كني
ــاور بيمه گذاران  ــزاران را به عنوان مش كارگ
ــند و فرق بين نماينده و كارگزار را از  بشناس

طريق اطالع رساني انتقال دهيم.
 پااليش خوب است، اما ...

مشاور طرح و برنامه و نوآوري سنديكاى 
بيمه گران ايران با بيان اين كه بيمه مركزي 
ــه هاي 91 و 92   ــا تصويب و ابالغ آيين نام ب
ــه كارگزاران  ــامان دادن ب ــر و س درصدد س
ــت، گفت: نكته طالئي اين  ــمى بيمه اس رس
ــودي و وظيفه ذاتي  ــت وج ــت كه ماهي اس
ــب بهترين  ــاوره در كس كارگزاران، ارائه مش
نرخ و شرايط براي بيمه گزاران و به ويژه بيمه 

گزاران حقوقي است.
ــامرى در گفت و گو با  مهدى س
ــاره به اين كه  خبرنگار «تاوان» با اش
متاسفانه اين رسالت كم رنگ شده 
است، افزود: كارگزار، خود را نماينده 
ــركت ها مي داند و بدين ترتيب  ش
تنها تفاوت بين نماينده با كارگزار اين 
است كه نماينده با قدرت چانه زني 
كمتر با بيمه گر و فقط با يك گزينه 
ــزار با قدرت  ــي كند، اما كارگ كار م
ــتر، با تعداد بيشتري  چانه زني بيش

بيمه گر كار مي كند.
ــرض،  ــن ف ــا اي ــه داد: ب او ادام

بيمه مركزى پس از شناسايى نمايندگان دو شغله، اين بار كارگزاران دو شغله را شناسايي كرد. نهاد ناظر صنعت بيمه در اجراي 
طرح ساماندهي و پااليش جامعه كارگزاران رسمي بيمه از طريق سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب) و همچنين اعمال 

سياست هاي نظارتي، اطالعات و مشخصات كارگزاران رسمي بيمه كه به مشاغل ديگر اشتغال داشته اند را استخراج كرد.
 بر اين اسـاس، مشـخصات بالغ بر 90 كارگزار رسمي بيمه حقيقي و مديرعامل شـركت هاي كارگزاري بيمه براي تعيين تكليف 
وضعيت نهايي، احصا و تذكرات الزم به آنها داده شده است تا نسبت به اصالح وضعيت و تطبيق فعاليت خود با قوانين و مقررات جاري 

اقدام كنند.

بيمه مركزى پس از نمايندگان، كارگزاران را هدف قرار داد

دو شغله هاى پر سر و صدادو شغله هاى پر سر و صدا
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ــوال اساسي اين است كه در آينده جايگاه  س
ــدگان در تعامالت في مابين بيمه گر و  نماين
بيمه گزار چيست؟ آيا اصوال در شرايطي كه 
ــركتي  كارگزار مي تواند در ازاي تمايل به ش
ــه گزار،  ــه به مصالح بيم ــاص، بدون توج خ
دريافتى بيشتري را به نسبت به ساير فعاالن 
شبكه فروش طلب كند و حتي با هماهنگي 
و آگاهي شركتي خاص، اقدام به دريافت كد 
ــتان خود كرده و بدين  نمايندگي به نام دوس
ــب حق صدور هم دريافت كند، دريافت  ترتي

مجوز كارگزار جذاب تر است يا نمايندگي؟
عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه اظهار 
كرد: كارگزار به جهت وجاهت خود مي تواند 
با گرفتن نرخ و شرايط مكتوب از چند شركت 
و استفاده از اين مستند در چانه زني با شركت 
هاي ديگر به نرخ شكني و رقابت ناسالم  بين 
شركتها دامن زده و شرايط عدم اعتماد بيمه 

گزاران به بيمه گران را ايجاد كند.
سامرى تاكيد كرد كه با اين وجود، اهتمام 
بيمه مركزي در ابطال مجوز كارگزاري هاي 
چند شغله به جهت اثر مطلوب آن در احقاق 
حقوق كارگزاران قانون مدار، بسيار قابل تقدير 
است، اما اين اقدام براي حل معضالت جدي 
تر فعاليت برخي كارگزاران غير متعهد و قانون 

گريز، كافي نيست.
ــه ادامه داد:  ــناس صنعت بيم اين كارش
ــاير  ــجام س ــف هم به انس ــزاران متخل كارگ
كارگزاران و سالمت فضاي فعاليت در صنعت 
ــم موجب تخريب  ــه لطمه مى زنند و ه بيم
فرهنگ و اعتماد بيمه گزاران و مشتريان به 

اين صنعت مى شوند.
 درباره يك عمل غير منصفانه

ــهرام تجزيه چى  ــه، ش ــن زمين در همي
ــاور و مدرس بيمه با بيان اين كه انحصار  مش
در فعاليت كارگزاران، يك طرفه است، گفت: 
ــت فقط به ارائه خدمات  كارگزاران مى بايس
ــند، در حالى  ــته باش ــتغال داش بيمه اى اش
ــتيبانى در قبال اين  ــه هيچ تضمين و پش ك
ــا بيان اين كه  ــود. وى ب انحصار ارائه نمى ش
ــركت هاى بيمه هم مى بايست در مقابل  ش
ــه ارائه آموزش هاى الزم  اين انحصار، ملزم ب
ــتمر باشند، گفت: با اين روش  به صورت مس
ــعه بازار  ــزار براى حفظ و توس توانايى كارگ
ــود.   ــد قابل قبولى تامين مى ش ــود در ح خ
ــا تاكيد بر اين كه از اين حيث،  تجزيه چى ب
نمايندگان در مضيقه بيشترى هستند، ادامه 
داد: اگر كارگزار با شركتى اختالف پيدا كند، 
تا زمان حل اختالف مى تواند با ساير شركت 
ها به فعاليت خود ادامه دهد، ولى نماينده با 
ــدن در چارچوب قرارداد از امكان  محصور ش
ــده و در واقع از حق  ادامه فعاليت محروم ش
قانونى خود براى كسب درآمد قانونى تنها به 
دليل تشخيص شركت بيمه محروم مى شود.

ــا تاكيد بر اين كه تعهد همكارى مى  او ب

بايست دو طرفه باشد، اظهار كرد: در شرايط 
ــورت يك طرفه بر  ــى، اين انحصار به ص فعل
ــندگان بيمه اعم از كارگزار و نماينده  فروش

اعمال مى شود كه منصفانه نيست.
وى در پاسخ به اين سوال كه اگر كارگزاران 
دو شغله مجبور باشند يكى از مشاغل خود را 
ــد، آيا به فعاليت كارگزارى خود  انتخاب كنن
ادامه خواهند داد، گفت: پاسخ كلى براى اين 
ــش وجود ندارد. هر كارگزارى بسته به  پرس
ــود در اين زمينه تصميم گيرى  مصلحت خ
ــود كه  ــت توجه ش ــد كرد، اما الزم اس خواه
عضويت در هيات مديره شركت ها هم شغل 

محسوب شده است كه منصفانه نيست. 
ــراد هم صرفا براى  ــه داد: برخى اف او ادام
ــن اجتماعى در  ــدى از مزاياى تامي بهره من
ــت بيمه به عنوان كارمند معرفى شده  ليس
ــازمان شاغل  اند، در حالى كه عمال در آن س
ــان اين كه برخى  ــتند. تجزيه چى با بي نيس
كارگزاران فاقد دانش كافى و به روز هستند، 
ــت بر بازار بيمه  گفت: يك كارگزار مى بايس
ــته و با توجه به شناخت خود از  اشراف داش
بازار و نيز خدمات شركت هاى بيمه، بهترين 
ــات بيمه ارائه  ــنهاد را به متقاضى خدم پيش
كنند. با اين حال برخى كارگزاران صرفا حق 
ــش از  ــن تر را مالك معرفى پوش بيمه پايي
شركت بيمه قرار مى دهند و خدمات متفاوت 

در بازار را مدنظر قرار نمى دهند.
اين كارشناس بيمه ادامه داد: شركت هاى 
ــزاران همانند  ــا كارگ ــز در رفتار ب ــه ني بيم
ــدت كم تر- با ديد از  نمايندگان - البته با ش
باال تصميم گيرى كرده و فروشنده بيمه را به 
اطاعت از همه تصميمات خود ملزم مى دانند 
و متاسفانه قوانين و آيين نامه هاى موجود هم 
ــيارى اين مجوز را به شركت ها  در موارد بس

مى دهد.
ــوالى مبنى بر اين كه  ــن به س او همچني
ــتاى پااليش  ــدام بيمه مركزى در راس آيا اق
ــغله، مى تواند  كارگزاران و نمايندگان دو ش
ــردن فضا براى حضور  ــى در جهت باز ك گام
افراد جديد در اين زمينه و حتى ايجاد شغل 
تلقى شود، اين گونه پاسخ داد: زمانى مى توان 
كارگزارى و نمايندگى را واقعا فرصت شغلى 
ــب درآمد مناسب از اين  ناميد كه زمينه كس
راه فراهم شود، اما به اعتقاد من در حال حاضر 
داشتن كد كارگزارى يا نمايندگى فقط بهانه 
اى براى خارج كردن شخص از شمار بيكاران 

است.
به گفته تجزيه چى، ايجاد چنين فرصت 
ــك باالى اقتصادى همراه  ــغلى كه با ريس ش
است، چندان هم معقول نيست، اگرچه ممكن 
است در بهبود آمار اشتغال به صورت ظاهرى 

تاثير داشته باشد.
ــه تاكيد كرد كه به طور  اين مدرس بيم
ــدگان دو  ــزاران و نماين ــى پااليش كارگ كل

ــتاى تحميل انحصارى است  ــغله در راس ش
ــت،  ــن نامه ها آمده اس ــر چه در آيي ــه اگ ك
ولى به علت نداشتن تعهد متقابل در سمت 
شركت هاى بيمه، منصفانه نيست و ريسك 
فعاليت كارگزاران و نمايندگان بيمه را به حد 

خطرناكى باال مى برد.
 كارگزار حرفه اى، وقتى براى شغل 

دوم ندارد
ــمى بيمه نيز با اشاره به  يك كارگزار رس
اقدام اخير بيمه مركزى در پااليش كارگزاران 
ــه به مفهوم  ــغله گفت: كارگزارى بيم دو ش
ــده است،  ــناخته نش ــور ما ش واقعى در كش
بنابراين تعداد افراد دو شغله و چند شغله در 

بين مديران كارگزارى بسيار زياد است. 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــى در گف باباي
ــرارداد  ــوع طرف هاى ق ــاوان» افزود: تن «ت
ــت  ــزارى بيمه به نحوى اس ــه كارگ در حرف
ــغل و حرفه ديگر  ــت در ش ــه اجازه فعالي ك
ــرطى  ــت، به ش ــد گرف ــزار خواه را از كارگ
ــزارى با نگاه  ــل و يا مدير كارگ كه مديرعام
ــزارى  ــه كارگ ــه اى حرف ــى و حرف تخصص

را انتخاب كرده باشد.
ــه  كارگزار، وظيفه  ــا تاكيد بر اين ك او ب
ــزاران را براى خريد  ــك كردن به بيمه گ كم
صحيح بيمه بر عهده دارد، ادامه داد: كارگزار 
براى اين كار بايد فرصت كافى براى مطالعه 
ــن اطالعات و  ــد. او بايد از آخري ــته باش داش
ــركت هاى مطلع  ــرايط بيمه نامه هاى ش ش
ــد و توان علمى، نيروى انسانى و سرمايه  باش
كافى را براى انجام پروژه هاى پژوهشى داشته 

باشد. 
ــزار بايد فرصت  ــى، كارگ ــه باباي به گفت
ــتيبانى به  ــات پش ــراى ارائه خدم ــى ب كاف
ــارت  ــوع خس ــان وق ــتريانش را در زم مش
ــك كارگزار  ــد، بنابراين ي ــته باش ــم داش ه
ــن  ــراى پرداخت ــى ب ــوال وقت ــه اى اص حرف

به شغل ديگر ندارد.
ــغله اصوال  او تاكيد كرد: كارگزاران دو ش
ــراى بالفعل كردن  ــى ب ــزارى را فرصت كارگ
ارتباط هاى غير قانونى خود در جهت جذب 
ــروع  ــاى غير مش ــب درآمده ــو و كس پرتف
مى دانند. دو شغله ها اصوال در هر كارى از نظر 
ــاخص هاى مناسب  تخصصى و فنى فاقد ش
ــتند  و اين موضوع در صنعت بيمه و به  هس

ويژه كارگزاران، نمود بيشترى دارد.

رئيس كل بيمه 
مركزي، رشد 
كيفي، فني 
و محتوايي 
كارگزاران رسمي 
بيمه را يكي از 
عوامل توسعه 
صنعت بيمه دانست 
و گفت: ما حمايت 
مي كنيم تا مردم 
جايگاه واقعي 
كارگزاران را به 
عنوان مشاور بيمه 
گذاران بشناسند 
و فرق بين نماينده 
و كارگزار را از 
طريق اطالع 
رساني انتقال 
دهيم.
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ــگري و  ــن نامه گزارش ــاس "آيي بر اس
ــات بيمه"، مؤسسه  افشاي اطالعات موسس
بيمه موظف است اين اطالعات را در پايگاه 
اطالع رساني خود افشا كند: معرفي مؤسسه 
ــب و كار و عملكرد آن؛  ــه كس ــه، برنام بيم
راهبري شركتي در مؤسسه بيمه؛ مديريت 
ــه بيمه؛  ــري مالي مؤسس ــك و توانگ ريس
ــه بيمه،  ــرد مالي مؤسس ــت و عملك وضعي
مستند به صورت هاي مالي حسابرسي شده.

ــش از اين  ــن اطالعات پي ــى از اي بخش
ــت، اما  ــايت بيمه مركزى وجود داش در س
ــتريان براى انتخاب  مشكل اين بود كه مش
شركت هاى بيمه و دريافت اطالعات آنها به 
سايت شركت ها مراجعه مى كنند. همچنين 
ــورد نياز، در  ــرى از اطالعات م ــش ديگ بخ
صورت هاى مالى شركت ها موجود است، اما 
اين صورت هاى مالى تنها سالى يك بار و آن 
هم پس از برگزارى مجمع شركت ها در يك 
صفحه از يك روزنامه منتشر مى شود و پس 
از آن دسترسى به اين اطالعات بسيار سخت 

است. با اين حال انتشار عمومى اين اطالعات 
در سايت شركت ها مى تواند بسيارى از آن 
ــران تا كنون و به بهانه هاى  چه كه بيمه گ
مختلف سعى در پنهان كردنشان داشتند را 

فاش كند.
كدام اطالعات فاش مى شود؟

ــى  ــاس وضعيت موجود، اگر كس بر اس
بخواهد سطح توانگرى يك شركت بيمه را 
ــايت بيمه مركزى مراجعه  بداند، بايد به س
ــى از اطالعات، آن را  ــد و در ميان انبوه كن
ــترى بتواند با  ــد. تصور اين كه يك مش بياب
ورود به سايت يك شركت، اطالعاتى مانند 
ــى آن را به  ــطح توانگرى يا ترازنامه مال س
ــفاف سازى  راحتى ببيند، مى تواند يك ش

بسيار مشترى مدارانه باشد.
به نمونه هاى جالبى از اطالعاتى كه بايد 

افشا شود توجه كنيد:
ــه اي اعضاي هيات   معامالت غيربيم
ــه بيمه يا با  ــل با مؤسس ــره و مديرعام مدي
شركت هايي كه بيش از 20 درصد سرمايه 

آن به مؤسسه بيمه تعلق دارد.
 سياست  هاي اعطاي پاداش و جبران 

خدمات اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه.
 نسبت هزينه هاي عمومي و اداري به 

حق بيمه صادره
ــدي به كل  ــي هاي نق ــبت داراي  نس

دارايي ها
 نسبت كل بدهي ها به كل دارايي ها

 تعداد كاركنان و تركيب سني، تجربي 
و تحصيلي آنها.

ــى از اطالعات اشاره  اين البته تنها بخش
شده در ابالغ بيمه مركزى است و شركت ها 
بخش قابل توجهى از اطالعات خود را فاش 
خواهند كرد. در اين ابالغ اما مشخص نشده 
كه افشاى اطالعات بايد در چه زمانى صورت 
ــوى ديگر تضمينى براى اجراى  بگيرد. از س
ــده و مشخص نيست  آن در نظر گرفته نش
ــار اشتباه اين اطالعات قصور يا  اگر در انتش
تقصيرى صورت بگيرد، چه برخوردى با آن 

صورت خواهد گرفت.

عملياتى شدن آيين نامه گزارشگري عملياتى شدن آيين نامه گزارشگري 
و افشاي اطالعات موسسات بيمه و افشاي اطالعات موسسات بيمه 

بيمه گران 
افشاگرى مى كنند

«موسسـات و شـركت هاي بيمـه موظفند برخي از اطالعات مرتبـط با عملكرد دفاتر و نمايندگي هـاي خود را در صفحه 
نخسـت پايگاه اطالع رساني و يا سايت رسـمي خود منعكس كنند.» اين خالصه يكى از مهمترين ابالغ هاى بيمه مركزى در 
دوره هاى اخير اسـت. جزئيات نامه معاونت نظارت به شـركت هاي بيمه در اين باره آن قدر مهم اسـت كه عمل كردن به آن 

ممكن است براى برخى شركت ها دردسر آفرين باشد.
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مديرعامل شركت بيمه «ما» از مدافعان 
ــركت هاى بيمه  ــاى اطالعات ش جدى افش
ــان اين كه در  ــدرى با بي ــت. مجيد صف اس
ــترى  ــراى همه كاالها، مش ــا و ب همه دني
ــنده را  ــناخت از فروش ــاب و ش ــق انتخ ح
ــترى مى خواهد يك  دارد، گفت: وقتى مش
شركت بيمه را انتخاب كند، بايد از وضعيت 
ــنلى، چگونگى انجام كار، سطح  مالى، پرس
تحصيالت كارمندان، تعداد شعب، تراز مالى 
و مشخصاتى از اين دست مرتبط با شركت 

آگاه شود. 
ــن كه وظيفه صنعت  وى با تاكيد بر اي
ــايش براى  بيمه، ايجاد امنيت، آرامش و آس
مردم است، افزود: در دنياى امروز، مشترى 
با تحقيقات و بررسى خريد خودش را انجام 
مى دهد و دنياى كنونى محلى براى مخفى 

كردن اطالعات نيست.
او با بيان اين كه خريد، يك فرايند است 
كه از «نياز به خريد» آغاز شده و سپس به 
«جمع آورى اطالعات» و در نهايت «خريد» 
ــنامى و هويت  مى انجامد، ادامه داد: خوش
«برند» يك اصل در خريد است كه مشترى 
ــه قرار مى دهد.  ــدت آن را مورد توج به ش
ــا اين حال پس از انجام عمليات «خريد»،  ب
ــود و رفتار پس از  ــز تمام نمى ش همه چي
ــود؛ چيزى كه در صنعت  خريد آغاز مى ش

بيمه ما مغفول مانده است. 
ــان اين كه  ــا با بي ــه م ــل بيم مديرعام
ــترى پيش خودش فكر  ــس از خريد، مش پ
ــت بوده  ــن خريد درس ــه آيا اي ــد ك مى كن
ــن مرحله،  ــر، اظهار كرد: دراي ــت يا خي اس
ــترى به «تحليل ذهن» مى پردازد و از  مش
ــركت به من خدمات  خود مى پرسد آيا ش
ــبى ارائه مى دهد؟ آيا سرعت و دقت  مناس
خدمات پس از فروش مناسب است؟ آيا نرخ 

مناسبى به من داده اند؟ 
ــخ به اين  ــد بر اين كه پاس ــا تاكي وى ب
ــواالت در اطالع رسانى دقيق و شفاف به  س
مشتريان نهفته است، ادامه داد: جايگاه اين 
آيين نامه در صنعت بيمه ما الزم و ضرورى 
ــاى بيمه گر  ــركت ه ــت و بايد همه ش اس
ــورت دقيق و  ــان را به ص ــات خودش اطالع

شفاف روى سايت اعالم كنند. 
ــات بيمه اى  ــدرى، خدم ــه گفته صف ب
ناملموس، پيچيده و غير قابل ذخيره كردن 
ــت، اما واقعيت اين است كه نبود عوامل  اس
ــت و  نارضايتى، دليل بر وجود رضايت نيس
اين را بيمه گران بايد بيش از پيش بدانند. 

ــريع  ــركت بيمه س او تاكيد كرد: اگر ش
ــع به وظيفه اش  ــارت مى دهد، در واق خس
ــترى احترام  ــت. اگر به مش عمل كرده اس
ــت  مى گذارد، به وظيفه اش عمل كرده اس
ــترى  و اينها دليلى بر ايجاد رضايت در مش
نيست. تنها چيزى كه مشترى را راضى مى 
ــاى دريافتى و فوايد دريافتى  كند، ارزش ه

توسط اوست. 
ــترى  ــل بيمه ما افزود: هر مش مديرعام
ــه 10 تا 15  ــودش را ب ــى خاطره خ ناراض
ــترى  ــد، اما هر مش ــى كن ــل م ــر منتق نف
ــر اعالم  ــه 7 تا 9 نف ــش را ب ــى رضايت راض
ــترى  ــب رضايت مش مى كند، بنابراين كس
ــات  اطالع ــاى  افش و  ــت  اس ــزام  ال ــك  ي
ــق انتخاب  ــترى ح ــه گران كه به مش بيم
ــى جدى  ــد كمك ــه اين رون ــد، ب ــى ده م

خواهد كرد.
ــخ به اين سوال كه آيا  صفدرى در پاس
ــت  ــت بيمه گران اطالعات دس ممكن اس
ــده را براى انحراف ذهن مشتريان  كارى ش
ــر كنند، گفت: مقام ناظر بايد به اين  منتش

ــركت ها به مردم  موضوع نظارت كند تا ش
اطالعات نادرست ندهند. با اين حال توجه 
ــركتى اطالعات  ــيد كه اگر ش ــته باش داش
ــه ضرر خودش  ــتى منعكس كند، ب نادرس
ــرن اطالعات و  ــت. امروز ق ــل كرده اس عم
ارتباطات است و مشترى به سرعت اشتباه 

بودن اطالعات را خواهد فهميد.
ــا در واكنش به اين  ــل بيمه م مديرعام
ــاى  ــت افش ــى كه ممكن اس ــار نگران اظه
اطالعات به ضرر برخى شركت ها تمام شود 
ــركت بيمه، نيروى  نيز گفت: اگر در يك ش
انسانى، فرايندها، مسائل مالى، پروسه صدور 
ــوند.  ــعب ضعف دارند، بايد اصالح ش يا ش
ــرى مالى ضعيف و زيان  اگر بيمه گر توانگ
انباشته دارد، تركيب پرتفوى بهينه ندارد و 
نسبت خسارتش باالست، بايد آنها را اصالح 

كند. 
ــن آيين نامه حق  وى تاكيد كرد كه اي
مشترى است و رعايت حقوق مشترى نبايد 
ــد. اين موضوع بايد عملياتى  يك شعار باش

شود و اين ابالغ هم در همين راستاست.

مديرعامل شركت بيمه «ما» :

«حق با مشترى است» عملياتى مى شود«حق با مشترى است» عملياتى مى شود
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معرفي مؤسسه بيمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن

اقامتگاه، ساير مشخصات ثبتي و اساسنامه مؤسسه بيمه

تركيب سهام داران مؤسسه بيمه و مشخصات سهام داران بيش از يك درصد
ساختار سازماني مؤسسه بيمه مشتمل بر نمودار تشكيالت سازماني و مشخصات مديران 

مؤسسه بيمه
تعداد كاركنان و تركيب سني، تجربي و تحصيلي آنها

چشم انداز، ماموريت و اهداف راهبردي مؤسسه بيمه

عملكرد بيمه گري مستقيم و اتكايي مؤسسه بيمه به تفكيك رشته هاي بيمه اي
عملكرد طرح  هاي بيمه اي جديد داراي مجوز از بيمه مركزي به همراه نرخ و شرايط مورد 

عمل در هر يك از آنها
خالصه اطالعات مربوط به شعب و مراكز پرداخت خسارت مؤسسه بيمه

خالصه اطالعات مربوط به نمايندگان فعال، تعليق يا لغو پروانه شده مؤسسه بيمه

خالصه اطالعات كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه اي كه با مؤسسه بيمه همكاري مي كنند
كليات سيستم كنترل داخلي و حسابرسي داخلي و همچنين تشريح شرح وظايف و سطح 

سازماني اكچوئر در مؤسسه بيمه و نحوه انجام وظايف توسط آنها
گزارش ساالنه هيات مديره مؤسسه بيمه به مجمع عمومي

معامالت غيربيمه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل با مؤسسه بيمه يا با شركت هايي كه 
بيش از 20 درصد سرمايه آن به مؤسسه بيمه تعلق دارد

سياستهاي اعطاي پاداش و جبران خدمات اعضاي هيات مديره مؤسسه بيمه

سياستهاي تقسيم سود به سهام داران مؤسسه بيمه

ورود يا خروج مؤسسه بيمه از بورس و يا تغيير وضعيت سهام آن در بورس
خالصه اي از نحوه مديريت ريسك در مؤسسه بيمه مشتمل بر ساختار سازماني واحد 

مديريت ريسك و گزارش وضعيت ريسكهاي مؤسسه بيمه از قبيل ريسكهاي بيمه گري، 
بازار، اعتبار و نقدينگي و نحوه مديريت هر يك از ريسكهاي مذكور

نسبت توانگري مالي مورد تاييد بيمه مركزي

ــه «رازى» اما  ــركت بيم ــل ش مديرعام
معتقد است پيش از اين هم محتواى ابالغيه 
بيمه مركزى درباره افشاى اطالعات، پنهان 
ــته اند.   ــى داش نبوده و همه به آن دسترس
يونس مظلومى با بيان اين كه شركت هاى 
بيمه ذينفعان متعددى دارند كه فقط يكى 
از آنها مشتريان هستند، گفت: بيمه مركزى 
ــه ذينفعان،  ــع هم ــوان حافظ مناف ــه عن ب
ــته كه اطالعات شركت ها به صورت  خواس

تجميعى بر روى سايت ها قرار بگيرد.
او ادامه داد: شركت هاى بيمه، سهامى 
ــترس  ــتند و اطالعات آنها در دس عام هس
ــركت هايى كه  ــر ش ــوى ديگ ــت. از س اس
ــده اند،  ــورس عرضه ش ــا فراب ــورس ي در ب
ــامانه كدال قرار  اطالعات خود را بر روى س
مى دهند، بنابراين دسترسى به اين اطالعات 

غيرممكن نيست.
ــالغ بيمه  ــان اين كه اب ــى با بي مظلوم

ــن اطالعات در  ــزى فقط به تجميع اي مرك
ــايت شركت ها تاكيد دارد، گفت: افشاى  س
ــركت ها متضمن حفظ حقوق  اطالعات ش

همه ذينفعان است.
ــا تاكيد بر اين  ــل بيمه رازى ب مديرعام
ــيار مهم است شركت بيمه به عنوان  كه بس
ــنده «تعهد» و نه «كاال» وضعيتش را  فروش
براى مشتريان روشن كند، اظهار كرد: مردم 
ــه از جزئيات  ــش از خريد بيمه نام بايد پي
ــركت و توانمندى هاى آن  نحوه فعاليت ش
ــاى اطالعات در همين  مطلع باشند و افش
ــخ به اين سوال كه  ــت. وى در پاس راستاس
ــن اطالعات، آيا  ــاى اي ــى در صورت افش حت
ــم را  ــى درك آن مفاهي ــردم تواناي ــه م عام
ــا كارگزاران و  ــت، گفت: قاعدت خواهند داش
واسطه هاى بيمه هاى اين اطالعات را تحليل 
ــازى كرده و در اختيار مشتريان  ــاده س و س

قرار مى دهند.
ــت كارى  ــى درباره احتمال دس مظلوم
ــدن اطالعات توسط شركت ها نيز گفت:  ش
بيمه مركزى به عنوان نهاد ناظر بايد بر اين 
ــوع با دقت تمام نظارت كند و در متن  موض
ــورد تاكيد قرار  ــم اين موضوع م ابالغيه ه

گرفته است.

مديرعامل شركت بيمه «رازى»:

اطالعات شركت ها پنهان نبوداطالعات شركت ها پنهان نبود

برنامه هاي مؤسسه بيمه براي افزايش سرمايه و تغيير در ميزان سرمايه

اطالعات انواع اوراق مشاركت، صكوك و يا ساير اوراق بهادار در صورت انتشار

درصد تملك سهام ساير مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي

صورت هاي مالي به همراه يادداشت هاي توضيحي و صورتهاي مالي تلفيقي حسب مورد

نسبت توانگري مالي مؤسسه بيمه كه به تاييد بيمه مركزي رسيده  است

نرخ رشد حق  بيمه و خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته  هاي بيمه 

سهم از بازار مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته  هاي بيمه 

نسبت حق بيمه توليدي نمايندگان و كارگزاران به كل حق بيمه مؤسسه بيمه
سهم نگهداري مؤسسه بيمه (نسبت حق بيمه صادره پس از كسر مجموع حق بيمه 

واگذاري اجباري و اختياري به كل حق بيمه صادره)
ضريب خسارت مؤسسه بيمه به تفكيك انواع رشته  هاي بيمه 

نسبت مجموع هزينه كارمزد، هزينه هاي صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به 
حق بيمه صادره به تفكيك رشته هاي بيمه

نسبت هزينه هاي عمومي و اداري به حق بيمه صادره
ضريب تركيبي (ضريب خسارت و نسبت مجموع هزينه هاي اداري و عمومي وهزينه هاي 

كارمزد، هزينه صدور و كارمزد مشاركت در منافع پرداختي به حق بيمه صادره )
نسبت كل سرمايه گذاري ها به كل دارايي ها

بازده سرمايه گذاري ها (نسبت درآمد سرمايه گذاري ها به متوسط بهاي تمام شده ابتدا و 
انتهاي دوره سرمايه گذاري ها) به تفكيك بيمه هاي زندگي و غيرزندگي

نسبت ذخيره خسارت معوق به جمع ذخاير فني به تفكيك رشته  هاي بيمه (سهم نگهداري)

نسبت ذخيره رياضي به ذخيره حق بيمه (سهم نگهداري)

نسبت مجموع مطالبات از بيمه گزاران، نمايندگان و بيمه گران اتكايي به مجموع دارائي ها

نسبت دارايي هاي نقدي به كل دارايي ها

نسبت كل بدهي ها به كل دارايي ها

آنچه بيمه گران بايد افشا كنند
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ــركت هاى بيمه اى كه سايتى با تجربه  ش
ــبى دارند و اين سايت ها بهينه  كاربرى مناس
ــده براى موتورهاى جستجو هستند،  سازى ش
برنده اين رقابت در فضاى مجازى خواهند بود. 
طبيعتا، شركت هاى بيمه اى كه سايت هايى با 
ــب و بهينه سازى نشده  تجربه كاربرى نامناس
ــد، بازنده اين  ــتجو دارن ــراى موتورهاى جس ب

رقابت هستند. 
ــه مى توانند  ــركت هاى بيم همچنين، ش
ــراى فروش  ــع قانونى موجود ب ــود موان با وج
ــن فرآيند را به  ــى از اي ــى بيمه، بخش اينترنت
صورت اينترنتى انجام دهند و بخشى كه امكان 
ــى فروش به صورت اينترنتى ندارند را در  قانون
ــم اكنون، برخى  ــاى واقعى انجام دهند. ه فض
ــتعالم،  ــركت هاى بيمه اى كليه فرآيند اس ش
ــه را در برخى  ــدور اينترنتى بيم ــروش و ص ف

رشته هاى بيمه اى اجرايى كرده اند. 

 تجربه كاربرى يا 
User Experience Design

ــرى،User Experience  و  تجربه كارب
ــد محبوبيت يك  ــاه كلي يا به اختصار UX ش
ــاس اصول  ــد. طراحى براس ــايت مى باش وبس
ــث افزايش رضايت كاربران  تجربه كاربرى باع
ــايت مى شود. براى بهبود  ــتفاده از س براى اس
ــايت، گروهى متشكل  تجربه كاربرى يك وبس
ــناس  ــراح گرافيك، كارش ــايت، ط از مدير س
ــترى مورد نياز است.  بازاريابى و ارتباط با مش
ــار بازديدكنندگان  ــى رفت ــن گروه به بررس اي
ــايت مى پردازند تا اهداف مورد نظر شركت  س

از سايت تحقق يابند.
ــايت گوگل با  ــه عنوان مثال، تلگرام و س ب
ــيار مناسب باعث شده است  تجربه كاربرى بس
ــال نيز از اين برنامه  تا كودكان و افراد كهن س
و سايت به راحتى استفاده كنند. اين استفاده 
ــان از تجربه كاربرى عالى برنامه  همه گير نش

تلگرام و سايت گوگل دارد. 
ــه، مملو از  ــركت هاى بيم ــايت هاى ش س
فرم هاى پيچيده استعالمى است كه با اثربخشى 
ــوند. اين عدم تكميل  مناسبى تكميل نمى ش
ــان از ضعيف  ــتعالم نش ــب فرم هاى اس مناس
ــرى طراحى اين فرم ها دارد.  بودن تجربه كارب
ــتعالمى كه صفحه اول آن شامل  فرم هاى اس
ــط كاربران  ــد، توس ــاى زيادى مى باش فيلده

ــوند و از تجربه كاربرى پايينى  تكميل نمى ش
ــدن فرم هاى  ــد. اكثر كاربران با دي برخوردارن
ــيمان شده و به  پيچيده، از تكميل فرم ها پش
سايت هاى شركت هاى رقيب مراجعه مى كنند 
ــبى برخوردار است.   كه از تجربه كاربرى مناس
ــتر از اينكه يك روش باشد  تجربه كاربرى بيش
ــت. فرهنگ توجه به مشترى.  يك فرهنگ اس
ــكل مى گيرد كه شركت  اين فرهنگ وقتى ش
ــه كاربران  ــترى و در نتيج ــه توجه به مش بيم

سايت خود را در اولويت قرار دهد.

جستجو بهينه سازى سايت براى موتورهاى 
بهينه سازى سايت براى موتورهاى جستجو 
ــا Search Engine Optimization و يا  ي
به اختصار SEO، به مجموعه اقداماتى گفته مى 
ــود كه صاحبان سايت براى افزايش بازديد از  ش
موتورهاى جستجو مانند: گوگل، ياهو و بينگ 
ــى، در صورتى كه  ــه طور كل ــام مى دهد.ب انج
ــما براى كلمه و يا جمله اى جستجو كرديد،  ش
ــايت هايى در صفحه اول موتور جستجو مى  س
ــتفاده كرده  ــئو بهترى اس آيند كه از اصول س
اند. بيشتر بازديدكنندگان، بر روى چند نتيجه 
ــتجو  ــت آمده در صفحه اول موتور جس به دس
ــك بر روى  ــد و زحمت كلي ــه مى كنن مراجع

صفحات ديگر را نمى كشند.

اطالعات بازديدكنندگان سايت اسـتفاده از ابزارهـاى گـردآورى 
ــما چيزى را كه اندازه گيرى نمى كنيد،  ش
ــت كنيد. اين جمله معروف  نمى توانيد مديري
ــز كاربرد دارد.  ــى در فضاى مجازى ني مديريت
ــايت ها مى  ــتباهى كه برخى صاحبان وبس اش
ــتفاده از ابزارهاى  كنند اين است كه بدون اس
ــايت، اقدام به تغيير  ــش بازديدكنندگان س پاي
ــايت مى كنند. همچنين، پايش  در ساختار س
ــايت مى تواند به عنوان يك  بازديدكنندگان س
ــاخص براى ارزيابى اثربخشى كمپين هاى  ش
تبليغاتى در فضاى واقعى و مجارى مورد استفاده 
قرار گيرد. با اجراى يك كمپين تبليغاتى موفق، 
ــايت شركت نيز افزايش مى يابد.  ورودى به س
ــردآورى اطالعات بازديد  ــزار مهم براى گ دو اب
 Google و Google Analytics كنندگان

Webmaster  است. 

Google Analytics 
ــت كه اطالعات  گوگل آناليتيكز ابزارى اس
در زمينه بازديدكنندگان سايت ارائه مى دهد. 
اين اطالعات شامل: تعداد بازديدهاى لحظه اى 
و روزانه، اطالعات دموگرافيك بازديدكنندگان، 
ــايت و  ــى جذب بازديدكنندگان به س چگونگ
ــس از ورود به  ــه بازديدكنندگان پ رفتارى ك

سايت دارند، مى باشد.
ــركت  ــايت ش ــه كاربرانى كه وارد س اينك
ــوند، پس از ورود چه عملى انجام  بيمه مى ش
ــمندى را در  مى دهند مى تواند اطالعات ارزش
ــد. به عنوان  ــار فرد تصميم گير قرار ده اختي
ــركت بيمه از  ــى كه هدف ش ــال در صورت مث
ورود كاربران به سايت شركت، تكميل فرم هاى 
ــران وارد اين  ــد، ولى كارب ــتعالم بيمه باش اس
ــوند و يا تكميل فرم را در نيمه راه  قسمت نش
كنار بگذارند، نشان از ضعف در تجربه كاربرى 

سايت است.
ــز امكان ارزيابى  همچنين، گوگل آناليتيك
اثربخشى تبليغات در سايت هاى ديگر و ارزيابى 
اثربخشى كمپين هاى تبليغاتى در فضاى واقعى 
ــركت هاى بيمه  ــازى را ارائه مى دهد. ش و مج
مى توانند از برنامه هاى مشابه ايرانى و ابزارهاى 
برنامه نويسى شده نيز به عنوان جايگزين گوگل 
ــى كمتر برنامه اى  ــتفاده كنند. ول آناليتيكز اس
وجود دارد كه بتواند به تفصيلى و درستى گوگل 
آناليتيكز اطالعات معتبر و قابل اعتماد در اختيار 

مديران تصميم گير قرار دهد. 

Google Webmaster 
ــت كه نشان  ــتر ابزارى اس گوگل وب مس
ــايت در چه  ــد ورودى هاى گوگل به س مى ده
ــن ابزار  ــت. همچنين، اي ــر بوده اس لغاتى بهت
خطاهايى كه منجر به جريمه گوگل شده اند و 
نياز به بهبود دارند را نيز نشان مى دهد. گوگل 
سايتى كه برخى اصول سئو مانند كپى بردارى 
محض (Duplicate Content) را انجام داده 
است جريمه مى كند و آن صفحه و يا وب سايت 

را از صفحه نتايج جستجو حذف مى كند.
ــرى  ــدازه گي ــا ان ــه ب ــاى بيم ــركت ه ش
ــايت و بهبود  جريان هاى بازديدكنندگان از س
تجربه كاربرى بازديدكنندگان مى توانند گامى 
ــود و  ــوردر فضاى ارزان، پرس ــر براى حض موث

اثربخش مجازى بردارند. 

روياى فروش اينترنتى بيمه با برداشـته شـدن محدوديت هاى قانونى تا چند سال آينده امكان پذير 
خواهد شد. جامعه 55 ميليون نفرى كاربران اينترنت (براساس آمار مركز مديريت توسعه ملى اينترنت) و 

ضريب نفوذ 120 درصد  تلفن هاى همراه در بين مردم رسيدن به اين رويا را تسريع مى بخشد. 

پيش نياز شركت هاى بيمهپيش نياز شركت هاى بيمه
 براى فروش اينترنتى براى فروش اينترنتى

حسين حسينى تبار
 مدير ارشد اجرايى 

بيدبرگ
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ماده 6 آيين نامه نحوه واگذارى بيمه هاى 
اتكايى اجبارى (آيين نامه شماره 76 مصوب 
شوراى عالى بيمه) مقرر كرده است كه اگر 
ــته هاى آتش سوزى،  ــرمايه بيمه نامه رش س
ــى، نفت، گاز و پتروشيمى، كشتى،  مهندس
ــش از مقادير تعيين  ــا و باربرى بي هواپيم
ــركت هاى بيمه موظفند  ــد، ش ــده باش ش
ــت بيمه  ــه موافق ــدور بيمه نام ــل از ص قب
ــرايط آن جلب  مركزى را در مورد نرخ و ش

كنند. 
ــته هاى مذكور كه تعيين حق بيمه  رش
ــى از بيمه نامه هاى آنها مستلزم اخذ  بخش
مجوز بيمه مركزى است، حدود 30 درصد 
ــكيل مى دهند و  ــوى بازار بيمه را تش پرتف
ــرآوردى تعيين نيمى از حق بيمه  به طور ب
آنها كه شامل 15 درصد پرتفوى بازار بيمه 
ــتلزم اخذ مجوز بيمه مركزى  مى شود، مس

است. 
ــماره 76 و  ــراى آيين نامه هاى ش با اج
ــراى كمتر  ــه فقط ب ــركت هاى بيم 81 ش
ــازار بيمه اختيار  ــوى ب ــد پرتف از  30 درص
ــن آن كه بر  ــه دارند. ضم ــن حق بيم تعيي
ــماره 81 در  ــاده 5 آيين نامه ش ــاس م اس
ــد حق بيمه را  ــه باي ــته هاى بيم ــه رش هم
ــال  ــن كنند كه در هر س ــوى تعيي ــه نح ب
ــا از حداقل و حداكثر  ــارت آنه ضريب خس
ــتر  ــاده مذكور كمتر يا بيش ــدرج در م من

نشود. 
ــانه ديگرى از اپيدمى  اين وضعيت، نش
ــت ها و ناتمام گذاشتن  اجراى ناقص سياس

پروژه ها در كشور است. 
در چنين وضعيتى عالوه بر عدم تحقق 
اهداف سياست ها، امكان ارزيابى پيامدهاى 
ــركت بيمه  ــود و هيچ ش آنها فراهم نمى ش
ــه فعاليت در  ــى خارجى رغبتى ب غيراتكاي

صنعت بيمه ما نخواهد داشت.

ــر اختيار  ــر، حتى اگ ــوى ديگ     از س
ــته هاى بيمه  ــه رش ــه  هم ــن حق بيم تعيي
ــود،  ــركت هاى بيمه تفويض ش ــه ش هم ب
ــرى الزم  ــى ديگ ــاى تكميل ــوز اقدام ه هن
ــه الزم براى  ــا زمين ــدون آنه ــت كه ب اس
ــى فراهم  ــه خارج ــركت هاى بيم ورود ش
ــعه صنعت بيمه را  ــت و نمى توان توس نيس
ــركت هاى بيمه  ــازنده بين ش ــه رقابت س ب

موكول كرد: 
ــه اتكايى اجبارى مهمترين  يكم- بيم
ــازى تعرفه هاست  معضل متعارض با آزادس
ــه داخلى  ــركت هاى بيم ــه ش ــت كه ب اس
ــارت  ــا تكيه به آن، جس ــكان مى دهد ب ام
ــترى در پذيرش ريسك هاى نامطلوب  بيش
ــته  داش ــه  حق بيم ــه  ناموج ــش  كاه و 

باشند.
ــا رويكرد مراجع  ــد اين معضل ب هرچن
ــه در حال  ــى صنعت بيم ــى و بيرون درون
ــه به طور  ــا تا هنگامى ك ــت، ام كاهش اس
ــود، بعيد است شركت هاى  كامل حذف نش
ــورمان  ــى خارجى در كش ــه غير اتكاي بيم

فعاليت كنند.
دوم-  بسيار عجيب است كه به شركت 
ــار تعيين حق بيمه را بدهيم، اما  بيمه اختي
نگران باشيم كه با آزاد كردن كارمزد شبكه 
ــالمت بازار بيمه  فروش موجب صدمه به س

بشوند. 
كارمزد شبكه فروش، ابزار تعيين كننده 
ــذار براى جهت دهى فعاليت بيمه اى  و اثرگ
ــم از داخلى يا  ــه اع ــركت بيم ــت و  ش اس
ــته  ــد اختيار تعيين آن را داش خارجى باي
باشد تا بتواند تركيب مطلوب پرتفوى خود 

را تنظيم كند. 
ــركت هاى  ــر ميخواهيم ش سـوم- اگ
ــى و دامپينگ،  ــزاع قيمت ــه به جاى ن بيم
ــت  كيفي ــاى  ارتق و  ــى  طراح در 

ــد،  كنن ــت  رقاب ــه اى  بيم ــوالت  محص
ــرايط  ــه رعايت ش ــزام ب ــت از ال ــر اس بهت
ــم و به  ــان كني ــوب رهايش ــى مص عموم
ــوب  چارچ در  ــه   ك ــم  دهي ــازه  اج ــا  آنه
ــتانداردهاى معين و معدود، محصوالت  اس
ــه  ــى و عرض ــود را طراح ــر خ ــورد نظ م

كنند. 
ــت كه آزادى تعيين شرايط  روشن اس
ــه نحوى انجام  ــى بيمه نامه ها بايد ب عموم
ــتاندارد  ــر از رعايت اس ــود كه نهاد ناظ ش
ــه اى مطمئن  ــوالت بيم ــك از محص هر ي

باشد. 
چهارم- تقليل سرمايه تأسيس شركت 
ــه بازار بيمه  ــرايط ورود ب بيمه و تقويت ش
باعث مى شود كه شركت هاى بيمه خارجى 
ــر عمليات  ــلط ب ــى مس ــخاص داخل و اش
ــركت هاى  ــى بتوانند ش ــاى بازرگان بيمه ه
ــت در زمينه محدود  كوچك بيمه با فعالي

تاسيس كنند. 
ــين  ــتر مؤسس در وضعيت جارى، بيش
ــاى  بيمه ه ــت  ماهي ــه،  بيم ــركت هاى  ش
ــند و  ــى نمى شناس ــه خوب ــى را ب بازرگان
ــرمايه گذارى  ــارات واقع بينانه اى از س انتظ
ــد. در نتيجه، بيمه  ــه ندارن در صنعت بيم
ــرژى و هزينه  ــت ان ــور اس ــزى مجب مرك
ــركت هاى  زيادى صرف نظارت و هدايت ش

جديد كند. 
ــدون اقدام هاى مكمل     در مجموع، ب
ــاى  پيش نيازه ــا،  حق بيمه ه ــدن  آزادش
ــى  نمايندگ و  ــعبه  ش ــيس  تأس ــى  اساس
ــرايط  ــا ش ــه ي ــى بيم ــركت هاى خارج ش
ــركت هاى  ــاركت آنان در راه اندازى ش مش
ــت  ــت و صنع ــم نيس ــه فراه ــى بيم داخل
ــو تحريم ها و اجرايى  ــه نمى تواند از لغ بيم
ــته  ــام" بهره مندى كافى داش ــدن "برج ش

باشد.

با اجراى 
آيين نامه هاى 

شماره 76 و 81 
شركت هاى بيمه 

فقط براى كمتر از  
30 درصد پرتفوى 

بازار بيمه اختيار 
تعيين حق بيمه 

دارند. ضمن 
آن كه بر اساس 

ماده 5 آيين نامه 
شماره 81 در همه 

رشته هاى بيمه 
بايد حق بيمه را به 
نحوى تعيين كنند 

كه در هر سال 
ضريب خسارت 

آنها از حداقل و 
حداكثر مندرج در 
ماده مذكور كمتر 

يا بيشتر نشود. 

مكمل هاى آزادشدن حق بيمه ها و تمهيد 
ورود شركت هاى بيمه خارجى

بعد از اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور انتظار مى رفت كه فقط بيمه  اجبارى شخص ثالث تعرفه مصوب داشته باشد، اما هنوز تعيين 
حق بيمه بيش از 70 درصد از پرتفوى بازار بيمه در اختيار شركت هاى بيمه نيست. بر اساس تبصره ماده 1 مقررات تعيين حق بيمه انواع 
رشته هاى بيمه اى (آيين نامه شماره 81 مصوب شوراى عالى بيمه) تعيين حق بيمه رشته هاى شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و زندگى 
(كه در مجموع حدود 57 درصد پرتفوى بازار بيمه را تشكيل مى دهند) تابع مقررات مربوط است و طبق تبصره 2 ماده 5 همان آيين نامه 
اگر تعداد بيمه شدگان قرارداد بيمه درمان از تعداد اعالم شده بيمه مركزى (در حال حاضر ده هزار نفر) بيشتر باشد، شركت هاى بيمه بايد 

موافقت بيمه مركزى را درباره حق بيمه آن اخذ كنند. 
غالمعلى ثبات
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ــوى  ــر روز پيامك هاى متعددى از س ــگاران ه خبرن
ــار توليدى  ــه حاوى اخب ــى كنند ك ــا دريافت م بانك ه
ــاده ترين اقدامات انجام شده از  ــت. كمترين و س آنهاس
سوى بانك ها توسط روابط عمومى اطالع رسانى مى شود 
و تقريبا در همه بانك هاى كوچك و بزرگ، واحدى به نام 

ارتباط با رسانه و يا اداره اخبار وجود دارد.
ــت.  ــركت هاى بيمه اما همه چيز بر عكس اس در ش
ــركت هاى بيمه حاكم  ــابقه اى در ش جمود خبرى كم س
ــى خبرنگاران نيز به مديران اين صنعت  ــت و دسترس اس
ــيار محدود است. مرورى بر اخبار رسمى شركت هاى  بس
ــايت آنها منتشر شده، اين ادعا را ثابت  بيمه كه بر روى س

مى كند.
ــركت ها، واحد ارتباط  ــا اين حال در معدودى از ش ب
ــميگر است. اين  ــانه فعال و توليد خبر در آنها چش با رس
ــانه اى در  ــى از حضور مديران رس ــتر ناش اتفاق نيز بيش
ــت. جدول زير عملكرد روابط  ــركت اس بخش هايى از ش
ــاه  و فقط در بخش  ــركت هاى بيمه در يك م عمومى ش

ــر را  ــد خب نشان مى دهد. تولي
يــــن  ــانه ا ــى خبرى» نش «ب

چيست؟

«بى خبرى» بيمه گران نشانه چيست؟
در حالى كه نظام بانكى سالهاست به لزوم شفاف سازى اطالعات و توليد خبر واقف شده، اما ظاهرا شركت هاى بيمه همچنان از اين 

بخش غافل اند.

تعداد خبر نام شركت
12 بيمه مركزى
19 ايران
3 آسيا
3 البرز

11 دانا
2 پارسيان

10 معلم
2 كارآفرين
2 سينا
0 توسعه

11 رازى
3 سامان

21 دى
4 ملت
3 نوين
2 پاسارگاد
2 ميهن

17 كوثر
6 ما
8 آرمان
6 تعاون

10 سرمد
2 تجارت نو
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بسيارى از شركتها و بانك ها كه سالهاى 
گذشته در اين نمايشگاه حضور داشتند، به 
ــد از اين ظرفيت  ــح مى دهن ــى ترجي تازگ

استفاده نكنند.
ــگاه  به عقيده آنها، حضور در اين نمايش
مشكلى از نظام بانكى و بيمه اى كشور حل 
نمى كند و فقط مى تواند هزينه هايى را به 

آنها تحميل كند.
ــتند كه  ــانى هس ــرف مقابل، كس در ط
معتقدند الزم است سالى يك بار، شركت ها 
دور هم جمع شده و با هم تبادل نظر كنند. 
ــران بانكى و بيمه اى، اين  حتى برخى مدي
نمايشگاه را محلى براى تازه كردن ديدارها 

مى دانند! 
 به تبليغات و اطالع رسانى هدفمند 

نيازمنديم
ــام  برج از  ــس  پ
ــدد  مج ورود  و 
ــور  كش هاى  ــك  بان
مالى  ــاى  بازاره ــه  ب
ــان، اكنون زمان  جه
ــبى است كه با  مناس
برپايى نمايشگاه هاى 
بانكى،  و  ــى  تخصص
ــر و تاثير گذار  ــوزه ورودى موث ــن ح در اي
ــيم تا ضمن برقرارى ارتباطات  ــته باش داش
ــى بين المللى، تالش ها و اقدامات خود  بانك
ــرفت هاى جهانى در حوزه  را همگام با پيش

بازار پولى كشور عملياتى كنيم.
ــين  ــيد محمد حس ــن جمالت را س اي
استاد، مدير روابط عمومى بانك ايران زمين 
ــت  ــگاه حضور داش كه در بانكش در نمايش

مى گويد.
ــم حضور  ــت به طور حت ــد اس او معتق
ــور نيازمند  بانك ها در عرصه بازار پولى كش
ــانى هدفمند  معرفى، تبليغات و اطالع رس
ــتريان و مخاطبين اين بازار است  براى مش
ــر در فضاى كنونى  ــى از ابزارهاى موث و يك

بازارهاى مالى در جهان برپايى نمايشگاه هاى 
بين المللى جهت ايجاد محلى براى ارتباط و 

تعامالت بين بانكى است. 
ــتاد تاكيد مى كند كه البته بايد در  اس
ــى ابزارهاى  ــات از تمام ــار چنين اقدام كن
اطالع رسانى همچون شبكه هاى اجتماعى 

و فضاى مجازى براى معرفى بهتر فعاليت ها 
و خدمات يارى گرفت.

ــا توجه به  ــك ب ــن بان ــه او، اي ــه گفت ب
ــاى موجود تالش  ــيل ه ظرفيت ها و پتانس
ــرايط اقتصادى كشور  مى كند همگام با ش
تعامالت داخلى و بين الملى خود را افزايش 
دهد و حضور در نمايشگاه هاى بين المللى 
ــورس، بانك و  ــگاه ب از جمله نهمين نمايش
بيمه يكى از برنامه هاى توسعه محور بانك 

ايران زمين است.
 نمايشگاه، يك فضاى استثنايى

مدير بازاريابى بيمه ملت نيز از موافقان 

ــگاه است.  ــركت ها در اين نمايش حضور ش
ــن كه در  ــا بيان اي ــم برزگر صديق ب هاش
ــركت با حوزه  ــال چند ش ــگاه امس نمايش
ــيمى، توليد كنندگان دارو و  فعاليت پتروش
امثال آنها هم حضور داشتند، تاكيد كرد كه 
حضور چنين شركت هايى، فرصت بازاريابى 

ــى و بيمه اى را  ــاالن بانكى، بورس براى فع
فراهم كرد.

به گفته او در چنين فضايى، شركت هاى 
ــتند محصوالت خود  ــه به خوبى توانس بيم
ــه فكر طراحى  ــه كنند و يا حتى ب را عرض
ــتريان جديد خود  محصوالت مورد نياز مش

بيفتند.
ــعه ارتباطات ميان شركت هاى  او توس
بيمه و مشتريان جديد را يكى از فرصت هاى 
جدى ايجاد شده در اين نمايشگاه دانست و 
خاطرنشان كرد: من معتقدم حضور زنجيره 
ــورس و بيمه در كنار  ــن مالى بانك، ب تامي

كارشناسان نظر دادند؛

دستاوردهاى نمايشگاه 
بورس، بانك و بيمه

چهار روز حضور در نمايشگاهى كه عنوان مهم بورس، بانك و بيمه را همراه خود دارد، قاعدتا بايد خيلى جذاب باشد. اين نمايشگاه 
مى تواند محلى براى تعامل با مشتريان تامين كنندگان مالى، تسهيل كنندگان اين فرايند و پذيرندگان ريسك سرمايه گذارى باشد. با 

اين حال نفس برگزارى و مشاركت در اين نمايشگاه با سواالتى رو به رو شده است.

پس از برجام و 
ورود مجدد بانك 

هاى كشور به 
بازارهاى مالى 

جهان، اكنون زمان 
مناسبى است كه با 

برپايى نمايشگاه 
هاى تخصصى و 

بانكى، در اين 
حوزه ورودى موثر 
و تاثير گذار داشته 

باشيم تا ضمن 
برقرارى ارتباطات 
بانكى بين المللى، 
تالش ها و اقدامات 

خود را همگام 
با پيشرفت هاى 

جهانى در حوزه 
بازار پولى كشور 

عملياتى كنيم.
اين جمالت را 

سيد محمد حسين 
استاد، مدير 

روابط عمومى 
بانك ايران زمين 
كه در بانكش در 
نمايشكاه حضور 
داشت مى گويد.
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ــتثنايى براى  ــى تواند يك فضاى اس هم، م
مشتريان ايجاد كند.

ــال خدمات  ــرد: به هرح ــار ك وى اظه
ــالهاى متوالى ثابت  ــركت ها در طول س ش
ــا طرح هاى  ــدام از آنه ــد و هر ك نمى مان
ــگاه ارائه مى  ــد كه در نمايش جديدى دارن
ــت كه رقبا از  ــد. اين فرصت خوبى اس كنن

وضعيت هم آگاه شوند.
ــاد رقابت  ــان اين كه ايج ــر با بي  برزگ
ــد به ارتقاى كيفيت خدمات و حتى  مى توان
ــد بيانجامد، ادامه  طراحى محصوالت جدي
ــگاه محل حضور  ــدم نمايش داد: من معتق
مشتريان عادى نيست، گرچه چنين افرادى 
ــتند. اما در محل نمايشگاه  هم حضور داش
ــتريان بزرگ را شناسايى كرد  مى توان مش

و بعد از نمايشگاه با آنها وارد مذاكره شد.
ــاره به  ــر بازاريابى بيمه ملت با اش مدي
اين كه فرصت هاى تجارى بسيار خوبى در 
ــف و يا  ــگاه بورس، بانك و بيمه كش نمايش

ــد، اظهار كرد: به نظر من نمى توان  ايجاد ش
ــارات بورس، بانك و  ترتيب قرار گرفتن عب
ــار هم را تضعيف يك صنعت و  بيمه در كن
ــداد كرد، چرا كه  ــت صنعت ديگر قلم تقوي
ــر كدام از اين ها يك كاربرد واحد و البته  ه
قطعى دارند و انكار هيچ كدام از آنها ممكن 

نيست.
برزگر برپايى نمايشگاهى مختص صنعت 
بيمه را اقدام مناسبى ندانست و خاطرنشان 
كرد: كسى كه به چنين نمايشگاهى مراجعه 
ــته خدماتى  ــت كه بس مى كند، خوب اس

كامل دريافت كند، نه اين كه براى هر كدام 
از محصوالت مورد نيازش به يك نمايشگاه 

مجزا وارد شود.
وى تاكيد كرد كه بهتر است در سالهاى 
آينده، صنايع ديگرى با دامنه فعاليت وسيع 
تر در نمايشگاه حضور داشته باشند تا حوزه 
ــى، بانك ها و  ــركت هاى بورس ــش ش پوش

بيمه ها نيز توسعه يابد.
 اين نمايشگاه بازديد عمومى ندارد

ــن  ــو انجم عض
صنعت  اى  ــه  حرف
ــاون  مع و  ــه  بيم
امور  و  ــتيبانى  پش
ــه  بيم ــادى  اقتص
گويد  ــى  م ــن  نوي
تخصصى  نمايشگاه 
بانك، بورس و بيمه 
ــال هاى برگزار شده  ــته است در س نتوانس

مشكلى را از صنعت بيمه حل كند.

ــگاه  ــيدى درباره اينكه نمايش آرام رش
ــه كه بازديد  ــى بانك، بورس و بيم تخصص
عمومى ندارد، چه فرصت هايى را مى تواند 
ــت:  براى صنعت بيمه فراهم كند، گفته اس
من ترجيح مى دهم در نمايشگاهى شركت 
ــد و در  ــر از صنعت بيمه باش ــم كه غي كن
نمايشگاه تخصصى ديگرى غرفه هاى خود 
را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دهم.

ــگاهى كه مختص  به گفته او، در نمايش
بيمه است، مردم عادى به سراغ بيمه ها نمى 
ــتند  آيند و معموال اين خود بيمه گران هس

ــر بازديد مى كنند،  كه از غرفه هاى يكديگ
ــگاه به نوعى از دورهمى در  بنابراين نمايش
ــد.   ــزارى آن تبديل خواهد ش روزهاى برگ
رشيدى اين را هم گفته كه خدمات شركت 
ــه يكديگر  ــران نزديك ب ــه در اي هاى بيم
ــى معموال  ــراد حقيقى و حقوق ــت و اف اس
ــه از طريق نمايندگان  براى خريد بيمه نام
ــا كارگزارى ها اين كار را انجام مى دهند؛  ي
ــراى خريد بيمه نامه نيز  اغنا كردن افراد ب
ــندگان و كارگزاران ــط فروش ــتر توس بيش

 انجام مى شود.
ــركت هاى  ــاد او، غرفه هاى ش به اعتق
ــگاه همزمان  بيمه در زمان برگزارى نمايش
تحت الشعاع بانك و بورس قرار مى گيرند، 
ــگاه هاى  در حالى كه ما بايد در كنار نمايش
بزرگى مانند نفت و گاز غرفه داشته باشيم. 
ــوال خبرنگار  ــه اين س ــخ ب وى در پاس
ــال هاى گذشته نمايشگاه  آيين كه طى س
تخصصى بيمه چه مشكلى را از اين صنعت 
ــت: به ياد ندارم  ــت، گفته اس حل كرده اس
ــگاه بيمه توانسته باشد مشكلى را از  نمايش

اين صنعت حل كند.
 چقدر هزينه به شركت ها 

تحميل شد؟
نهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه در 
ــاحتى حدود 16 هزار متر مربع برگزار  مس
ــاحت به طور كامل به شركت  شد. اين مس
ــد و البته بخش بسيار  كنندگان فروخته ش
ــن زمين نيز به صورت رايگان به  كمى از اي

خدمات جانبى اختصاص داشت.
ــه اجاره يك متر  ــط هزين به طور متوس
ــگاه 110 هزار  ــن در اين نمايش ــع زمي مرب
تومان برآورد شده است. اين نشان مى دهد 
شركت ها فقط براى اجاره زمين حدود 1/7 

ميليارد تومان هزينه كرده اند.
شركت برگزار كننده نمايشگاه تعدادى 
ــاز را به مشاركت كنندگان معرفى  غرفه س
ــتفاده از  كرده بود. با اين حال الزامى به اس
ــتعالم قيمت از چند  همكارى آنها نبود. اس
ــه هزينه  ــان داد ك ــاز نش ــركت غرفه س ش
ساخت يك متر مربع غرفه در اين نمايشگاه 
حدود 350 هزار تومان است. اين عدد نشان 
ــده،  ــى دهد براى پركردن زمين اجاره ش م
حدود 5/6 ميليارد تومان هزينه غرفه سازى 
ــت. تبليغات محيطى، ويژه نامه و  شده اس
ــزو خدمات جانبى  ــگاه نيز ج كتاب نمايش
ــات محيطى  ــاره هزينه تبليغ ــود. درب آن ب
ــژه نامه و  ــده، اما وي ــر نش اطالعاتى منتش
ــط 1/5  ــور متوس ــگاه به ط ــاب نمايش كت
ــون تومان به ازاى هر بار حضور هزينه  ميلي

در بر داشته است.

آرام رشيدى 
درباره اينكه 
نمايشگاه تخصصى 
بانك، بورس و 
بيمه كه بازديد 
عمومى ندارد، 
چه فرصت هايى 
را مى تواند براى 
صنعت بيمه فراهم 
كند، گفته است: 
من ترجيح مى دهم 
در نمايشگاهى 
شركت كنم كه 
غير از صنعت بيمه 
باشد و در نمايشگاه 
تخصصى ديگرى 
غرفه هاى خود 
را در معرض ديد 
بازديدكنندگان 
قرار دهم.
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شركت بيمه "ما" موفق شد گواهينامه 
ــطح (C) در مديريت ريسك را از مركز  س
رتبه بندى مديريت ريسك انجمن حرفه اى 

صنعت بيمه دريافت كند.
ــدود بيمه گرانى  ــركت جزو مع اين ش
ــت كه در برنامه راهبردى خود، تشكيل  اس
ــازى ريسك و حسابرسى داخلى  و پياده س
ــى قرار داده و در نتيجه  را از الزامات اساس

اقدامات كميته ريسك، موفق به كسب اين 
گواهينامه شده است.

ــت  ــباف سرپرس ــه حامد فرش ــه گفت ب
اداره ريسك بيمه "ما"، دريافت گواهينامه 
ــك مقدماتى سطح يك،  بلوغ مديريت ريس
ــركت  ــت گذارى و اجراى صحيح ش سياس
ــبد مناسب  ــالم و س را در جذب پرتفوى س
ريسك و تحليل هاى مناسب تاييد مى كند.

ــك  به گفته او فعاليت هاى كميته ريس
ــزايى در مديريت صحيح ريسك  نقش بس
مالى، فنى و عملياتى داشته است. مصوبات 
ــك، كاهش ريسك هاى مالى  كميته ريس
ــب سطح يك توانگرى  را در پى دارد و كس
ــال هاى متوالى در بيمه "ما"  مالى طى س
ــك هاى مالى  ــه كاهش هاى ريس در نتيج

بوده است.

ــركت بيمه  بيمه رازى به عنوان اولين ش
خصوصى در كشور در نظر دارد نسبت به اخذ 
 ISO 10002 & 10004 ــاى گواهينامه ه
ــتاندارد سازى مشاغل خود اقدام  همراه با اس

كند.
ــترده در  ــركت براى حضور گس اين ش
ــى و همچنين  ــى و خارج ــاى داخل بازاره
ــازى بين المللى فعاليت هايش،  استانداردس

ــاغل را در  ــازى مش ــتاندارد س ــروژه اس پ
ــاز كرده و  ــور آغ ــر كش ــعبه هاى سراس ش
ــى  ــز تعيين نيازهاى آموزش ــس از آن ني پ
ــرار  ق ــود  خ كار  ــتور  دس در  را  ــاغل  مش

داده است.
ــن منظور با  ــه به همي ــه اى ك در جلس
حضور قائم مقام مديرعامل و مديران ارشد 
ــد مديريت ها  ــركت برگزار شد، مقرر ش ش

نسبت به بازنگرى در چارت تمامى واحدها 
ــر كشور و تنظيم شرح  و شعبه هاى سراس
ــاس الزامات حضور  ــف كاركنان بر اس وظاي
ــدام كنند تا  ــاى جهانى اق ــال در بازاره فع
ــبت به استانداردسازى  ــى، نس پس از بررس
ــن نيازهاى  ــاغل و تعيي ــى مش ــن الملل بي
ــاى الزم  ــه ريزى ه ــود، برنام ــى خ آموزش

صورت پذيرد.

ــت هاى  سياس ــراى  اج ــتاى  راس در 
ــال  ح ــاه  رف و  ــه  مداران ــترى  مش
ــدور  ص روزى  ــبانه  ش ــز  مرك ــتريان،  مش
معرفى نامه هاى درمانى شركت بيمه نوين 

راه اندازى شد.
ــزاران بيمه نوين  ــه گ ــن پس بيم از اي
ــبانه روز  ــاعات ش ــد در تمام س ــى توانن م

ــق تماس  ــالت از طري ــام كارى و تعطي اي
 021-22252423 ــن  تلف ــماره  ش ــا  ب
ــال مدارك از طريق فاكس به همين  و ارس
شماره، براى دريافت معرفى نامه و بسترى 
در مراكز درمانى طرف قرارداد شركت بيمه 

نوين اقدام كنند.
اين شركت با بيش از 360 مركز درمانى 

در سراسر كشور قرارداد همكارى داشته و 
ــارت  ــامانه جامع پيگيرى وضعيت خس س
ــدگان از جزئيات  نيز جهت اطالع بيمه ش
ــود و خانواده، در  ــارت خ پرونده هاى خس
ــانى ــركت به نش ــى اين ش ــگاه اينترنت پاي
www .novininsurance .com

در دسترس قرار دارد.

پروژه استاندارد سازى مشاغل 
در بيمه رازى كليد خورد

راه اندازى مركز 24 ساعته صدور 
معرفى نامه هاى درمانى بيمه نوين

بيمه "ما" گواهينامه 
مديريت ريسك گرفت

اخبار شرکت ها بيمهاخبار شرکت ها بيمه
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ــه ملت،  ــات مديره بيم ــا تصميم هي ب
ــعود حجاريان پس از 14 سال فعاليت  مس
ــمت  ــاى خود را در س ــركت ج ــن ش در اي

مديرعاملى به عليرضا ابراهيم پور داد.
ــرمايه  ــركت س ابراهيم پور، نماينده ش
ــورى  ــتگى كش ــدوق بازنشس ــذارى صن گ
ــوان مديرعامل بيمه  ــهامى عام) به عن (س

ــه نمايندگي  ــق ويردى ب ــت، بهروز خال مل
ــدر تامين  ــذارى ص ــرمايه گ ــركت س از ش
ــس هيات  ــمت رئي ــام) به س ــهامى ع (س
ــه نمايندگى از  ــامرى ب ــره و مهدى س مدي
ــب و كار سبا به سمت  ــركت توسعه كس ش
ــه ملت  ــره بيم ــات مدي ــس هي ــب رئي ناي

انتخاب شدند.

ــه نمايندگي  ــول عطايى نيز ب عبدالرس
ــرمايه گذارى انديشه محوران  از شركت س
ــعود حجاريان به  ــاص) و مس ــهامى خ (س
ــرمايه گذارى كيا  ــركت س نمايندگي از ش
ــهامى عام) به عنوان اعضاى  ــتان (س مهس
ــامرى  هيات مديره در كنار ابراهيم پور، س
ــره بيمه ملت را  ــق ويردى هيات مدي و خال

تشكيل مى دهند.
ــور، داراى مدرك  ــم پ ــا ابراهي عليرض
دكتراى مديريت، گرايش مديريت فرهنگ 
ــن در انجمن  ــوده و پيش از اي ــازمانى ب س
ــات مديره  ــه و هي ــت بيم ــه اى صنع حرف
شركت بيمه ملت عضويت داشته و معاونت 
ــى و فروش بيمه ملت را نيز برعهده  بازارياب
ــت. او مديرعاملى ليزينگ بانك  ــته اس داش
ملت و گروه بهمن را نيز در كارنامه اجرايى 

خود دارد.
مشاور رئيس كل گمرك ايران و عضويت 
در هيات مديره شركت سرمايه گذارى سايه 
گستر سرمايه (بانك سرمايه)، ليزينگ آريا 
ــنه صدرا، شركت  دانا، صندوق قرض الحس
ــرخ و مزدا يدك بخش  ــدى ايران دوچ تولي
ديگرى از كارنامه اجرايى مديرعامل جديد 

شركت بيمه ملت است.

ــرعت دادن به  ــا با س ــركت بيمه دان ش
ــارت، تقويت مديريت  فرايند پرداخت خس
ــير اهداف  ــع و حركت در مس ــه مناب بهين
ــال هاى اخير  ــور طى س اقتصاد كالن كش
ــتريان خود عرضه  خدمات ارزنده اى به مش

كرده است.
ــركت كه در  ــدركاران اين ش ــت ان دس
سال گذشته با توليد 1480 ميليارد تومان 
ــه و پرداخت 1074 ميليارد تومان  حق بيم
ــه چهارمين  ــب رتب ــن كس ــارت، ضم خس
ــركت بزرگ بيمه اى در كشور، عملكرد  ش
ــبى از خود در صنعت بيمه به  ــيار مناس بس

جاى گذاشته اند، درصددند با توانمندسازى 
ــاخص هاى فنى  ــانى، تقويت ش منابع انس
ــروش نقدى و  ــهم ف ــش س ــى، افزاي و مال
ــرون مرزى  ــه فعاليت هاى ب ــه ويژه ب توج
ــن عرصه  ــود در اي ــاى خ ــت ه ــه موفقي ب

تداوم بخشند .
ــاخص هاى مهم و تاثيرگذار  يكى از ش
بيمه دانا در فرايند عمليات بيمه اى،پرداخت 
ــريع و به موقع خسارت به زيان ديدگان  س
است، به طورى كه نشانگر ايفاى حداكثرى 
تعهدات اين شركت به بيمه گزاران خواهد 

بود . 

بيمه دانا با در پيش گرفتن اين رويكرد 
موفق شده در طول سال هاى 93،92و 94 
ــارت به  ــزار ميليارد ريال خس بالغ بر26 ه

زيان ديدگان پرداخت كند.
ــارات  ــم خس ــاردى و حج ــغ ميلي مبال
ــوان يكى از  ــه عن ــا ب ــه دان ــى بيم پرداخت
ــركت هاى بيمه خصوصى در  بزرگ ترين ش
كشور كه همواره در جمع صد شركت برتر 
قرار داشته، نشان از توانگرى مالى قوى اين 
ــويى و دارا بودن شبكه فروش  شركت از س
قدرتمند و گسترده در كشور از سوى ديگر 

است.

تغييرهاى مديريتى
 در بيمه ملت

بيمه دانا طى سه سال 
26 هزار ميليارد ريال خسارت داد

33 
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ــت بيمه گران ايرانى در  ــت بيمه گران ايرانى در نگاهى به فعالي نگاهى به فعالي
ــان مى دهد به جز دو  ــور، نش ــان مى دهد به جز دو خارج از كش ــور، نش خارج از كش
شركت، ساير شركت ها فعاليت بيمه گرى شركت، ساير شركت ها فعاليت بيمه گرى 

خود را به ايران محدود كرده اند.خود را به ايران محدود كرده اند.
با وجود سابقه طوالنى فعاليت بيمه گرى با وجود سابقه طوالنى فعاليت بيمه گرى 
ــاى بيمه ايرانى  ــركت ه ــاى بيمه ايرانى در ايران، ظاهرا ش ــركت ه در ايران، ظاهرا ش
نتوانسته اند فضاى مناسبى براى فعاليت در نتوانسته اند فضاى مناسبى براى فعاليت در 

خارج از كشور پيدا كنند.خارج از كشور پيدا كنند.
البته تحريم ها مى تواند عاملى براى اين البته تحريم ها مى تواند عاملى براى اين 

اتفاق باشد، اما واقعيت اين است كه بسيارى اتفاق باشد، اما واقعيت اين است كه بسيارى 
ــعه همچنان  ــال توس ــورهاى در ح ــعه همچنان از كش ــال توس ــورهاى در ح از كش
ــتر مناسبى  ــتر مناسبى صنعت بيمه فعالى ندارند و بس صنعت بيمه فعالى ندارند و بس

براى حضور بيمه گران ايرانى هستند.براى حضور بيمه گران ايرانى هستند.
ــاس آخرين اطالعات موجود، در  ــاس آخرين اطالعات موجود، در بر اس بر اس
ــركت بيمه «ايران»  ــال حاضر تنها دو ش ــركت بيمه «ايران» ح ــال حاضر تنها دو ش ح

و «معلم» در خارج از كشورمان فعال اند.و «معلم» در خارج از كشورمان فعال اند.
ــه مركزى،  ــات بيم ــتناد اطالع ــه اس ــه مركزى، ب ــات بيم ــتناد اطالع ــه اس ب
شركت بيمه ايران در انگلستان، دبى، العين، شركت بيمه ايران در انگلستان، دبى، العين، 

ــقط،  ــارجه، راس الخيمه، مس ــى، ش ــقط، ابوظب ــارجه، راس الخيمه، مس ــى، ش ابوظب
ــده فعاليت  ــاض و ج ــن، ري ــالله، بحري ــده فعاليت س ــاض و ج ــن، ري ــالله، بحري س
مى كند. شركت بيمه معلم نيز يك دفتر در مى كند. شركت بيمه معلم نيز يك دفتر در 

بغداد دارد.بغداد دارد.
بد نيست با گشايش هاى صورت گرفته بد نيست با گشايش هاى صورت گرفته 
ــركت هاى  ــط بين المللى ايران، ش ــركت هاى در رواب ــط بين المللى ايران، ش در رواب
ــه بازار يكديگر  ــه ايرانى به جاى اين ك ــه بازار يكديگر بيم ــه ايرانى به جاى اين ك بيم
ــب كنند، به فكر  ــور تصاح ــب كنند، به فكر را در داخل كش ــور تصاح را در داخل كش

فعاليت در خارج كشور هم باشند.فعاليت در خارج كشور هم باشند.

فقط دو شركت بيمه ايرانى در خارج 
از كشور فعاليت مى كنند

حتى مدافعان حرم از مزاياى بيمه عمر 
بى بهره اند؟

مى آيد و شايد نيازمند اصالح باشد. قانون بيمه اى بيشتر به چشم
ــرمايه گذارى خريده اند، اين اميد را دارند كه در  ــانى كه بيمه نامه عمر و س كس

صورت فوت، خانواده شان بتواند از سرمايه فوت آنها استفاده كند.
ــد، مى تواند سرمايه تا سه برابرى را به  ــده اگر در اثر حادثه باش فوت بيمه ش
بازماندگان آنها عودت بدهد، اما يك تبصره اين وضعيت را براى كسانى كه در جنگ 

كشته مى شوند تغيير داده است.
در اين تبصره آمده كه اگر بيمه شده در نتيجه عمليات تدافعى و يا هر نوع حادثه 

ديگرى كه جنبه نظامى داشته باشد فوت كند، از پوشش بيمه عمر خارج مى شود.
به اين ترتيب كسانى كه بيمه نامه عمر خريدارى كرده باشند و براى دفاع از 
شوند، چه اين جنگ در داخل كشور باشد و چه در خارج كشور به جنگ اعزام

كشور، عمال پوشش بيمه اى خود را از دست خواهند داد.
در صورت شهادت اين افراد، سرمايه فوت به بازماندگان آنها تعلق نخواهد 
گرفت و تنها چيزى كه به ذينفعان پرداخت خواهد شد، اندوخته رياضى است.
 شايد اين سوال براى مخاطبان پيش بيايد كه وقتى كسى براى دفاع از 
شوند؟  كشور جان خود را فدا مىكند، چرا خانواده او از چنين مزيتىمحروم

اين سوال را بيمه گران مى توانند پاسخ بدهند.
ــخ به ذهن برسد كه بيمه عمر يك قرارداد  ــايد ابتدا اين پاس گرچه ش
است و در قرارداد هم اين شرط عنوان شده است، اما آيا نمى توان قرارداد 
را براى كسانى كه جان خود را براى حفظ كشور فدا مى كنند، تغيير داد؟
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ــنجش رضايتمندى مشتريان شركت هاى  ــى و س نتايج طرح بررس
فعال در صنعت بيمه كشور نشان مى دهد در آخرين بررسى ها شركت 
ــيا» توانسته رتبه نخست رضايتمندى مشتريان را از آن خود  «بيمه آس
ــفارش بيمه مركزى  ــى كه به س ــد. يكى از نتايج اين طرح پژوهش كن
ــطح رضايت و رتبه  ــكده بيمه انجام شده، شاخص س ــط پژوهش و توس

شركت ها در سال هاى 1393 را نشان مى دهد.
اين پژوهش نشان مى دهد به  طور  كلى  رضايت  از  شركتهاى  بيمه  
ــال  1391 افزايش  يافته  است ، با اين حال  ــال  1393 نسبت  به  س در  س
شركت  بيمه  آسيا  از  رتبه  پنجم  در سال 1391 به  رتبه  اول  رضايتمندى  

در سال 1393 صعود  كرده  است.
ــان مى دهد رتبه رضايتمندى مشتريان در  ــماره يك نش جدول ش

صنعت بيمه چگونه است.
شما به عنوان يك مشترى هنگام خريدن بيمه نامه چه شاخصى را 
بيشتر مد نظر داريد؟ پاسخگويى كاركنان، سادگى و سرعت در پرداخت 
ــما پرداخت مى شود، ارائه اطالعات  ــارت، مبلغ خسارتى كه به ش خس

درباره بيمه نامه اى كه مى خريد و يا …؟
شايد شما با ديدن يك تبليغات تلويزيونى پر زرق و برق كه خريد 
ــويد، اما  ــنهاد مى دهد، به خريدن آن ترغيب ش يك تلويزيون را پيش
ممكن است هنگام خريد آن، يك مشترى ديگر را ببينيد كه از سيستم 

خدمات پس از فروش آن برند ناراضى باشد.
شايد برخورد مناسب كاركنان يك فروشگاه شما را به خريد كااليى 
ــطى دارد ترغيب كند، اما در ادامه محيط نامرتب آن  كه كيفيت متوس

فروشگاه كمى شما را دلزده كند.
ــترى را تحت  ــت كه هنگام فروش مى تواند مش اينها واقعياتى اس
ــى «بررسى و سنجش رضايتمندى  تاثير قرار دهد. نتيجه طرح پژوهش
ــور» به خوبى نشان  ــركت هاى فعال در صنعت بيمه كش مشتريان ش
ــركت هاى بيمه در كدام شاخص ها بهترند. جدول  مى دهد كه كدام ش
شماره 2 شاخص هاى مختلف را در ميان 19 شركت بيمه دسته بندى 

كرده و بر اساس يك پژوهش ميدانى مستدل، به آنها نمره داده است.

نگاهى به رضايتمندى مشتريان 
از شركت هاى بيمه

جدول شماره 1 

جدول شماره 2

رتبه سال 93 رتبه سال 91 شركت

1 5 آسيا

2 – دانا

3 14 معلم

4 10 ايران

5 6 رازى

6 13 كارآفرين

7 – ملت

8 1 پارسيان

9 9 دى

10 7 سينا

11 4 نوين

12 – البرز

13 3 پاسارگاد

14 – ميهن

15 2 سامان

16 – تعاون

17 – سرمد

18 – ما

19 – آرمان
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دكتر على جبارى مطرح كرد:

رويكرد صندوق تامين خسارت هاى بدني، 
جلب اعتماد مردم به صنعت بيمه

 و شركت هاي بيمه است
مدير عامل صندوق تامين خسارت هاى 
ــال 94 نزديك  ــا بيان اين كه در س بدني ب
ــوادث رانندگي جان  ــه 17 هزار نفر در ح ب
ــغ بر 300 هزار  ــت داده و بال خود را از دس
ــد، گفت:  ــده ان ــدوم و مجروح  ش ــر مص نف
ــي از اين بحران اقتصادي و اجتماعي  بخش
توسط صنعت بيمه و حلقه مكمل آن يعني 
ــي حداقل از  ــارت بدن ــدوق تامين خس صن

منظر اقتصادي پوشش داده شده است.
ــر على جباري با  ــه گزارش تاوان، دكت ب
تاكيد بر اين كه صندوق تامين خسارت هاى 
بدنى، مكمل صنعت بيمه است، اظهاركرد: 
ــخص ثالث كه  ــاد قانون جديد ش طبق مف
ــده، نقش  ــي ش ــاه 95 اجراي از 29 خردادم

صندوق پر رنگ تر شده است.
ــي موضوعيت  ــه تطبيق ــه مطالع وى ب

ــورهاي مختلف  ــن نهاد تخصصي در كش اي
ــن مطالعات  ــزود: نتايج اي ــاره كرده و اف اش
ــف محوله به صندوق  ــان مى دهد وظاي نش
ــارت هاى بدني در نظام مقدس  تامين خس
ــالمي با رويكرد گسترش چتر  جمهوري اس
ــمگيرتر و وسيع تر از  عدالت اجتماعي، چش

ساير كشورها است.
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاى 
ــيدگي  بدنى با بيان اين كه مدت زمان رس
به پرونده ها در صندوق به كمتر از 20 روز 
كاهش يافته است، اظهار كرد: با راه اندازي 
ــامانه الكترونيك يكپارچه صندوق كه به  س
ــفافيت اطالعاتي و مالي بيشتر انجاميده  ش
است، ما در هر مرحله اي مي توانيم پرونده را 
رصد كنيم. همچنين با تشكيل اداره تحقيق، 
ــارت  ــش 25 درصدي پرداخت خس با كاه

ــي هاي  روبرو بوده ايم كه اين حاصل بررس
دقيق براي جلوگيري از پرداخت خسارتهاي 

واهي بوده است.
ــارتهاي بدني را  وى صندوق تأمين خس
يك صندوق تخصصي، اقتصادي و حمايتي 
ــور  و حلقه مكمل خدمات صنعت بيمه كش
ــي آن حمايت از  ــت كه مأموريت اصل دانس
ــمول حوزه  ــوادث رانندگي مش قربانيان ح
ــون بيمه  ــتناد قان ــدات صندوق به اس تعه

شخص ثالث است.
ــه مجمع  ــن در جلس ــاري همچني جب
ــذ گزارش  ــدوق اخ ــاليانه صن ــى س عموم
ــفاف و بدون بند براي دومين سال پياپي  ش
ــي، آماده كردن  ــابرس و بازرس قانون از حس
ــراي اولين بار در  ــاي مالي صندوق ب صورته
ــت ماه و ارائه به حسابرس و  ابتداي ارديبهش
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ــيار مناسب  بازرس قانوني و نيز عملكرد بس
و كم نظير صندوق در بخش مديريت بهينه 
ــه با  ــارت، در مقايس ــع و پرداخت خس مناب
ــخ تصويب قانون  ــدوق از تاري ــرد صن عملك
ــال 1393 و حتي  ــا س ــال 1347  ت در س
ــركتهاي دولتي را  ــاير ش ــه با س در مقايس
ــم دوره اخير مديريت  ــتاوردهاى مه از دس

صندوق اعالم كرد.
ــا ورود دوباره  ــاره به اين كه ب وى با اش
ــه صنعت بيمه،  ــر عبدالناصر همتي ب دكت
ساختارهاي اين صنعت شكل منطقي تري به 
خود گرفته و فعاالن آن در شرايط مطلوبي 
امور مربوط به بيمه گري را دنبال مي كنند، 
ــخص ثالث را از مترقي  قانون جديد بيمه ش
ترين قوانين كشور دانست و افزود: در قانون 
ــاي ممكن براي  ــش ه جديد، تمامي پوش

ــراي  صندوق تامين  مردم طراحي و ب
ــي ماموريت هاي  ــارت هاي بدن خس

جديدي تعريف شده است.
ــن  تأمي ــدوق  صن ــل  مديرعام
ــا قدرداني از  ــارت هاي بدني ب خس
ــزي، به  ــاي بيمه مرك ــت ه حماي
ــركت هاي  ــح عمده ش درك صحي

ــهم  ــه در خصوص پرداخت س بيم
خود به صندوق تامين خسارت هاي 

بدني اشاره كرد و گفت: خوشبختانه تا 
كنون شركت هاي بيمه با درك شرايط 
ــيت هاي اين صندوق،  ــود و حساس موج
ــترين ميزان همكاري را با ما داشته  بيش
اند و صندوق هم اكنون به لحاظ هزينه 

و درآمد وضعيت مناسبي دارد.

 رشـد 284 درصدى مازاد منابع 
صندوق

ــاس آمار عملكردي سال 1394،  بر اس
ــت هزينه هاي  ــور از باب زيان اقتصادي كش
ــي تصادفات  ــوادث جان ــي از ح ــي ناش مال
ــادل 340 ميليارد ريال  رانندگي روزانه مع
ــل 320 ميليارد  ــود كه از اين مبلغ حداق ب
ــركت فعال بيمه اي در  ــط 26 ش ريال، توس

كشور تأمين شد. 
اين عدد نشان مى دهد هر شركت بيمه 
ــور ميانگين حدود 12  ــن مدت به ط در اي
ــت كرده، در  ــارت پرداخ ميليارد ريال خس
ــارتهاي بدني  حالى كه  صندوق تأمين خس
ــركت هاي  ــيار كوچك تر از ش ــا حجم بس ب
ــاني پايين، به  ــه اي و حجم نيروي انس بيم
ــال از مبلغ مذكور  ــي 20 ميليارد ري تنهاي
ــايان ذكر است  ــت. ش را پرداخت كرده اس
ــده بابت  بخش عمده اي از مبلغ پرداخت ش

پرونده هايي است كه داراي بيمه نامه معتبر 
ــت ولي به دليل مدت زمان بررسي  بوده اس
و پرداخت خسارت، ديه پرداختي بر اساس 
ــتر از سقف تعهدات بيمه نامه  يوم االداء، بيش

بوده است.
مجموع منابع تحصيلي صندوق در سال 
ــغ بر 13,090 ميليارد ريال  1394 جمعاً بال
ــه عملكرد صندوق از بابت مازاد  بود. مقايس
منابع در پايان سال 1394 در مقايسه با سال 
ــان مي دهد  ــد نش قبل معادل 47 درصد رش
ــدوق در دو  ــر عملكرد صن ــي ديگ و از طرف
ــال اخير در قياس با مازاد منابع تحصيلي  س

صندوق از زمان تأسيس تا پايان سال 1393 
نشان دهنده رشد 286 درصدي است.

ــع  مناب ــه  بهين ــت  مديري ــل  دلي ــه  ب
ــت در  ــاي درس ــاذ رويكرده ــي و اتخ مال
ــي  ــرخ بازده ــدل ن ــرمايه گذاري ها، مع س
ــرمايه گذاري هاي مازاد منابع صندوق در  س
ــد بود كه در  ــال 1394 معادل 29 درص س
ــركتهاي فعال بخش خصوصي و  قياس با ش

دولتي، بي بديل است.

 كاهش حجـم پرونده هاي مقصر 
متواري

ــي عملكرد صندوق از بابت حجم  بررس
ــه  ــال 1394 ك ــي در س ــارت پرداخت خس
ــرد كاهش مدت  ــان با توجه به رويك همزم
زمان بررسي پرونده هاي ارجاعي به صندوق 
و همچنين افزايش دقت در پرداخت غرامت 
ــوه عمومي بوده،  ــتاي صيانت از وج در راس
نشان مي دهد تعداد زيان ديدگاني كه جهت 

ــه صندوق مراجعه  ــتقيماً ب اخذ غرامت مس
ــته اند در سال 1394 بالغ بر  10,252  داش
نفر شامل 7853 زيان ديده جرحي و 2399 

زيان ديده فوتي بوده است. 
خوشبختانه در راستاي صيانت از وجوه 
ــاي مقصر دار به  ــت پرونده ه صندوق، كمي
ــال 1394  پرونده هاي مقصر متواري در س
تغييرات بسيار گسترده اي داشته و صندوق 
موفق شده حجم پرونده هاي مقصر متواري 

در صندوق را كاهش دهد.

  تهيه نرم افزار يكپارچه
ــوزه فعاليت  ــتردگي ح ــا توجه به گس ب
ــي در قانون  ــارتهاي بدن صندوق تأمين خس
بيمه شخص ثالث و همچنين در راستاي 
ــان حوادث رانندگي  حمايت از قرباني
در سراسر كشور، به منظور كاهش 
ــات حضوري  ــكالت مراجع مش
ــدوق در  ــدگان به صن زيان دي
مركز كشور (تهران) و با توجه 
ــي  ــرات احتمالي ناش به خط
ــكيل و  از تردد آنها جهت تش
ــه صندوق،  پيگيري پرونده ب
تمهيدات گسترده اي براى رفع 
اين مشكالت در صندوق صورت  

گرفته است.
ــوارد، تدوين  ــن م ــي از اي بخش
ــع و يكپارچه صندوق  ــتم جام سيس
ــت كه در سال 1394 آماده  بوده اس
بهره برداري شد و در سال 1395 نيز 
در راستاي تغييرات گسترده صورت  
گرفته در قانون براي صندوق، نسخه جديد 
ــكيل و پيگيري  ــكان تش ــا قابليت ام آن ب
پرونده به صورت برخط توسط زيان ديدگان 
و مقصرين حوادث رانندگي در نرم افزار هاي 

صندوق بوده است.
ــه صندوق  ــوان ادعا كرد ك ــروز مي ت ام
داراي يك نرم افزار هوشمند يكپارچه است 
ــتيباني و به  و كليه فرآيندهاي اصلي و پش
ــي و پرداخت  ــكيل، ارزياب ويژه فرآيند تش
ــزه و بدون  ــًال مكاني ــارت بصورت كام خس

گردش پرونده و كاغذ صورت مي گيرد.
طراحي، تدوين و استقرار سيستم جامع و 
يكپارچه نرم افزاري تحت وب به صورت بومي 
و با تالش و كار كارشناسانه همكاران صندوق 
تأمين خسارتهاي بدني صورت پذيرفته است، 
به طوري كه امروز ما شاهد وجود كانال هاي 
ــده اي از  ــزاري با بخش عم ــي نرم اف ارتباط
ــدوق از جمله بيمه  ــاي ذيربط با صن نهاده

مركزي، قوه قضاييه، اداره ثبت و... هستيم.
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توجه شركتهاى بيمه 
به مديريت ارتباط 
(CRM) با مشترى
و بررسى ونظارت 

بر شاخص هاى 
عملكرد ،مى تواند 

منافع زيادى را 
به دنبال داشته 

باشد.قابل توجه 
است كه ارتباط 

بلندمدت،همزمان 
و نزديك با ميليون 

ها مشترى بدون 
توسعه فناورى 
اطالعات ميسر 

نخواهد شد و بدون 
شك وفادارى به 

خدمات يك شركت 
چيزى نيست كه به 
سادگى بتواند در 
يك بازار رقابتى 

حاصل شود ، 
همچنان كه مشترى 
راضى شخصى است 

كه داراى ويژگى 
مختص باشد،اين 
كه از محصوالت 

ديگر شركت خريد 
كند،شركت را به 

ديگران معرفى كند

در نتيجه رضايت به معناى طلب كردن چيزى 
ــتيم تا وقتى كه آن را  ــت كه به دنبال آن هس اس
ــت آوريم. در متون بازاريابى به  به طور كامل به دس
ــف كرده  اند. ــى رضايت را تعري گونه هاى مختلف

ــان واكنش حاصل از  ــر اُليور  رضايت «هم از نظ
ــت قضاوتى  ــت. رضاي كاميابى مصرف كننده اس
ــت  درباره ويژگى هاى يك محصول يا خدمت اس
ــطح مطلوبى از كاميابى مصرف  و زمانى كه در س
ايجاد مى شود كه سطوح باالتر يا پايين تر از سطح 
مطلوبيت ايجاد مى شود»با توجه به اينكه رجحان 
ــند و اگر ما از  هاى جوامع با هم متفاوت مى باش
ــه هاى اقتصادى رفاه پيروى كنيم و طرحى  نظري
ــته باشيم كه وضع عده اى را بهتر نمايد و به  داش
ــامانى نمايد  مجرد آن عده اى ديگر را دچار نابس
ــت و در نهايت رفاه  ــى توانيم بگوييم كه رضاي نم
ــت بنابراين بايد به  ــى حاصل گرديده اس اجتماع
دنبال راهكارهايى بود كه مزاياى عادالنه اى را براى 
طرف هاى درگير قرارداد بيمه هاى عمر به وجود 
ــتريان بقاى  آيد.اكنون كه در اقتصاد جهانى مش
سازمان را رقم مى زنند، سازمان ها ديگر نمى توانند 
به انتظارات و خواسته هاى مشتريان بى اعتنا باشند. 
ــا و توانمندى هاى خود را  آنها بايد همه فعاليت ه
ــترى كنند. چرا كه تنها منبع  متوجه رضايت مش
ــتند . از آنجا كه  ــرمايه مشتريان هس برگشت س
ــه  گزاران  ــن امنيت خاطر بيم ــدف بيمه، تأمي ه
ــت و نوعى خدمتگرى و خدمت رسانى به افراد  اس
جامعه به حساب مى آيد، لذا بايد در ارائه خدمات 
ــا انتظارات و  ــورت بهينه منطبق ب بيمه اى به ص
ــتريان اقداماتى انجام دهد تا به هدف  توقعات مش
اصلى كه “كسب رضايت بيمه گزار” است نايل آيد.

ــى رابطه مند، مخصوصاً در  امروزه اهميت بازارياب
ــاس مى شود.  صنايع خدماتى بيش از پيش احس
ــندگان بر روابط مثبت ميان وفادارى  برخى نويس
ــتريان و عملكرد كسب و كار تاكيد مى كنند.  مش
ــاى زندگى نه  ــتريان در بيمه نامه ه وفادارى مش
ــركت بيمه وكسب و كار  را افزايش  تنها ارزش ش
مى دهد؛ بلكه باعث مى شود تا هزينه هاى كسب و 
كار پايين نگه داشته شود، يعنى پايين تر از زمانى 
ــتيم.  ــتريان جديد هس كه ما به دنبال جذب مش
ــادارى در يك  ــورد وف ــف در م ــيارى از تعاري بس
ــتند و آن بحث بعد رفتارى  مسئله مشترك هس
ــناختى  ــى به بعد روانى- ش ــادارى و بى توجه وف

ــط در حال تغيير و  ــت .همچنين در محي آن اس
ــده امروزى بازاريابان به دنبال ايجاد و حفظ  پيچي
ــن رو در بيمه هاى  ــتند، از اي ــت رقابتى هس مزي
ــى  به عنوان منبع ايجاد ارزش كليدى براى  زندگ
ــاب مى آيد. مشترى گرائى يعنى  شركت به حس
طراحى و برنامه ريزى توليدات و خدمت براساس 
ــترى مدارى،  ــترى. در رويكرد مش ــاى مش نيازه
ــت.  ــتقل نيس فعاليت بازاريابى به طور مجزا و مس
ــج حاصل از تحقيقات و  ــاس نتاي بلكه تماماً براس
بررسى هاى بازار و برنامه سنجش رضايت مشترى 
انجام مى گيرد در كشورهاى توسعه يافته به دليل 
ــنجش  ــركت ها، س وجود رقابت تنگاتنگ بين ش
ــترى امرى مهم و حياتى است. در  رضامندى مش
اين رابطه آنها با انجام پيمايش، رضايت مشتريان 
ــرار مى دهند.پس  ــنجش ق خود را مرتب مورد س
ــود دارد از  ــئواالت متعددى در اين زمينه وج س
جمله: بيمه گذاران فعلى و قبلى شركت تا چه حد 
از برنامه هاى ارائه شده راضى هستند؟ آيا خدمات 
شركت توانسته است انتظارات و خواسته هاى آنها 
را برآورد؟ چه عواملى موجب افزايش رضايتمندى 
ــد؟ و ديگر اين كه سازه هاى  بيمه گزاران خواهد ش
ــذار كدامند؟در اين  مؤثر بر رضايتمندى  بيمه گ
ــازه ها و تقويت سازه هاى  راستا با شناخت اين س
ــازه هاى  ــت مؤثر بر رضايتمندى و كاهش س مثب
منفى، مى توان موجب افزايش تقاضا براى خدمات 
ــت خدمات ارائه  ــد، تا در نهاي ــه اى بيمه  ش بيم
ــوده تر و سريع تر به  ــده در محيطى امن تر، آس ش
ــكوفائى پيش رود.در اين باب  ــمت توسعه و ش س
راهكارهايى پيشنهاد شده است كه خود از جنبه 
ــش هزينه ها،  ــف ميتواند  باعث كاه هاى مختل
ــازى كاركنان ،تغيير  افزايش بهره ورى،توانمند س
فرهنگ كارى شركت و يكپارچه سازى فرايندهاى 
ــده است. ــته ى اصلى بازاربيمه ش مربوط به هس

توجه شركتهاى بيمه به مديريت ارتباط با مشترى 
ــاخص هاى  ــارت بر ش ــى ونظ (CRM)و بررس
عملكرد ،مى تواند منافع زيادى را به دنبال داشته 
باشد.قابل توجه است كه ارتباط بلندمدت،همزمان 
و نزديك با ميليون ها مشترى بدون توسعه فناورى 
اطالعات ميسر نخواهد شد و بدون شك وفادارى 
به خدمات يك شركت چيزى نيست كه به سادگى 
بتواند در يك بازار رقابتى حاصل شود ، همچنان 
كه مشترى راضى شخصى است كه داراى ويژگى 

ــد،اين كه از محصوالت ديگر شركت  مختص باش
خريد كند،شركت را به ديگران معرفى كند،به نام 
ــان رقبا توجه نكند،در چنين فضايى(توسعه  ونش
يافتن فناورى اطالعات)مشترى در مورد استفاده 
ــاير خدمات شركت با تامل  ــتفاده از س يا عدم اس

خاصى ميزان خريد خود را افزايش مى دهد.
 تكنيك ها و روش هاى زير، عمده ترين 

روش هايى هستند براى نهايى كردن فروش :
  الف) تأييدهاى مكرر:فروشنده مى تواند با 
ــخ آنها مثبت است، به طور  طرح سؤاالتي كه پاس
تكرارى، تأييد مشترى را درباره  موضوعات مختلف، 
گرفته و سپس به آرامى او را به طرف تأييد تصميم 

به خريد، هدايت كند.
ب) ايجاد موانع:فروشنده مى تواند از ابتداى 
مذاكره  فروش، موانعى روحى براى مشترى ايجاد 
ــج او را به طرف تصميم به خريد ،  ــرده و به  تدري ك
هدايت كند. اين تكنيك به شكلى اجرا مى شود كه 
ــروش، هيچ راهى جز  ــترى در پايان مذاكره  ف مش

خريد بيمه نامه  پيشنهادى شما نداشته باشد.
پ) فرض كردن: از آنجا كه عامل بسيارى از 
ــندگان در نهايى كردن مذاكره   شكست هاى فروش
ــاى منفى آنها درباره  رفتار خريدار  فروش، فرض ه
ــت، يك روش مناسب براى موفقيت فروشنده  اس
در عمليات نهايى كردن، تكرار فرض هاى مثبت در 

ذهن فروشنده است.
ــرگاه  ت) گرفتـن سفارشـات كوچك:ه
متقاعدكردن مشترى به خريدهاى بزرگ، دشوار 
ــنده مى تواند با گرفتن سفارش هاى  ــد، فروش باش
ــفارش هاى بزرگ را هموار  كوچك، مسير اخذ س
ــتفاده  ــه از اين روش اس ــنده هايى ك نمايد.فروش
ــترى، اثر  مى كنند ، به تدريج بر تصميم خريد مش

مى گذارند.
ث) محـدود كردن انتخاب ها:يكى ديگر از 
روش هاى نهايى كردن كه مى تواند بسيار مناسب 
باشد، محدود كردن انتخاب هاى مشترى است. در 
اين روش، فروشنده با حذف تدريجى انتخاب هاى 
ــت مى كند كه تنها  ــه طرفى هداي ــدار او را ب خري
ــته باشد. مشترى  يك انتخاب نهايى پيش رو داش
به تدريج در شرايطى قرار مى گيرد كه به جز انتخاب 

راه حل نهايى، گزينه اى ديگر نخواهد داشت!
ــات  ــى اوق ج) عجله كـردن در خريد:برخ
ــتاب برخورد كردن و عجله كردن در خريد ،  با ش

مشترى مدارى با رويكرد مشترى مدارى با رويكرد 
افزايش فروش در بيمه هاى زندگىافزايش فروش در بيمه هاى زندگى

ارائه كيفيت باالى خدمات به بيمه گزاران، سبب مى شود تا يك شركت، نقاط قوت مهمى از جمله موانع رقابتى، وفادارى بيمه گذار، 
خدماتى متمايز از مؤسسات ديگر و هزينه هاى پائين بازاريابى را به دست آورد. بنابراين سنجش سطح رضايت مندى مشترى از خدمات، 
سازه مهمى در توسعه يك سيستم خدماتى به منظور رفع نيازهاى مشترى با حداقل هزينه و زمان و حداكثر ارائه خدمات به گروه هدف 

است . 

بهادر يارى پور
 رئيس اداره خسارت 
جانى شركت بيمه كوثر

38 38 38 38 38 
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مى تواند مفيد واقع شود.  فروشنده هايى كه از اين 
تكنيك استفاده مى كنند ،خود را شتاب زده نشان 
داده و به مشترى طورى تلقين مى كنند كه زمان 
ــيارى از  ــراى انتخاب وجود ندارد. در بس زيادى ب

موارد، اين روش نتايج مناسبى به دست مى دهد.
چ) ارائه ى پيشـنهادهاى جذاب به شرط 
اقدام فورى:فروشنده مى تواند شرايطى ايجاد كند 
ــراى خريد ، از مزاياى  ــه خريدار با اقدام فورى ب ك
ويژه اى برخوردار گردد. به طور مثال فروشنده اين 
امكان را براى خريدار ايجاد مى كند تا با اقدام فورى 

، از تخفيف يا امتيازات ويژه اى برخوردار شود.
هـ) درخواست از مشترى:يك روش مؤثر 
ديگر در نهايى كردن فروش، درخواست از مشترى 
ــيارى از موارد،  ــت. در بس براى اقدام به خريد اس
ــنده در انتهاى مذاكره  خريد يا در زمانى كه  فروش
ــرايط را مساعد احساس كند ، از مشترى تقاضا  ش

مى كند تا سفارش خود را عرضه كند.
خ) نهايى كردن با تكيه بر يك اعتراض:در 
ــترى يك سؤال و اعتراض كليدى  مواقعى كه مش
ــخ  ــش دريافت پاس را مطرح مى كند و تمام تالش
ــؤال است، فروشنده  در رابطه با اين اعتراض يا س
مى تواند پاسخگويى به اعتراض يا سؤال را به گونه اى 

طراحى كند كه به نهايى شدن فروش منجر شود.
 نكات كلى براى نهايى كردن فروش :

ــعى كنيد مصاحبه را در مكان يا زمانى انجام  1.س
ــخص سوم، براى شما مزاحمتى  دهيد كه ورود ش

ايجاد نكند. 
2. تا حد امكان، قرارداد را به شكل ساده ترى تنظيم 

كنيد.
ــرارداد ، آرامش خود را  ــان نهايى كردن ق 3. در زم

حفظ كنيد.
4. زمان مناسب براى نهايى كردن را درنظر بگيريد.

زمان مناسب براى نهايى كردن فروش، زمانى 
ــترى، آمادگى الزم را كسب  ــت كه ذهن مش اس
كرده باشد.اين موضوع را مى توان باتوجه به عالئم 
و سيگنال هايى كه از طرف مشترى ارسال مى شود 

تشخيص داد. 

 اشكاالت و موانع اصلي نهايى كردن 
فروش بيمه:

ــى مراحل فروش را  ــى كه تقريباً تمام هنگام
به خوبى طى كرده باشيد، باز هم بيشتر مشتريان، 
ــما ،  در تصميم گيرى جهت خريد بيمه نامه از ش
مردد خواهند بود! بايد در تصميم گيرى براى حل 

مشكل شان به آنها كمك كنيم. 
مشتريان ما در اين مرحله ، احتياج به كمك 
ــت اخذ تصميم به خريد دارند.  و همكارى ما جه
ــردن به  ــه براى كمك ك ــه روش هايى ك مجموع
ــتريان در اخذ تصميم به خريد، مورد استفاده  مش
قرار مى گيرند، تكنيك هاى "نهايى كردن فروش" 

ناميده مى شود. 
تحقيقات نشان مى دهد علت اصلى شكست 
ــن مرحله از كار  ــندگان در انجام صحيح اي فروش

فروشندگى بيمه، نكات زير است:
الف) ترس از شكست:در بسيارى از موارد، 
ــندگان از اينكه ممكن است خريدار،  نگرانى فروش
ــود فروشنده  تصميم به خريد نگيرد، باعث مى ش
ــى خود را از دست داده و نتواند كار  تعادل احساس

فروش را تمام كند.
ب) شـرمنده بـودن فروشـنده از كارى 
ــاهده مى شود ،  كه انجام مى دهد:در مواردى مش
ــنده از كارى كه انجام مى دهد شرمنده است!  فروش
ــنده فكر مى كند كه كار سطح پايينى انجام  فروش
ــربار و مزاحم ديگران است. اين تفكر  مى دهد ، يا س
ــت وى در نهايى كردن فروش  مى تواند باعث شكس
شود. اين نكته به نگرش هاى فروشنده مربوط مى شود.
پ) اهميت ندادن به نهايى كردن فروش 
:گاهى نيز فروشنده از اهميت نهايى كردن فروش، 
آگاهى ندارد و نمى داند كه بدون انجام فعاليت هاى 
مربوط به اين مرحله از عمليات فروشندگى، امكان 
ــيار  ــتريان احتمالى، بس فروختن بيمه نامه به مش

پايين است.
ت) بى كفايتى در عمليـات نهايى كردن 
فروش :در مواردى نيز فروشنده قابليت ها و توان 
ــدارد. وى در  ــروش را ن ــراى نهايى كردن ف الزم ب

ــب  اين خصوص آموزش نديده و تجربه اى نيز كس
ــنده در  ــت. در چنين مواقعى نيز فروش نكرده اس

نهايى  كردن فروش ، ضعيف عمل مى كند.
پيشـنهادات :چالش بزرگ  فروش در بيمه 
ــرى مراحل  ــت كه يك س نامه هاى زندگى آن اس
مى بايست به دنبال هم انجام شوند و موفقيت هر 
مرحله در گرو موفقيت مرحله قبل از آن است. در 
هر مرحله اهداف مشخصى در مورد مشتريان (بالقوه 

و بالفعل) دنبال مى شود. اين مراحل عبارتند از:
1- اطمينان از خريد  توسط مشتريان و جاى 
گيرى آن در ذهن مشتريان به نحوى كه با يك نياز 
يا رده ى خاصى از محصول در ذهن مشترى پيوند 

داشته باشد.
ــك تصوير ذهنى (مفهوم) قوى از  2- ايجاد ي
بيمه نامه هاى زندگى در ذهن مشتريان، با ايجاد 
ــاخصه هاى  ــى بيمه نامه  و ش ــاط بين تداع ارتب

محصول.
3- كشف و استنباط تصور مشتريان و واكنش 

آنان به اين مفهوم ذهنى.
ــل اين واكنش به يك تاثير محكم و  4- تبدي

فعال بين مشترى و خدمات  
ــانگر 3 پرسش اساسى  درواقع اين مراحل نش
هستند كه مشترى در مواجهه با خريد بيمه نامه 

(حداقل به طور ضمنى) مطرح مى كند:
1- اين بيمه نامه چه خدماتى را دارا مى باشد؟ 

(تشريح  خدمات )
ــى كنم؟ (واكنش و  ــاره آن چه فكر م 2- درب

احساس نسبت به خدمات  )
3- چه ارتباطى به من دارد؟ (ارتباط با خدمات 

) تاثير خدمات بر زندگى شخص فرد
ــريح   گذراندن صحيح اين چهار مرحله (تش
ــف  ــاى خدمات ، كش ــاخت معن ــات ، س خدم
احساسات نسبت به خدمات ارائه شده و قابل ارائه 
ــترى ) فرآيندى پيچيده  ، و ايجاد ارتباط با مش
ــد اجزاى  ــت. اگر براى اين فرآين ــكل اس و مش
سازنده اى در نظر بگيريم، در به سرانجام رساندن 

فرآيند مفيد خواهد بود.
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