
ویژه نامه صنعت بیمه

 بیست و چهارمین همایش ملی 
بیمه و توسعه 

بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه 
با هدف ترویج، فرهنگ س��ازی و آگاه سازی 
جامعه از ریس��ک و زیان های ناشی از وقوع 
ریس��ک همزمان با روز بیم��ه ۱۳ آذر برگزار 
شد.موضوع مدیریت ریسک، موضوع اساسی 
و ماهیتاً کارکرد اصلی صنعت بیمه اس��ت. از 
طرف��ی، این موضوع کانون توجه بس��یاری از 
صنای��ع به خصوص در دنی��ای مدرن امروزی 
اس��ت. به همین منظور، موضوع کلی همایش 
س��ال جاری، مدیریت ریس��ک انتخاب شده 
و صنع��ت بیمه کش��ور و همچنی��ن صنایعی 
 ک��ه فعالیت آنها ذاتاً با ریس��ک همراه اس��ت 
م��ی توانن��د از فرصت ه��ای ایجاد ش��ده در 
همای��ش بیس��ت و چه��ارم برای آش��نایی با 
مباحث و تجارب تازه در زمینه روشهای مدرن 
مدیریت ریسک، مدلسازی و ارزیابی ریسک، 
مدیریت ریس��ک ه��ای فاجعه آمی��ز طبیعی، 
توس��عه فرهنگ ایمنی و پیشگیری، مدیریت 
ریسک بنگاه، مدیریت ریسک و بیمه در صنایع 
بزرگ در حوزه های نفت، انرژی و پتروشیمی، 
اس��تانداردها و الزامات مدیریت ریسک، نقش 
فن��اوری اطالع��ات در مدیری��ت ریس��ک و 
 مباحث��ی از ای��ن قبیل به خوبی به��ره برداری 
کنند.تعداد مقاالت واصله به دبیرخانه همایش، 
۱۳۷ عنوان بوده که پس از بررس��ی در کمیته 
علمی ۱۷ نفره، ۵۷ مقاله مورد تایید در مرحله 
اول ب��ا حداکث��ر امتیاز به مرحل��ه دوم داوری 
رس��ید. بر اس��اس ارزیابی و داوری بدون نام 
و بر اس��اس روش امتیازبندی عددی توس��ط 
داوران و اعض��ای کمیته علمی، ۱۵ مقاله برای 
ارائه در این همایش یک روزه مشخص و ۳۲ 
مقاله به صورت پوس��تری ارائه ش��د. الزم به 
ذکر اس��ت؛ در این همای��ش یکروزه ۱۵ مقاله 
در ۵ س��الن ارائه ش��د و ۵ پن��ل تخصصی در 
 ح��وزه مدیریت ریس��ک و بیم��ه و حوادث 
فاجعه آمیز، مدیریت ریسک و بیمه در صنعت 
ان��رژی، مدیریت ریس��ک و بیم��ه در صنعت 
حمل و نقل، مدیریت ریسک و بیمه در حوزه 
سالمت، مدیریت ریسک و بیمه در موسسات 

بیمه برقرار بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور:

 توسعه صنعت بیمه در حوادث 
یک امر اجتناب ناپذیر است

 س��الیانه به طور متوس��ط ۳ هزار نفر بر 
اث��ر ح��وادث مختلف از جمله زلزله و س��یل 
در کش��ور جان خود را از دست داده و حدود 
۵ ه��زار واحد مس��کونی تخریب می ش��ود. 
اس��ماعیل نجار در بیست و چهارمین همایش 
بیمه و توس��عه که در مرکز همایش های برج 
میالد تهران برگزار شد، ضمن تبریک روز ملی 
بیمه گفت: امیدوارم این همایش دستاوردهای 
مطلوبی داشته باشد. وی با اشاره به زلزله های 
اخیر در کرمانش��اه و کرمان گفت: تا به امروز 
۵۲۱ نفر در زلزله کرمانش��اه ج��ان خود را از 
دست داده اند و ۷ هزار و ۸۲۱ نفر نیز مصدوم 
شدند که به طور سرپایی، بیمارستانی و بستری 

درمان شده اند.
نج��ار گفت: م��اده ۱۰ تنظیم بخش��ی از 
قوانین مالی دولت نقش��ه راه را ترسیم کرده و 
امیدواریم با نهایی شدن بیمه صندوق حوادث 
طبیعی بسیاری از ریسک ها پوشش داده شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: به دلی��ل پرداخت های 
نامناسب، بسیاری از کشاورزان محصوالت و 

باغات خود را بیمه نمی کنند.
مع��اون وزیر کش��ور اظهارداش��ت: اگر 
بتوانی��م و کمک کنیم تا تمامی ریس��ک ها در 
کش��ور را بیمه کنیم، تحول بزرگی در کشور، 
امنیت غذایی، کشاورزی و ... به وقوع خواهد 
پیوست؛ امروز توسعه صنعت بیمه در حوادث 

یک امر اجتناب ناپذیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به جدیت وزارت 
اقتصاد در اجرای کامل سیاس��ت های ابالغی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی در تمام ح��وزه ها، از جمله صنعت بیم��ه، بر لزوم 
خصوصی سازی هر چه سریع تر معدود بیمه های در اختیار 

دولت تاکید کرد.
مسعود کرباسیان که در بیست وچهارمین همایش بیمه 
و توس��عه "مدیریت ریس��ک و بیمه ها: الزامات، چالش ها 
و راهکارها" س��خن می گفت، با بیان ای��ن مطلب افزود: ما 
معتقدیم دولت به هیچ وجه نباید به دنبال حفظ مالکیت خود 
بر شرکت های بیمه ای باشد و در همین راستا، به جزء بیمه 

ایران، با جدیت واگذاری دو ش��رکت بیمه ای هنوز باقیمانده 
به بخش خصوصی را دنبال می کنیم.وی در ادامه با بیان اینکه 
ضریب رشد ۲.۱ درصدی بیمه در کشور، با وجود اختصاص 
رتبه نخس��ت در خاورمیانه به ای��ران در این خصوص، هنوز 
فاصله زیادی تا حد مطلوب و استانداردهای جهانی دارد اظهار 
داش��ت: تالش زیادی الزم است تا به ضریب هفت درصدی 
پیش بینی شده شاخص مذکور در برنامه ششم توسعه برسیم. 
 وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سهم ۲۰ درصدی پیش بینی 
ش��ده برای بیمه های زندگانی در برنامه ششم توسعه، سهم 
فعلی این بیمه در کش��ور را ناکاف��ی و پایین خواند و گفت: 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد

 لزوم خصوصی سازی هرچه سریع تر 
بیمه های دولتی باقیمانده

توسعه بیمه های زندگی باید یکی از محورهای اساسی تصمیمات و اقدامات 
شرکت های بیمه ای باشد.وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث بخاطر اجباری 
بودن آن، دارای بیش��ترین س��هم بیمه نامه های صادره کشور است، افزود: 
بیمه های زندگی، نمی توانند تکلیفی باش��ند و با اطالع رس��انی صحیح و 
 اتخاذ تصمیمات و سیاس��ت های مناسب، باید استقبال از این بیمه نامه ها 
 را افزای��ش داد.کرباس��یان در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با اش��اره 
دست آوردهای برجام در تمام بخش ها از جمله صنعت بیمه، اظهار داشت: 
در بخش بیمه های اتکایی، مشارکت با بیمه های خارجی شروع شده و از 
جمله مذاکراتی هم در این خصوص با شرکت هایی از فرانسه و برخی دیگر 
کش��ورها صورت گرفته که باید با جدیت دنبال شود.وزیر اقتصاد با اشاره 
به نهایی ش��دن اصالحات مد نظر شورای نگهبان در خصوص الیحه بیمه 
حوادث همگانی و حوادث طبیعی، ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی هر چه 
س��ریع تر این الیحه و تبدیل آن به قانون، ش��اهد نظم و سرعت بخشی در 
پوش��ش بیمه ای آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در کشور باشیم.وی 
تصریح کرد: اتفاقات و برخی حوادث ناگوار طبیعی اخیر در کشور باعث شد 
ضرورت وجود پوشش بیمه ای بیش از پیش برای مردم آشکار شود؛ چرا که 
شاهد بودیم به عنوان مثال در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب، درست از فردای 
 وقوع زلزله، همکاران بیمه ای، زیر چادر، پرداخت خسارت به بیمه گذاران 
را آغ��از کردند، در حالی ک��ه برخی خدمات دیگر، با تاخیر بیش��تری در 
اختیار مردم گذاش��ته شد.کرباس��یان با بیان اینکه تم��ام زیر مجموعه های 
 خان��واده بزرگ وزارت اقتصاد در زلزله اخیر، با تالش بی س��ابقه، اقدام به 
خدمات رسانی به مردم آسیب دیده کردند، افزود: به همین منظور جا دارد 
در این فرصت، از همکاران بیمه ای و سایر اعضای خانواده وزارت اقتصاد، 
تقدیر و تشکر کنم.وزیر اقتصاد با اشاره به دو شاخص "تاب آوری اقتصاد 
ملی" و "کاهش آس��یب پذیری اقتصادی" از مجموعه سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و به ویژه آنچه مقام معظم رهبری از آن به "اقتصاد امن" یاد کردند، 
تصریح ک��رد: بخش بزرگی از بار تحقق این ش��اخص ها به فعالیت های 
صنعت بیمه برمیگردد که با توسعه خدمات خود، می تواند ضمن ایجاد و 
تقویت احساس امنیت روانی و آرامش برای آحاد جامعه، موجب ثبات در 

بازارهای اقتصادی و کاهش اثرات تکانه های بیرونی بر اقتصاد شود.

خبرنامه
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خبرنامه

 وزیر نفت در بیست و چهارمین 
همایش ملی بیمه و توسعه اظهار کرد

 نقش بی بدیل بیمه ها
  در کنترل ریسک 
صنعت نفت و انرژی

کنترل ریس��ک مالی در صنعت نفت باید با کمک صنعت بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه حق 
دارد که نس��بت به پیش��گیری تهدیدات س��خت گیری کند.بیژن نامدار زنگنه در بیست و چهارمین 
همایش ملی بیمه و توس��عه اظهار داش��ت: شرکت های بیمه می توانند با بازدیدهای اولیه تخصصی 
و الزام به رعایت ایمنی، ضامن کاهش خطرات و ریس��ک در حوزه نفت و انرژی باشند.وی با بیان 
اینکه صنعت بیمه حق دارد که نسبت به پیشگیری تهدیدات سخت گیری کند و بنده به عنوان وزیر 
نفت از این سخت گیری حمایت می کنم، خطاب به شرکت های بیمه ،گفت: قراردادهای بیمه ای را 
درس��ت ببندید و نسبت به تهدیدات آینده حساس باش��ید.  زنگنه اظهار داشت: حجم تولیدات در 
صنعت نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر اس��ت و نیاز اس��ت که این ریسک مالی کنترل شود و صنعت 

بیمه باید دقت الزم را در این زمینه داشته باشد.
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