
رئیس کل بیمه مرکزی از رشد 20 درصدی 
صنعت بیمه در هش��ت ماهه نخست سال جاری 
خبر داد و گفت: در این مدت، رش��د خس��ارت 
 هم متناس��ب با رش��د ح��ق بیمه بوده که نش��ان 
م��ی ده��د صنع��ت بیمه رون��د کنترل ریس��ک 
 را ج��دی گرفت��ه اس��ت. عبدالناص��ر همتی در 
بیس��ت و چهارمین همایش ملی بیمه و توس��عه 
اظهار کرد: در دو دهه گذش��ته صنعت بیمه رشد 
خوبی داش��ته و رش��د این صنعت، چه��ار برابر 
تولید ناخالص داخلی بوده است. رئیس کل بیمه 
مرکزی افزود: وظیف��ه بیمه مرکزی حفظ حقوق 
بیمه گذاران، س��هامداران و بیمه گران است و به 
همین دلیل، موضوع حاکمیت شرکتی، پیگیری و 

آیین نامه آن به تصویب رسید.
همت��ی با بی��ان این ک��ه مدیریت ریس��ک 
 از الزام��ات اصلی حاکمیتی ش��رکتی به ش��مار 
 م��ی رود، افزود: این آیین نامه س��بب می ش��ود 
شرکت های بیمه، کنترل اثربخش و مدیریت ریسک 
 را جدی بگیرند.وی، فلسفه وجودی شرکت های 
 بیم��ه را قبول ریس��ک از س��وی بیمه گ��ذاران 
دانس��ت و ادامه داد: از این رو، نهاد ناظر صنعت 
بیم��ه باید بر اثربخش بودن مدیریت ریس��ک از 
سوی ش��رکت های بیمه نظارت کند. رئیس کل 
بیم��ه مرکزی، نبود آم��وزش های دقیق و ضعف 

ارتباطات بین المللی در زمینه مدیریت ریسک را 
دو چالش صنعت بیمه برشمرد و افزود: دوستانی 
ک��ه به نوع خاص��ی از مدیریت ب��ر بنگاه عادت 
کرده اند، ممکن اس��ت پذیرش حاکمیت شرکتی 
برایش��ان سخت باشد اما به نظر می رسد در بلند 
مدت، همه ذی نفعان صنع��ت بیمه از منافع این 

نوع مدیریت بهره مند می شوند.

همتی به اقدام��ات بیمه مرکزی برای کنترل 
توانگری مالی و اعمال نظارت بر شرکت های بیمه 
 اشاره کرد و گفت: تخصصی کردن شرکت های 
بیمه و تفکیک شرکت های بیمه عمر از غیر عمر، 
یکی از رویکردهای ماست که مقررات مورد نیاز 
برای آن به تصویب رس��یده است.رئیس کل بیمه 
مرکزی اف��زود: در بیمه مرک��زی، مدیریت ویژه 

نظارت بر بیمه های عمر در هفته آینده راه اندازی 
می شود تا نظارت جدی و کنترل بیشتری بر این 
نوع بیمه ایجاد ش��ود.همتی اظهار کرد: آیین نامه 
94 با رویکرد ریسک بیمه گری تهیه شده و دیگر 
نمی توان ضریب خسارت در یک رشته بیمه در 
ش��رکت های بیمه رو به افزای��ش بوده اما قیمت 
بیمه نامه آن رو به کاهش باش��د که این آیین نامه 

از سال 97 در صنعت بیمه اجرایی می شود.
وی افزود: توس��عه سامانه نظارت بر صنعت 
بیمه و اعمال »کد یکتا« برای رشته شخص ثالث 
 اقدام دیگری بود که در آینده نزدیک در رشته های 
دیگ��ری چون آتش س��وزی و باربری نیز اعمال 
می شود و اقدامی برای کاهش تخلف در صنعت 
بیمه اس��ت.رئیس کل بیمه مرکزی به تالش برای 
واگ��ذاری بیمه اتکایی به ش��رکت های خارجی 
اش��اره کرد و گفت: امسال برای نخستین بار پس 
از نزدیک به یک دهه، ریس��ک های خسارت بار 
را به خارج از کشور منتقل کردیم که از هدررفت 
سرمایه ملی جلوگیری می کند.همتی با بیان اینکه 
الیحه ایج��اد صندوق تأمین خس��ارت همگانی 
مراحل پایانی تصویب را در مجلس می گذراند، 
ابراز امیدواری کرد؛ با تأسیس این صندوق، بتوان 
در زمان بروز حوادث کمک های بهتری به حادثه 

دیدگان داشته باشیم.

رشد 20 درصدی صنعت بیمه در هشت ماهه نخست امسال
رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
ش��ورای اس��المی گف��ت: در صورتی که 
دولت ب��ار مالی صندوق حوادث طبیعی را 
بپذیرد، آمادگی داریم که تا قبل از بررس��ی 
الیحه بودجه، ای��ن قانون را تصویب کنیم. 
محمدرض��ا پورابراهیمی در س��خنانی در 
بیس��ت و چهارمین همایش بیمه توس��عه 
تاس��یس صندوق حوادث طبیعی را اقدامی 
بس��یار مهم و قابل توج��ه توصیف کرد و 
گفت: حادثه همیش��ه وجود دارد و تشکیل 
ساختاری که بتواند این موضوع را پوشش 
دهد بسیار مهم است؛ ما تغییراتی را با نظر 
نمایندگان دولت در الیحه تاسیس صندوق 
حوادث طبیعی تصویب کردیم ولی شورای 
نگهبان اعالم کرد چون الیحه تغییر ماهوی 
یافته قابل تائید نیس��ت.وی ادام��ه داد: در 
اولین روزهای کاری مس��عود کرباسیان به 
عنوان وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی این 
موضوع را به عن��وان موضوعی مهم اعالم 

کردیم؛ در صورت پذیرش بار مالی تاسیس این صندوق از سوی دولت آمادگی تصویب این الیحه 
را داریم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در صورت تصویب تاسیس صندوق حوادث 
طبیعی تمامی منازل مس��کونی در کش��ور برابر سیل و آتش سوزی بیمه خواهند شد که اتفاق مهمی 

برای صنعت بیمه، مردم و دولت است.
پور ابراهیمی  گفت:جنس صنعت بیمه از اعتماد و اطمینان است و مهمترین ماموریت آن جلب 
اعتماد و ایجاد پوشش امن برای اشخاص و بنگاه های اجتماعی است.وی با اعالم این مطلب افزود: 
صنعت بیمه برای کاهش ریسک و رفع چالش ها، طراحی شده و نباید در درون خود بحران و چالش 
 داش��ته باش��د.وی اظهار داشت: متاسفانه در ادوار گذش��ته و دولت های پیشین سوء مدیریت هایی 
صورت گرفت و ضعف نظارتی سبب شد آسیب هایی به این صنعت وارد شود که امروز هم با تبعات 
منفی آن دست و پنجه نرم می کنیم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وضعیت صورت های مالی 
برخی از شرکت های بیمه اشاره کرد و افزود: بازسازی و بهسازی این صنعت از ضرورت های جدی 
محس��وب می شود تا بعد از این رش��د منفی شرکت های بیمه را شاهد نباشیم.وی خاطرنشان کرد: 
صنعت بیمه از ارکان تعیین کننده و لنگر اقتصاد کشور به شمار می آید و باید توانایی ریسک داشته 

باشد و به همین خاطر ایجاد چالش در این صنعت ، سم مهلک است.
پورابراهیمی به ضرورت برنامه ریزی اصولی و آسیب شناسی جدی در صنعت بیمه تاکید کرد 
و آینده این صنعت را در گرو شناس��ایی چالش ها دانس��ت و افزود: نیروهای جوان که با ابزارهای 
جدید مالی تجهیز ش��ده اند باید به طور جدی وارد عرصه مدیریت بیمه بش��وند و من از رییس کل 
بیم��ه مرکزی که به مدیریت جوان اعتقاد دارد درخواس��ت می کنم در دوران تصدی خود پروژه ی 

پوست اندازی در اداره صنعت بیمه را دنبال کند.
وی به عزم مجلس برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: یکی از 
دغدغه های جدی مجلس باالرفتن ضریب نفوذ بیمه در جامعه است و اگر مالیات بر ارزش افزوده 
مانعی در مس��یر تحقق این هدف بزرگ باشد؛ با نظر کارشناسان و سیاست گذاران صنعت بیمه این 

مانع را از سر راه فعاالن این صنعت برمی داریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به این مطلب که هیچ موضوعی به اندازه ی 
ظرفیت س��ازی اقتصادی برای مجلس اهمیت ندارد از دست اندرکاران صنعت بیمه که برای تحقق 

این امر تالش می کنند، قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

 عزم مجلس جهت حذف 
مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه

رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران در بیس��ت و چهارمین 
همای��ش مل��ی بیم��ه و توس��عه ب��ا بی��ان اینک��ه در حادثه 
پالس��کو نم��ی توانی��م پرداخ��ت بیمه ای داش��ته باش��یم 
 چ��را  ک��ه مدی��ران ش��هری بیم��ه را ج��دی نگرفت��ه ان��د 
اف��زود: براس��اس ارقامی ک��ه در مطبوعات دی��دم در زلزله 
کرمانش��اه تعهد بیمه ای ۱۳0 میلیارد تومان اس��ت ولی رقم 
خس��ارت ها بیش از یک ه��زار و۵00 میلیارد تومان ارزیابی 

شده است.
وی تصری��ح کرد: این آمادگی را داریم بس��تر عقودی را 
برای چنین فعالیت هایی در تمامی ش��هرها آماده کنیم. محسن 
هاش��می در ادامه گفت:روش فرس الس ازجمله روش های 
مناس��ب برای ارائه بیمه به ش��هرداری ها اس��ت همین روش 
فرس الس در مترو باعث ش��د تا هزین��ه بیمه تجهیزات گران 

قیمت تا حد زیادی کاهش یابد.
هاش��می تاکید کرد: روش فرس الس برای خودروهای 

اتوبوسرانی هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به خاطرات مرحوم آیت ا... هاشمی 
گفت: در س��ال ۱۳7۳ حق بیمه تولیدی حدود ۳0 تا 
40 میلیارد تومان در سال بود ولی امروز رقم پرتفوی 
بیم��ه ۳0 تا 40 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. 
هاشمی با اشاره به خدماتی که صنعت بیمه به شهرها 
ارائه می دهد، گفت: یکی از این خدمات، مسئولیت 
جامع شهرها و شهرداری هاست که براساس متن آن، 
چنانچه شهرداری ها خسارتی را به اشخاص حقیقی 

و حقوقی وارد کند، پرداخت می کند.
 رئیس شورای شهر تهران خدمت دیگر شرکت های 
بیم��ه را بیمه های مهندس��ی عنوان کرد و افزود: این 
بیمه نامه عیوب اساس��ی و پنهان ساختمان ها را در 
 طول س��ال های آین��ده مورد نظر ق��رار می دهد که 

می تواند برای توسعه شهری بسیار مهم باشد.

رئیس شورای شهر تهران :

مدیران شهری در حادثه پالسکو بیمه را جدی نگرفته اند
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