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مقدمه
ــداد از مقادير مورد انتظار در  ــدم اطمينان از انحراف نتايج حاصل از يك رخ »ع
ــده است. تمركز اين  ــك بيان ش ــت كه براي ريس آينده« يكي از تعاريف  معتبري اس
تعريف بر آسيب هاي بالقوه اي است كه حاصل يك رخداد آتي مي باشد. اين آسيب ها 

مي تواند به صورت بروز هزينه باشد و يا آنكه از عدم توفيق در كسب منافع ناشي
ــوداگرانه و مخاطره آميز تقسيم بندي مي كنند.  ــده باشد. ريسك را گاهي به انواع س ش
ــمار آورد، زيرا طرفين تنها به  ــك سوداگرانه به ش ــرط بندي را مي توان نوعي ريس ش
ــود، هزينه از پيش تعييين شده اي  ــودآوري مي انديشيدند و حاضرند براي كسب س س
ــك هاي مخاطره آميز فقط به امكان بالقوه زيان  ــوند، حال آنكه در ريس را متحمل ش

توجه مي شود. 
ــك هاي  ــين آالت و تجهيزات از مصاديق ريس ــت ماش ــه عنوان مثال، خطر شكس ب
ــودآوري در  ــتدالل كه فرصت هاي س ــمار مي آيد. علي رغم اين اس مخاطره آميز به ش

ريسك هاي مخاطره آميز معمواًل مدنظر سرمايه گذار نمي باشد. 

         مـاده اوليـه نفـت و گاز و پتروشـيمي تركيبـات هيدروكربـوري اسـت 
و طيـف گسـترده اي از عمليـات در ايـن صنايـع تحت شـرايط فشـار باال و 
حرارت باال انجام مي گيرد. از اين رو اشـتغال، انفجار و انتشـار مواد سـمي، 
زنجيره عمليات در نفت و گاز و پتروشـيمي را به طور مسـتمر تهديد مي كند. 
سـرمايه هاي كالني كه در اين صنايع در معرض ريسـك هاي باال قرار دارند 
و خسـارات سـنگين ناشـي از بروز حادثه هم به لحاظ مالي و هم از ديدگاه 
مالحظـات زيسـت محيطي، توسـعه پوشـش هاي بيمه اي را در ايـن صنايع 
ضروري مي سـازد. اهميت اين مسـئله در شرايط كنوني كه صنعت بيمه ما در 

معرض تحريم هاي خارجي قرار دارد دو چندان مي باشـد.
در ايـن مقالـه، بعـد از مـروري كوتاه بـر ماهيت و گسـتردگي ريسـك هاي 
موجـود در بخش هـاي مختلـف صنايـع نفت و گاز و پتروشـيمي مشـتمل بر 
اكتشـاف، توليد و توسـعه مياديـن نفت و گاز، انتقال از طريـق خطوط لوله و 
حمل ونقل دريايي، جاده اي، ريلي، ذخيره سـازي، پااليش و توزيع فرآورده ها، 
به راهكارهاي توسـعه پوشـش هاي بيمه اي در اين صنايع پرداخته و بر اين 
نكته تأكيد شـده اسـت كه ضروري اسـت اوالً- صنعت بيمه در كشـور ما با 
ريسـك هاي موجود در زنجيره عمليات اين صنايع آشـنايي بيشـتري كسـب 
كند و با تقويت كنسرسـيوم هايي از شـركت هاي بيمـه اي داخلي بتواند توان 
مالـي و فنـي خود را بـراي ارائه پوشـش هاي بيمـه اي براي اين ريسـك ها 
تقويـت نمايـد و ثانيـاً- صنايـع نفت و گاز و پتروشـيمي نيز ضمـن تأكيد بر 
خـود بيمه گري1، با تـوان و ظرفيت هاي مالي و فني شـركت هاي بيمه داخلي 
بيشـتر آشنا شوند، زيرا كه توسعه پوشش هاي بيمه اي در اين صنايع در گرو 
تعامل هر چه عميق تر و گسـترده تر شـركت هاي بيمه اي و صنايع نفت و گاز 
و پتروشـيمي است تا بدين وسيله بتوان ريسك هاي موجود را بهتر و دقيق تر 
شـناخت و ابزارهـاي الزم براي مديريـت آن را به صـورت نوآوري هايي در 
ارائه خدمات بيمه اي توسـط شـركت هاي بيمه اي داخلـي فراهم آورد. چنين 
تعامل سـازنده اي شـرط الزم براي توفيـق در بازارهاي جهانـي بيمه جهت 

يافتن نرخ ها و ايجاد شـرايط مطلوب براي اتكايي خارجي اسـت.

ــرمايه گذاري در تأمين امنيت است  اما مي توان گفت كه آرامش خاطري كه حاصل س
در واقع مي تواند نوعي منفعت تلقي شود.

ــته تقسيم نمود:  ــه دس ــك را مي توان به س ــيك برخورد با ريس روش هاي كالس
ــك. بديهي است كه قلمرو كاهش  ــك، پذيرش ريسك و انتقال ريس كاهش ريس
ــرايط و مقتضيات  ــت. زيرا اين امر به ش ــيار محدود اس ــك و پذيرش آن بس ريس
ــاي  نظام نامه ه ــراي  اج و  ــن  تدوي ــم،  تنظي دارد.  ــتگي  بس ــازماني  س درون 
ــف  مختل ــل  مراح در   Health Safety and Environment)HSE (
ز اقدامات الزم در  ــه اي ا ــيمي نمون ــع نفت، گاز و پتروش ــات در صناي عملي

ــمار مي آيد. ــك به ش ــتاي كاهش ريس راس
ــت كه در عمليات پيچيده نفت و گاز در حوزه هاي اكتشاف و يا   اين در حالي اس
ــياري از حوزه هاي پااليش و پتروشيمي چه بسا نتوان  ــعه ميادين و يا در بس توس
ــك ارزيابي نمود و لذا صرفًا  ــك هاي مرتبط را به كمك مدل هاي آناليز ريس ريس
ــود. اين امر به  ــن زمينه اكتفا مي ش ــان متخصص در اي ــه توصيه هاي كارشناس ب

ــت. ــك اس معناي پذيرش ريس
ــازمان از طريق انعقاد قرارداد با سازمان هاي متخصص  ــك به بيرون از س انتقال ريس
ــش ريسك، يكي از راهكارهاي برخورد با ريسك به شمار مي آيد كه  در ارزيابي پوش
به موازات توسعه دانش آناليز ريسك بر وسعت خدمات ارائه شده در اين قالب افزوده 
مي شود و تحوالت پويا در شرايط اقتصادي و محيطي فعاليت هاي نفت و انرژي را در 

سازوكارهاي انتقال ريسك به نحو مؤثري متبلور مي سازد. 
آنچه در اين مقاله به آن مي پردازيم مسائل و چالش هاي مرتبط با انتقال ريسك هاي 
ــه و هم به  ــم از منظر صنعت بيم ــيمي ه ــاي نفت، گاز و پتروش ــود در پروژه ه موج
ــن به موضوع، به طور  ــد. پيش از پرداخت ــائل مرتبط در اين صنايع مي باش لحاظ مس
ــيمي خواهيم داشت و  خالصه مروري بر زنجيره عمليات در صنايع نفت، گاز و پتروش
ــك هاي موجود و لزوم پوشش ريسك در اين صنايع را به اجمال بررسي خواهيم  ريس

كرد.
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ريسك هاي موجود در زنجيره عمليات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
ــازي مايعات  ــازي نفت خام، پااليش، ذخيره س ــاف، توليد، انتقال، ذخيره س اكتش
گازي و فرآورده ها، حمل ونقل نفت خام و فرآورده ها از طريق ريلي، جاده اي و دريايي، 
ــد  ــيمي مي باش ــي در زنجيره عمليات در صنايع نفت، گاز و پتروش از حلقه هاي اساس
ــت. از عدم اطمينان هاي مرتبط با  ــك هاي جدي مواجه بوده و هس كه همواره با ريس
ــعه و توليد، ذخيره سازي و انتقال نفت از ميادين نفتي همگي از مصاديق  عمليات توس
ــه اين موارد مي توان  ــد. ب ــك هاي موجود در زنجيره عمليات نفتي مي باش انواع ريس
ــتفاده از فناوري هاي نوين و  ــي از تغييرات آتي قيمت نفت خام، اس ــك هاي ناش ريس

مانند آن را نيز اضافه نمود.
ــافي را به دو حوزه نواحي خشكي و  ــاف، معمواًل مي توان عمليات اكتش در حوزه اكتش
مناطق دريايي تقسيم كرد كه ريسك هاي موجود در مناطق دريايي به  ويژه در آبهاي 
ــد، بيشتر است. بايد به  ــناور جهت حفاري مورد نياز مي باش ــكوهاي ش عميق تر كه س
ــاف در نواحي دريايي به مراتب بيش از  ــت  كه هزينه هاي اكتش اين نكته توجه داش
نواحي خشكي مي باشد.2 به طور عمده وجود عدم اطمينان در مطالعات زمين شناسي، 
ــي در تخليه طبيعي و  ــيال درجا، فرآيندهاي جابه جاي ــنگ مخزن و س ويژگي هاي س
طراحي الگوهاي مهندسي در ازدياد برداشت )بازيافت هاي ثانويه و ثالثيه( ريسك هاي 

متعددي را در بهره برداري از مخازن نفتي مطرح مي كند.
ــات سرچاهي،  ــك هاي مربوط به تأسيس ــك هاي توليد مي توان به ريس از جمله ريس
ــازي گاز همراه با نفت استخراج شده به منظور تزريق به ميادين نفتي يا انتقال  جداس
به شبكه سراسري گاز كشور اشاره نمود. اين در حالي است كه در انتقال نفت خام به 
ــازي با خطوط لوله و انتقال از  ــاي صادرات و انتقال به مخازن جهت ذخيره س پايانه ه
ميادين دريايي توسط تانكرهاي شناور3 به ترمينال هاي ساحلي، ريسك هاي متعددي 
مطرح مي شود كه شناخت و كمي كردن و مديريت آنها از مسائل اساسي در بيمه هاي 

مرتبط با حوزه انتقال است.
ــوزه انتقال و  ــه البته در ح ــت ك ــابهي نيز در صنعت گاز مطرح اس ــك هاي مش ريس
ــارات ناشي از بروز حادثه افزوده  ــازي، بر تنوع و شدت آنها و گستردگي خس ذخيره س
ــيمي و  ــنگين ترين خطرات و عدم اطمينان ها مربوط به صنايع پتروش مي گردد. اما س
ــد، زيرا ماهيت عملكردي آنها به گونه اي است كه فرآيندها توأم  پااليشگاه ها مي باش

با حرارت و فشار زياد مي باشد.
ــازي نفت خام، مايعات گازي و ذخيره سازي فرآورده ها  ــازي، شامل ذخيره س ذخيره س
ــد. مخازن ذخيره سازي با توجه به حجم قابل مالحظه مواد خام و محصوالت  مي باش
ــرار دارند كه در صورت وقوع حادثه،  ــده همواره در معرض خطرات جدي ق ذخيره ش
ــنگيني خواهيم بود. ذخيره سازي در مخازن بزرگ با ظرفيت  ــاهد خسارات بسيار س ش
ــكه همواره نگراني هايي نسبت به بروز حادثه را به همراه دارد  حداقل يك ميليون بش
ــه نوع مخزن4 براي  ــازد. معمواًل س و لزوم به كارگيري اصول ايمني را ضروري مي س
ــتفاده قرار مي گيرد: مخازن سقف ثابت، مخازن   نگهداري فرآورده هاي نفتي مورد اس

سقف شناور و مخازن كروي يا استوانه اي5.
ــريع و يا تحت خأل قرار گرفتن  ــار در حالت هاي پر شدن س مخازن ظروف تحت فش
ــه در معرض خطر قرار دارند. از داليل انفجار مخازن  ــريع هميش ــي از تخليه س ناش
مي توان به عوامل زير اشاره كرد: فشار مازاد فيزيكي كه سبب ايجاد شكاف و تركيدن 
ــي از مخلوط مواد قابل اشتعال و هوا در شرايط مناسب و  ــود، انفجار ناش مخزن مي ش
واكنش هاي سريع به وجود آمده در اطراف مخازن سبب آسيب ديدن جداره مخزن و 

يا نشت مواد موجود در مخزن مي شود.
ــرآورش مواد  ــت پردازش و ف ــيمي مورد توجه اس ــه در صنايع پااليش و پتروش آنچ
ــد كه همين امر سبب افزايش  ــار باال6 مي باش هيدروكربوري تحت حرارت باال و فش
ــارات وارد شده مي گردد.  ــي از عمليات و گسترش دامنه خس ــك هاي ناش تعداد ريس
ــي از تركيبات نامطلوب سولفور و فلزات سنگين نيز  آلودگي هاي زيست محيطي ناش

در اين گونه صنايع قابل توجه مي باشد.
ــل از پااليش آنها از طريق خطوط  ــع مواد هيدروكربوري و يا فرآورده هاي حاص توزي
ــود كه بررسي  لوله، حمل ونقل جاده اي، تانكر ريلي7 و حمل ونقل درياي انجام مي ش

ريسك هاي مرتبط در هر حوزه از موضوع اين مقاله خارج است.
ــايي و ارزيابي ريسك ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كه ماهيتًا از پيچيدگي  شناس

ــور در حوزه  ــائل و چالش هاي صنعتي بيمه كش ــو و مس زيادي برخوردارند از يك س
ــوي ديگر سبب شده است كه علي رغم سهم باالي اين صنايع در  نفت و انرژي از س
ــهم  ــهم قابل توجه از توليد ناخالص داخلي، س ايجاد ارزش افزوده و برخورداري از س
ــور  ــش هاي بيمه اي در آنها به مراتب كمتر از انواع ديگر بيمه هاي موجود در كش پوش
ــور در حوزه بيمه هاي نفت  ــد. در ادامه اين مقاله، به چالش هاي صنعت بيمه كش باش
ــپس به مسائل و مشكالت صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در  و انرژي مي پردازيم و س

بهره گيري كافي از پوشش هاي بيمه اي داخلي اشاراتي خواهيم داشت.

ويژگي ريسك هاي موجود در عمليات صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
ــك در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ابتداء ريسك هاي  در راستاي مديريت ريس
ــايي شده و پس از طبقه بندي آنها به كمي سازي و ارزيابي خسارت هاي  موجود شناس
ناشي از وقوع حوادث و سپس كنترل ريسك ها مبتني بر صرفه هاي اقتصادي پرداخته 
ــود. همان طور كه پيشتر اشاره نموديم ماده اوليه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي  مي ش
ــت و طيف گسترده اي از عمليات در اين صنايع به  ويژه در  تركيبات هيدروكربوري اس
پااليشگاه ها و پتروشيمي تحت شرايط فشار باال و حرارت باال براي موادي با خواص 
ــتغال زايي انجام مي گيرد، از اين رو اشتعال، انفجار و انتشار مواد  تبخيري و قابليت اش
ــيمي را به طور مستمر تهديد مي كند.  ــمي، زنجيره عمليات در نفت و گاز و پتروش س
سرمايه هاي كالني كه در اين صنايع در معرض ريسك هاي باال قرار دارند و خسارات 
ــي از بروز حادثه، به لحاظ مالي و از ديدگاه مالحظات زيست محيطي،  ــنگين ناش س

توسعه پوشش هاي بيمه اي را در اين صنايع ضروري مي سازد.
ــارات وارد شده ناشي از بروز حادثه را مي توان به صورت خسارات مالي8 و بدني9  خس
ــيم بندي نمود كه خسارات مالي شامل خسارات مستقيم10 و غيرمستقيم11 است.  تقس
ــازار فروش و  ــت دادن ب ــارت عدم النفع13 و از دس ــف در توليد12 و در نتيجه خس توق
ــيب ديده  ــاغالن در بخش آس ــع در بلند مدت14 مانند هزينه هاي بيكاري ش عدم النف
ــث و عدم النفع اموال  ــخاص ثال ــي از صدمات وارده به اموال اش ــارت هاي ناش و خس
ــخاص ثالث از خسارات غيرمستقيم به شمار مي آيد. بخشي از ريسك هاي موجود  اش
ــترک طبقه بندي كرد. اين گونه  ــك هاي مش در اين صنايع را مي توان به صورت ريس
ــك هاي حاصل از خطرات طبيعي و يا خطا در طراحي و  ــك ها را معمواًل به ريس ريس
ــك وقوع زلزله، سيل، طوفان، صاعقه و نظاير  ــي فرآيند تقسيم مي كنند. ريس مهندس
آن از مصاديق خطرات طبيعي به شمار مي آيد. ريسك هاي مرتبط با اشتباه در طراحي 
ــت. به عنوان مثال، به كارگيري موادي از  ــي از اهميت زيادي برخوردار اس و مهندس
جنس نامتناسب با محتويات خطوط انتقال از مواردي است كه سبب ايجاد مشكالتي 
نظير خوردگي هاي يكنواخت يا موضعي مي گردد كه در واقع از مهمترين ريسك هاي 
ــمار مي آيد. به هر حال نبايد فراموش كرد كه مهم ترين  موجود در خطوط انتقال به ش

مصاديق در ريسك هاي فرآيند شامل آتش سوزي و انفجار15 است.
ــس از حادثه، پيچيدگي باالي  ــنگين پ ــوع مي توان گفت كه وقوع حوادث س در مجم
ــيل بالقوه حادثه پذيري، سرمايه بري پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و لذا  فني، پتانس
انباشت سرمايه هاي در معرض خطر در يك منطقه به سبب ماهيت فرآيندي زنجيره 
عمليات به  ويژه با توجه به تغييرات سريع دانش فني از ويژگي هاي ريسك هاي صنايع 

نفت، گازو پتروشيمي در زنجيره عمليات محسوب مي شود.

مديريت ريسك در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
ــتورالعمل ها16 و  ــامل دس ــك در صنايع مزبور ش عوامل الزم براي مديريت ريس
ــد. بخش يگري از مديريت ريسك شامل  نظارت مداوم بر اجراي صحيح آنها مي باش
ــت.  ــد كه الزمه آن تبيين خطرات موجود در زنجيره عمليات اس ــگيري مي باش پيش
ــك و يا انتقال آن  ــرض خطر به منظور كنترل ريس ــاي در مع ــن ارزش دارايي ه تعيي
ــت كه در حوزه مديريت ريسك صورت  ــركت هاي بيمه اي از ديگر مواردي اس به ش
ــت  ــارات، شكس ــبه )EML(17 براي خس ــه مبتني بر روش هاي محاس ــرد ك مي پذي
ــارت  ــبه حداكثر خس ــا عدم النفع تجاري و توقف در توليد و يا محاس ــين آالت ي ماش

احتمالي)MPL(18 مي باشد.
ــاخت  ــيمي در حال س ــتفاده از بيمه نامه هاي جامع در پروژه هاي نفت، گاز، پتروش اس
 ،)CAR( ــر پيمانكاران ــام خطر نصب )EAR( تمام خط ــب بيمه نامه هاي تم در قال
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خسارت وارده به اشخاص ثالث )TPL(، خسارت توقف در توليد)BI( و خسارت ناشي 
از شكست ماشين آالت )MB( ضروري مي باشد. 

يكي از مراحل انتقال ريسك، خريد پوشش هاي بيمه اي است كه از آن طريق مي توان 
ريسك را ميان بيمه گران و بيمه گزاران و يا بيمه گران و بيمه گران اتكايي توزيع كرد. 
پويايي و توسعه سريع صنايع نفت و انرژي كه متكي بر توسعه دانش فني است يكي 
از داليل اصلي در به  كارگيري روش هاي پيشرفته آناليز ريسك و معرفي محصوالت 
ــرفته صنعتي بوده است.  ــورهاي پيش ــعه صنعت بيمه در كش جديد بيمه اي و لذا توس
ــهم صنايع نفت و انرژي از صنعت بيمه كشور با جايگاه اين  ــفانه در كشور ما س متأس
ــرمايه وارد شده  صنايع در اقتصاد ملي همخواني الزم را ندارد. به عنوان مثال، كل س
صنايع نفت و انرژي به صنعت بيمه داخلي در سال 1388 حدود 52 ميليارد دالر بوده 
ــكيل مي دهد. ميزان واگذاري  ــور را تش كه حدود 2 درصد از پرتفوي صنعت بيمه كش
ــال 1388-1387 به 43  ــال 1386 نيز معادل 58 درصد بوده كه در س به خارج در س

درصد كاهش يافته است.19

چالش ها و فرصت هاي صنعت بيمه در بيمه هاي نفت و انرژي
در اين بخش به چالش هاي صنعت بيمه مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
ــت مي توان از فقدان بانك اطالعاتي جامع از ريسك هاي موجود در  مي پردازيم. نخس
ــاهد نارسايي در شناسايي  ــبب شده است از يك سو ش ــده نام برد كه س صنايع ياد ش
ــر، نتوانيم محصوالت متنوع  ــوي ديگ ــيم و از س بازارهاي بيمه اي در اين صنايع باش
ــاي روزافزون اين صنايع را كه  ــه  ويژه محصوالت جديد منطبق با نيازه ــه اي و ب بيم

ناشي از رشد دانش فني است توليد نماييم.
دوم آنكه، تنگناهاي ارزيابي ريسك هاي مرتبط با نفت و انرژي در حوزه هاي مختلف 
ــگاه ها،  ــت و گاز، خطوط انتقال، پااليش ــعه ميادين نف ــاف، توليد، توس از جمله اكتش
ذخيره سازي ها، شبكه پخش فرآورده ها و عمليات مختلف در صنايع پيچيده پتروشيمي 

را مي توان كمبود نيروهاي متخصص در صنعت بيمه كشور دانست.

ــركت هاي بيمه كه با ساختارهاي پويا و  ــوم، ماهيت ساختارهاي مالي و فني در ش س
ــيمي سازگاري زيادي ندارد از ديگر مواردي است كه  مدرن صنايع نفت، گاز و پتروش

بايد مورد توجه مديران ارشد صنعت بيمه در كشور قرار گيرد. 
ــور به بيمه اتكايي خارجي با توجه  ــو برآورد دقيقي از ميزان نياز كش چهارم، از يك س
ــوي ديگر، ظرفيت هاي داخلي نيز به  به اهميت اتكايي خارجي صورت نگرفته و از س

دقت برآورد نشده است.
پنجم، تعامل علمي بين شركت هاي بيمه با پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در صنايع 
نفت، گاز و پتروشيمي در برآورد دقيق تر از ريسك هاي موجود در اين صنايع از مسائل 
ضروري مي باشد كه متأسفانه به قدر كافي مورد توجه واقع نشده و لذا شاهد افزايش 

وابستگي شركت هاي بيمه به متخصصان و منابع اطالعاتي خارج از كشور هستيم.
ــركت هاي بيمه داخلي را بايد متذكر شد كه  عالوه بر موارد فوق، ضعف توان مالي ش
ــاي انرژي را ضروري  ــتر آنها براي افزايش ظرفيت پذيرش بيمه ه ــازي  بيش آماده س

مي سازد.

چالش ها و فرصت هاي موجود در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در بهره گيري 
كافي از پوشش هاي بيمه اي داخلي

اكنون به چالش ها و فرصت هايي مي پردازيم كه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
ــده بايد مورد توجه  ــش هاي بيمه اي وجود دارد و علي القاع ــعه كاربرد پوش براي توس
ــد در  ــت مديران ارش ــت آنكه ضروري اس ــد اين صنايع قرار گيرد. نخس مديران ارش

ــيمي با دانش و تخصص موجود  ــي صنايع نفت، گاز و پتروش حوزه هاي فني و مهندس
در شركت هاي بيمه داخلي بيشتر آشنا شوند و به ارتقاء اين تخصص ها توجه بيشتري 

مبذول دارند.
ــكده هاي فني-  ــي در موضوعات بيمه اي در دانش ــه واحدهاي آموزش ــه ارائ دوم آنك
ــج مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با  ــي مرتبط با صنايع نفت و انرژي و تروي مهندس
موانع و راهكارهاي ارائه محصوالت جديد بيمه اي در صنايع مي تواند سازوكار مناسبي 
در راستاي آشنايي مهندسان فني با مسائل بيمه اي اين صنعت باشد. در اين خصوص 
مي توان به اهميت تهيه گزارش هاي فني براي شناسايي و ارزيابي ريسك در عمليات 
ــگاه ها و بخش هاي  ــاف، بهره برداري، خطوط لوله، پااليش مختلف در حوزه هاي اكتش
ــيمي و ساير زمينه هاي مرتبط به  ويژه مخازن نگهداري مايعات گازي  مختلف پتروش

و ساير فرآورده هاي اشتعال زا اشاره كرد.
ــراي دوره هاي  ــرورت برنامه ريزي و اج ــرد ض ــوان عنوان ك ــومي كه مي ت ــه س نكت
تحصيالت تكميلي به منظور پرورش متخصصان ميان رشته اي در حوزه هاي اقتصاد، 
بيمه، مهندسي نفت و انرژي و حقوق بيمه و انرژي در دانشگاه صنعت نفت است كه 
از جمله اقدامات اساسي است كه بايد براي تأمين نيروهاي متخصص صورت پذيرد.

ــات نفت، گاز و  ــك در زنجيره عملي ــر تخصصي مديريت ريس ــيس دفت چهارم، تأس
پتروشيمي در ساختار سازماني وزارت نفت به منظور توسعه و يكپارچه سازي طراحي و 
تدوين و اجراي برنامه هاي بيمه اي در تمامي عمليات مرتبط با وظايف اين وزارتخانه 

و شركت هاي تابعه، از اقدامات ديگري است كه بايد هر چه زودتر انجام شود.
ــك صنعت بيمه و صنايع نفت، گاز و  ــيار نزدي حاصل آنكه ضرورت همكاري هاي بس
پتروشيمي در ارتقاء ظرفيت هاي بالقوه و استفاده بهينه از همه امكانات داخلي صنعت 
ــي اعم از دانشگاهي و  ــو و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود كارشناس بيمه از يك س
مراكز پژوهشي براي تقويت دانش ارزيابي ريسك هاي مرتبط با صنايع نفت و انرژي 
از اقدامات بسيار اساسي است كه بايد صورت پذيرد. اين امر با توجه به اجرايي شدن 
ــي به  ــدن دسترس ــو و محدود ش ــور از يك س طرح بزرگ تحول در صنعت بيمه كش

بيمه گران معتبر اتكايي خارجي از سوي ديگر حائز اهميت فراوان است.

جمع بندي و نتيجه گيري: بهينه سـازي برنامه جامـع بيمه در صنايع نفت، گاز 
و پتروشيمي

هدف اصلي به حداقل رساندن هزينه هاي بيمه اي21 است كه بايد با رعايت موراد 
زير انجام شود:

- پوشش بر اساس برآورد حداكثر خسارت محتمل22،
- امكان سنجي ايجاد ظرفيت هاي خود بيمه گري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي،

- حداكثرسازي استفاده از ظرفيت شركت هاي بيمه داخلي،
- بررسي دقيق بازارهاي جهاني و كشف نرخ و شرايط مناسب براي بيمه هاي اتكايي،

ــركت هاي بيمه كه از اهم سياست هاي مناسب  - تقويت توان فني و ظرفيت مالي ش
براي تحول صنعت بيمه نيز به شمار مي آيد،

- آشنايي بيشتر مديران ارشد صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از توانايي هاي شركت هاي بيمه اي،
- شناخت صنعت بيمه از نيازهاي بيمه اي شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي،

ــوي بيمه گران و تشويق  ــت و آلودگي محيط زيست از س ــتر به بيمه نش - توجه بيش
سازمان هاي حفاظت از محيط زيست به اجباري كردن اين گونه بيمه نامه ها،

- توجه بيشتر به بيمه هاي عدم النفع از سوي بيمه گران،
ــركت هاي بيمه داخلي در ارائه پوشش هاي  ــتر الزم براي تقويت تعامل ش - ايجاد بس
ــب يا پروژه هاي بزرگ نفت و انرژي از طريق تقويت كنسرسيوم هايي  بيمه اي متناس

بين شركت هاي مستقيم و اتكايي داخلي،
ــه لحاظ ميزان  ــاي نفت و انرژي ب ــطوح پروژه ه ــراي تعيين س ــازي ب - استانداردس
ــي هر يك از آنها و تشويق  ــك هاي موجود با توجه به ويژگي هاي فني-مهندس ريس
ــركت هاي بيمه داخلي به افزايش توان فني و ظرفيت پذيرش پوشش هاي بيمه اي  ش

متناسب با هر يك از سطوح فوق الذكر،
ــاوره اي براي  ــيس دفاتر خدمات مش ــركت هاي بيمه خصوصي به تأس ــويق ش - تش
ــان ميان  ــتفاده از كارشناس ــيمي با اس ــك در صنايع نفت، گاز و پتروش مديريت ريس
ــت بيمه نامه هاي صادره براي پروژه هاي بزرگ نفت  ــته اي به منظور افزايش كيفي رش
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در راستاي مدیریت ریسك در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي ابتداء 
ریس�ك هاي موجود شناس�ایي ش�ده و پس از طبقه بندي آنها به 
كمي سازي و ارزیابي خس�ارت هاي ناشي از وقوع حوادث و سپس 

كنترل ریسك ها مبتني بر صرفه هاي اقتصادي پرداخته شود. 
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ــور و كاهش وابستگي به خدمات مشاوره اي ارائه شده توسط كارگزاران  و انرژي كش
ــش دانش فني  ــه تبع آن، افزاي ــه تحريم هاي فعلي و ب ــا توجه ب ــه  ويژه ب ــي ب خارج

متخصصان داخلي اين حوزه،
- و باالخره رعايت دقيق تر اخالق حرفه اي بيمه گري
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پي نوشت:
1- Captive Insurance 

ــده  ــور تنها 16 ميدان در مناطق دريايي واقع ش ــي فعال موجود در كش ــدان نفت 2- از 78 مي
ــك هاي مرتبط با ميادين نفتي  ــود. بنابر اين ريس ــامل حفاري در آب هاي عميق نمي ش كه ش
ــت هر چند خطر نشت و فوران و  ــور ما كمتر از ميادين دريايي نيس ــكي در كش در نواحي خش
ــت و نيازمند مطالعات ويژه اي در خصوص  ــوزي در حوزه ميادين دريايي قابل توجه اس آتش س

ارزيابي سنجش ريسك مي باشد.
3-Shuttle Tanker

ــامل ترمينال هاي خطوط لوله،  ــگاه ها، ترمينال ها )ش ــاي اصلي مخازن در پااليش 4-كاربرده
ترمينال هاي فروش و ترمينال هاي ذخيره و نگهداري( و صنايع شيميايي است.

ــيميايي  ــبك و به طور كلي مواد ش 5-براي نگهداري بوتان، پروپان، گاز مايع، بنزين هاي س
سبك مورد استفاده قررا مي گيرد.

6-High Pressure-High Tempereture )HP-HT(
7-Rail tanker
8-Property Damage
9-Bodialy Injury
10- Direct Loss
11- Indirect Loss
12- Business Interruption )BI(
13- Loss of Profit
14- Advance Loss off Profit

15- به عنوان مثال مي توان به آتش سوزي ناشي از ريزش گدازه )Torch Fires(، آتش سوزي 
 ،)Vapour Cloud Explosion( ــار ــار )Vapour Fires(، انفجار ابر بخ ــي از ابر بخ ناش

انفجار داخلي )Internal Explosion( و حريق حوضچه اي )Pool Fires( اشاره نمود.
16-Procedures
17- Extimated Maximum Loss
18- Maximum Probable Loss

19-گزارش هاي منتشره توسط بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
20-Cost Minimization
21-Maximum Probable Loss )MPL(
22-Captive Insurance

سوت اصالح قيمت ها به صدا درآمد
طرح هدفمندسازي يارانه ها كه بنا بود از نيمه دوم امسال اجراء شود 
باالخره از شامگاه شنبه 27 آذر ماه آغاز شد. قبل از اعالم اجراي طرح 
هدفمندسازي، رئيس جمهوري در يك مصاحبه تلويزيوني به تشريح 
نحوه اجراي اين طرح پرداخت و با بيان اينكه گام بعدی اجرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها را سال آينده بر خواهيم داشت، ابراز اميدواری كرد 
كه نمايندگان مجلس همكاری های مورد نظر را برای تصويب اليحه 
بودجه سال آينده به عمل بياورند. بر اساس اطالعيه شماره يك ستاد 
هدفمند كردن يارانه ها، مرحله نهايی اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها 
مبنی بر اصالح قيمت های حامل های انرژی، آرد، نان، آب شرب روستا 
و شهر و پرداخت يارانه های نقدی خانوارها از ساعت 24 شنبه 27 آذر 
ماه در سراسر كشور آغاز شد. حامل های انرژی مشمول اصالح قيمت 
عبارتند از: بنزين موتور، نفت گاز ) گازوئيل(، نفت كوره، گاز مايع، گاز 
خودرو، نفت سفيد، گاز طبيعی و برق. همچنين بر اساس اطالعيه شماره 
دو ستاد هدفمند كردن يارانه ها، ميزان سهميه و قيمت های جديد بنزين 
و گازوئيل و گاز خودرو )CNG( در حوزه حمل ونقل كه بر اساس قانون 
هدفمند كردن يارانه ها تعيين شده برای وسايط نقليه بنزين سوز، گازسوز 

و گازوئيل به شرح ذيل اعالم شد: 
1- سهميه بنزين خودروها اعم از شخصی و عمومی و موتورسيكلت 

بدون تغيير و معادل سهميه آبان 1389 تعيين می شود. 
2- بنزين معمولی سهميه ای، به قيمت هر ليتر 4000 ريال و بنزين 
 )CNG( معمولی غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر 7000 ريال و گازخودرو

هر متر مكعب به قيمت 3000 ريال تعيين می شود. 
3- سوخت كليه خودروهای گازوئيل سوز با توجه به نوع و كاربری 
سهميه بندی شده و گازوئيل سهميه ای خودروهای گازوئيل سوز به قيمت 
هر ليتر 1500 ريال و گازوئيل غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر 3500 
ريال تعيين و از طريق كارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود. 

4- به منظور حمايت از بخش كشاورزی، ضمن تعيين سهميه سوخت 
مراكز و ماشين آالت اين بخش قيمت هر ليتر گازوئيل سهميه ای 1500 

ريال و قيمت غيرسهميه ای 3500 ريال تعيين می گردد. 
اصالح  يعنی  يارانه ها  هدفمندی  قانون  دوم  مرحله  آغاز  با  همچنين 
قيمت ها، جزئيات و نحوه افزايش قيمت آب نيز اعالم شد. بر اساس 
بخشنامه دولت، متوسط قيمت جديد آب شهری در بخش خانگی 250 
تومان و آب روستايی معادل 100 تومان تعيين شده است. همچنين 
جزئيات پله های تعريف شده برای مصرف آب شهری در بخش خانگی 
به گونه ای است كه به ازای مصرف تا 5 متر مكعب قيمت آب معادل 
107 تومان؛ 5 تا 10 متر مكعب 130 تومان؛ 10 تا 15 متر مكعب 142 
تومان؛ 15 تا 20 متر مكعب 165 تومان؛ 20 تا 25 متر مكعب 192 
تومان؛ 25 تا 30 متر مكعب 232 تومان؛ 30 تا 35 متر مكعب 294 
تومان؛ 35 تا 40 متر مكعب 368 تومان؛ 40 تا 50 متر مكعب 470 
تومان و برای باالتر از 50 متر مكعب نيز معادل 850 تومان از مشتركان 
بخش خانگی شهرها دريافت خواهد شد. به عالوه، تعرفه جديد آب در 
بخش صنعت 400 تومان، بخش تجاری 692 تومان و بخش عمومی 
و اداری 540 تومان تعيين شده است. در خصوص قيمت برق نيز تعرفه 

جديد در مناطق عادي و غير تابستان به شرح زير اعالم شده است:
از صفر تا 100 كيلو وات ساعت270 ريال؛ از 100 تا 200 كيلو وات 
ساعت320 ريال؛ از 200 تا 300 كيلو وات ساعت720 ريال؛ از300 تا 400 
كيلو وات ساعت1300ريال؛ از 400 تا 500 كيلو وات ساعت1500ريال؛ 
از 500 تا 600 كيلو وات ساعت1900ريال و از 600 كيلو وات ساعت به 

باال 2100 ريال خواهد بود.
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