
دبیر بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه 
ابعاد و دستاوردهای این همایش را تشریح کرد 
و همایش امس��ال را همایش بیمه گذاران نامید.
صف��ری اف��زود: بررس��ی بازخورده��ا و نتایج 
برگزاری بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و 
توسعه در سال جاری گویای این حقیقت است 
که دس��تاوردهای این همای��ش از ابعاد مختلف، 

متمایز و قابل اعتنا است. 
وی گفت: موضوع همایش امس��ال با توجه 
ب��ه چالش ه��ای روز جامعه پیرام��ون حوادث 
طبیعی مث��ل زلزله و س��یل و همچنین حوادثی 
با منش��أ انسانی نظیر حادثه س��اختمان پالسکو، 
پتروش��یمی بوعلی، پاالیش��گاه ته��ران و قطار 
س��منان انتخاب و دنبال ش��د که از ویژگی های 
متمایز همایش امسال می توان به حضور مقامات 
ارشد مرتبط با موضوع همایش در سخنرانی های 

افتتاحیه اشاره کرد. 
وی همچنین به طرح صریح نقطه نظرات و 
دیدگاه های این مقامات در برنامه افتتاحیه اشاره 
کرد و گفت: این موضوع نش��ان از درک دقیق و 
صحیح چالش ه��ا و ضروریات جامعه در حوزه 

مدیریت ریسک دارد. 
وی در توضیح جزئیات بیشتر افزود: نکاتی 
نظیر ابعاد وس��یع و متن��وع بحران های طبیعی و 
انس��انی و نقش صنعت بیمه در حل بخش��ی از 
این بحران ها و مس��ایل، همچنی��ن مباحثی که 
در زمین��ه ض��رورت اهتم��ام به صن��دوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی ساختمان، اهمیت رفع 
موانع قانونی از س��وی نهاده��ای تصمیم گیرنده 
نظیر مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، 
اع��الم آمادگی مجلس برای کم��ک به عملیاتی 
ش��دن مأموریت های صندوق، پیگیری موضوع 
معافی��ت صنعت بیم��ه از پرداخ��ت مالیات بر 

ارزش اف��زوده، طرح موضوع هزین��ه دار کردن 
رانندگ��ی پرریس��ک، پی��اده س��ازی الزام��ات 
حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، استفاده هرچه 
بیش��تر از محص��والت بیمه ای جهت پوش��ش 
ریس��ک های حوزه مدیریت ش��هری، پرریسک 
بودن حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و در نهایت 
اهمیت کمک بیمه ها به پوش��ش ریسک  در این 
 حوزه ه��ا و شناس��ایی دقیق ریس��ک  های این 
ح��وزه ه��ا از طریق نشس��ت های کارشناس��ی 
مش��ترک، از جمل��ه مباح��ث مطرح از س��وی 

سخنرانان کلیدی همایش بود. 
دبیر همایش بیمه و توسعه در تشریح ابعاد 

علمی این همایش نیز خاطر نش��ان کرد: انتخاب 
صحیح مقاالت از ابع��اد علمی و کاربردی نکته 

دیگری است که الزم است بر آن تأکید نمود. 
صفری در این زمینه اظهار داشت: استقبالی 
که از مقاالت ارائه شده در پنل های این همایش 
ب��ه عمل آم��د، قابل توج��ه بود. به وی��ژه آنکه 
دیالوگ های ایجاد شده میان حاضران و اعضای 
پن��ل کمک نم��ود تا ایده ه��ا و دیدگاه های نو و 
 کاربردی را با تضارب آراء در سخنرانی های 5 پنل 

تخصصی این همایش شاهد باشیم. 
وی با اش��اره به ترکیب متنوع سخنرانان از 
دس��تگاه مختلف اجرایی و مرتبط با حوزه های 

ریس��ک گفت: همایش امس��ال عمدتًا همایش 
بیمه گذاران بود و بیمه گذاران به ویژه بیمه گذاران 
ب��زرگ و پرریس��ک در حوزه های نف��ت، راه و 
حمل و نقل، س��اختمان، کش��اورزی، س��المت، 
دیدگاه ها و انتظارات و خواس��ته  های خود را از 

صنعت بیمه بیان داشتند. 
صف��ری به چگونگی تحقق اهداف همایش 
24پرداخت و گفت: همانط��ور که در کنفرانس 
خبری پیش  از همایش مطرح ش��د، زمینه سازی 
ب��رای برق��راری ارتب��اط صنعت با دانش��گاه از 
اه��داف ای��ن همایش بود ک��ه خوش��بختانه با 
مشارکت دانش��گاه و صنعت بیمه ش��اهد ارائه 
مقاالت��ی بودیم که ارزش های کاربردی آنها قابل 
توجه اس��ت. وی افزود: خوش��بختانه در همین 
زمینه ش��اهد دس��تور مکتوب رئی��س کل بیمه 
مرکزی بعد از همایش مبنی بر تشکیل کمیته ای 
به منظور بررس��ی و اجرایی کردن پیش��نهادات 
سخنرانان و مقامات اجرایی و تقنینی و همچنین 
استادان و کارشناسان ارائه دهنده مقاالت هستیم. 
زمین��ه  در  بیم��ه  پژوهش��کده  رئی��س 
بازخوردهای مختلفی که از این همایش دریافت 
شده اس��ت نیز اظهار داشت: خوش��بختانه این 
همایش مس��یر خود را به درستی طی می کند و 
تالش ما بر آن است که در روز ملی بیمه مهمترین 
نیازها، خواسته ها، الزامات، چالش ها و انتظارات 
از صنعت بیمه را شناس��ایی و مطرح نماییم. این 
بدان معنی است که دست اندرکاران این همایش 
با پرهیز از تش��ریفات متداول، به دنبال دستیابی 
به اهداف صنعت از طریق مشارکت فعال تمامی 
مخاطبان خود هس��تیم. وی خاطرنش��ان کرد: بر 
همین اساس از پیشنهادهای کاربردی و نقد های 
دلسوزانه س��خنرانان و دست اندرکاران به خوبی 

استقبال خواهد شد.

 تقدیر از برترین های جشنواره
"بیمه در رسانه" و "روابط عمومی ها" 

در همایش بیمه و توسعه
مراسم اختتامیه بیست و چهارمین همایش 
بیمه و توس��عه از برترین های حوزه رسانه و 

روابط عمومی تقدیر شد.
ب��ر اس��اس این گ��زارش، برتری��ن های 
س��ومین جش��نواره بیمه در رسانه به شرح زیر 
اعالم ش��د؛آثار امید اژدری، مهدی حاجی وند 
و مهدی رهبری گنجه به عنوان رتبه های اول، 
آثار لیال اکبرپور، امیر اس��ماعیل کاظمی، ایمان 
ایزدی مقدم، مریم ح��اج نوروزی، محمدرضا 
چراغ��ی، علی برکات و س��میرا پور مهدی به 
عن��وان رتبه ه��ای دوم  و آث��ار مجید مهری، 
احسان شمش��یری، سعید امیر محمدی، مهدی 
خلیلی، لیال جودی و مصطفی مینایی جاوید به 
 عنوان رتبه های سوم در حوزه ها و قالب های 
مختلف اع��الم ش��دند.آثاراین جش��نواره در 
س��ه حوزه رس��انه های مکتوب، رس��انه های 
مجازی)خبرگزاری ها و سایت ها(، رسانه های 
دیداری _ ش��نیداری و شبکه های اجتماعی و 
در قالب های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین در این مراسم از مدیران برتر پنجمین 
جش��نواره رواب��ط عمومی ه��ای برتر صنعت 
بیمه نیز تقدیر ش��د. بنا براین گزارش، شرکت 
 بیمه ما رتبه اول، ش��رکت بیمه دی رتبه دوم و 
ش��رکت های بیمه ایران و نوین مش��ترکا رتبه 
س��وم را به خ��ود اختصاص داده ان��د.در این 
جش��نواره آثار تولیدی ش��رکت های بیمه  در 
فاصله آذر س��ال ۹5 ت��ا آذر ۹۶در هفت قالب 
تخصصی دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 مقاله برتر بیمه آسیا 
در همایش بیمه و توسعه

مقاله" شناس��ایی و ارزیابی ریس��ک های 
بیمه مهندس��ی پروژه های صنعت نفت و گاز" 
از بیمه آس��یا به عنوان مقاله برتر در بیس��ت و 
چهارمین همایش ملی بیمه و توس��عه انتخاب 

شد.
مقاله"شناس��ایی و ارزیابی ریس��ک های 
بیمه مهندس��ی پروژه های صنعت نفت و گاز" 
نوشته علی حرمتی، مدیر بیمه های مهندسی و 
ریسک های متنوع و آیدین رشیدی،کارشناس 
مدیریت عمر و پس انداز بیمه آس��یا از طرف 
هیات داوران بیس��ت و چهارمین همایش ملی 
بیمه و توس��عه ب��ه عنوان مقال��ه برتر انتخاب 
اختتامی��ه  مراس��م  در  آن  نویس��ندگان  از  و 
 تقدیر ش��د.همچنین پنل مدیریت ریس��ک در 
شرکت های بیمه به ریاست دکتر کاردگر،نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا و ارائه 
 سه مقاله در سالن شماره 3مرکز همایش های
برج میالد برگزار ش��د.بنابر ای��ن گزارش ، از 
پان��زده مقاله قابل ارائ��ه در همایش ملی بیمه 
و توس��عه ، پنج مقاله "اینش��ورتک و نقش آن 
در مدیریت ریس��ک در صنع��ت بیمه" )دکتر 
ابراهی��م کاردگ��ر، نایب رئیس هی��ات مدیره 
و مدیرعامل بیمه آس��یا وعطیه بهش��تی(،"آیا 
سیاس��ت گذاری باع��ث کاه��ش کژگزینی در 
بیمه  درمان بنگاه های کوچک می شود؟") دکتر 
غالمرضا کش��اورز حداد، دکتر محمد وصال، 
محمدرضا چاقمی، دکتر ابراهیم کاردگر،نایب 
رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا(، 
"به کارگیری تئوری فازی جهت محاسبه کّمی 
و اولویت بن��دی ریس��ک ها در تعیین حق بیمه 
منصفانه در سایت پتروشیمی")فرامرز خجیر، 
معاون توسعه و برنامه ریزی،علی حرمتی،مدیر 
بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع و رضا 
علی محمدی،کارش��ناس بیمه های مهندس��ی 
و ریس��ک های متنوع بیمه آسیا(،"شناسایی و 
ارزیابی ریس��ک های بیمه مهندسی پروژه های 
صنع��ت نف��ت و گاز")عل��ی حرمت��ی، مدیر 
بیمه های مهندس��ی و ریس��ک های متنوع و 
آیدی��ن رشیدی،کارش��ناس مدیری��ت عمر و 
پس انداز بیمه آس��یا( و"نق��ش فرهنگ ایمنی 
در مدیریت ریسک")س��ید صالح الدین کهنه 
پوشی،کارش��ناس ش��عبه س��نندج بیمه آسیا 
و س��ید مصلح کهنه پوش��ی(در س��الن های 
ش��ماره یک،س��عدی و حافظ)س��الن اصلی( 
مرک��ز همایش های برج می��الد  ارائه و مورد 
اس��تقبال ش��رکت کنندگان ق��رار گرفت.این 
گزارش می افزاید: ،چهار مقاله  "بررسی تأثیر 
مدیریت ریسک ش��رکتی بر عملکرد عملیاتی 
در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار")دکت��ر ابراهی��م کاردگ��ر، نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وسید ابراهیم 
مظهری موسوی،سرپرس��ت مدیریت ریسک 
و بهب��ود فرآیندهای بیمه آس��یا(،" شناس��ایی 
عوام��ل ریس��ک در بیمه های آتش س��وزی با 
رویکردی بر ارزیابی ریسک آتش سوزی های 
مدیریت  کاظمی الی،کارشناس  عمدي")رقیه 
بیمه های آتش س��وزی بیمه آس��یا و حمیده 
زینلی( ، "مدل س��ازی ریسک های بیمه اتکایی 
ح��وادث فاجعه آمیز؛ رویکردی بر راهکارهای 
قیمت گ��ذاری" )آیدین رش��یدی، کارش��ناس 
مدیریت عمر و پس انداز بیمه آسیا  و محمود 
سبزی( و "اس��تراتژی مدیریت ریسک بالیای 
طبیعی ب��ا نظارت صنعت بیمه")مژده نظر زاده 
دناک،کارشناس شعبه اهواز بیمه آسیا و محمود 
سبزی(از 32مقاله به صورت پوستر در بیست 
و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه پذیرفته 

شده اند .

رسانه ها، زمینه ساز توسعه بیمه در کشور
ادام��ه از صفحه یک: ب��ا توجه به نقش و 
جایگاه شرکت ها و موسسات بیمه در کشورهاي 
توس��عه یافته وگس��تردگي خدم��ات بیمه اي، 
اطالع رساني مناسب و مستمر در جهت افزایش 
آگاهي و شناخت مردم از این خدمات و گسترش 
فرهنگ بیمه در میان اقش��ار و طبقات مختلف 
جامعه نه تنها توسط بیمه گران بلکه با همیاري 
س��ایر نهاد هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي 
مي تواند روند توس��عه کشور را شتاب بیشتري 
دهد. وس��ایل ارتباط جمعی یکی از عوامل موثر 
در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع مخصوصا 
در کش��ورهای در حال توسعه هستند. روزنامه، 
خبرگزاری، رادیو، تلویزیون ، فضای مجازی و... با 
گسترش اندیشه های نو در واقع وجدان اجتماعی 
افراد را بیدار می کنند و با آش��نا ساختن آنان به 
اهمیت اجرای برنامه های مملکتی، توجه سریع و 
وسیع همگان را به لزوم تحوالت اساسی از قبیل 
تعدیل ثروت، مبارزه با بی س��وادی و گسترش 
وس��ایل رفاه اجتماعی جلب می کنند و آنان را 
برای شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق 
فردی و اجتماعی و قبول مس��ئولیت های بیشتر 
آم��اده می  س��ازند.وضعیت فعلی صنعت بیمه، 
نشان از ضرورت تشکیل شورای روابط عمومی و 
رسانه در این حوزه دارد. در واقع همکاری روابط 
عمومی و رس��انه ها در صنع��ت بیمه می تواند 
سبب ارتقا سطح فرهنگ بیمه در کشور شود. و 
این دو در کنار هم می توانند دیدگاه های مردم و 
مسئوالن را نسبت به این صنعت ،آسیب شناسی 
و محورهای تبلیغاتی مش��ترکی با رویکرد های 
فرهنگ بیمه تعریف و تبیین کنند. اعتماد سازی 
و ایجاد باور مثبت در مورد بیمه؛ معرفی خدمات 
بیمه ای به مردم و اقناع افکار عمومی برای خرید 
بیمه به منظور جبران خسارت ها، باید در دستور 
کار شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت 
بیمه قرار بگیرد و با حساسیت و ظرافت بیشتری 

دنبال و پیگیری شود.

یادداشتخبرنامه صفری در تشریح دستاوردهای بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه مطرح کرد

همایش امسال بیمه و توسعه، همایش بیمه گذاران بود 

موضوع بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه "مدیریت ریسک 
و بیم��ه؛ الزامات، چالش ها و راهکارها" بود که یک موضوع اساس��ی 
و ماهیتاً کارکرد اصلی صنعت بیمه و کانون توجه بس��یاری از صنایع 
به خصوص در دنیای مدرن امروزی است. علیرضا بیانیان مدیر عامل 
شرکت بیمه آرمان به سئواالتی در ارتباط با این موضوع پاسخ داده است 

که در ادامه می خوانیم:
* نقش و جایگاه مدیریت ریسک و علوم اکچوئرال را در نحوه 

عملکرد و مدیریت شرکت های بیمه تشریح نمائید.
علیرغم افزایش ضریب نفوذ بیمه در کش��ور و بهبود آن در چند 
س��ال اخیر لیکن به دلیل عدم توسعه فرهنگ بیمه و عدم دسترسی به 
سطح قابل قبول با کش��ورهای موفق در امر بیمه فاصله زیادی داریم؛ 
یکی از دالیل آن کمبود ش��دید محاسبه گران فنی )اکچوئرها( در این 
زمینه است که این موضوع در بیمه های مختلف به ویژه عمر و سرمایه 
گ��ذاری به خوبی خودنمایی کرده لذا هر چه از علم اکچوئری در این 
زمینه بتوانیم استفاده بیشتری کنیم در واقع می توانیم سیستم مدیریت 

ریسک را جامع تر و بهتر اجرا نمائیم.
* جایگاه مدیریت ریسک بنگاه )ERM( و رابطه آن با اتخاذ 
تصمیمات بهینه در مواجهه با ریسک در شرکت های بیمه را تشریح 

نمائید.
 اص��وال هر ش��رکتی برای رس��یدن به هدف یا اه��داف از پیش 
تعیی��ن ش��ده بوج��ود آمده اس��ت. در رس��یدن به هدف هم��واره با 
مخاط��رات و عدم اطمینان همراه اس��ت. کنترل مخاط��رات و تدوین 
برنامه اس��تراتژیک برای مواجهه س��ازمان با آنها نه تنها به عنوان یک 
ابزار هوش��مند مدیریتی و محرک اقتصادی بلکه به عنوان هنر "کنترل 
ریسک" ش��ناخته می شود. در واقع ریس��ک ها می توانند سازمان را 
 تحت تاثیر قرار دهند و اتخاذ یک تصمیم صحیح و به موقع می تواند 

نقش بسزایی در سرنوشت یک سازمان ایفا نماید.
مدیریت ریسک لزوماً اقدام یا اقداماتی برای کاهش خطرات پیش 
روی سازمان نیس��ت )Risk Tolerance(. در مدیریت ریسک الزم 
اس��ت هر دو جنبه مثبت و منفی ریس��ک )Risk Appetite( مورد 
توجه قرار گیرد. یک مدیر ریسک می تواند با شناسایی، تخمین، تجزیه 
تحلیل و ارزیابی ریسک؛ راهبرد مناسبی مانند توسعه، سرمایه گذاری، 
برون سپاری یا توسعه محصوالت جدید برای رشد و اعتالی شرکت 

به کار گیرد.
در این بین شرکت های بیمه نقش مهم تر و حساس تری به عهده 
دارند زیرا عالوه بر پذیرفتن ریسک سایر سازمان ها، خود نیز با ریسک 
های درون سازمانی )غیر سیستماتیک( و برون سازمانی )سیستماتیک( 
روبرو هستند؛ چنانچه یک شرکت بیمه برای مهار و مواجهه با ریسک 
)مدیریت ریس��ک( برنامه و استراتژی مشخصی پیش رو نداشته باشد 
عالوه بر به خطر انداختن سرمایه خود موجب مخاطره بیمه گذاران نیز 

می گردد.
* با توجه به آنکه مدیریت ریس��ک جزء شایستگی محوری 
)Core Competency( ش��رکت های بیمه می باش��د، این قبیل 
ش��رکت ها می بایس��ت چه اقداماتی به منظور دستیابی به شرایط 
مطلوب در این حوزه انجام دهند. مطمئن هس��تید مدیریت ریسک 

جزء شایستگی محوری است؟
فلس��فه وجودی و ظهوری ش��رکت های بیمه ریس��ک اس��ت؛ 
 بدون ریس��ک ش��رکت بیم��ه مفه��وم وجودی خ��ود را از دس��ت 
م��ی دهد، ل��ذا در این راس��تا مدیرانی موفق خواهند ب��ود که توانایی 
 تحلیل و مدیریت ریسک را داشته باشند. یک شرکت بیمه می بایست 
ب��ا در نظر گرفتن اصل وجودی خود نس��بت به انتخ��اب و انتصاب 
 مدی��ران کلی��دی خود مب��ادرت نماید. مدیران ش��رکت ه��ای بیمه 
می بایست توانایی توسعه روابط درونی و بیرونی سازمان و رفع نقاط 
مبهم بین فناوری ها، داده ها، فعالیت ها و فرآیندها را داش��ته باش��ند. 
سازمان ها نیازمند مدیرانی هس��تند که توانایی و قدرت حل خالقانه 
 مس��ائل )Triz( را داش��ته باش��ند و در مواق��ع بح��ران واکنش های 
منطقی از خ��ود بروز دهند. البته افزایش س��طح دانش فنی مدیران از 
طریق آموزش، استفاده از فناوری های نوین، تقویت رفتارهای جدید 
و حمایت از مهارت های توسعه خالقیت مدیران و هدایت سازمان ها 
و شرکت ها به سمت و سوی بهره گیری از برنامه های مبتنی بر کار و 

تکنولوژی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
* شیوه های مدیریت ریسک مطلوب با توجه به شرایط کنونی 
صنعت بیمه کش��ور، کدامند و برای استقرار آنها چه الزاماتی باید 

تامین و رعایت شود؟
روش های متعددی برای مواجهه با ریس��ک ها وجود دارد که با 
توجه به انواع ریسک معموال ترکیبی از چند روش برای انتقال، اجتناب، 

کاهش و یا پذیرش آن ریسک انتخاب می شود.
اما م��وارد و مباحث مهم��ی نظیر توانگری مالی، س��طح دانش 
و تجربه مدیران و کارشناس��ان، گس��تردگی واحد خدمات رسانی و 
غیره می تواند در تصمیم گیری اتخاذ روش مناس��ب دخیل باشد. در 
برهه کنونی کش��ور و در شرایط پس��ابرجام و ماهیت اصل تعاون در 
 صنعت بیمه به نظر می رسد شراکت در امر بیمه گری با شرکت های 
خارجی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تحقق یک ریسک 
منفی می تواند از کاهش ناگهانی سرمایه ها و اندوخته های صنعت بیمه 

کشور و اقتصاد داخلی جلوگیری نماید.
* نحوه مواجهه ش��رکت های بیمه با ریسک های نو ظهور را 
تبیین نمائید. آیا محصوالت بیمه ای عرضه شده در کشور پاسخگوی 
چنین ریسک هایی می باشند یا اینکه باید محصوالتی جدید متناسب 

با ریسک های اینچنینی ابداع گردد؟
 یکی از ش��ریان های اصلی مدیریت ریسک، اس��تفاده از آمار و 
اطالعات و س��وابق مربوط به همان ریس��ک یا ریس��ک های مش��ابه 
اس��ت. چالش اصلی در ریس��ک های نو ظهور نبود پای��گاه آماری و 
اطالعات مکفی و مناس��ب اس��ت. قطعاً محصوالت بیم��ه ای فعلی 
پاس��خگوی نیاز صاحبان صنایع و مش��اغل نو ظه��ور نخواهد بود و 
 ای��ن موضوع یک��ی از اصلی ترین چالش های صنعت بیمه به ش��مار 
 می رود. ورود و ظهور مشاغل به دنیای اینترنت یا توسعه شرکت های 
دانش بنیان قطعاً خالی از تهدیداتی که بر سر راه تولید کننده و مصرف 
کننده وجود دارد نخواهد بود. شرکت های بیمه نقش کلیدی و اصلی در 

طراحی محصوالت منطبق بر این ریسک ها دارند.
* نقش نهادهای ناظر و نیز همکاری های بین سازمانی در رابطه 
با مدیریت ریس��ک و نیز ارتقاء و بهبود آن در شرکت های بیمه را 

تشریح نمائید.
خوش��بختانه بیمه مرک��زی ج.ا.ا به عنوان نه��اد ناظر صنعت بیمه 
و ب��ازوی کنترل��ی و نظارتی، در س��ال ه��ای اخیر اقدام��ات موثری در 
 مدیریت ریسک شرکت های بیمه انجام داده است. در این بین میتوان به 
آئین نامه ها و دس��تورالعمل های بیم��ه مرکزی نظیر آئین نامه های ۹0- 
 ۹4- ۹5 و ایجاد پایگاه های داده )سنهاب( و استقرار سیستم گزارش دهی 
و یکس��ان سازی بیمه نامه های دارای نفوذ باال از طریق کد یکتا در بیمه 
شخص ثالث اشاره کرد. این آئین نامه ها مطابق با مدل های به روز موجود 
در دنیا، مدیریت ریس��ک در همه امور شرکت ها من جمله سرمایه های 
انس��انی، دارایی ها، بدهی و درآمدها تعمیم داده ش��ده و سعی در تنظیم 
مقرراتی برای نظارت هر چه بیشتر و بهتر بر اساس اصول مدیریت ریسک 
و ISO:131000 دارد. این در حالی است که همسویی و مشارکت شرکت 
های بیمه در اجرای این مقررات و ارائه گزارشات دورهای باعث ارتقاء و 

بهبود اینچنین اقداماتی شده است.
* مدیریت ریس��ک از نگاه مدیرعامل یک شرکت بیمه به چه 

مفهومی است؟
امروزه مدیریت ریس��ک به یک فرآیند مبدل شده که با سنجش 
و ارزیابی و س��پس طراحی و انتخاب استراتژی، از اجتناب به سمت 
انتقال و کاهش اثرات ریس��ک در حرکت است. رویکرد شرکت های 
 بیمه از قالب اجتناب از ریسک )Risk Avoidance( در بخش های
فروش خارج ش��ده و بیمه گران اص��والً به تحقق خطر واقفند و تنها 
ب��ا اس��تفاده از ابزارهای کنترل��ی و نظارتی در تالش ب��رای کاهش و 
کنترل اثرات مخرب آن هس��تند. اتخاذ استراتژی های کاهش ریسک 
یا انتقال آن امروزه کارآمدتر از اجتناب از ریس��ک تعریف می ش��وند. 
با در نظر گرفتن عواملی چون آزادس��ازی تعرفه ها، خصوصی سازی 
 و ورود رقب��ای جدی��د که همگی موجب تش��دید رقابت ش��ده اند، 
بی توجهی به مفاهیم و مباحث مدیریت ریسک می تواند آثار زیان بار 

و مخربی در صنعت بیمه و اقتصاد کشور ایجاد کند.

 زمین��ی ک��ه می ل��رزد و صنع��ت بیم��ه ای که 
فرو می ریزد

صنع��ت بیم��ه در ایران ک��ه یک��ی از عوامل اصلی 
توس��عه یافتگ��ی در کش��ورها محس��وب م��ی ش��ود، 
نتوانس��ته با اقتصاد کشور رشدی س��ازگار داشته باشد و 
بخش ه��ای دیگر اقتص��ادی به نس��بت دارای رتبه قابل 
اعتنات��ری در جهان هس��تند. یکی از دالی��ل اصلی این 
رشد ناس��ازگار، عدم مدیریت ریس��ک صحیح در بیمه 
اس��ت.بنا ب��ر تعاریف رای��ج؛  مدیریت ریس��ک یکی از 
 عوامل اصلی هر س��ازمانی در جهت دستیابی به هدف ها 
از قبیل سود، سهم بازار و جایگاه فعلی و آینده آن در بازار 
اس��ت. در ش��رکت های بیمه عالوه بر  ریسک در بخش 
سرمایه گذاری و مالی، ریسک تعهد یا عملیات بیمه گری 
را نیز داریم که از اهمیت باالیی برخوردار است. شناخت 
و ارزیابی عوامل ریس��ک در بخش پوشش های بیمه ای 
مختل��ف از ضروریات بیمه در هر جای جهان اس��ت و 
عملیات بیمه گری بدون رسیدن به چنین شناختی به شوخی 
شبیه می ماند. با این وجود با مقایسه نرخ حق بیمه و درآمد 
فعلی شرکت های بیمه در ایران درمی یابیم که هنوز موفق 
نش��ده ایم تا با مدیریت ریسک صحیح، ضریب خسارت 
را کاهش دهیم. در بحث مدیریت ریس��ک بیمه؛ سوانح 
طبیعی یکی از مسائل مهمی است که باید تمامی نهادهای 
 فعال به خصوص صنعت بیمه برای آن چاره ای اساس��ی 
بی اندیش��ند. زلزله اخیر در منطقه کرمانشاه نیز عالوه بر 
آنکه زنگ خطری برای مسئوالن شهری به دلیل عدم توجه 
به مقاوم سازی ساختمان ها بود، لرزه ای نیز برای صنعت 
بیمه محسوب می ش��ود. برآورد جامع و صحیح و قابل 
اعتماد ریسک سوانح نه تنها برای تعیین نرخ های بیمه ای 
و ش��رایط بیمه نامه ای مطلوب بلکه برای انجام مدیریت 
ریسک در سطح سازمان ضروری است تا هر کدام از ذی 
نفعان شرکت بیمه از کارکنان و صاحبان سرمایه گرفته تا 
شرکت های بیمه اتکایی، بتوانند به سطح قابل توجهی از 

رضایت از فعالیت در صنعت بیمه دست یابند.
عالوه بر ش��ناخت صحیح ریس��ک؛ عدم توجه به 
بحث ایمن سازی ساختمان ها نیز مسئله دیگری است که 
مدیریت ریسک در شرکت های بیمه گر را با چالش مواجه 
 س��اخته اس��ت. با وجود آنکه تحقیقات و پیشرفت های 
زی��ادی در رابط��ه با طراح��ی و اجرای س��اختمان های 
 مقاوم و همچنین به کار گیری روش های مقاوم س��ازی 
برای ساختمان ها و تاسیسات حیاتی صورت گرفته است، 
اکثر ساختمان های مسکونی، خدماتی و تجاری موجود 
هنوز متاس��فانه بسیار آسیب پذیرند و از این امکانات بی 
بهره اند. چنین مس��ئله ای ریس��ک  این حوادثی را برای 

صنعت بیمه بسیار باال برده است.
 در عین ح��ال قیمت گذاری خدم��ات بیمه ای به 
صورت غیر هوشمندانه و وجود تعرفه های بیمه ای بدون 
تحلیل واقع بینانه ریسک خود می تواند به یکی از عوامل 

عدم مدیریت صحیح ریسک منجر شود. 
 عدم وجود الگوی قیمت گذاری مناسب و سیستم های 
کارآمد انتقال ریس��ک و همچنین نبود تجربه های مشابه 
برای شرکت های بیمه داخلی، خطر تجمع ریسک بیش از 
ظرفیت شرکت های بیمه ای را در صورت وقوع حوادثی 
نظی��ر زلزله افزایش م��ی دهد. عدم توج��ه به پراکندگی 
جغرافیایی نیز یکی دیگر از چالش های مدیریت ریسک 
بیمه سوانح است. چنانچه شرکتی اکثر ساختمان های یک 
منطقه را بیمه کرده باشد،  وقوع یک حادثه در این منطقه 

می تواند بیمه گر را با مشکلی اساسی روبرو کند.
حضوربیمه گران تازه در بازار طی سال های اخیر نیز  
امر رقابت را تشدید کرده است و موجب کاهش مستمر 
نرخ حق بیمه توسط شرکت ها برای جذب مشتریان بیشتر 
شده است اما این اقدام در عین حال چالشی برای مدیریت 
ریس��ک به حساب می آید و ارائه این نرخ های غیر فنی 
به خصوص در زمان وقع حوادث طبیعی غیر مترقبه، غیر  
حرفه ای بون خود را بیشتر نمایان خواهد ساخت. با توجه 
ب��ه زلزله های و دیگر حوادث طبیعی ناگواری که طی دو 
دهه اخیر رخ داده اند و تجربه شرکت های بیمه، در یک 
نگاه اجمالی م��ی توان موارد زیر را به عنوان چالش های 

مدیریت ریسک بیمه در سوانح نام برد:
• بروز و کافی نبودن اطالعات و دانش تخصصی و 

تجربی در زمینه شناخت  ماهوی خطرهای ناشی از سوانح 
طبیعی و غیر مترقبه در میان شرکت های بیمه

• ارائ��ه ن��رخ های غیر فنی به خص��وص در بخش 
بیمه های آتش سوزی ساختمان ها

• فق��دان تخص��ص ه��ای الزم ب��رای ارزیاب��ی 
 خط��ر، آس��یب پذی��ری و ریس��ک در نزد کارشناس��ان 

شرکت های بیمه
"• عدم کارایی قوانین یا ابزارهای الزم برای نرخ گذاری 

بر مبنای آسیب پذیری ساختمان ها
• نبود نیروی انس��انی متخصص در صنعت بیمه و 

سایر بخش های اقتصادی کشور
• ضعیف بودن سیس��تم آم��اری دریافت بیمه و در 
نتیجه عدم ارائه اطالعات دس��ته بندی ش��ده از وضعیت 
ریسک های بیمه ای و نحوه و کیفیت خسارات وارده در 

عملیات بیمه ای
• نبود روش ها و ابزار کارآمد در انتقال ریس��ک به 

شرکت های بیمه اتکایی داخلی یا خارجی
• نبود یک سیس��تم مشخص و همچنین ارگان های 

ممیزی قابل اتکا در امر ساخت و ساز ساختمان ها
• عدم وجود نگرش درست  به مقوله بیمه در اقشار 
مختلف مردم جهت پرداخت حق بیمه واقعی بر اس��اس 

آسیب پذیری واقعی ساختمان ها
• عدم آگاهی بیمه گذار و کافی نبودن اطالع رسانی 
بیمه گر در ارتباط با دریافت پوش��ش های اساسی برای 
ارزش های واقعی مورد بیمه و کنترل ادواری ریسک های 

مورد تعهد
در پایان ذکر این نکته ضروری است که صنعت بیمه 
 به ط��ور کلی با چالش عدم بروز رس��انی دانش بیمه ای
خود و ارتباط با موسس��ات پژوهشی فعال بیمه در جهان 
روبروس��ت. امروزه شرکت های بیمه در دنیا با دو هدف 
گس��ترش فرهنگ بیمه و اثرگ��ذاری در کاهش ضریب 
خس��ارت به خصوص سوانح طبیعی و بالطبع سودآوری 
بیش��تر فعالیت گسترده دارند. ش��رکت های بیمه ساالنه 
مبالغی بالغ بر چند صد میلیون دالر برای شناخت سوانح 
و مدل س��ازی و گس��ترش فرهنگ بیمه سرمایه گذاری 
می کنن��د و در تمامی برنامه ها و همایش های تخصصی 
مانند کنفرانس های جهانی زلزله حضور فعال دارند و از 
 این طریق عالوه بر کمک در این فرآیند علمی بین المللی، 
 ب��ا ش��ناخت بهتر ریس��ک محتم��ل س��وانح، ب��ا ارائه 
نرخ ه��ای فنی مبتنی بر دان��ش روز و عادالنه تر، حافظ 
مناف��ع س��رمایه ای خود نیز باش��ند. مس��ئله دیگر که به 
ط��ور کلی اکن��ون  در بخش مدیریت ریس��ک بیمه  به 
ش��دت خودنمایی می کند؛ رس��وب مدیریت سنتی در 
ش��رکت های بیمه است که شایسته س��االری و استفاده 
از نی��روی انس��انی کارآم��د را به حاش��یه رانده اس��ت. 
 بکارگی��ری نیروی انس��انی متخصص در ش��رکت های 
بیم��ه، بازنگری در چارت س��ازمانی و ش��یوه مدیریت 
 و همچنی��ن س��رمایه گذاری ب��رای بروز رس��انی دانش 
بیمه ای این نیروی متخصص از طریق تعامل با موسسات 
و دانش��گاه های بیمه ای مطرح جه��ان، جهت گذراندن 
دوره های تخصصی کوتاه مدت، از جمله مس��ائلی است 
که بای��د در تمامی ارکان صنعت بیمه به خصوص بحث 

مدیریت ریسک جدی گرفته شود. 
 آرام رشیدی

چالش های مدیریت ریسک در ایران مدیر عامل بیمه آرمان:

 بی توجهی به مفاهیم مدیریت ریسک 
می تواند آثار زیان باری در صنعت بیمه کشور ایجاد کند
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