
معاون وزیر راه و شهرسازی:

هزینه بیمه نامه رانندگان پرخطر باید افزایش یابد

داوود کش��اورزیان در بیس��ت و چهارمی��ن همایش 
 بیمه و توس��عه گفت: در حوادث تاس��ف بار جاده ای هم 
شرکت های بیمه ای متضرر می شوند و هم متولیان حمل و نقل 
 جاده ای در کشور سنگینی بار مسئولیت را روی شانه هایشان
 احساس می کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
اینكه یك میلیارد خودرو در جهان پالك شده که 2 درصد 
از این آمار ب��ه ایران اختصاص دارد، بر تولید خودروهاي 
ایمن تر در کش��ور در راس��تاي کاهش س��وانح جاده اي و 
خس��ارت ش��رکت هاي بیمه تأکید کرد و اظهار داش��ت : 
جمعیت کش��ور ما یك درصد جمعیت دنیا است و حدود 
25 / 1 درصد از تلفات جاده اي در کش��ور ما اس��ت .سال 
گذشته یك و نیم میلیون خودرو جدید پالك شده و تردد 
حدود 11 درصدرش��د مي یابد از ای��ن رو  نیل به اهداف 
کاهش س��وانح رانندگي و کش��ته ه��اي تصادفات ، امري 
س��خت و پیچیده  است.وي خاطرنش��ان کرد: خودروي 
ایمن تر، راه ایمن، کاربران ایمن و امداد و نجات مناس��ب 
از ارکان مسائل ایمني است. مدیریت ریسك باید در بیمه 
خودرو ها لحاظ شود ، خوشبختانه در قانون بیمه شخص 
ثالث در ماه 18 به مواردي اشاره شده که وضعیت خودرو، 
کاربري خودرو و س��ال س��اخت خودرو باید در محاسبه 

هزینه بیمه لحاظ شود.
رئیس س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
اف��زود: با رانندگي هاي تهاجمي که در نتیجه آن س��وانح 
رانندگي افزایش مي یابد، باید با توجه به ریس��ك خودرو 
بیمه نامه صادر شود.مهندس کشاورزیان با اشاره به پایین 
بودن ایمني خودروهاي س��اخت داخل کشور، افزود: در 
صورتي که با مس��اعدت و ی��اري وزارت امور اقتصادي 
و دارایي عوارض ورود خودرو به داخل کش��ور کاهش 
پیدا کن��د، خودروهاي ایمن تر در اختی��ار رانندگان قرار 
مي گیردوخس��ارت ش��رکت هاي بیمه نیز کاهش مي یابد.
وی تصری��ح کرد:مدیری��ت ایمنی، خ��ودروی ایمن، راه 
اس��تاندارد، کاربران ایمن و امداد و نجات اصولی پس از 
حوادث عوامل اصلی کاهش حوادث جاده ای به ش��مار 
می آیند.کش��اورزیان خاطرنش��ان کرد: نرخ بیمه نامه ها 
باید بر اس��اس محاسبات ریس��ك تعیین و اعالم شود تا 
رانندگان پر ریس��ك و پرخطر احس��اس امنیت نكنند و 
ضریب حوادث ب��اال نرود.وی در پایان اب��راز امیدواری 
 ک��رد در س��ایه تعامل بیش��تر بی��ن دس��تگاهی، حوادث 

جاده ای ایران کاهش پیدا کند.

خبرنامه

وظیفه صنعت بیمه به منزله یك مؤسسه مالی این است 
که توان و قدرت خویش را در ارائه تأمین، تش��كیل سرمایه 
و تقویت بنیه س��رمایه گذاری اقتصادی جامعه نش��ان دهد. 
در کن��ار این موارد، حضور مؤث��ر صنعت بیمه در زمان بروز 
حوادث گوناگون که خس��ارت های مالی را بر افراد مختلف 
از جمل��ه خانوارها، بنگاه ه��ا و ... وارد می کند و لزوم توجه 
بیشتر آن به موضوع مدیریت ریسك را نوید می دهد. در این 
راستا، هادی اویار حسین- مدیرعامل بیمه پارسیان در رابطه با 
نقش و جایگاه  "مدیریت ریسك"  و  "علوم آکچوئرال"  در 
 نحوه عملكرد و مدیریت شرکت هاي بیمه اظهار کرد: بیمه در 
س��اده  ترین تعریف آن، روشی برای پذیرش ریسك دیگران 
اس��ت که به عنوان یكی از اس��تراتژی های مدیریت و کنترل 
ریس��ك، به ش��رکت ها و افراد برای انتقال ریس��ك پیشنهاد 
می ش��ود؛ لذا مفهوم بیمه با ریسك عجین می باشد. بنابراین 
مدیریت ریسك به عنوان یكی از ارکان شرکت بیمه، فرآیندی 
سیس��تماتیك برای از بین بردن یا به حداقل رساندن عوارض 
ناش��ی از وقوع خطر و تأثیر آن بر فعالیت های ش��رکت که 
 ممكن اس��ت منافع ش��رکت را در معرض خط��ر قرار دهد، 
م��ی باش��د. وی در رابطه با نقش علوم آکچوئ��رال ادامه داد: 
آکچوئری نیز در واقع ابزار مدیریت ریس��ك، با اس��تفاده از 
علم آمار و داده کاوی جهت تعیین نرخ فنی بیمه می باش��د 
که برآیند آن، بهبود س��ودآوری رش��ته های بیمه و در نهایت 
س��وآوری شرکت اس��ت. لذا به منظور کارایی هر چه بیشتر 
شرکت های بیمه، مدیریت ریسك بایستی تبدیل به بخشی از 
فرهنگ سازمانی شده و در آن نهادینه شده و به عنوان بخشی 

از فعالیت کل افراد سازمان درآید. 
وی همچنین در رابطه با جایگاه  "مدیریت ریسك بنگاه 
ERM " و رابط��ه آن با اتخاذ تصمیمات بهینه در مواجهه با 
ریسك در شرکت هاي بیمه بیان کرد: مدیریت ریسك در بیمه، 
روشی منطقی برای شناختن، ارزیابی، تحلیل و مقابله با خطرات 
موج��ود در ارتباط با انواع فعالیت های بیمه گری اس��ت که 
اثرات منفی و ضرر و زیان حاصل از آن را به حداقل رسانده و 
شانس و فرصت بهبود عملكرد را افزایش می دهد. وی افزود: 
 این امر باعث می ش��ود نرخ های منطقی تری به بیمه گذاران 
ارائه شود و انتخاب ریسك ها توسط شرکت های بیمه برای 

ارائه پوشش بیمه بهتر صورت گیرد. 
مدیرعام��ل بیم��ه پارس��یان تصری��ح کرد: ب��ا توجه به 
 Core آن که مدیریت ریس��ك، جزء شایس��تگي مح��وري
"Competency ش��رکت ه��اي بیم��ه مي باش��د، این قبیل 
ش��رکت ها مي بایست اقداماتي به منظور دستیابي به شرایط 
 مطل��وب در این ح��وزه انجام دهن��د. وی افزود: به اس��تناد
آئین نامه ها و قوانین بیمه مرکزی، کمیته ریسك تحت نظارت 
هیأت مدیره و واحد مدیریت ریس��ك زی��ر نظر مدیرعامل 
تشكیل می ش��ود. بنابراین واحد مربوطه از نظر اجرایی باید 
زیر نظر مس��تقیم مدیرعامل قرار گیرد. اویار حسین ادامه داد: 
شرکت بیمه پارسیان نیز اقدام به ایجاد کمیته و واحد مدیریت 
ریسك زیر نظر هیأت مدیره و مدیرعامل کرده است تا به آن 
شكل رسمی داده و در راستای قوانین و مقررات بیمه مرکزی 

بر اهمیت و جایگاه آن نیز تأکید نماید. 

وی در ادام��ه در رابطه با ش��یوه هاي مدیریت ریس��ك 
مطلوب ب��ا توجه به ش��رایط کنوني صنعت بیمه کش��ور و 
راهكارهای اس��تقرار آن ها اظهار ک��رد: در مدل های جدید 
مدیریت ریس��ك به خصوص مدل کوزو )coso( که بسیار 
معروف می باش��د، تأکید بس��یاری بر بحث ارتباط مدیریت 
ریسك و استراتژی شده است؛ در سال های اخیر نیز مكاتب 
جدیدی مطرح ش��ده که عالوه بر برنامه ریزی، رویكردهای 
دیگری مانند کارآفرینی، خط مش��ی و... را مطرح می سازند. 
 اویار حس��ین اضافه ک��رد: اگرچه ابزاره��ای تحلیل همانند 
مدل های آکچوئری یا داده کاوی به شرکت های بیمه کمك 
بس��یاری می کنند، اما با توجه به تالطم محیطی، اس��تفاده از 
تجربه و شهود نیز ضروری به نظر می رسد. بنابراین با وجود 
اینكه گرایش به استفاده از مدل های مطرح در زمینه ریسك و  
ابزارهای تحلیلی آماری، داده کاوی و آکچوئری وجود دارد، 
اما باید ریسك ها با همكاری کلیه افراد درگیر در شرکت بیمه 
تعیین و فرآیند مربوطه بومی شود. وی ادامه داد: برای استقرار 
مدیریت ریسك در شرکت های بیمه الزم است ضمن انجام 
فعالی��ت های نظارتی در این زمین��ه و تدوین آئین نامه های 
مربوطه، امكانات آموزشی مناسب و امكان استفاده از تجارب 

داخلی و خارجی فراهم شود. 
 مدیرعامل بیمه پارسیان در رابطه با نحوه مواجهه شرکت هاي 
بیمه با ریس��ك هاي نوظه��ور بیان کرد: بر اس��اس گزارش 
جهانی اقتصاد، ریسك های اصلی مطرح در دنیا به پنج دسته 
اقتصادی، محیط زیس��تی، ژئوپولوتیك، اجتماعی و فناوری 
تقس��یم می ش��وند. وی ادامه داد: ریس��ك هایی که در سال 
2016 بیشتر مطرح شده اند از نوع محیط زیستی و اجتماعی 
هس��تند. برای مثال در بحث ریسك زلزله، با توجه به وقایع 
 اخیر و مصیبتی که دامن گیر هموطنانمان در کرمانش��اه شد، 
می توان با بررسی های زلزله نگاری و مطالعه گزارشات داخل 
و خارج از کشور در این خصوص توسط محققین بزرگ زلزله 
شناسایی پی برد که بروز زلزله های با ریشتر باال در منطقه ای 

که ما در آن واقع هس��تیم در حال افزایش است؛ اما متأسفانه 
 محصوالتی که هم اکنون در صنعت بیمه کشور ارائه می شوند 
 ریس��ك های موجود در کش��ور را به طور مناس��ب پوشش 
نم��ی دهند که از دالیل آن می توان فقدان دانش فنی کافی از 
ریس��ك های بیمه ای و عدم مش��ارکت مالك ایده در منافع 

حاصل از آن را نام برد.
وی در ادامه اظهار کرد: بیمه مرکزی در س��ال های اخیر 
ب��ا توجه به اتفاقاتی که در صنعت بیمه روی داده اس��ت، به 
نقش نهادهای ناظر و همكاری های بین سازمانی در رابطه با 
مدیریت ریسك توجه بیشتری داشته است که در همین راستا، 
آئین نامه ش��ماره 93 توسط ش��ورای عالی بیمه تدوین شده 
است. وی افزود: اگرچه این امر باعث تغییر در رفتار و دانش 
و در نهایت نگرش می شود، اما این امر نیاز به فرهنگ سازی 
و آموزش دارد که اقداماتی در این خصوص از سوی نهادهای 

مربوطه انجام شده است.
مدیرعام��ل بیمه پارس��یان در ادامه به نق��ش و جایگاه 
مدیریت ریس��ك در ش��رکت هاي بیمه و پیوند و ارتباط آن 
با صنایع پیشران اقتصاد ایران مانند نفت، پتروشیمي، گاز و... 
اش��اره و بیان کرد: نفت محصولی بسیار اشتغال پذیر است و 
ماشین آالت سنگین زیادی در آن مورد استفاده قرار گرفته و 
افراد ش��اغل در آن نیز بس��یار زیاد می باشد؛ لذا ریسك های 
مطرح در این صنعت نیز بس��یار باال است؛ بنابراین برخی از 
ش��رکت های بیمه از جمله شرکت بیمه پارسیان، با توجه به 
جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور و ریسك های مترتب با 
آن، اقدام به تأسیس شعبه خاص نفت و انرژی جهت پوشش 
ریس��ك های این صنعت کرده اس��ت. وی ادامه داد: به طور 
کلی صنعت بیمه به پوشش های بیمه اتكایی مناسبی نیاز دارد 
که در حال حاضر بیش��تر این ریسك ها را شرکت های بیمه 
داخل��ی تحمل می کنند؛ با این حال امید اس��ت که واگذاری 
بیمه های اتكایی در بخش نفت، گاز و پتروش��یمی به خارج 

از کشور بیشتر شود.

وی در ادام��ه در رابط��ه با ارتباط مدیریت ریس��ك در 
ش��رکت هاي بیمه با حوزه س��المت تصری��ح کرد: ضریب 
 خس��ارت باالي رش��ته بیمه  هاي درمان تكمیل��ي از جمله 
مهم  ترین معضالت ش��رکت  هاي عرضه  کننده بیمه درمان 
تكمیلي است و با توجه به آزادسازي نرخ  ها، تعیین حق بیمه 
درمان تكمیلي براساس ارزیابي صحیح ریسك، مي  تواند به 
کاهش ضریب خس��ارت و افزایش توان رقابتي ش��رکت  ها 
و افزایش بهداش��ت و سالمت در جامعه ش��ود. وی افزود: 
نحوه ارزیابي ریسك درمان در شرکت  هاي بیمه، عمدتا مبتني 
بر روشي اس��ت که در آئین   نامه شماره44  ارائه شده است. 
در این آئین  نامه براي هر نوع پوش��ش  یك نرخ پایه تعریف 
شده است که براي تعیین آن، هزینه خدمات درماني پوشش 
مورد نظر، ضریب خس��ارت س��ال قبل و تعداد جمعیت در 
گروه بیمه    ش��دگان، مورد توجه قرار مي  گیرد و نقش سایر 
عوامل ریس��كي مهم در آن  کمرنگ تر است. وی ادامه داد: 
در آئین  نامه ش��ماره 74 مصوب س��ال 1391 شورای عالی 
بیمه نیز هش��ت گ��روه هزینه  اي جدید ش��امل هزینه  هاي 
بیمارستاني، جراحي تخصصي، زایمان، پاراکلینیك، جراحي 
س��رپایي، لیزیك، اختالالت نوزادي و جنیني و توان  بخشي 
معرفي شده است. این موارد اقداماتی است که در خصوص 
مدیریت ریسك در رشته های بیمه درمان تاکنون انجام شده 
اس��ت. اویارحسین به برخی از اس��تانداردها و چالش هاي 
مدیریت ریس��ك در صنعت بیمه ایران اش��اره و عنوان کرد: 
جایگاه مدیریت ریسك در باالترین سطح هرم سازمانی قرار 
دارد و مسئولیت اصلی آن با هیأت مدیره و مدیرعامل است؛ 
مسئولیت مدیریت ریسك غیر قابل تفویض است و مدیریت 

ریسك کل سازمان را در بر می گیرد. 
وی اف��زود: فق��دان دان��ش فن��ی کاف��ی در خصوص 
ه��ای  تكنی��ك  و  آن  مدیری��ت  فرآین��د   ریس��ك، 
برآورد انواع ریس��ك ه��ا در بین بیمه گ��ران، جنگ قیمتی 
ش��رکت های بیمه، فقدان نیروی انسانی متخصص به اندازه 
کافی در ش��رکت ه��ای بیمه و ... نی��ز از جمله چالش های 
پیش روی صنعت بیمه هس��تند.مدیرعامل بیمه پارسیان در 
 پایان در خصوص اهمیت و ضرورت آموزش و بروز رساني 
کارشناس��ان و مدیران مرتبط با "مدیریت ریسك"اظهار کرد: 
بیمه یك صنعت خدماتی اس��ت وهمانطور که همگان برآن 
واقفند، خدمت بیمه ناملموس می باشد و عامل انسانی عامل 
تعیین کننده ای در آن است؛ لذا هزینه نمودن در زمینه نیروی انسانی 
 در صنعت بیمه، یك نوع سرمایه گذاری محسوب می شود.
بنابراین بحث آموزش و فرهنگ س��ازی در کلیه مباحث این 
گونه صنایع مطرح است و ریسك و مدیریت ریسك، اساس 
بیمه و بیمه گری را تش��كیل می دهد تا ش��رکت های بیمه 
بتوانن��د برای کارکنان خود ش��رایطی را فراه��م آورند که در 
تمامی س��طوح از جمله آموزش بدو خدمت، آموزش ضمن 
خدمت و برگزاری همایش ها و س��مینارها، اطالعات کافی 
بدست آورند. اویار حس��ین اضافه کرد: از طرف دیگر برای 
اساس اصول مدیریت ریس��ك، فرآیند شناسایی و مدیریت 
ریسك یك فرآیند تعاملی است و بدون آگاهی کارکنان کلیه 

بخش ها از این موضوع، این امر امكان پذیر نخواهد بود.

جایگاه مدیریت ریسک در باالترین سطح هرم سازمانی 
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