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ویژه دستاوردهای دولت تدبیر و امید
شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

مدير عامل صندوق تامين خسارت های 
بدني با بيان اين که در س��ال 94 نزديک به 17 
هزار نفر در ح��وادث رانندگي جان خود را از 
دس��ت داده و بالغ بر 300 هزار نفر مصدوم و 
مجروح  ش��ده اند، گفت: بخشي از اين بحران 
اقتص��ادي و اجتماعي توس��ط صنعت بيمه و 
حلقه مکمل آن يعني صندوق تامين خس��ارت 
بدني حداقل از منظر اقتصادي پوشش داده شده 
اس��ت.علی جباري با تاکيد بر اين که صندوق 
تامين خسارت های بدنی، مکمل صنعت بيمه 
است، اظهار کرد: طبق مفاد قانون جديد شخص 
ثالث که از 29 خردادماه 95 اجرايي شده، نقش 
صندوق پر رنگ تر ش��ده است .وی به مطالعه 
تطبيق��ي موضوعي��ت اين نه��اد تخصصي در 
کش��ورهاي مختلف اشاره کرده و افزود: نتايج 
اين مطالعات نش��ان می ده��د وظايف محوله 
به صندوق تامين خس��ارت های بدني در نظام 
مقدس جمهوري اس��امي با رويکرد گسترش 
چتر عدالت اجتماعي، چش��مگيرتر و وس��يع 
تر از ساير کش��ورها است.مديرعامل صندوق 
تامين خسارت های بدنی با بيان اين که مدت 
زمان رسيدگي به پرونده ها در صندوق به کمتر 
 از 20 روز کاه��ش يافته اس��ت، اظهار کرد: با 
راه اندازي سامانه الکترونيک يکپارچه صندوق 
که به شفافيت اطاعاتي و مالي بيشتر انجاميده 
اس��ت، ما در هر مرحله اي مي توانيم پرونده را 
رصد کنيم. همچنين با تشکيل اداره تحقيق، با 
کاهش 25 درصدي پرداخت خس��ارت روبرو 
بوده اي��م که اين حاصل بررس��ي ه��اي دقيق 
براي جلوگيري از پرداخت خس��ارتهاي واهي 
بوده اس��ت.وی صن��دوق تأمين خس��ارتهاي 
بدن��ي را يک صندوق تخصص��ي، اقتصادي و 
حمايتي و حلق��ه مکمل خدمات صنعت بيمه 
کش��ور دانست که مأموريت اصلي آن حمايت 

از قرباني��ان حوادث رانندگي مش��مول حوزه 
تعهدات صندوق به استناد قانون بيمه شخص 
ثالث اس��ت.جباري همچنين در جلسه مجمع 
عمومی ساليانه صندوق اخذ گزارش شفاف و 
بدون بند براي دومين س��ال پياپي از حسابرس 
و بازرس قانوني، آماده کردن صورت هاي مالي 
صندوق براي اولين بار در ابتداي ارديبهشت ماه 
و ارائه به حس��ابرس و ب��ازرس قانوني و نيز 
عملکرد بسيار مناس��ب و کم نظير صندوق در 
بخش مديريت بهينه منابع و پرداخت خسارت، 
در مقايسه با عملکرد صندوق از تاريخ تصويب 
قانون در س��ال 1347  تا س��ال 1393 و حتي 
در مقايس��ه با س��اير ش��رکتهاي دولت��ي را از 
دستاوردهای مهم دوره اخير مديريت صندوق 
اع��ام ک��رد.وی با اش��اره به اين ک��ه با ورود 
دوب��اره دکتر عبدالناصر همتي به صنعت بيمه، 
س��اختارهاي اين صنعت شکل منطقي تري به 
خود گرفت��ه و فعاالن آن در ش��رايط مطلوبي 
ام��ور مربوط به بيمه گ��ري را دنبال مي کنند، 
قانون جديد بيمه ش��خص ثال��ث را از مترقي 
ترين قوانين کش��ور دانست و افزود: در قانون 
جديد، تمامي پوش��ش هاي ممکن براي مردم 
طراحي و براي  صندوق تامين خس��ارت هاي 
بدني ماموري��ت هاي جديدي تعريف ش��ده 
اس��ت.مديرعامل صندوق تأمين خسارت هاي 
بدني با قدرداني از حمايت هاي بيمه مرکزي، 

به درك صحيح عمده ش��رکت ه��اي بيمه در 
 خصوص پرداخت سهم خود به صندوق تامين 
خس��ارت ه��اي بدني اش��اره ک��رد و گفت: 
خوش��بختانه تا کنون شرکت هاي بيمه با درك 
شرايط موجود و حساسيت هاي اين صندوق، 
بيش��ترين ميزان همکاري را با ما داش��ته اند و 
صندوق ه��م اکنون به لحاظ هزين��ه و درآمد 

وضعيت مناسبي دارد.
بر اساس آمار عملکردي سال 1394، زيان 
اقتصادي کشور از بابت هزينه هاي مالي ناشي 
از ح��وادث جاني تصادف��ات رانندگي روزانه 
مع��ادل 340 ميليارد ريال بود ک��ه از اين مبلغ 
حداقل 320 ميليارد ريال، توس��ط 26 شرکت 

فعال بيمه اي در کش��ور تأمين ش��د. اين عدد 
نشان می دهد هر شرکت بيمه در اين مدت به 
طور ميانگين حدود 12 ميليارد ريال خسارت 
پرداخ��ت کرده، در حالی ک��ه  صندوق تأمين 
خس��ارتهاي بدني با حجم بسيار کوچک تر از 
ش��رکت هاي بيمه اي و حجم نيروي انس��اني 
پايين، به تنهايي 20 ميليارد ريال از مبلغ مذکور 
را پرداخت کرده است. شايان ذکر است بخش 
عمده اي از مبلغ پرداخت شده بابت پرونده هايي 
است که داراي بيمه نامه معتبر بوده است ولي به 
دليل مدت زمان بررس��ي و پرداخت خسارت، 
ديه پرداختي بر اساس يوم االداء، بيشتر از سقف 
تعه��دات بيمه نام��ه بوده اس��ت.مجموع منابع 

تحصيل��ي صندوق در س��ال 1394 جمعاً بالغ 
بر 13.090 ميليارد ريال بود. مقايس��ه عملکرد 
صندوق از بابت مازاد منابع در پايان سال 1394 
در مقايسه با س��ال قبل معادل 47 درصد رشد 
نشان مي دهد و از طرفي ديگر عملکرد صندوق 
در دو سال اخير در قياس با مازاد منابع تحصيلي 
صندوق از زمان تأس��يس تا پايان س��ال 1393 
نشان دهنده رش��د 286 درصدي است.به دليل 
مديريت بهينه منابع مالي و اتخاذ رويکردهاي 
درست در سرمايه گذاري ها، معدل نرخ بازدهي 
سرمايه گذاري هاي مازاد منابع صندوق در سال 
1394 مع��ادل 29 درصد بود ک��ه در قياس با 
ش��رکت هاي فعال بخش خصوصي و دولتي، 
بي بدي��ل است.بررس��ي عملکرد صن��دوق از 
بابت حجم خس��ارت پرداختي در سال 1394 
که همزمان با توجه ب��ه رويکرد کاهش مدت 
زمان بررس��ي پرونده هاي ارجاعي به صندوق 
و همچنين افزاي��ش دقت در پرداخت غرامت 
در راستاي صيانت از وجوه عمومي بوده، نشان 
مي دهد تع��داد زيان ديدگاني ک��ه جهت اخذ 
غرامت مس��تقيماً به صندوق مراجعه داشته اند 
در سال 1394 بالغ بر  10.252 نفر شامل 7853 
زيان دي��ده جرح��ي و 2399 زيان دي��ده فوتي 
بوده است. خوش��بختانه در راستاي صيانت از 
 وجوه صندوق، کميت پرونده هاي مقصر دار به 
پرون��ده هاي مقص��ر متواري در س��ال 1394 

تغييرات بس��يار گسترده اي داش��ته و صندوق 
موفق شده حجم پرونده هاي مقصر متواري در 

صندوق را کاهش دهد .
ب��ا توج��ه به گس��تردگي ح��وزه فعاليت 
صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني در قانون بيمه 
ش��خص ثالث و همچنين در راس��تاي حمايت 
از قربانيان حوادث رانندگي در سراس��ر کشور، 
به منظور کاهش مشکات مراجعات حضوري 
زيان ديدگان به صندوق در مرکز کشور )تهران( 
و با توجه به خطرات احتمالي ناشي از تردد آنها 
جهت تش��کيل و پيگيري پرون��ده به صندوق، 
تمهيدات گس��ترده اي برای رفع اين مشکات 
در صندوق صورت  گرفته است. بخشي از اين 
موارد، تدوين سيستم جامع و يکپارچه صندوق 
بوده اس��ت که در سال 1394 آماده بهره برداري 
ش��د و در س��ال 1395 نيز در راستاي تغييرات 
گسترده صورت  گرفته در قانون براي صندوق، 
نسخه جديد آن با قابليت امکان تشکيل و پيگيري 
پرونده به صورت برخط توسط زيان ديدگان و 
مقصري��ن ح��وادث رانندگ��ي در نرم افزار هاي 
صندوق بوده اس��ت.امروز مي توان ادعا کرد که 
صندوق داراي يک نرم افزار هوشمند يکپارچه 
اس��ت و کليه فرآيندهاي اصلي و پشتيباني و به 
ويژه فرآيند تشکيل، ارزيابي و پرداخت خسارت 
بصورت کامًا مکاني��زه و بدون گردش پرونده 
و کاغ��ذ ص��ورت مي گيرد.طراح��ي، تدوين و 
اس��تقرار سيس��تم جامع و يکپارچه نرم افزاري 
تح��ت وب به صورت بوم��ي و با تاش و کار 
کارشناسانه همکاران صندوق تأمين خسارتهاي 
بدني صورت پذيرفته است، به طوري که امروز 
ما شاهد وجود کانال هاي ارتباطي نرم افزاري با 
بخش عمده اي از نهادهاي ذيربط با صندوق از 
جمله بيمه مرک��زي، قوه قضاييه، اداره ثبت و... 

هستيم.

دکتر علی جباری مطرح کرد:

 رویکرد صندوق تامين خسارت های بدني، جلب اعتماد مردم 
به صنعت بيمه و شرکت هاي بيمه است

13952490.


