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با امضای روسای بانک مرکزی دو کشور انجام شد

توافق ایران و عراق بر سازوکار پرداخت مالی دو کشور
توافقنامه سازوکار پرداخت مالی میان ایران و عراق از
سوی رئیسان کل بانک های مرکزی دو کشور امضا شد.به
گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،این توافقنامه ســه
شنبه در بغداد توسط ‹عبدالناصر همتی› رئیس کل بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران و ‹علــی العالق› رئیس
بانک مرکزی عراق امضا شد.سازوکار نحوه پرداخت مبالغ
مربوط به واردات برق و گاز ایران به عراق و ســایر کاالها
ســرفصل اصلی این توافقنامه است.امضای این توافقنامه
پس از انجام مذاکرات هیات های دو کشور در محل هتل
الرشید بغداد انجام شد .عبدالناصر همتی رییس کل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران عصر سه شنبه وارد بغداد
پایتخت عراق شد و مورد اســتقبال ‹علی العالق› رییس
کل بانک مرکزی این کشور قرار گرفت.وی هنگام ورود به
عراق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت :سفر به
کشور دوست و برادر عراق که روابط بسیار خوب سیاسی،
اقتصادی و تجاری با هم داریم با هدف دیدار با مسووالن
و مذاکره در خصوص آخرین وضعیت همکاری ها صورت
می گیرد.وی افزود :در حال حاضر هم در بخش دولتی و
هم بخش خصوصی شــاهد حجم قابل توجهی از صادرات
هستیم اما در حوزه مبادالت بانکی و پولی نواقصی وجود
دارد و صادرات کنندگان با مشــکالتی مواجه هســتند.

همتی گفت که طی مذاکراتی جدی در این سفر ،مسائل
و موانع موجود از نزدیک با مقامات رئیس بانک مرکزی و
وزیر دارایی عراق به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد تا
نتیجه مناسب در این زمینه حاصل شود.

رئیــس کل بانک مرکزی در این ســفر دو روزه عالوه
بر مذاکره با مســووالن پولــی و اقتصادی عراق و دیدار با
فعاالن اقتصادی دو کشــور ،همچنین قرار است با رئیس
جمهوری و نخســت وزیر عراق نیز دیــدار و گفتگو کند.

افزایش  ۴۳درصدی پول در یکسال
حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری در حالی به
بیش از  ۱,۷۲۵هزار میلیارد تومان رســید که میزان
پول در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
 ۴۳درصد افزایش داشته است.بانک مرکزی تازهترین
آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبانماه سال جاری
را منتشــر کرده که بر این اساس ،میزان کل نقدینگی
نظام بانکی در این ماه به بیش از  ۱,۷۲۵هزار میلیارد
تومان رســیده که نسبت به اســفندماه سال گذشته
 ۱۲.۸درصد و نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۲۱.۱
درصد افزایش داشته است.میزان نقدینگی در آبانماه
سال گذشــته  ۱,۴۲۴هزار میلیارد تومان بوده و این
در حالی اســت که رشــد نقدینگی در این ماه نسبت
به آبانماه ســال  ،۱۳۹۵برابر  ۲۲.۶درصد بوده است
و مقایســه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد
نقدینگی در ســال جاری نسبت به سال گذشته کمتر
مطابق با آخرین آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی،
شتاب افزایش ماهانه قیمت مسکن که در سال جاری به ۹.۳
درصد رســیده بود ،در دیماه امسال به  ۱.۵درصد افت کرد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی،
گــزارش تحلیلی بازار مســکن تهران در دی ماه امســال را
منتشر کرد .بر اســاس این گزارش ،قیمت مسکن از ابتدای
ســال  ۹۶روند کندی را آغاز کرده بود؛ اما در نیمه دوم سال
گذشته ،شتاب این روند افزایش یافت.این آمارها نشانگر آن
است که در اردیبهشت ماه امسال ،روند افزایش قیمت مسکن
پرشــتابتر بوده و ماهانه  ۷تا  ۸درصد ،رشد قیمت را تجربه
کرده اســت؛ اما نقطه اوج رشد ماهانه قیمت مسکن در سال

رئیســان کل بانک های مرکزی ایران و عــراق عالوه بر
تعیین مکانیزم پرداخت مالی بین دو کشور ،توافق کردند
تا مشــکالت مربوط به انتقال و بازگشت درآمدهای ارزی
صادرکنندگان بــه عراق نیز برطرف شــود.همتی یادآور
شد :بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران با کشورهای
روســیه ،ترکیه ،هند ،چین و دیگر کشورها به راهکارهای
مناســب مالی برای مبادالت دست یافته است .وی گفت:
اکنون نیــز اطمینان دارم با همــکاری دولت عراق و نیز
با پیگیری هر چه ســریع تر مناســبات اقتصادی و ایجاد
کانال مالــی پرداخت ،به نتایج مطلوبی خواهیم رســید.
رئیس کل بانک مرکزی عراق نیــز این دیدار را در ادامه
توافقات مالی  2کشــور دانست و اظهار داشت :این دیدار
زمینه ســاز تقویت همکاری اقتصادی ایران و عراق است.
علــی العالق گفت :بانک مرکزی عــراق همه تالش خود
را بــرای رفع موانع همکاری های اقتصادی  2کشــور به
کار خواهــد برد.در دیدار رئیــس بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران و رئیس کل بانک مرکزی عراق ،توافق شد
بدهی های ناشــی از صادرات گاز و برق به عراق براساس
دســتور پرداخت بانک مرکزی ایــران ،پرداخت یا منتقل
شــود و درآمدهای صادرات آتــی نیز در همین چارچوب
مورد استفاده قرار می گیرد.

واردات در ازای صادرات رسما مجاز شد

بوده است.بر اساس این گزارش ،نقدینگی از دو بخش
پول و شــبه پول تشکیل شــده که نقدینگی پولی در
آبانماه سال جاری بیش از  ۲۴۴هزار میلیارد تومان و
در بخش شبه پول بیش از  ۱,۴۸۰هزار میلیارد تومان
بوده اســت.میزان رشــد پول در آبانماه سال جاری
نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۴۳.۴درصد رشد داشته
است؛ به طوری که میزان پول در آبان ماه سال گذشته
بیش از  ۱۷۰هزار میلیارد تومــان بوده و در آبان ماه
سال جاری به بیش از  ۲۴۴هزار میلیارد تومان رسیده
و این در حالی اســت که رشــد پول در آبانماه سال
 ۱۳۹۶نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها ۱۳.۹
درصد بوده است.اما در بخش شبه پول ،رشد نقدینگی
نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد گزارش شده است ،اما
در آبانماه سال قبل نسبت به سال پیش از آن ،حدود
 ۲۴درصد رشد داشته است.

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که واردات کاالهای
اولویتدار رســماً برای صادرکنندگان آغاز شــده و آنها
میتوانند در ایــن حوزه فعالیت خــود را آغاز کنند.بر
اساس اعالم این سازمان صادرکنندگان مجاز خواهند بود
این کاالهای اولویت دار را بدون رعایت ســقف واردات
و همچنین بدون نیاز به ســابقه واردکنندگی به داخل
کشــور بیاورند.ایــن امکان جدید که به نظر میرســد
درخواست الاقل گروهی از صادرکنندگان برای تسهیل
شرایط کاریشان در ماههای گذشته و به دنبال گسترش
تحریمهــا بوده پس از آن به مرحله اجرا رســید که در
صورتجلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در ۱۱
بهمن سال جاری ابالغ شد.به این ترتیب رسماً و پس از
ابالغ این مجوز جدید ،انجام واردات در مقابل صادرات در
سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان پذیر شد.طبق
برنامهریزی صورت گرفته صادرکنندگانی که قصد دارند

آمارهای رسمی گزارش میدهد

فروکش شتاب افزایشی ماهانه قیمت مسکن
جاری ،مربوط به مردادماه با عدد  ۹.۳درصدی بوده اســت؛
ولــی از آن پس ،روند افزایش قیمتها در هر ماه نســبت به
مدت مشــابه سالهای قبل ،همچنان قابل توجه بوده است؛
به نحوی که در مقایســه با ماههای قبل از مرداد امسال ،این
روند کمشــتاب تر گزارش شده است؛ به نحوی که در آذرماه
امسال نســبت به آبان ماه  ۴.۹درصد و در دی ماه نسبت به
آذرماه امسال ،تنها  ۱.۵درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد

بودیم.بنا بر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،رشد قیمت نقطه
به نقطه در ماههای آذر و دی ( ۹۷رشــد قیمت مســکن در
مقایســه با ماه های مشابه سال قبل از آن) به ترتیب  ۹۲.۶و
 ۸۹.۹درصد بوده است.از دیگر اتفاقات رخ داده در بازار مسکن
در  ۱۰ماهه ســال  ۹۷نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن
( ۱۰ماهه سال  ،)۹۶روند کاهش تعداد معامالت مسکن بوده؛

به جای اجرای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ،اقدام به
ثبت سفارش و واردات کنند باید مجوز الزم را از رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خود اخذ کرده و
سپس وارد فرایند اجرا شوند.به گزارش ایسنا ،به دنبال
تحوالتی که در نرخ ارزهای خارجــی در بازار ایران رخ
داد و قیمت آنها در طول چند ماه به شکل قابل توجهی
افزایــش داد ،دولت به منظور برقــراری تضمینی برای
بازگشت ارز حاصل از صادرات دستورالعملهایی را صادر
و اعالم کرد که صادرکنندگان بسته به میزان صادراتشان
باید بخشی از ارز را به شکل تعهدی به کشور بازگردانند.
به دنبال این دســتورالعمل و با توجه به مشــکالتی که
تحریمها برای فعاالن اقتصادی بــه وجود آورد از چند
هفته قبل بحــث برای به وجود آمدن یک امکان جدید
مطرح شد که صادرکنندگان بتوانند به جای بازگرداندن
ارز خود ،کاالهای اولویتدار را وارد کنند.
به این صورت که در این  ۱۰ماه ،کاهش معامالت مســکن
 ۲۹.۵درصد بوده است؛ اما در ماههای پایانی این بازه نسبت به
مقطع زمانی مشابه سال قبل ،کاهش معامالت مسکن به بیش
از  ۶۰درصد رســیده است.به گزارش خبرگزاری مهر،آنگونه
که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
تحلیل کرده است ۵۳.۱ ،درصد معامالتی که در ماه گذشته
در تهران انجام شــده است ،به واحدهای مسکونی  ۴۰تا ۸۰
متر مربعــی (کوچک متراژ) اختصاص دارد؛ ضمن اینکه ۵۷
درصد از معامالت مســکن در دی ماه نیز ،به واحدهایی که
کمتر از هر متر  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار تومان (به عنوان متراژ
میانگین ماه گذشته) بوده اند ،تعلق دارد.

گسترش مناسبات اقتصادی ایران و چین

مدیرکل دفتر امور شــرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ،بر گســترش و تعمیق
همکاریهای اقتصادی شرکتهای دولتی ،از طریق گسترش سرمایهگذاریهای دو
کشور در موضوعات مورد عالقه طرفین تاکید کرد.به گزارش وزارت امور اقتصادی
و دارایــی ،ابوالفضل طیبی ،مدیر کل دفتر امور شــرکت های دولتی وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،در دیدار با «وو پیمینگ» ،رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت
جمهوری خلق چین در ایران ،ضمن اشاره به روابط حسنه و تعامالت سازنده دو
کشور در زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،استفاده از ظرفیت های باالی
دو کشــور را برای گســترش و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی در حوزه
شرکت های دولتی ،راهگشــا دانست.فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیتهای
موجود در زمینههای مختلف اقتصــادی ،بازرگانی و تجاری ،از دیگر نکات مورد
تاکید در این دیدار بود.طرف چینی نیز ضمن اســتقبال از توسعه بیش از پیش
همکاری های متقابل ،تالش های دو دولت ایران و چین برای تامین چارچوب های
جدید همکاری های اقتصادی در چشم اندازی بلندمدت را مورد اشاره قرار داد .

کاهش  39درصدی تولید  10ماهه ایران خودرو

بررسی جدول های آماری منتشر شده از سوی وزرات صنعت ،معدن و تجارت
نشان می دهد گروه صنعتی ایران خودرو از آغاز امسال تا پایان دی ماه 358 ،هزار
و  980دســتگاه خودرو تولید کرد که نسبت به پارسال  39درصد کاهش یافته
است.آمارهای منتشر شده حاکی از این است که ایران خودرو در  10ماهه پارسال
موفق به تولید  588هزار و  858دستگاه انواع خودرو شده بود.بر پایه این گزارش،
در  10ماهه امسال  349هزار و  978دستگاه خودرو سواری در ایران خودرو تولید
شــد.این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال  39.5درصد کاهش نشان می
دهد.همچنین در ایــن مدت تولید انواع وانت در این گروه با افت  25.5درصدی
همراه بود.این میزان در مقایســه با پارسال به هفت هزار و  160دستگاه کاهش
یافته است.در  10ماه امسال ،تولید خودرو ون با رشد  79.9درصدی در همسنجی
با پارسال به  518دستگاه رسید.

بهره برداری از  294طرح زیرساخت صنعتی در کشور

معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران گفت :به
مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 294 ،طرح در حوزه
زیرســاخت های صنعتی با اعتبار  2هــزار و  720میلیارد ریال بهره برداری می
شود.فتحعلی محمدزاده در جمع خبرنگاران همدان افزود 42 :هزار و  700واحد
صنعتی در کشور به ثبت رسیده است که به صورت مستقیم برای  860هزار تن
اشتغالزایی کرده اند.وی با اشــاره به اینکه فعالیت بخشی از این واحدها متوقف
شده است اظهار داشت 200 :هزار میلیارد ریال اعتبار برای بازگرداندن واحدهای
صنعتی غیر فعال به چرخه صنعت کشــور در نظر گرفته شــده است.محمدزاده
عنوان کرد 282 :شهرک صنعتی در کشور به ثبت رسیده است که  266شهرک به
شرکت های خدماتی واگذار شده اند که این شرکت ها به عنوان شهردار ،مدیریت
شهرک های صنعتی را بر عهده دارند.

صندوقهای مکانیزه فروش به زودی میآیند

فرار مالیاتی پدیدهای اســت که برخی مســئوالن رقم آن را از  ۲۵تا  ۴۰هزار
میلیارد تومان متغیر میدانند .رئیس ســازمان امور مالیاتی در آخرین اظهار نظر
خود خبر از تصویب مصوبهای برای مکانیزه کردن صندوقهای فروش به منظور
جلوگیری از فرار مالیاتی داده اســت؛ اتفاقی که در انتظار تأیید شــورای نگهبان
اســت.فرار مالیاتی یکی از معضالت دولت در سالهای گذشته بوده است که در
همین باره روز گذشته (شانزدهم بهمن) وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی
از فــرار  ۴۰هزار میلیارد تومانــی مالیاتی خبر داد و گفت که حدود  ۴۰درصد از
تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هســتند.برای حل این مشکل ،سازمان امور
مالیاتی از مدتها پیش روی طرحی به نام «مکانیزاسیون صندوقهای فروش» کار
کرده است که اخیرا ً رئیس سازمان امور مالیاتی ،از تصویب آن در مجلس شورای
اسالمی خبر داد و گفت که این قانون در روزهای اخیر در مجلس شورای اسالمی
تصویب شده اما هنوز نیاز است شورای نگهبان آن را تأیید کند.

فرازهایی از چهل سال آرامش بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
نگاهــی به تاریخچه نظــارت بر صنعت بیمه نشــان میدهد ،عمر
سیاســتگذاری ،نظارت و هدایت بیش از چهل سال است اما در چهل
سال اخیر بیمه مرکزی با مأموریت مشخص و ابزار قانونی این مسئولیت
را بر عهده داشت ه است.
بیمه مرکــزی ایران با ارکان مجمع عمومی ،شــورای عالی ،هیأت
عامل و بازرسان ،تأسیس و آغاز به کار کرده است .پس از تأسیس بیمه
مرکزی تمامی فعالیتهای شرکتهای بیمهای به کنترل دولت درآمد.
به عبارت دیگر تأسیس موسسات بیمه نه فقط در مرحله تأسیس ،بلکه
ضمن فعالیت تحت نظر دولت قرار گرفت و تأسیس شرکتهای بیمه،
شخصیت حقوقی و سرمایه آنها ،اجازه فعالیت ،صالحیت مالی و فنی،
نحوه واگذاری پرتفوی و ادغام شــرکتهای بیمه در یکدیگر و باالخره
انحالل این شرکتها تابع مقررات خاص بیمه مرکزی شد.
 .1جواد منصور از (یکم آبان  1350تا سی ام شهریور )1356
 .2دکتر هادی هدایتی (یکم مهر  1356تا یکم آبان )1357
 .3عبدالحسین دانشــپور (بیست و سوم اسفند  1357تا سیزدهم
اردیبهشت )1360
 .4دکتر سید محمود اعرابی (چهاردهم اردیبهشت  1360تا پانزدهم
آذر )1362
 .5احمد گرانمایه (شانزدهم آذر  1362تا نهم فروردین )1373
 .6دکتر عبدالناصر همتي (دهم فروردین  1373تا بیســتم خرداد
)1385
 .7دکتــر نوروز کهزادی (بیســت و یک خــرداد  1385تا هفدهم
فروردین )1387
 .8دکترجواد فرشــباف ماهريان (هجدهم فروردین  1387تا ششم
شهریور )1390
 .9ســید محمد کریمی (بیست و چهارم شــهریور  1390تا ششم
شهریور )1392
 .10محمد ابراهیم امین (هفتم شــهریور  1392تا  22اردیبهشت
)1395
 .11دکتر عبدالناصر همتی (دوره دوم) (بیســت و سوم اردیبهشت
 1395تا هفدهم تیر )1397
 .12دکتر غالمرضاسلیمانی (سی ام تیر ماه  1397تا هم اکنون)
آنچه در پی میآید ،نمایه اســت از آنچه در چهل ســال گذشته بر
صنعت بیمه گذشت
 -1ملی شدن شرکتهای بیمه()1358
موسسات بیمه کشــور تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی با ترکیبی
از یک شــرکت دولتی ،دوازده شرکت خصوصی(آریا ،پارس ،ملی ،آسیا،
البرز ،امید و ...و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح
کشور فعالیت میکردند) .در چهارم تیر ماه  1358بنا بر تصمیم شورای
انقالب دوازده شــرکت خصوصی ،ملی اعالم شدند و پروانه فعالیت دو
نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو شد.
 -2فعالیت ســه شرکت بیمه ایران ،آســیا و البرز و توقف
فعالیتهای بیمهای  10شرکت بیمه ( 1360لغایت )1367
در فاصله زمانی سالهای  1360لغایت  1368و در هنگامه ورود کشور
به جنگ تحمیلی سه شرکت بیمه ایران و آسیا و البرز به فعالیت خود
ادامه دادند لکن صدور بیمه نامه در  10شرکت بیمه ملی متوقف شد.
 -3بیمه در دوران دفاع مقدس( 1359لغایت )1368
طی دوران هشت ســال دفاع مقدس و محدودیتهای اعمال شده
از ســوی کشورهای خارجی به جهت تحریمهای اعمال شده ،اقدامات
صنعت بیمه کشور در دوران پرافتخار دفاع مقدس به منظور تبیین نقش
و عملکرد آن در قالبهای زیر قابل بررسی است:
الف) اعزام نیروی انســانی و امکانات تخصصی ،سرمایهای ،عمومی
و تخصصی
تعداد ایثارگران صنعت بیمه کشور با توجه به واژه و تعریف ایثارگر در
قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران
شهداء 6 :نفر
جانبازان 649 :نفر
آزادگان 68 :نفر
رزمنده 111 :نفر
شایان ذکر است به جهت حمایت قاطع از خانواده معظم ایثارگران

تعداد  399نفر از خانواده معزز شهدا در بیمه مرکزی و شرکتهای تحت
نظارت مشغول به فعالیت هستند.
ب) اقدامات کلی و سایر اقدامات بین المللی و خارجی
 .1بیمه نفتکشها:
 .2بیمه منازل مسکونی با پوشش بمباران هوایی و موشک باران
 .3پوشش بیمه حمل کاال و تجهیزات به مناطق جنگی
 . 4ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی به مناطق جنگی
 -4تصویب قانون اداره امور شــرکتهای بیمه در مجلس
شورای اسالمی(13آذر)1367
در آذر ماه سال  1367به موجب « قانون نحوه اداره امور شرکتهای
بیمه» از ادغام  9شــرکت بیمه ملی شــده به نامهای آریا ،امید ،پارس،
تهران ،توانا ،حافظ ،ســاختمان و کار ،شرق و ملی ،شرکت سهامی بیمه
دانا فعالیت خود را آغاز کرد.
 -5عضویت بیمه مرکزی در )1372/03/20( Asian Re
این شــرکت ،با هدف رهبری اتکایی در قاره آسیا و برآورد نیازهای
اتکایی این قاره ،به عنوان یک سازمان فراملیتی در سال )1357( 1979
و در قالب قوانین  UN-ESCAPتاسیس شد.
شروع به فعالیت این شرکت یک سال پس از تاسیس آن است.
 -6الحاق صندوق تامین خسارتهای بدنی به فهرست نهادها
و موسسات عمومی غیر دولتی ()1373
صندوق تامین خســارتهای بدنی به موجــب ماده  10قانون بیمه
اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث مصوب  1347/10/23هجری شمسی تاسیس شد و آئین
نامه آن در تاریخ  1348/04/1به تصویب هیات وزیران رسید.
 -7وصول تقاضای تاسیس بیمه خصوصی ()1383/03/13
بهمن 1380رییس شورای عالی بیمه از تصویب آیین نامه تاسیس
موسســات بیمه غیر دولتی و وصول 26تقاضای تاسیس شرکت بیمه
خصوصی خبر داد.
 -8ثبت نخستین شــرکت بیمه خصوصی در مناطق آزاد
()1381/02/18
شــرکت بیمه حافظ (سهامی عام) اولین شــرکت بیمه خصوصی
اســت که برای فعالیت در مناطق آزاد مجوز بیمه مرکزی ایران درتاریخ
 1381/02/18تاسیس شد.
 -9تاسیس نخستین شــرکتهای بیمه خصوصی(توسعه،
پارسیان ،رازی و کارآفرین) در سرزمین اصلی ()1382/02/28
در سال  1381بیمه مرکزی موافقت خود را با ثبت چهارشرکت بیمه
توسعه ،پارسیان ،رازی و کارآفرین اعالم کرد و در  28اردیبهشت 1382
پروانه فعالیت آنها را صادر کرد.
تاسیس نخستین شرکت بیمه اتکایی در ایران ()1383/02/12
شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی خاص) به عنوان اولین شرکت بیمه
اتکایی خصوصی کشور اجازه تاسیس خود را در تاریخ  1382/01/10از
بیمه مرکزی ایران اخذ کرد
 -10تاسیس پژوهشکده بیمه()1384
اولين پژوهشكده بيمه بر اساس مصوبه مجمع عمومي بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران و موافقت قطعي مورخ شوراي گسترش آموزش
عالي ،با ســه گروه پژوهشي بيمههاي اموال و مسئوليت ،گروه پژوهشي
بيمههاي اشخاص و گروه پژوهشي عمومي بيمه تاسیس شد.
اساسنامه پژوهشکده بیمه پس از تصويب شوراي گسترش آموزش
عالي در تاريخ  1384/10/17براي اجرا در تاريخ  1384/12/20به بيمه
مركزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ شد.
 -11ادامه تاسیس شرکتهای بیمهای از سال1382تا 1395
در فاصله سالهای 1382تا  23 ،1395شرکت بیمه خصوصی دیگر
از بیمه مرکزی مجوز فعالیت گرفتند در این ســالها شــرکتهای بیمه
سینا ،ملت ،ایران معین و نوین ( ،)1382شرکتهای بیمه امید ،اتکایی
امین ،حافظ ،دی و ســامان ( ،)1383پاسارگاد ( ،)1385معلم با ادغام
شرکتهای صادرات و ســرمایهگذاری( ،)1386میهن (،)1387اتکایی
ایرانیــان ( ،)1388کوثر ( ،)1389ما ،متقابل کیــش و آرمان ()1390
متقابل قشــم و آسماری( )1391تعاون و ســرمد ( ،)1392تجارت نو و
حکمت صبا(.)1395
 -12خصوصیسازی سه شــرکت بیمهای آسیا ،دانا و البرز
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()1388
در سال  1388و پس از اقداماتی که در چارچوب سیاستهای کلی
اصل44از اواسط دهه 1380صورت گرفته بود ،عرضه سهام شرکت بیمه
البرز در بورس آغاز شــد و مورد اســتقبال متقاضیان و سرمایه گذاران
قرار گرفت.
 -13تاســیس اولیــن شــرکت تخصصی بیمــه عمر و
زندگی()1395
یکی از رویکردهای مهم بیمه مرکزی گســترش بیمههای عمر در
کشور است .درحال حاضر سیاست بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
صرفــاً اعطای پروانه فعالیت به شــرکتهای بیمه تخصصی و با اولویت
شرکتهای بیمه زندگی است.
 -14اصالح تعرفه و آزاد سازی در بازار بیمه
در خــرداد  1388بیمــه مرکزی بــه منظور افزایــش رقابت بین
شرکتهای بیمه و افزایش رضایت خریداران بیمه نامه ،به تدریج تعیین
نرخ رشــتههای مختلف را به عهده هیات مدیره شرکتها گذاشت.این
پروژه رقابت
شــرکتهای بیمه را افزایش داد .براین اســاس بیمه مرکزی نظام
نظارت مالی را جایگزین نظام نظارت تعرفهای کرد.
 -15راه انــدازی ســامانه نظارت و هدایــت الکترونیکی
بیمه(سنهاب) از1391
از سال  ،1391حدود  40زیر سیستم تحت عنوان سامانه نظارت و
هدایت الکترونیکی بیمه موسوم به سنهاب توسط بیمه مرکزی طراحی
و راه اندازی شده است.
سنهاب یکی از تحوالت بزرگ در صنعت بیمه در دولت تدبیر و امید
اســت که با این سامانه یک سیســتم کامل و به روز در زمینه کنترل و
هدایت صنعت بیمه بوجود آمده است .در این سامانه الزامات آیین نامهها
بررسی ،احصا و به شاخص نظارتی عمومی و تخصصی تبدیل میشود،
به نحوی که اطالعات استخراج شده از سرورهای شرکتهای بیمه ضمن
انطباق با شاخصهای نظارتی غربال میشود و مغایرات آنها استخراج و به
صورت خودکار به شرکت بیمه منعکس میشود.
 -16برنامه ریزی برای مقابله با تحریم (ایجاد حســاب ویژه
اتکایی)
بیمه مرکزی توانست با ایجاد حساب ویژه اتکایی ،ایجاد کنسرسیوم
ملی و  ....ظرفیت نگهداری ریسک در کشور را افزایش دهد به طوری که
پوشــش اتکایی مورد نیاز تمام پروژهها و ریسکهای بزرگ کشور را که
سهم به سزایی در اقتصاد کالن کشور دارند ،تأمین نماید.
 -17اصالح قانون بیمه شخص ثالث (سال )1395
باتوجه به کمبودهایی که قانون قبلی شــخص ثالث داشت و مطابق
با مطالعات و بررسیهای فشرده وپس از مدت چندسال در سال 1395
تحت عنوان «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وســایل نقلیه» تصویب شد که بیمه مرکزی نقش
موثــری در تدوین ،پیگیری و تصویب قانون این قانون و آیین نامههای
اجرایی مرتبط با آن را داشت.
 -18صندوق بیمه حوادث طبیعی
درصورت تاســیس نهایی ،صندوق ،بيمهگر «بيمه پايه» ،صندوق
اســت و كليه شــركتهاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري
اسالمي ايران ميتوانند نسبت به فروش بيمهنامه تكميلي حوادث طبيعي
ساختمان اقدام کنند.
 -19توانگری شرکتهای بیمه
یکــی از اقدامات نظارتی که بیمه مرکــزی با جدیت آن را پیگیری
میکند ،توانگری شرکتهای بیمه است .هدف از این اقدام جلب اعتماد
مردم به صنعت بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران اســت.با توجه به
اینکه صنعت بیمه ،محصول قابل لمسی برای فروش ندارد و در قبال حق
بیمه به مردم خدمت ارائه می دهد باید این اطمینان و اعتماد در مردم
نسبت به شرکتهای بیمه بوجود آید و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر
بر این امر نظارت ویژه دارد تا شرکتهای بیمه توانایی انجام تعهدات خود
را در قبال بیمه گذاران،داشته باشند.
 -20اشتغال زایی
صنعت بیمه کشور توانسته در امر ایجاد اشتغال تا پایان سال 1396
برای نزدیک به 140هزارنفر شغل ایجاد کند.

 -21پاالیش شبکه فروش
در این طرح  89هزار کد شــبکه فروش مندرج در ســامانه سنهاب
شناســایی و با فراخوان گسترده شرکتهای بیمه ،اطالعات نمایندگان
و کارگزاران تعیین هویت شــدند و 7هزار نماینده دو شغله و چند صد
نماینده دارای دو یا سه نمایندگی از شرکتهای بیمه شناسایی و اصالح
شد.
 -22توسعه فرهنگ بیمه
سیاست جدی بیمه مرکزی ،فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان
است .اهميت شناخت اصول اوليه فراگيري مفاهيم بيمهاي و آشنايي با
قابليتها و ظرفيتهاي صنعت بيمه از پايه دبستان است ،اگر آموزش
بيمه را از مقاطع ابتدايي آغاز كنيم در آينده شاهد افزايش ضريب نفوذ
بيمه و در نهايت رفاه اجتماعي پايدار خواهيم بود .در این راستا برقراری
تعامل با وزارت آموزش و پرورش(گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتابهای
درســی و مجالت رشــد ،اجرای برنامههای آموزشی در مدارس ،اهدای
کتاب ،برگزاری مسابقه بیمهای) صورت گرفته است.
 اخذ مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برقراری تعامل شایسته با رسانههای مختلف تهیــه ،تولید و پخش مطالب بیمــه ای در قالبهای مختلف و ازطریق کانالهای گوناگون به مردم
 تهیه و تولید انیمیشن/تیزر کلیپهای مختلف تهیه و تدوین سند توسعه فرهنگ بیمه راهاندازی مرکز تماس تلفنی چهار شماره ای( )2342و پیامکی وپاسخگویی به مردم
 -23تصویب قانونهای هفتگانه مرتبط با فعالیت موسسات
بیمه بازرگانی
 -1تصویب «الیحه قانون ملی شــدن موسســات بیمه و موسسات
اعتباری»
 -2تصویب قانون اداره امور شرکتهای بیمه
 -3تصویب قانون «تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی»
 -4تصویب «قانــون اصالح قانون بیمه اجباری مســؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» -مصوب
1387
 -5تصویب قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» -مصوب 1395
ق آزاد
ت بیمه در مناط 
ت مؤسسا 
س و فعالی 
 -6تصویب مقررات تأسی 
ی اسالمی ایران و قانوناصالحقانونچگونگی
ی جمهور 
تجاری -صنعت 
ادارهمناطقآزاد تجــاری -صنعتی جمهوری اســامی ایران -مصوب
1387/04/138916/06/02
 -7تصویب قوانین برنامه توســعه کشور از جمله «قانون برنامه پنج
ساله چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران»
 -24صدور تاییدیه شرایط عمومی براي رشتههای بیمهای
فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه
در اجرای ماده  7آئین نامه شــماره  81مصوب شــورای عالی بیمه،
شــرایط عمومیهای ارسالی از سوی شــرکتهای بیمه ،ضمن مطابقت
بــا قانون بیمه ،عرف بیمه گری و ســایر قوانین و مقررات مرتبط ،مورد
ارزیابی و بررســی تخصصی/کارشناسی قرار گرفت و گزارشات مختلف
جهت اعالم ایرادات /ابهامات آن به شرکتهای ذیربط تنظیم و در صورت
لزوم جلسات کارشناسی ،تماس تلفنی ،پیگیری و  ...انجام شد .در همین
راســتا ،از ســال  1394تا مرداد  1397برای  98مورد شرایط عمومی،
تاییدیه صادر شد.
 -25حق بیمه تولیدی
حق بیمه تولیدی از  27/3میلیارد ریال در سال  1359به 345315
میلیارد ریال در سال  1396رسیده است.
 حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور از  4/4میلیارد ریال در سال 1350به حدود  345/3هزارمیلیارد ریال در ســال  1396رسیده است
(البته این افزایش متاثر از تورم هم میباشد).
 متوسط رشد ساالنه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در 47سال گذشته معادل  27/8درصد بوده است.
 -26خسارت پرداختی
خســارت پرداختی صنعت بیمه کشور از  8/3میلیارد ریال در سال

 1359به حدود  217/4هزارمیلیارد ریال در سال  1396رسیده است.
 متوسط رشد ساالنه خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور در 47سال گذشته معادل  28/7درصد بوده است که متوسط رشد ساالنه حق
بیمه تولیدی در این مدت ( 27/8درصد) کمی بیشتر است.
 -27ضریب خسارت
 متوســط ضریب خسارت صنعت بیمه کشور در  31سال گذشتهمعادل  71/3درصد است.
 ضریب خسارت در سال  1392به حداکثر مقدار خود( 89/3درصد)رسیده است.
 کمترین میزان ضریب خســارت به ســال  1368با  44/8درصداختصاص دارد.
 -28حق بیمه سرانه
 حق بیمه سرانه در دهههای اخیر از روندی صعودی برخوردار بودهو از حدود  700ریال در سال  1359به حدود  4/3میلیون ریال در سال
 1396رسیده است.
 -29ضریب نفوذ بیمه
 در  47سال اخیر ،میزان ضریب نفوذ بیمه از  0/49درصد در سال 1350به  2/33درصد در ســال  1396رســیده است كه حاكي از 4/8
برابر شدن سرعت پيشــرفت صنعت بيمه در مقايسه با اقتصاد داخلي
در این مدت است.
 -30مجوزهای صادره برای عرضهکنندگان خدمات بیمهای
ردیف

عنوان مجوز

تعداد

1

ارزیابی خسارت بیمه ای

663

2

کارگزاری رسمی بیمه مستقیم

1302

3

اکچوئر رسمی بیمه

3

4

مؤسسات بیمه (شرکتهای بیمه)

28

5

مؤسسات آموزشی بیمه

15

6

دفاتر ارتباطی بیمه

9

جمع

2020

 -31تایید صالحیت برای مدیران کلیدی
در دوره  1381لغایــت پایان  1392حدودا  630مورد تاییدیه برای
مدیران کلیدی شرکتهای بیمه صادر شده است.
 -32تأييد صالحيت حرفهای کارکنان کلیدی شــرکتهای
بیمه
در مجموع بیش از  3191مورد مجوز برای فعاالن صنعت بیمه در
چهل سال گذشته صادر شده است.
 -33ایجاد سرویسها و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال
بیمه مرکزی
ایجاد میز خدمت الکترونیک و ارائه  15خدمت الکترونیکی در آن و
نیز در دسترس قرار دادن برخی از خدمات در درگاه ملی خدمات و دولت
همراه برای استفاده شهروندان ،کسب و کارها و سازمانها مانند:استعالم
بيمه نامه /ســامانه پاسخ به استعالم سوابق بيمه خودرو /ثبت اطالعات
متقاضیان شبکه فروش(نماینده ،کارگزار ،ارزیاب خسارت،کارگزار اتکایی)
و...
 -34رتبه بیمهای ایران در دنیا
بر اساس آمار سال  )1396( 2017صنعت بيمه كشور از نظر شاخص
حق بيمه تولیدی در جايگاه  42ام جهان ايســتاده است .از سوي ديگر
رتبه دو شاخص ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه كشور جايگاه  57و
 67در دنيا را داراست.

