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 آراسته به چندین فن: دکتر مشکانی

 از شمار دو چشم یک تن کم
 وز شمار خرد هزاران بیش

دکتر محمد رضا مشکانی استاد تمام وقت دانشگاه شهید بهشتیی و        

اولین رئیس انجمن آمار ایران بعد از ظهر روز شنبه  شانزدهیم آررمیاه     

درگذشت و عزیزان، دوستان، همکاران و دوستداران خود را در اندوهیی  

 . جانکاه فروبرد

دکتر مشکانی فردی توانمند به لحاظ علمی،  انسانی بزرگ  از جنبیۀ      

گزاری صدیق برای کشور و یکی از افراد شیاخید در        اخالقی و خدمت

اما  ویژگی مهم او این  بود که  به عنوان نمایندۀ آگاه .  ها بود همۀ عرصه

نسلی عمل کرد که نقش واسط را بین اولین گیروه از تیک و تیوک              

هیاییی در      استادانی که  در دوسه مؤسسۀ دانشگاهی در کل کشور درس

. کردند و نسل نسبتاً  پرشمار امروزی آماردانان داشیتینید      آمار ارائه می

گروهی که خوشبختانه درجای جای کشور حضور دارند، و عالوه بر اینکه 

دهند، به سهم خیود   های آمار را تشکیل می ای کشورگستر از گروه شبکه

در توسعۀ علمی کشور و پاسخگویی به نیازهای کشور در زمیینیۀ آمیار      

 .کوشند می

ای آغاز کرد کیه در کیل          دکتر مشکانی تحصیالت خود را در دوره     

کشور تنها چند نفری در عرصه بودند که برای تحصیل به اروپا رفته بیه    

طور تخصصی یا به عنوان بخشی از تحصیالت اصلی خود دانشی در آمار 

. های کشور به تدریس اشتغال داشتند کسب کرده و در بعضی از دانشگاه

توصیف کوتاهی از این وضعیت گویای وضعیت این شاخۀ مهم علمی در 

در دانشگاه .  های دهۀ چهل است کشور و حاکی از فقر مطلق در آن سال

ترین دانشگاه ایران، شادروان دکتر محمد عیلیی    تهران، به عنوان قدیمی

بیا  ) شیده       ایشان از یک جزوۀ درسی تایی  .  داد قینی درس احتمال می

کیردنید کیه       استفیاده میی    (  های تای  دستی رایج در آن زمان دستگاه

گفتارهای درسی ایشان تهیه و خیود آن را         دانشجویان از سلسله درس

تای  کرده بودند که از لحاظ اشتباهات تایپی هم چینیدان تیعیرییفیی         

این جزوه نسبتاً خالصه بود و کالً فضاهای احتمال متنیاهیی و     .  نداشت

داد همیراه بیا تیعیدادی          برخی مسائل احتمال هندسی را پوششش می

مسئلۀ ابتکاری احتمال که حل آنها مستلزم استفاده از ترکیییبیییات و       

استاد دیگر آمار این دانشگاه شادروان دکتر علیی  .  معادالت بازگشتی بود

مردی منظم و مرتب و بسیار کوشا که تا آنجا که ییادم  .  پور بودند افضلی

هست، مطالبی در زمینۀ برآورد و آزمون فرض به دانشیجیوییان درس        

دادند، اما کتابی در کار نبود و ما از گفتیارهیای ایشیان ییادداشیت           می

درواقی  در آن      .  شد ای درسی به این ترتیب تهیه می کردیم و جزوه می

زمان هیچ کتاب درسی توسط استادان گروه ریاضی دانشیکیدۀ عیلیوم          

پیور   مرحوم دکتر افضلیی ) دانشگاه تهران به صورت چاپی در دست نبود 

بعدها کتابی نوشتۀ الکساندر مود را ترجمه کرده بودند که تحت عینیوان   

 (. از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد 9251در سال “ نگرۀ آمار”

ای  گونیه  تر، در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران، آمار به طرف اما آن     

ایین  .  آورد های علمی رایج در کشور درمیی  دیگر سری بین سرهای رشته

فاصلۀ از تهران تا کرج نبود که دو دانشکدۀ وابسته به دانشگاه تهران را   

به فکر تجهیز خود از نظر استاد و تعلیم جداگانۀ آمار بیا دو بیرنیامیۀ           

متفاوت و با استادان متفاوت انداخته بود، بلکه این کار متأثر از سیستیم  

ها، مثل مؤسسات علمی  که دانشکده(  و هست) اداری دانشگاه تهران بود 

و در زمان (  و هنوز هم ندارند) گونه تعاملی با یکدیگر نداشتند  مجزا، هیچ

روی  تحصیل خود من در دانشگاه تهران،  دانشکدۀ فنی که درست رو به

دانشکدۀ علوم در کنارۀ دیوار غربی دانشگاه تهران قرار داشت، خود گروه 

ای داشت که نیازهای ریاضی و به طور کلی عیلیوم خیود را           علوم پایه

جای تأسف است کیه ایین       (.  که هنوز هم چنین است) کرد  برطرف می

ها سرایت کرده و به جیای     رویه تاحدی از دانشگاه مادر به بقیه دانشگاه

های یک تن واحد باشند، عمدتاً  ها مکمل هم و مانند اندام اینکه دانشکده

 .بگذریم. فقط در پردیس و امور اداری کلی با هم اشتراک دارند و همین

دانشیکیدۀ     -هیا از او بیود         که همیۀ آوازه     –غیر از دکتر خواجه نوری 

تا آنیجیا     –کشاورزی دانشگاه تهران از جهت دیگری نیز پیشتازتر بود و 

به دست یکی از استادان ایین  “  آمار و احتمال” اولین کتاب   -دانم که می

احتماالت و   ”  نویسندۀ کتابی در دو جلد زیر عنوان .  دانشکده قلمی شد

شادروان دکتر محمد حسن مهدوی اردبیلی بیودنید کیه،        “  آمار ریاضی

شود، پس از گرفتن دکتیرا در     گونه که در شرح حال ایشان گفته می آن

کننید و     سویس مدتی را تا پایان جنگ جهانی دوم در فرانسه اقامت می

پس از آن به دعوت پروفسور محسن هشترودی، استاد نامدار دانشیگیاه     

دانشیکیدۀ کشیاورزی      “  استادی کرسی ریاضیییات  ” تهران، برای تصدی 

کتاب احتمال دکتر مهدوی اردبیییلیی      .  آیند دانشگاه تهران به ایران می

و قابل استفاده برای دانشیجیوییان دروس آمیار و           “  خوشخوان” بسیار 

 .احتمال آن زمان بود

رسد که چراغ آمار در دانشکدۀ کشیاورزی     به این ترتیب به نظر می     

ویژه اینکه دکتر خواجه نوری آمار را نیه   تر بود و به دانشگاه تهران پرفروغ

های درسی بلکه برای استفاده از آن در عمل و  برای صرفاً پر کردن برنامه

تیوان   درواقی  میی    .  به طور خاص برای امور کشاورزی مد نظیر داشیت    

هایی بین کاری که دکتر خواجه نوری در پیش گرفت بیا کیار        شباهت

رونالد فیشر در مؤسسۀ کشاورزی رامستد یافت؛ با این تفاوت که رونالید  

کیه  “  نیژادی  بیه ” فیشر نبوغ ریاضی داشت و برای پاسخگویی به مسائل   

رسانی  تنهایی به تدوین یا به سرانجام داد، به عالقۀ اصلی او را تشکیل می

های آمار ریاضی دست یازید، اما شادروان دکتر خواجیه   بسیاری از روش

اش در شاخۀ آگرونومی کشاورزی بود و بعدتر  نوری، که تحصیالت اصلی

درجۀ دکترای آمار از دانشگاه پاریس گرفت، به معنایی کاری بیزرگیتیر      

    . را بینیییان گیذاشیت       “  مؤسسۀ آموزش عالی آمار”   9245در سال : کرد

ترین آنها برای ادامیۀ   دکتر مشکانی یکی از این افراد و از جهتی شاخد

. پرورد راهی بود که دکتر خواجه نوری برای آیندۀ آمار ایران در رهن می

بیه قصید       -طور که خود بارها به زبیان آورده بیود       آن  –دکتر مشکانی 

 سرمقاله
 نامه دکتر محمدرضا مشکانی ویژه
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تحصیل در رشتۀ کشاورزی از محیط روستایی زادگاه خود به دانشیگیاه     

هیای   تهران آمده بود تا در این رشته تحصیل کند  و در بازگشت آموخته

خود را در همان محیط به کار اندازد و سبب پیشیرفیت کشیاورزی در        

اما تقدیر برای او سرنوشتی دیگیر رقیم     .  منطقۀ آبا و اجدادی خود شود

 .زده بود

دکتر مشکانی دررشتۀ آگرونومی دانشکدۀ کشاورزی به تیحیصیییل          

گروه زراعیت و اصیالح       ” با عنوان ای  قابل رکر است که رشته.  پرداخت

ترین گروه با ایین نیام در        ترین و بزرگ ،  قدیمی“ نباتات دانشگاه تهران

سابقۀ آموزش علمی این گروه به تأسیس مدرسه فالحت در .  ایران است

و پس از  9243گردد که پس از آن در سال   شمسی باز می 9311سال 

واحدی با نام گروه  -تغییر نظام آموزشی ساالنه به نظام آموزش نیمسالی

دکتر مشکانی در همین سال شیرو  بیه     .  آگرونومی به فعالیت ادامه داد

التحصیل  به عنوان نفر اول این رشته فارغ 9249تحصیل کرد و در سال 

شینیاسیی و         پس از آن به مدت شش ماه در میؤسیسیۀ خیاک           . شد

در این دوره، .  خیزی خاک وزارت کشاورزی به کارآموزی پرداخت حاصل

هیای   های کشاورزی متمرکز بود که در ایستگاه کار بر روی  تحلیل طرح

دکتر مشکانی پس از آن به خدمیت  .  تحقیقاتی کشاورزی انجام شده بود

“ سپاه ترویج و آبادانی”در  9244تا  9241سربازی اعزام شده و از بهمن 

به دنبال اتمام این دوره وی در صیدد اسیتیخیدام       .  پردازد به خدمت می

آید و با احراز رتبۀ اول در بین  تأسیس آمار ایران برمی شدن در مرکز تازه

داوطلبان استخدام، پذیرفته شده، به عنوان کفیل کارشناس آمیارهیای     

پس از آن تحصییل در    .  شود به کار مشغول می 9244خانوار از مهر ماه 

آغاز  9244دورۀ کارشناسی ارشد آمار در مؤسسۀ آموزش آمار را از مهر 

می کند و در همان حال به عنوان مدرس آمار در همان مؤسسه هم کار 

با استفاده از بورس وزارت عیلیوم وقیت بیرای          9252در سال .  کند می

شود و در این مدت بیعید از اخیذ درجیۀ              تحصیل به آمریکا اعزام می

کارشناسی ریاضی، به تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد آمار و سیپیس     

درجۀ دکتری خود را از دانشگاه   9251پردازد و در سال  دکتری آمار می

عنوان رسیالیۀ   .  کند فلوریدا به راهنمایی  پروفسور لین بیالرد دریافت می

برآورد بیز تجربی احتمالهای تغییر وضعیت برای زنیجیییرهیای     ” ایشان  

های مستخرج از این رساله در مجلۀ انجیمین    یکی از مقاله.  بود”مارکوف 

 .منتشر شده است( جاسا)آمریکایی آمار 

شود دید که دکتر مشکانی از جنبۀ تحصیل هیم راه اسیتیاد و           می    

تیحیصیییل در       :  مشوق خود، دکتر خواجه نوری را دنبال کیرده اسیت    

کشاورزی و ادامۀ تحصیل در آمار با درک نیاز به ابتنای آن به ریاضییات  

نیوری،   توجه اینکه در بین آثار دکتر خیواجیه   در تأیید این مطلب جالب) 

هیا،   آمار پیشرفته، بیومتری، طرح آزماییش هایی در زمینۀ  عالوه بر کتاب

 (.خوریم هم برمی“ منطق”آمار ریاضی، جبر ماتریس، به کتابی با عنوان 
پس از پایان تحصیییالت بیه اییران          9251دکتر مشکانی در سال      

با عینیوان اسیتیادییار        “  مؤسسۀ آموزش عالی آمار” برگشت و مجدداً در 

در بحبوحۀ انقالب فرهنگی، یک سال را به عینیوان     .  مشغول به کار شد

با تصمیماتی که در پی .  استاد مدعو در دانشگاه مازندران، بابلسر، گذراند

دانشیگیاهیی در      “  تیر  کیوچیک  ” انقالب فرهنگی گرفته شد،  مؤسسات   

تر ادغام شدند یا از ادغام آنها مؤسسات دانشیگیاهیی     های بزرگ دانشگاه

به این ترتیب بود که مؤسسۀ آموزش عیالیی     .  جدیدتری تآسیس شدند

دهیی     هضم شد اما در یک سیازمیان  “  مجتم  دانشگاهی علوم”  آمار در 

تغییر نیام داد در        “  دانشگاه خواجه نصیر طوسی” جدیدتر این نهاد به 

هیای میوجیود بیرخیی           ها جذب گروه حالی که متخصصان برخی رشته

 9292های دیگر شدند و چنین شد که دکتر مشکانی در سیال     دانشگاه

شود گفت که دوران خیدمیت      می.  به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد

 .اصلی دانشگاهی دکتر مشکانی از این زمان آغاز شد

در این زمان چندسالی از تأسیس گروه آمار دانشگاه شهید بهشیتیی       

عالوه بر چند استاد موجود در گیروه،      .  گذشت می(  دانشگاه ملی سابق) 

های دیگر نیز به این گروه منتقل شیده     تعدادی از استادان آمار دانشگاه

های گوناگونی در این گروه حاکم بیود و از         از یک طرف سلیقه.  بودند

های اول انقالب و در پیی آن انیقیالب               وتاب سال طرف دیگر نیز تب

اینجا بود که شخصیییت جیذاب      .  داد فرهنگی جو را تحت تأثیر قرار می

تنها تدریجاً به یکدستی و  ای یافت و گروه نه دکتر مشکانی نقش برجسته

هیا   ایفای نقش علمی نایل شد، بلکه با جذب استادانی از سایر دانشیگیاه  

مانند دکتر سیامک نوربلوچی از دانشگاه شهید چمران اهواز و شیادروان  

دکتر علی عمیدی استاد بازنشستۀ آمار همین دانشگاه و وییراسیتیار و        

مترجم برجستۀ مرکز نشر دانشگاهی،  به تقویت خود پرداخت و چهیرۀ  

 .علمی شاخصی به خود گرفت

دکتر مشکانی یکی از همراهان نسلی بود که پیش استادان نسل اول     

ای بود کیه     آمار درس خواند، تحصیالتش در دهۀ چهل همزمان با دوره

دادنید و     های کارشناسی خود را گستیرش میی     های اصلی دوره دانشگاه

شدند، و  ها ازجمله آمار دایر می های کارشناسی ارشد در اغلب رشته دوره

التحصیالن  غالبیاً   سپس در دهۀ  پنجاه همراه با تعداد پرشماری از فارغ

های کارشناسی  برای ادامۀ تحصیل به خارج اعزام شدند و در ایین   دوره

خصوص اواخر آن که با وقو  انقالب توأم بود، به قصد خیدمیت    دهه و به

ها   های پنجاه و شصت دانشگاه فصل مشترک دهه.  گشتند به کشور بازمی

.  ای برای آنها ترسیم کیرد    شاهد وقو  انقالب فرهنگی بود که چهرۀ تازه

دکتر مشکانی، به طوری که دیدیم، تقدیر این بود که بیه گیروه آمیار          

دانشگاه شهید بهشتی ملحق شود، اما اینجا برای او پایگاهی برای بسیط  

ها،  در زمان انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه.  خدمت در تمام ایران بود

( نیدرت تیألیییف         و به)  ها، ترجمه  کار موظف اکثریت استادان دانشگاه

  .های درسی بود کتاب

ها را بیه   ستاد انقالب فرهنگی که در این زمان مدیریت اصلی دانشگاه    

داشت که از بین “  کمیتۀ تألیف و ترجمه” عهده داشت، تشکیالتی به نام 

هایی که خود استادان برای ترجمه یا احیانًا تألییف پیییشینیهیاد          کتاب

دکتر .  کرد های مناسب را انتخاب و به استادان واگذار می دادند، کتاب می

مشکانی یکی از اعضای این کمیته بود و سلیقۀ خوب او در انیتیخیاب        

ای که  های اولیه شود از فهرست کتاب روز را می های استاندارد و به کتاب

بعدها با تشکیییل کیمیییتیۀ         .  برای ترجمه انتخاب شدند، تشخید داد

ریزی، عضو و مسئول این کمیته شید   عالی برنامه ریزی آمار شورای برنامه

هیای درسیی       و همراه با گروهی از آماردانان کشور به بازنگری بیرنیامیه   

های کارشناسی ارشید و       های دوره های کارشناسی و تدوین برنامه دوره

 .دکترا پرداخت
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های درسی مطابق با استانداردهیای   در عین جدیت برای تدوین برنامه   

رایج، از در نظر گرفتن نیازهای خاص کاربران عمدۀ آمار در کشور غافل 

با مشورت با مسئوالن وقت مرکز آمار ایران و بانک مرکیزی، دورۀ    .  نبود

ریزی کیرد و بیرای          را پی“  اجتماعی  -آمار اقتصادی” کارشناسی ارشد 

سنجی امیروزی   ای کشور، رشتۀ بیم های بیمه پاسخگویی به نیاز سازمان

درنگ و با وجود کمبود  طراحی و هر دو رشته را  بی“  آمار بیمه” را با نام 

 . اندازی کرد استاد با عزمی راسخ در دانشگاه شهید بهشتی راه

دکتر مشکانی فردی بود که به  طور  طبیییعیی و بیا تیوجیه بیه                    

استعدادهای جبلی گوناگونی که داشت، به هر محفل علیمیی کیه بیه         

شد و او بیه قصید      کرد، دعوت می ای  با آمار و ریاضی ربط پیدا می گونه

عضویت در   :  داد ندرت پاسخ منفی برای حضور و مساعدت می خدمت به

شورای فرهنگ دانشنامگی ریاضی، شورای فرهنگ دانشنامیگیی آمیار،      

ها، عضیوییت    های این دانشنامه ترجمه و ویرایش تعداد کثیری از مدخل

ها، عضویت در کارگروه   گزینی مربوط به این دانشنامه های واژه در کمیته

ریاضی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضویت در شورای اولییۀ گیروه     

توجهی  ریاضی و آمار مرکز نشر دانشگاهی و ترجمه و ویرایش تعداد قابل

 ... .کتاب آمار، 

ترین اقدامات دکتر مشکانی تدارک تأسیس انجمن  اما یکی از شاخد    

ای پیشنهادی  برای این انجمن فراهم آورده و  او اساسنامه. آمار ایران بود

ای از متخصصان و فعاالن آمار که برای برپایی اولیین   با هماهنگی با عده

ویکمین کینیفیرانیس رییاضیی          مجم  آماردانان کشور در حاشیۀ بیست

به برکت وجیود ایین       .  مقدمات تأسیس انجمن آمار ایران را فراهم کرد

ها و  های جدید آمار کشور با شاغلین آمار در دانشگاه انجمن اعضای گروه

های آماری کشور آشنایی پیدا کرده مقدمات همکاری آنیهیا در      سازمان

های کاری انجمن فراهم آمد و این انجمن محمیلیی بیرای       انوا   بخش

ریزی همۀ  آشنایی و تبادل نظر بین آماردانان سراسر کشور به منظور پی

به پاس این خدمات، دکتر مشکانی به عنوان . های آماری آتی شد فعالیت

که خیدمیات او       –اولین رئیس و دکتر جواد بهبودیان از دانشگاه شیراز 

هم در پرورش دانشجویان و پیشبرد ریاضیات و آمار کشیور از ییادهیا        

با اکثریت آرا به عنوان اولین نایب رئیس انجمن انتیخیاب     -نخواهد رفت

 .شدند

اما اولین کنفرانس آمار کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان، شکوهی دیگر 

قریب به اتفیاق اسیتیادان        –ها  نسل فعال در آمار در همۀ بخش.  داشت

شاغل در دانشگاهها، جم  کثیری از کارشناسان اجرایی امار در میرکیز     

، کارشناسان آمیار بیانیک        ( همراه با هیئت رئیسۀ این مرکز) آمار ایران 

ای دیگر از مؤسسات کشور در این کینیفیرانیس حضیور           مرکزی و عده

اتفاق جالب دعوت از آماردانان نسل اول کشور شیامیل دکیتیر       .  داشتند

دکتر قییینیی بیا       : نوری به منظور تجلیل از آنها بود قینی و دکتر خواجه

وجود بیماری حضور پیدا کرد و در همۀ جلسات حاضر بود، اما دکیتیر     

نظیر او مان  از این شده  خواجه نوری عذر خواسته بود؛ وجدان کاری بی

که گویا در آن زمان تعهد تیدرییس     –های درسی خود را  بود که کالس

 .تعطیل و در کنفرانس حضور پیدا کند  -در آنها داده بود

دکتر مشکانی بعد از بازنشستگی برای همراهی با فرزندان، که بیرای       

تحصیل به خارج رفته و به اقتضای شرایط آنجا ماندگار شده بودند، بیه    

بیه قیول     .  خارج از کشور رفت، اما جسمش آنجا و رهنش اینیجیا بیود     

خانمشان مانند روزهای اشتغال در ایران، صبح زود پشیت میییز کیار         

تر، داوری مقاالت متعددی کیه   و بسیار مهم  –رفت و تألیف و ترجمه  می

در این کیار  .  کرد را آغاز می  –شد  از مجالت مختلف به ایشان ارسال می

کرد که تا آنیجیا    تالش می.  کرد ویژه مانند یک معلم و راهنما عمل می به

که ممکن باشد، مقاله را رد نکند، به شرط اینکه نویسنیده هیمیراهیی       

در این مدت .  دردبخور داشته باشد کاملی برای تبدیل کار به یک چیز به

هیای   ای را ترجمه یا تألییف کیرد کیه کیتیاب            های بسیار ارزنده کتاب

و نظیرییۀ     -که برندۀ جایزۀ کتاب سال شد  –های فلسفی احتمال  نظریه

 .خوان دربارۀ نظریۀ بیزی آمار از جملۀ آنها بودند کتابی عامه –جاویدان 

دکتر مشکانی حدوداً نیمی از سال را در آمریکا و نصف دیگیر را در          

اول آبیان و روز        –استثنای امسال  به  –تقریباً همیشه .  گذراند ایران می

آمار را در ایران بود و یکی دو جا و از جمله در دانشگاه شهید بهشتی به 

میعیمیوالً ییک       .  افکنید  کرد و شور آمار درمی این مناسبت سخنرانی می

پیرداخیت و بیعیدآ          ای را به استراحت و کم کردن رنج سفر میی    هفته

پرسییید و      گرفت و احوالی می یک با دوستان و آشنایان تماس می به یک

ها با من معموالً از آخریین   در این تماس.  گذاشت احیاناً قرار دیداری می

در تیمیاس     .  گفیت  کارهایی که انجام داده یا مشغول آنها بود، سخن می

تلفنی امسالش گفت مشغول ترجمۀ کتابی با مؤلفیان روسیی شیامیل         

یکی دو کتاب مسائل احتمال روسی .  ای از مسائل احتمال است مجموعه

قرار بود دو روز دیگر که قرار بود طبق .  را اسم بردم، گفت نه اینها نیست

معمول برای دیدن همکاران گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی به دانشگاه 

بیاید، مشخصات دقیقتر آن را هم همراه بیاورد، اما این دییدار هیرگیز        

 .صد افسوس که برای همیشه رفت. مقدور نشد

 

 تحمد قاطم وحیدی اصل، اطتاد دانشگاه شلید بلشتی 
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 : گیریم ها در بیم سنجی را پی می بخش شخصیت

، پژوهش های الیزور رایت      9444در سفری کاری به انگلستان درسال        

برای شرکت بیمه عمر بیمارستان ماساچوست او را به بورس سهام                

های افراد   نامه وی در آنجا شاهد حراج بیمه       .  پادشاهی لندن کشاند   

اما هیچ  .  شان را بپردازند   توانستند حق بیمه    تنگدستی شد که دیگر نمی    

ها درج نشده بود که مبلغی برای این گونه لغو               نامه اجباری در بیمه  

عدالتی  چنین وضعیتی به مثابه یک بی     .  گذاران بپردازند   ها به بیمه    بیمه

هول انگیز، رایت را به شدت تکان داد و به آمریکا برگشت که اقدامی                 

 . علیه آن به عمل آورد

رایت که با مبارزات دیگر خود در خصوص بردگی، مصرف الکل و تعرفه              

. ها مشغول بود تا هشت سال بعد فرصت نیافت که به بیمه عمر بپردازد              

های ارزشگذاری   ای از جدول   سپس برای شش شرکت بیمه، مجموعه      

دادند  هایی را نشان می    ها میزان رخیره   این جدول .  خالد را تهیه کرد   

ها و سابقه    نامه که هر شرکت باید در پایان هر سال از مدت انوا  بیمه             

با یاری پسرش والتر و      .  رایت بسیار پرکار بود    .   کرد آنها نگهداری می  

ها را طی    جدول  -سنج شدند  که بعدا هردوی آنان بیم      -دخترش لوسی 

حجم شگفت انگیز این کار و شمار محاسبات آن را      . دو سال تکمیل کرد

صفحه   322توان از این واقعیت در یافت که اثر منتشر شده شامل               می

های رایت   شد که جدول   محاسبات ارزشگذاری خالد بود و برآورد می       

سنج  ها را ده بار سریعتر از بیم       ساخت جواب  هر کارمند ناماهر را قادر می

ها  افزون بر آن، جدول   .  ای بدون استفاده از جدول به دست آورد         حرفه

ساخت که بدانند    برای مدیران و اعضای هیئت مدیره امکانی فراهم می         

 .گذرد و خودشان بفهمند که شرکت توانگر است یا نه در شرکت چه می

های  های بیمه هم در کانادا و هم در ایالت         رایت به عنوان مشاور شرکت    

های کسب   کانون توفان   9445متحده کار کرد و تا زمان مرگش به سال          

وی حتی احترام و ستایش بیم سنجانی را کسب کرد که . و کار بیمه بود

های وی نبودند، مثل اساسی درست برای بخشی از          موافق برخی اندیشه  

شان را لغوکرده    گذارانی که  بیمه     ها که باید به بیمه      رخیره بیمه نامه  

وی بیش از هر کس دیگر مسئول اجبار             .  شد بودند پس داده می     

تر به عنوان یک حق با          های بیمه به رفتاری سخاوتمندانه        شرکت

کردند؛ به جای آنکه مبلغ       گذارانی بود که بیمه شان را لغو می           بیمه

 9499در سال    .  ها واگذار شود    پرداختی به آنها به سخاوت شرکت        

گذاران ماساچوست را قان  کرد که قانونی با مفهوم و محتوای فوق             قانون

 9491در سال    .  های بومی ماساچوست تصویب کنند       در باره شرکت   

چند سالی  .  های غیر بومی به تصویب رسید       قانونی مشابه برای شرکت   

پس از  .  های دیگر نیز به مجریان این قانون پیوستند         نگذشت که ایالت  

ساختند، یا ادامه مبلغ     ای که نقدینگی را فراهم می      آن مبالغ غیرجریمه  

کردند، یا پرداختی کامل بیمه عمر را          اسمی بیمه نامه را ممکن می       

های  دادند اساسی مورد قبول در همه جای کانادا و ایالت             کاهش می 

 .  متحده شد

سنجان شرو  کردند که توجه خود را معطوف         تقریبا در همان زمان بیم    

هایی بود برای تخصید      به موضوعی دیگر کنند و آن تعیین فرمول          

های بیمه متقابلی که      های شرکت  عادالنه سود سهام برای بیمه نامه       

گذاران دارای   شان پرداخت سود نهایی به بیمه       های محافطه کارانه   نرخ

به استثنای شرکت بیمه    .  مازاد پول را به شکل سود سهام پذیرفته بودند   

های  های سود سهام خود را بر اساس الگوی پاداش         عمر کانادا که فرمول   

های بیمه متقابل در      معکوس بریتانیایی بنا نهاده بود، عمل شرکت         

آمریکای شمالی این بود که سود سهام را برابر با در صدی از حق بیمه                

این سامانه آشکارا ناعادالنه از آب در آمد، به            .  پرداخت شده بپردازند  

ای به سرعت رشد کردند و سن             های بیمه  ویژه زمانی که برنامه     

 . گذاران طیفی گسترده را پوشاند بیمه

ای “رده”مساوات آرمانی نوعی مقیاس مبتنی بر سود سهام بود که از هر  

گذاران که برحسب سن ورود به سامانه، سابقه بیمه نامه، نو                از بیمه 

های مرگ   ای از هزینه   شدند، سهم منصفانه   بندی می  بیمه، و غیره رسته   

های شرکت را بخواهد و بقیه       ها، و هزینه   نامه و میر، تشکیل رخیره بیمه    

در مورد توزی    .  حق بیمه ناخالد را به صورت سود سهام  دریافت کنند          

سنج شرکت  سود سهام شرکت بیمه متقابل، دیوید پارکز فکلر معاون بیم

آنچه را به عنوان برنامه مشارکت تخصید سود سهام مشهور شد، ابدا             

 . کرد

جویی  صرفه:  کرد این برنامه، سود سهام را متشکل از سه جزء تصور می           

ای که مرگ و میرشان کمتر از جدول “ رده”ناشی از مرگ و میر اعضای 

جویی ناشی از درآمدهای       بینی شده بود؛ صرفه      مرگ و میر پیش     

ای که از نرخ سود مفروض      “رده”گذاری و مازاد قابل انتساب به         سرمایه

ای که کمتر از    “رده”های مربوط به     جویی در هزینه   باالتر بودند؛ و صرفه   

یا باال بردن حق بیمه به حق بیمه “ بارگذاری”های مفروض هنگام  هزینه

ها و پیشامدهای غیر منتظره      خالد اضافه شده بودند تا از عهده هزینه        

برنامه مشارکت که به نام فرمول سه عاملی نیز مشهور است به             .   برآیند

های بیمه عمر آمریکای شمالی قبول عام یافت         زودی در سراسر شرکت   

اما توجه به مبالغ     .  شود و هنوز هم به گستردگی به کار گرفته می            

الشعا  یک ابدا      ای و سود سهام عادالنه برای مدتی تحت            ناجریمه

انقالبی قرار گرفت که در همان سال مربوط به فرمول سود سهام                   

 . مشارکتی شرکت بیمه عمر متقابل ظاهر شد

 سنجی ی بیم ی تاریخچه ادامه
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های متحده برای آنکه از عهده رقابتی که         انجمن بیمه عمر عادالنه ایالت    

مقیاس سود باالی سهام شرکت بیمه عمر متقابل به وجود آورده بود بر               

آید، مبنای تونتین را برای پرداخت سود سهام اختیار کرد و در خالل                

هیچ سودی به      -سال  32، یا    95،  92  -دوره به اصطالح تونتینی     

به بیمه گذارانی که بیمه خود را لغو           .  گذاران پرداخت نمی شد     بیمه

ها  به جای این پرداخت   .  کردند نیز مبلغ مربوط به لغوداده نمی شد         می

شد تا پایان دوره توننتینی مشخد روی هم          پولی که باید پرداخت می     

هایشان  نامه گذارانی که هنوز زنده مانده بودند و بیمه        انباشته شده به بیمه 

شان را لغو    کسانی که بیمه  .  شد را فعال نگه داشته بودند پرداخت می        

گذارانی که در طی دوره تونتینی مرده بودند چیزی          کرده و رینفعان بیمه   

های تونتینی بعدی،    نامه در بیمه .  کردند از مبالغ انباشته شده دریافت نمی     

 . تنها سود سهام نگهداری شده و در صندوق تونتینی انباشته می شدند

اما .  سود سهام تونتینی شکافی تلخ در کسب و کار بیمه پدید آورد                 

سنجی ایجاد شد بیشتر جنبه اخالقی          مشکالتی که برای حرفه بیم      

حتی الیزور رایت اعتراف کرد که سود سهام         .  داشتند تا جنبه ریاضیاتی   

سنجان پیشرو در     بیم.  اند تونتینی از نظر ریاضی به قدر کافی درست          

شپارد هومنز که بعد از یک دعوا با        .  مقابل تونتین موضعی مخالف گرفتند 

مخالف سرسخت گیل، رئیس شرکت بیمه متقابل عمر به نام وینستون،             

آنجا را ترک کرده و به شرکت عادالنه پیوسته بود و معمار اصلی برنامه                

اشخاص دیگر آن را اخترا      .  تونتین بود به طور ضمنی به آن باور داشت         

الیزور رایت در عین حال که به درستی ریاضیاتی آن      . دانستند شیطان می

که تنها کارش   “   آدم خواری بیمه عمر   ”کرد آن را به عنوان        اعتراف می 

تر کردن بخش ثروتمند شرکت همراه با فقیر کردن بخش فقیر                 غنی

 .کرد شرکت بود محکوم می

چنانکه بعدها معلوم شد، برنامه تونتین بخش عمده آنچه را ممکن بود از             

داد جز آنکه    تر نمی  گذاران غنی  گذاران فقیرتر گرفته باشد به بیمه       بیمه

آنان در بین کسانی بودند و در موقعیتی قرار داشتند که از بریز و                      

ها منتفغ   های تونتینی تشکیل شده در برخی شرکت        های صندوق  بپاش

 . قواعد سود سهام تونتینی متعاقبا غیر قانونی شناخته شدند. شدند می

 : توضیحات

کند درآمد   اساسی است که فرض می      :  اساس ارزشگذاری خالد    .1

ای خاص خواهد بود به این معنی  ها مبتنی بر پایه حاصل از حق بیمه

ها و پیشامدهای غیر منتظره      مربوط به هزینه  “  بارگذاری”که هر نو     

تر از   ای قوی  این کار طبیعتا به پایه     .  کند را از محاسبات حذف می     

های  شود کل حق بیمه     ها نسبت به زمانی که فرض می          رخیره

ناخالد برای تعهدات خسارتی در دسترس خواهند بود، منجر می            

 .شود

شرکت بیمه عمر کانادا سود سهام را هر پنج سال یک بار اعالم                   .2

گذار مبلغی اضافی مربوط به بیمه تمام عمر کامال    به هر بیمه. کرد می

های  نامه و شمار حق بیمه     پرداخت شده و وابسته به مبلغ اولیه بیمه       

برای مثال، در مورد    .  شد پرداخت شده از زمان آخرین اعالم داده می       

دالر که برایش یک بار       9222ای با میلغ     بیمه نامه   9445اعالم سال   

 39.35یا  %    35.4حق بیمه ساالنه پرداخت شده بود، اضافه پاداش            

ای که برایش دو بار حق بیمه           نامه به بیمه .  کرد دالر دریافت می   

شد و به همین     ساالنه پرداخت شده بود دو برابر آن مبلغ  داده می           

کسانی که پنج بار حق بیمه ساالنه پرداخته بودند . گونه برای دیگران

های با سابقه بیشتر پنج برابر آن مبلغ را دریافت            همراه با بیمه نامه   

 .داشتند می

این واژه از نام لورنزو تونتی، بانکدار اهل ناپل ایتالیا مشتق             :  تونتین .3

کرد الگویی برای    وی در زمانی که در پاریس زندگی می        .  شده است 

برنامه اصلی ربطی به بیمه      .  جم  کردن پول برای دولت ابدا  کرد       

ای  در این برنامه هر عضو یک صندوق سرمایه              .  عمر نداشت  

کرد که مبلغ آن با      گذاشت و از سود آن یک سالیانی دریافت می         می

یافت به طوری که  مرگ اعضای دیگر و کاهش شمار اعضا افزایش می

در زمان  .  کرد آخرین عضو بازمانده کل در آمد صندوق را دریافت می         

. شد مرگ آخرین بازمانده بقیه موجودی صندوق به دولت داده می           

سال طول کشید و        4تونتینی که لویی چهاردهم تاسیس کرد           

 9522دالر از سرمایه گذاری اولیه         291522آخرین بازمانده مبلغ    

 .دالر نصیبش شد

 

 

 

 

 

 

 

هسفًا شاح کوتاهی از طابقه و کارهای آتوزشی، پژوهشی و              

 .تان باای خوانندگان بیان بفاتایید اجاایی

التحصیل کارشناسی آمار دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی             من فارغ 

از سال  .  دانشکده اکو هستم    -ارشد اکچوئری از دانشگاه عالمه طباطبایی     

یک .  کارم را در صنعت بیمه و در شرکت بیمه ملت شرو  کردم               9241

 . سال در قسمت ارتباط با مشتریان بیمه ملت بودم

  تحمد رضا تشکانی، اطتاد بازنشسته دانشگاه شلید بلشتی 

 : مصاحبه با خانم مژده موسوی
 تای زندگی مدیر بیمه
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های   های زندگی وارد مدیریت بیمه  عنوان کارشناس بیمه  به 9212از سال 

های زندگی مشغول بکار      عنوان اکچوئر بیمه      زندگی شدم و بعد از آن به       

های زندگی هم در بخش صدور و هم در            در واق  در مدیریت بیمه    .  شدم

بخش خسارت و نیز محاسبات اکچوئری و طراحی محصول فعالیت                

در شرکت بیمه زندگی خاورمیانه       9211تا سال     9215از سال   .  کردم  می

. عنوان معاون مدیریت طراحی و محاسبات محصول مشغول به کار بودم  به

های دوران    نامه  در مورد کارهای پژوهشی طی این مدت بجز پایان             

لیسانس و کارشناسی ارشد کار پژوهشی که خروجی آن مقاله علمی               

که هم در بیمه ملت هم در بیمه           جایی  ام اما کالً از آن       باشد انجام نداده  

خاورمیانه و کم و بیش بیمه رازی ما به دنبال ارائه محصوالت جدید در                

های زندگی بودیم، بیشتر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی من در            حوزه بیمه 

راستای طراحی محصوالت جدید بود که منجر به ایجاد محصوالت جدید           

زندگی و دریافت مجوز از بیمه مرکزی شده و من سعی کردم مسیر                  

. کارهای پژوهشی را به سمت کارهای عملی و اجرایی و عینی سوق دهم             

های متعددی نقش داشتم      البته در دوران دانشجویی نیز در ترجمه کتاب       

های چارتر بود که توسط        ها دو جلد از مجموعه کتاب        که از جمله آن    

 . پژوهشکده بیمه به چاپ رسیده است

 اید؟ هایی از اکچوئای بیشتا بعاهیم داشته در چه شاخه

های زندگی شرو  کردم      که کارم را در صنعت بیمه با بیمه         با توجه به این   

مند شدم و تمام فعالیتم در        به این شاخه از دانش اکچوئری بسیار عالقه        

های زندگی معطوف شده و به همین علت          ام به بیمه    ساله  1دوران کاری   

 . های اکچوئری فعالیت خاصی نداشتم شاخهدر سایر 

های   با رشته اکچوئای، به اکچوئاها آشنایی با چه حوزه             عالوه

 کنید؟ دیگای را پیشنلاد تی

که بر اساس الزامات      ها این است که عالوه بر این       پیشنهاد من به اکچوئری

این رشته باید مسلط به بحث محاسبات و درواق  تحلیل داده و                     

های اکچوئری خود در دانشگاه باشند، حتمًا در هر کجا که                   آموخته

مشغول به کار هستند چه صنعت بیمه و چه خارج از صنعت بیمه مانند               

های بازنشستگی این توانایی را       ها و سایر موسسات مالی و یا صندوق         بانک

بتوانند استفاده    sqlافزارهای دیتابیسی مانند       داشته باشند که از نرم      

 یا  Rافزار آماری و زبان برنامه نویسی مثل           کنند و همچنین به یک نرم      

کنند، مسلط    پایتون که در حال حاضر اکثر اکچوئرها از آن استفاده می            

ای تحلیل داده     ترین کار یک اکچوئر در هر حوزه        باشند چون در واق  مهم    

. خورند  است و اگر در این زمینه مسلط نباشند، قاعدتًا به مشکل برمی              

ی دیگری آشنا شوند      که بخواهند با چه حوزه      پیشنهاد دیگرم در مورد این  

یا یاد بگیرند برای اکچوئرهایی که به خصوص در حوزه طراحی محصول و 

کنند، آشنایی با مفاهیم اولیه فرآیندهای        گذاری محصوالت کار می     یا نرخ 

ها در این زمینه      تواند به آن    کنم که می    وکار و بازاریابی را توصیه می       کسب

 . بسیار کمک کند

ها به عنوان اکچوئا در صنعم بیمه ایاان           که طال   با توجه به این   

اید، چه کارهایی باای ابزایش حوزه بعاهیم یا در            بعاهیم داشته 

 اید؟  جلم خدتم به این رشته در صنعم بیمه ایاان انجام داده

که بیشتر دوران     در پاسخ به این سوال باید بگویم که با توجه به این               

عنوان یک اکچوئر       های زندگی و به     عنوان یک کارشناس بیمه       فعالیتم را به  

های   ام که با ارائه گزارش       مشغول به کار بودم تمام تالش خود را کرده          

های مرتبط منجر شود،       گیری درست در حوزه      تحلیلی که به تصمیم    

هایی که در     جایگاه اکچوئری را به نوعی به مدیران و مدیران ارشد شرکت          

های   ام نشان دهم و حتی در حال حاضر که مدیر بیمه            ها مشغول بوده    آن

های علمی و بر      ام با تحلیل    زندگی هستم نیز در مواق  الزم سعی کرده        

ها در حوزه فعالیت      ها راهنمایی درستی برای تصمیم گیری        اساس داده 

ام تا در توان خود ثابت کنم که          بدین ترتیب سعی کرده   .  خود فراهم کنم  

تواند در راستای رشد       اکچوئرها توانمندی علمی و دانشی دارند که می         

های ارزشمند اکچوئری و مالی و        صنعت بیمه، رشد شرکت، و ارائه تحلیل      

 . ریسکی کمک شایانی کنند

یکی از اهداف انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان باگزاری               

به نظا شما اتکان چنین      .  های تخصصی اکچوئای اطم      آزتون

 کاری وجود دارد؟

های تخصصی    هایی در دنیا هستند که آزمون          در حال حاضر انجمن    

ها در واق      که این   IFOAو    SOAکنند مانند     اکچوئری را برگزار می    

ها و مدارکی که      های آن   شده در دنیا هستند و آزمون       های شناخته   انجمن

کنند، مورد قبول در سرتاسر دنیاست و بسیار معتبر              به افراد اعطا می    

هایی که در ایران هستیم و یا حداقل برای            هستند ولی برای ما اکچوئری    

ها بودم، مشکالت زیادی برای       خود من که داوطلب شرکت در این آزمون       

های سنگین مسافرت به      ها و نیز هزینه     ها به دلیل تحریم     شرکت در آن  

کشور ثالث و هزینه شرکت در آزمون وجود داشت، در نتیجه اگر انجمنی           

های استانداردی در حوزه اکچوئری به        داخل ایران باشد که بتواند آزمون     

های   ها و ارگان    صورت تخصصی برگزار کند که مورد قبول تمام سازمان         

داخلی مرتبط باشد، مطمئنا در تربیت اکچوئرهای قابلی که بخواهند در            

به نظر  .  داخل کشور کار و فعالیت داشته باشند، بسیار کمک کننده است          

البته باید  .  من مطمئنًا امکان چنین کاری توسط انجمن وجود دارد             

ها مثل بیمه مرکزی، اساتید و دانش آموختگان باسوادی  سری سازمان یک

که ما در این رشته داریم و یا از اکچوئرهایی که در حال حاضر در صنعت            

های مهمی مشغول به کار هستند، در این راه همکاری و               بیمه در سمت  

ها باید از استانداردهای الزم       همچنین به نظرم این آزمون    .  همراهی کنند 

های   کند و بحث     های تئوری کفایت نمی      برخوردار باشد، و فقط بحث     

نویسی نیز    افزارهای آماری و زبان برنامه      ها و نرم    عملی نظیر کار با برنامه    

. های مربوط به بازارها و ابزارهای مالی باید مد نظر قرار بگیرد             حتی بحث 

نظر هستند، دست به      کنند و صاحب    اگر افرادی که در این حوزه کار می        

اما امیدوارم که همه . دست هم بدهند  مطمئناً امکان برگزاری وجود دارد

ها از یک      ها دیده شود که این آزمون          ابعاد مختلف در این آزمون       

ها   استانداردی برخوردار شوند که حداقل شخصی که در این آزمون               

شود، چه از لحاظ علمی و چه به لحاظ عملی             کند و قبول می     شرکت می 

 . از استاندارد الزم برخوردار باشد
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 بینید؟ آینده این تخصص را در ایاان چگونه تی

ها   های جدیدی که وظایف اکچوئری     نامه  با توجه به تصویب قوانین و آیین      

های بیمه به سمتی      کند، شرکت   تر می   ها روزبه روز پررنگ     را در شرکت  

روند که به دنبال جذب اکچوئرهای توانمند در صنعت بیمه خواهد                می

 . رفت

و هر چه اکچوئرها بتوانند سطح دانش خود را در زمینه دانش اکچوئری               

توانند تاثیر    می.  های خود در دانشگاه کفایت نکنند        باال برده و به آموخته    

خود در مورد حل مسائل روز صنعت بیمه در حوزه اکچوئری را باال برده و          

هم به صنعت بیمه کمک شایانی بکنند و هم جایگاه این حرفه را بیش از                

من با شرایط فعلی آینده روشنی را برای خود و                .  پیش ارتقاء دهند   

 .کنم بینی می همکارانم در این صنعت پیش

بینید؟   ی انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان را چگونه تی            آینده

 .کنید هایی باای پیشابم این انجمن در کشور پیشنلاد تی چه راه

که این انجمن تنها انجمن فعال در سطح کشور    به نظر بنده با توجه به این

تواند کمک زیادی به پیشرفت این حرفه در           در حوزه اکچوئری است، می    

سطح صنعت بکند و جایگاه خود را نیز روزبه روز اثرگذارتر و پررنگ تر                 

تواند انجام دهد کمک در تعیین مقررات و           از جمله کارهایی که می    .  کند

های مناسب در حوزه مرتبط با اکچوئری و نیز برگزاری و یا                  نامه  آیین  

های اکچوئری استاندارد برای تربیت اکچوئر به لحاظ           مشارکت در آزمون  

 .ای است چه اکچوئرهای داخلی و چه اکچوئرهای رسمی حرفه

 .در آخا اگا تسلبی یا پیشنلادی دارید هسفاً بفاتایید

خواهم   در همین جا از تمامی دوستان اکچوئری می       .  عرض خواستی ندارم  

که به سهم خود در ارتقای این دانش نوپا در کشور تالش کنند و برای                  

 . کنم همگی آرزوی موفقیت می

 مصاحبه از فاطمه نصیری

 چکیده

. بر خالف تصور عمومی ریسک یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است              

برای تبدیل کردن یک ریسک به فرصت باید آن ریسک شناسایی و                  

کنیم که    خوشبختانه یا متاسفانه ما در کشوری زندگی می        .  مدیریت شود 

واضح است  .  های آن از نُرم و استاندارد جهانی بسیار بیشتر است             ریسک

ها به    که برای ارتقاء سطح کیفی و کمی شهروندان خود، باید این ریسک            

یابی به این مهم، کشور ما         برای دست .  درستی شناسایی و مدیریت شوند    

این مقاله به الزامات، روندها و         .  نیازمند یک آزمایشگاه ریسک است       

 .  پردازد های این آزمایشگاه می ماموریت

 تقدته .1

های انسان با درجاتی از ریسک و عدم اطمینان               تقریباً تمامی فعالیت   

بر خالف تصور عمومی ریسک یک تهدید نیست بلکه یک               .همراه است 

فردی را تصور کنید که ریسک نوسانات بازار بورس را                .  فرصت است 

اگر او به   .  کند  گذاری می   پذیرفته و اندوخته خود را در این بازار سرمایه          

گذاری کرده    خوبی نوسانات بازار را شناخته و بر اساس آن اقدام به سرمایه           

( نظیر بانک )باشد، سود او نسبت به فردی که در یک بازار بدون ریسک               

به همین دلیل   .  گذاری کرده است، به مراتب بیشتر خواهد بود            سرمایه

برای تبدیل کردن یک    »:  گویند  است که صاحب نظران حوزه ریسک می       

 .«ریسک به یک فرصت باید آن ریسک شناسایی و مدیریت شود                  

های آن    کنیم که ریسک    خوشبختانه یا متاسفانه ما در کشوری زندگی می       

واضح است که برای ارتقاء      .  از نُرم و استاندارد جهانی بسیار بیشتر است         

ها به درستی     سطح کیفی و کمی زندگی شهروندان خود، باید این ریسک          

یابی به این مهم، کشور ما نیازمند          برای دست .  شناسایی و مدیریت شوند   

 . یک آزمایشگاه ملی ریسک است

کشورهای توسعه یافته بسیار قبل از ما به اهمیت وجود این آزمایشگاه               

اولین آزمایشگاه ریسک   .  اند  واقف و آنرا در کشورهای خود تاسیس کرده        

دانشکده ریاضی دانشگاه زویخ، کشور سویس، با هدف            9114سال      در

ای به کمک تلفیقی از تحقیقات            مدیریت ریسک های مالی و بیمه         

این .  دانشگاهی و نوآوری های صنعتی، تحت نظارت دولت ایجاد شد              

آزمایشگاه یک مرکز بین رشته ای است که بر روی جنبه های کمی                   

در کنار تحقیق   .  سنجی تمرکز کرده است      ریسک، الگوسازی مالی و بیم     

این مرکز به آموزش، مشاوره و برگزاری رویدادهای علمی و صنعتی در               

 . مورد ریسک نیز مبادرت می ورزد

 سایت این آزمایشگاه اهداف اصلی آن  در وب

 گذاری و ارزیابی محصوالت بیمه ای قیمت 

 های معوق محاسبه رخایر خسارت 

 مدیریت ریسک کمی 

 مدل های خطی تمعیم یافته؛ نظریه باورمندی؛ 

  (پورتفو)بهینه سازی سبد داشتمان 

  (به کمک فرآیندهای تصادفی)مدل بندی ساختاری مالی 

 

نکته جالب توجه در مورد این آزمایشگاه متخصصان آن         .  اعالم شده است   

 Marioافرادی نظیر .  و تحقیقات انجام شده توسط این آزمایشگاه است        

Valentin Wüthrich ،Hans Bühlmann ،Gisler  Alois  وPaul 

Embrechts     سنجی هستند در این        نظران علم بیم     که جزء صاحب

همچنین بسیاری از تحقیقات کاربردی     .  یا دارند     آزمایشگاه حضور داشته  

های صنعت بیمه و مالی دنیا نظیر              این آزمایشگاه به سفارش غول       

swissQuant  ،Swiss Re  و  SCOR       در سطح جهانی انجام شده است .

نامه کارشناسی    در قالب یک پایان      3295مثاًل این آزمایشگاه در سال        

ارشد یک اوراق بهادار برای ریسک زلزله در استان یانان چین طراحی                

 Twelveگذاری    این تحقیق کاربردی به سفارش موسسه سرمایه        .  کرد

Capital سنجی  زیر نظر دو استاد برجسته علم بیمPaul Embrechts 

همچنین برخی از مناب  علمی و        .  انجام شد   Roman Muraviev  و 

برخی از  .  سنجی از دستاوردهای این آزمایشگاه است        دانشگاهی علم بیم  

 : آنها عبارتند از

 تا ضرورت و ماموریت: آزمایشگاه ملی ریسک
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 A Course in Credibility Theory and Its Applica-
tions  (Hans Bühlmann & Alois Gisler) 

 Financial Modeling, Actuarial Valuation and Sol-
vency in Insurance (Mario V. Wüthrich  & Mi-
chael Merz) 

 Stochastic Claims Reserving Methods in Insur-
ance (Mario V. Wüthrich & Michael Merz) 

 Market-Consistent Actuarial Valuation (Mario V. 
Wüthrich, Hans Bühlmann  & Hansjörg Furrer) 

 Quantitative Risk Management: Concepts, Tech-
niques and Tools (Alexander J. McNeil, Rüdiger 
Frey & Paul Embrechts) 

 High Risk Scenarios and Extremes: A Geometric 
Approach (Guus Balkema & Paul Embrechts) 

 
این آزمایشگاه در سال     .  دومین آزمایشگاه ریسک دانشگاه تورنتو است      

Algorithmics با حمایت مالی موسسه مدیریت ریسک             1996

Incorporated  همچنین این آزمایشگاه   .  در دانشگاه تورنتو افتتاح شد

هدف .   ایجاد نمود   3292های ریسک را در سال  شبکه جهانی آزمایشگاه

اصلی این آزمایشگاه و شبکه جهانی وابسته به آن، همراهی دانشگاه  با              

. بخش های مختلف صنعت به منظور راهبری پروژه های مالی است               

همانند آزمایشگاه ریسک زوریخ، آزمایشگاه ریسک تورنتو در سه                

با )های کاربردی     و پروژه (  در مرزهای دانش  )راستایی آموزش، پژوهش    

بازار هدف بانک ها، صندوق ها تامین سرمایه و صندوق های                      

 . در حال فعالیت است( بازنشستگی

بعد از آزمایشگاه ریسک تورنتو، آزمایشگاه زیادی، با اهدافی تقریباً                

ترین آنها، آزمایشگاه     برخی از معروف  .  مشابه، در سراسر دنیا افتتاح شد     

؛ آزمایشگاه ریسک   (توسط کمپانی آلیانز    9111در سال   )ریسک مونیخ   

در )؛ آزمایشگاه ریسک دانشگاه کمبریج      (9114در سال   )دانشگاه کرنل   

؛ (3222در سال   )؛ آزمایشگاه ریسک دانشگاه اتونوما اسپانیا  (9114سال 

؛ (3229در سال     )آزمایشگاه ریسک موسسه بین المللی قبرس              

؛ آزمایشگاه ریسک     (3229در سال     )آزمایشگاه ریسک ملی چین         

و  (  3292در سال   )؛ آزمایشگاه ریسک فنالند     (3292در سال   )دانمارک  

 . باشند می( 3299در سال )آزمایشگاه ریسک ملی استرالیا 

شاید بتوان دو آزمایشگاه ریسک استرالیا و دانمارک را دو آزمایشگاه               

های مالی    این دو آزمایشگاه تنها بر روی ریسک         .  ریسک ملی نامید   

های تغییر اقلیم، مهندسی، حمل و نقل،             ریسک.  اند  متمرکز نشده 

روی زندگی    های پیش     ترافیک، آلودگی هوا، کشاورزی، معادن، چالش      

. های فعالیت این دو آزمایشگاه ریسک هستند          شهری و غیره از حوزه     

سه دانشگاه در    )آزمایشگاه ریسک استرالیا با همکاری چهار دانشگاه           

و آزمایشگاه ریسک دانمارک با      (  استرالیا و یک دانشگاه در انگلستان       

. دهند همکاری دانشگاه تکنیکال دانمارک فعالیت خود را آغاز و ادامه می

های این دو آزمایشگاه تعریف       بر اساس نیازها روز جامعه و صنعت پروژه       

ها از آخرین      اند در انجام پروژه      آنها سعی کرده   .  شوند  و عملیاتی می   

به همین دلیل در ساختار     .  های علمی و عملی استفاده کنند        تکنولوژی

های نظیر بخش سایبری و هوش مصنوعی از            این دو آزمایشگاه بخش   

 .ای برخوردار هستند جایگاه ویژه

 ریسک تلی در ایاان آزتایشگاه .2

ضرورت تاسیس آزمایشگاه ریسک    ضاورت تاطیس آزتایشگاه      2-1

توان در دو راستای ضرورت قانونی و ضرورت ملی             ملی در ایران را می     

در ادامه این دو ضرورت مورد بررسی قرار             .  مورد بررسی قرار داد     

 .گیرند می

  سازی    الزام پیاده     9211در آبان ماه سال            :ضاورت قانونی

دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط اداره بورس به تمامی                 

به دنبال      این دستورالعمل .  های حاضر در بورس ابالغ شد        شرکت

گذاران، پیشگیری از وقو  تخلفات و           حمایت از حقوق سرمایه     

به زبان ساده    .  ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه است           

ها  حاکمیت شرکتی به معنی نظارت قوی بر مدیریت اجرایی شرکت         

به منظور اطمینان از اینکه کسب و کار آنها به طور کامل با سالمت              

واضح است    .پذیرد  و با توجه به مناف  تمامی ری نفعان انجام می           

اطمینان است،    ها همراه با نوعی ریسک و عدم        فعالیت تمامی شرکت  

های خود را به خوبی        ها برای اینکه بتوانند فعالیت       بنابراین شرکت 

به .  مدیریت کنند، نیازمند یک بخش یا یک اداره ریسک هستند            

سازی دستورالعمل حاکمیت شرکتی توسط یک         زبان دیگری پیاده  

های آن شرکت امری ناممکن        شرکت، بدون تحلیل دقیق ریسک     

های   های شرکت   نکته جالب توجه آن است که حوزه فعالیت        .  است

برای مثال صنای  مادر و عظیمی . حاضر در بورس بسیار متنو  است

ها تا صنای  خرد نظیر        ها، پتروشیمی   نظیر صنای  فوالد، پاالیشگاه   

واضح است این تحلیل      .  پروفیل پارس در بورس حضور دارند         

های این صنای  امری بسیار پیچیده است که بدون حضور               ریسک

 .های مختلف غیرممکن است تخصد

  خوشبختانه یا متاسفانه ما در کشوری زندگی            :  ضاورت تلی

های آن از ُنرم و استاندارد          رسد، ریسک   کنیم که به نظر می       می

های تغییرات اقلیم،     از یک طرف ریسک   .  جهانی بسیار بیشتر است   

آلودگی هوا، رشد تامتوازن جمعیت، تغییر هرم سنی و مشکالت              

های سیاسی و     های بازنشستگی گرفته و طرف دیگر ریسک         صندوق

اجتماعی باعث شده است، ضرورت وجود یک آزمایشگاه ریسک ملی 

 . بیشتر احساس شود

 های آزتایشگاه  تاتوریم 2-2

های   این آزمایشگاه با ابزارهای  علمی و عملی و با بکارگیری تکنولوژی            

مدل (  3)اندازه گیری ریسک؛    (  9)فعالیت خود، اقدام به         جدید در حوزه  

 . مدیریت ریسک می کند( 2)بندی و پیشگویی ریسک و 

ریسک های  (  9:  )های فعالیت این آزمایشگاه، عبارتند از       برخی از حوزه  

https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmics_Incorporated
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmics_Incorporated
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmics_Incorporated
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmics_Incorporated
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های سالمت و تغییرات هرم          ریسک(  4)های سایبری؛      ریسک(  2)

های  ریسک( 9)های مربوط به بالیا و فجای  طبیعی؛  ریسک( 5)جمعیت؛ 

این .  و غیره است   (  نظیر انرژی )های مهندسی      ریسک(  1)اجتماعی؛  

آزمایشگاه همچنین در دو حوزه آموش و مشاوره اقدام به فعالیت                  

 . کند می

های علمی ریسک     گیری ریسک، ابتدا استفاده از روش        در بخش اندازه  

دقیقاً مشخد    Mفاکتورها احصاء و ارتباط آنها در قالب ساختار ریسکی          

شده و  (  یا طراحی )گیری مشخد     سپس ابزار الزم برای اندازه    .  می شود 

در بخش  .  شود  گیری می   هر ریسک فاکتور به کمک آن ابزار اندازه           

شناسایی   Mبندی ساختار ریسکی      ترین روش مدل    بندی ریسک، مناسب    مدل

همچنین با کمک بخش مدیریت ریسک، چندین           .یابد  می(  یا توسعه )

گیری شده، طراحی و رفتار بلند        های اندازه   سناریو برای مواجه با ریسک    

 . گیرد مدت هر سناریو مورد ارزیابی قرار می

 

 های ریسک های باخی از آزتایشگاه طایم آدرس وب .3

https://risklab.ch/ 

https://www.risklab.com/en.html 

http://www.risklab.es/en/presentation.html 

http://www.risklab.dtu.dk/ 

https://www.transport.man.dtu.dk/english 

http://www.sustainability.man.dtu.dk/english 

http://www.innovation.man.dtu.dk/english 

http://www.ms.man.dtu.dk/ 

http://www.risklab.ca/index.html 

https://research.csiro.au/risklab/ 

 

 

 

 

 

 

 تقدته

عمر سنتی باید به آن توجه         های تمام   یکی از مسائل مهمی که در بیمه       

گذاران از نرخ بازده       اغلب بیمه .  گذاری است   داشت، نرخ بازده سرمایه    

که اگر در یک        گذاری خود اطالعی ندارند درصورتی         ساالنه سرمایه 

ای پایین    نامه  گذاری سنتی نرخ بازده بیمه       نامه زندگی و سرمایه      بیمه

بنابراین . گذار مبالغ زیادی را از دست خواهد داد باشد، در طی زمان بیمه

نگرید باید    گذاری می   اگر شما به بیمه زندگی به عنوان یک ابزار سرمایه          

ای   گذاری توجه ویژه    نامه زندگی، به بازدهی سرمایه      در زمان خرید بیمه   

های تعیین نرخ بازده     در این مقاله به معرفی برخی از روش       . داشته باشید

 .های زندگی پرداخته شده است گذاری در بیمه سرمایه

 بازده هینتون

توان برای تعیین نرخ  هایی است که می یکی از روش“ بازده لینتون”روش 

. گذاری در یک بیمه زندگی با رخیره ریاضی استفاده کرد             بازده سرمایه 

این روش توسط آلبرت نیلتون که یک اکچوئری معروف است، ارائه شده            

نامه زمانی باشد، میانگین نرخ بازده ساالنه        طبق این روش اگر بیمه. است

این روش بر اساس    .  شود  نامه در نظر گرفته می      در طول مدت زمان بیمه    

کند که در یک بیمه زندگی با رخیره ریاضی، هم               این فرض عمل می    

به .  گذاری دارد   نامه جنبه سرمایه    شود و هم بیمه     پوشش زندگی ارائه می   

منظور تعیین میانگین نرخ بازده ساالنه در یک دوره مشخد، ابتدا باید             

شود،   گذاری در نظر گرفته می      بیمه که برای سرمایه     میزان بخشی از حق   

توان با کسر قیمت پوشش زندگی از            این میزان را می    .  تعیین شود 

بنابراین میانگین نرخ بازده    (.  منهای سود )بیمه ساالنه به دست آورد        حق

ساالنه، نرخ بهره مرکبی است که در صورت اعمال، میزان                        

 .  کند شده می ها را معادل با میزان رخیره ریاضی تضمین گذاری سرمایه

 

محاسبه نرخ لینتون نیاز به اطالعات خاص و محاسبات بسیار پیچیده              

شده بر مبنای روش لینتون در دسترس         های محاسبه   متأسفانه، نرخ .  دارد

کنندگان آمریکا با      با این وجود، انجمن مصرف      .  متقاضیان قرار ندارند  

انداز به این نتیجه رسیده است که          نامه زندگی و پس     بیمه  921بررسی  

دهد که میانگین     این مطالعه نشان می   .  نرخ بازدهی ساالنه متغیر است     

 4.3درصد در سال اول تا        -41.1نامه از     بیمه  921نرخ بازده ساالنه این     

گیری این مطالعه این بود که         نتیجه.  درصد در سال بیستم متغیر است      

های خود، میلیاردها دالر از دست   نامه مشتریان با بازخرید زودهنگام بیمه

های   نامه  کنندگان آمریکا این است که بیمه       نظر انجمن مصرف  .  دهند  می

 .سال خریداری کرد 32انداز را نباید برای مدتی کمتر از  زندگی و پس

این .  های ابتدایی قراداد منفی است      معموالً نرخ بازده لینتون برای سال      

های دولتی از     گری و هزینه    های بیمه   نرخ منفی به دلیل وجود هزینه      

های اداری    قبیل کارمزد نمایندگان، هزینه معاینات پزشکی و هزینه           

های ابتدایی    ها در سال     نامه  ها، اکثر بیمه     در نتیجه این هزینه    .  است

بنابراین .  اندک است قرارداد، رخیره ریاضی ندارند و یا این رخیره بسیار           

نامه خود را به حال خود رها         بیمههای ابتدایی،     که شما در سال     درصورتی

 . و یا اگر آن را بازخرید کنید، دچار زیان قابل توجهی خواهید شد کنید

کننده کارایی الزم را ندارد       روش لینتون به عنوان یک ابزار برای مصرف        

روش بعدی  .  زیرا اطالعات مرتبط با آن در دسترس متقاضیان قرار ندارد         

رغم اینکه ساده است روشی        که به توضیح آن خواهیم پرداخت، علی        

 .های زندگی است نامه بسیار ارزشمند برای محاسبه نرخ بازده ساالنه بیمه

 آبادی، اطتاد دانشگاه شلید بلشتی اتیا تیمور پاینده نجف 

 تای زندگی گذاری بیمه نرخ بازده سرمایه

https://risklab.ch/
https://www.risklab.com/en.html
http://www.risklab.es/en/presentation.html
http://www.risklab.dtu.dk/
https://www.transport.man.dtu.dk/english
http://www.sustainability.man.dtu.dk/english
http://www.innovation.man.dtu.dk/english
http://www.ms.man.dtu.dk/
http://www.risklab.ca/index.html
https://research.csiro.au/risklab/
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نامه ارزش نقدی بر  بیمه 901های بازده ساالنه برای  نگین نرخمیا

 حسب سال

 

 

 

 

 

 

 

 

های  نامه کنندگان ایالت متحده، نرخ بازده بیمه انجمن مصرف: منب 

 9111ژوالی  99زندگی، 

 روش ناخ بازده طاالنه

بلز روش نرخ بازده ساالنه را به منظور محاسبه نیرخ    .  پرفسور جوزف ام

گیذاری   انداز که دارای بعد سرمایه های زندگی و پس نامه بازده برای بیمه

 .هستند، ارائه کرد

 :توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد نرخ بازده ساالنه را می

i : (که عددی اعشاری است)نرخ بازده ساالنه 

CV :نامه رخیره ریاضی در انتهای سال بیمه 

D :سود ساالنه 

YPT  :به ازای هیر هیزار دالر پیوشیش              پوشش فوت قیمت ساالنه

 (.جدول مالحظه کنیدهای معیار را در  قیمت)

DB :سرمایه فوت 

P :بیمه ساالنه حق 

CVP :رخیره ریاضی در انتهای سال قبل 

عبارت . اولین عبارت صورت کسر، مقدار در دسترس در پایان سال است

دوم هزینه پوشش است که با ضرب میزان پوشش در هزینه در نیظیر       

 .آید شده به ازای هر هزار دالر پوشش، به دست می گرفته

های مفروض به ازای هر هزار دالر پوشش برای سنین مختلف، بیا   هزینه

(. جدول را مالحظه کنییید  ) آید  استفاده از نرخ مرگ و میر به دست می

 .نامه است دهنده مقدار در دسترس در ابتدای بیمه عبارت مخرج نشان

نامه زنیدگیی    سالگی یک بیمه 25برای مثال، فرض کنید مارک در سن 

وی اکینیون     .  هزار دالری خریداری کرده است 922مشارکتی معمولی 

خواهد از نیرخ     وی می.  نامه است ساله و در ابتدای سال هشتم بیمه 43

بیمه ساالنیه   حق.  گذاری خود در سال هشتم مطل  شود بازدهی سرمایه

دالر و در  4122دالر است؛ ارزش بازخرید در انتهای سال هفتم  9522

دالر است؛ چون  422دالر است؛ سود سال هشتم  1322انتهای هشتم 

برد، هیزیینیه     سالگی به سر می 43مارک در ابتدای سال هشتم در سن 

جدول زیر را مالحظیه  ) دالر است  4معیار به ازای هر هزار دالر پوشش 

 (.کنید

 های تعیار هزینه جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومیر جمعیت ایالت متحیده   های معیار با توجه به نرخ مرگ هزینه:  نکته

 و   هزینه معیار در هر طبقه نزدیک به نرخ مرگ.  اند امریکا محاسبه شده

 .میر حد باال در نظر گرفته شده است

Source: Adapted from Joseph M. Belth, Life Insur-
ance: A Consumer’s Handbook, 2nd ed. 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 1985), 
table 9, p. 84. Reprinted by permission of the au-
thor. 

 طال
ناخ بازده 

 (درصد)
 طال

ناخ بازده 

 (درصد)

99 4.2 9 41.1- 

93 4.2 3 54.1- 

92 4.2 2 94.1- 

94 1.1 4 2.2 

95 4.9 5 5.9 

99 1.4 9 1.2 

91 1.4 1 1.1 

94 1.4 4 1.1 

91 1.4 1 1.9 

32 4.3 92 1.4 

1
)(

)001.0)()(()(







CVPP

CVDBYPTDCV
i

 هزینه تعیار بازه طنی

 دالر 9.5 سال 22زیر 

24-22 3 

21-25 2 

44-42 4 

41-45 9.5 

54-52 92 

51-55 95 

94-92 35 

91-95 25 

14-12 52 

11-15 42 

44-42 935 

1

)78001500(

)001.0)(9200100000)(400()4009200(





i

%1.7071.0 
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دالر    4اگر فرض شود که قیمت ساالنه به ازای هر هزار دالر پیوشیش     

 .درصد است 1.9است، نرخ بازده ساالنه در سال هشتم 

ایین  .  مهمترین مزیت روش بلز، ساده بودن انجام محاسبات آن اسیت     

توان بیا میراجیعیه بیه           روش نیازی به کامپیوتر ندارد و اطالعات را می

 .گر به دست آورد نامه، نماینده بیمه یا بیمه بیمه

 

 تقدته .1

چین را اینترنیت دوم      برخی از متخصصین حوزه فناوری اطالعات، بالک

تواند بسیاری از الگوهای کنونی را  نامیده و باور دارند که این فناوری می

توانید از مزاییا و        هایی که میی    به طور قط ، یکی از حوزه.  متحول سازد

ایین  .  مند شود، صنعت بیمه اسیت       چین بهره های کاربردی بالک قابلیت

های مختلف، با  صنعت به دلیل نیاز به هماهنگی و همکاری میان واسطه

. چین نیازمند خواهید بیود       های خاصی، به شدت به فناوری بالک انگیزه

چیین عیالوه بیر اینکیه          های مبتنی بر فناوری بالک سازی سیستم پیاده

نامیه و نییز رونید اداری           تواند سبب افزایش اثربخشی در خرید بیمه می

ی غیرمتمرکییز    گیییری از یییک شییبکه      جییبران خییسارت شییود، ا بهییره     

تواند به افزایش سرعت فرآیند پرداخت خسارت و نییز         می 9همتا همتابه

 .ای منجر شود تر بیمه هزینه پوشش کم

 چین چیسم؟ بالک .2

ی فکر فرد یا گروهی از    اختراعی برجسته و مبتکرانه و زاییده چین بالک

. شیوند، اسیت     میی  افراد که با نام مستعار ساتوشیی ناکیاموتو شیناخته        

از طریق ایجاد امکان توزی  اطالعات دیجیتال بیدون    چین بالک فناوری

ایین  .  کپی کردن آن، ستون فقرات نو  جدیدی از اینترنت را ایجاد کرد  

طراحی شد و در حال   (  3بیت کوین)فناوری در ابتدا برای پول دیجیتال 

ی دیگیر کاربردهیای بیالقوه         ی فناوری در حیال توسیعه         حاضر، جامعه

 .است آن

تیشکیل  (  به معنای زنجییره   )“  چین”و  “  بالک”ی  چین از دو کلمه بالک

برای مثال، در دنیای واقعی یک کانتینر را در نظر بگیرید که .  شده است

حیال، در دنییای     .  کند حمل می Bبه نقطه  Aتعدادی جعبه را از نقطه 

ارزهای رمزنگاری، کانتینر همان بالک است و هر جعبه به عنیوان ییک      

کند   کانتینر چند جعبه حمل می  ”شود؛ پس،  تراکنش در نظر گرفته می

 “ .چین حامل تعدادی تراکنش است بالک= 

تواند تنها تعداد محدودی جعبه را حمیل کنید،      همانطور که کانتینر می

در فضای رمزنگاری نیز تنها تعداد محدودی تراکنش در یک بالک جای 

ی بیالک میشخد       گیرند، که این مقدار بیا عنیوان حیداکثر انیدازه        می

ی بالک مخصوص به خود را دارد        چین حداکثر اندازه هر بالک.  شود می

تواند در خود نگیاه       که معموال مقدار داده و اطالعاتی است که بالک می

کوین، هر بیالک قیادر بیه        در بالک چینِ بیت(.  بر حسب مگابایت)دارد 

 .مگابایت اطالعات است 9نگهداری 

در دنییای   .  تصور کنید که کانتینر به مقیصد اول خیود رسییده اسیت              

رمزنگاری این بدان معنی است که بالک تایید شیده و حیاال در دفتیر              

با این حال کانتینر آمیاده    .  حساب عمومی برای همه قابل مشاهده است

هیر جعبیه    .  است که محل را برای رفتن به مقصد بعدی خود ترک کند  

شود، بیر روی      حمل می (  بالک)قدیم یا جدید که در کانتینر ( تراکنش)

این روند برای هر تراکنش    .  چین عمومی قابل دسترس خواهد بود بالک

به محض تایید اطالعات، تراکنش برای همه قابل مشاهده   .  یکسان است

 .ها است بودن تراکنش“ ای زنجیره”این دلیل . است

چین این است که هیچ شخد   های بالک ترین ویژگی توجه یکی از جالب

ها  در عوض، بررسی و تایید تراکنش.  یا مقام واحدی کنترلی بر آن ندارد

سیازد    شود که آن را غیرمتمرکز میی    توسط یک انجمن آنالین انجام می

کند و در عوض، کنترل آن در دسیت ییک     هیچ کس آن را کنترل نمی)

این پروتکیل مزاییای فراوانیی       (.  جامعه بزرگ آنالین و توزی  شده است

 .همچون شفافیت، سرعت و امنیت خواهد داشت

 بندی بالکچین طبقه 

چین ها به طورکلی به دو دسته عمومی و خصوصیی تقیسیم میی        بالک

 : شوند

چینی که دسترسی به شبکه آن بیرای عمیوم           بالک:  چین عمومی بالک

چیین    توانند یکی از اعضای آن باشند؛ مثیل بیالک      آزاد است و همه می

مثال شبکه بیت کوین، ییک    .  کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتالی بیت

افیزار    پایگاه داده عمومی است که هر کسی در صیورت اسیتفاده از نیرم      

 .کوین قادر به درج یا خواندن داده ها در دفتر کل خواهد بود بیت

هیا ییا      دهنیده  در این حالت، تنها برخی از سرویس:  چین خصوصی بالک

های شبکه هستند که به سیایر اعیضا اعتبیار بخیشیده و              اصطالحا گره

باییست میورد      هیا میی     شبکه در دسترس عموم قرار نداشته و سایر گره  

 . بررسی، شناسایی و ثبت نام قرار گیرند

 (ی بلوکی زنجیره)چین  بالک

9-  Peer to Peer  )P3P(  .         همتا به همتا مفهومی است که برای سیستم ارز دییجیییتیال

ای    در این سیستم، به بیانی ساده، تراکنش ها میان افراد بدون هیچ واسیطیه   .شود استفاده می

 .شود و هیچ نظارت و کنترلی از هیچ نهادی بر تراکنش نیست انجام می

چین در مدیریت پایگیاه   ی جهانی کامپیوتری است که از فناوری بالک یک شبکه کوین بیت -3

کوین توسیط شیبیکیه        بیت.  شود مند می کند، بهره کوین را ثبت می هایی که معامالت بیت داده

-peer-toشود و نه یک مقام مرکزی؛ این به این معنی است که شبکه به صورت خود اداره می

peer دنیای ارزهیای رمیزنیگیاری بیه          3221در سال  کوین بیت پس از ایجاد  .کند عمل می ،

ارز رمزنگاری مختیلیف    3222در واق ، در حال حاضر بیش از .  سرعت در حال رشد بوده است

 . در حال خرید و فروش و تبادل هستند

 ا.ا.تجتبی عابد، بیمه تاکزی ج 
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های شرکتی که از طریق آن پرداخت حقوق کارمندان و   چین مثال بالک

کوین اولین نسل این     چین بیت بالک.  امور مربوط به آنها انجام می شود

اند که به عنیوان       هایی به وجود آمده درحال حاضر پلتفرم.  فناوری است

 . شوند چین شناخته می های دوم و سوم بالک نسل

های کسب و کار و  های این تکنولوژی در تحول مدل انتظارات و توانایی

چین را پیس از ظیهیور             جامعه به قدری باال است که می توان بالک

های اجتماعی به عنوان انقالب چهارم عصیر     کامپیوتر، اینترنت و رسانه

 .فناوری اطالعات در نظر گرفت

 چین های تختلف بالک نسل 

رمیزنیگیاری    ) بیت کوین و ارزهای دیجیتال ) چین  نسل اول بالک(  الف

چین برای حل مشکل بزرگی مانند تولید ارزهای  نسل اول بالک((: شده

غیرمتمرکز ساخته شد و اولین کاربرد آن در صنعت مالی نمود پیییدا     

تمرکز اصلی در ایجاد ارزی بود که می تیوانسیت بیدون هیییچ            .  کرد

ی مرکزی برای انتقال وجوه از یک مکان به دیگری اسیتیفیاده       واسطه

فناوری مورد استفاده برای تبادل سری  و امن پول در بین دو نفر، . شود

بدون حضور شخد ثالث و در غیاب بانک، یک اخترا  شگفت انیگیییز    

 . کرد چین مالکیت را انتقال داده و تراکنش را ثبت می بالک. بود

 

همتای بدون نیاز به اعتمیاد ایین      بیت کوین با ایجاد یک شبکه همتابه

چین بر روی انیتیقیال       تمرکز نسل اول بالک.  موضو  را محقق ساخت

 .آل است ارزش، نگهداری دفتر کل و ارائه یک سیستم پرداخت ایده

سیاتیوشیی    .  های اصلی بیت کوین منب  باز بودن آن است یکی از جنبه

ناکاموتو با متن بازکردن کدهای بیت کوین این فرصت را در اخیتیییار      

های جدید ایجاد کرده و فراتیر از     همه قرارداد تا از آن یاد گرفته، پروژه

چییین      های بعدی بالک این موضو  زمینه را برای ایجاد نسل.  آن بروند

چین به منظور رف  مشکالت نسیل اول       نسل بعدی بالک.  فراهم نمود

ای را در زمییینیه کینیتیرل            ایجاد، رشد و پیشرفت تکنولوژیکی عمده

 .ها ایجاد نمود تراکنش

نسیل دوم    (:  اتریوم و قراردادهای هوشیمینید   ) چین  نسل دوم بالک( ب

ایین  .  چین متمرکز اسیت  ها بر روی بالک چین در نگهداری دارایی بالک

هیای     نسل قراردادهای هوشمند را معرفی کرد و امکان انجام تراکنیش 

در این نسیل هیر     .  قابل تنظیم بر اساس نیازهای طرفین را فراهم نمود

این .  چین اقدام کند تواند نسبت به صدور سهام در بستر بالک کسی می

توانند برای دریافت سود یا اعطای حق رأی به صاحبان آنها  ها می سهام

 .مورد استفاده قرار گیرند

نسیل سیوم بیه        (:  چییین هیا      ارتباط بالک) نسل سوم بالک چین (  ج

دهد تا با یکدیگر ارتبیاط داشیتیه و         های مختلف امکان می چین بالک

های مختلف  این نسل امکان تعریف الیه.  جریان اطالعات را مبادله کنند

ها را  چین ها و ارتباط با دیگر بالک برای مدیریت توافقات، انجام تراکنش

ای موجب افزایش امنیت، جلوگیری از  این عملکرد الیه.  سازد فراهم می

 .شود چین می کاهش سرعت و به خطرافتادن عملکرد بالک

 اهمیم غیاتتماکز بودن 

تواند یک تراکنش را بدون  چین می همانطور که رکر شد، پروتکل بالک

به .  دخالت یک شخد ثالث تایید کند و هیچ قدرتی بر آن کنترل ندارد

این ویژگی بیاعیث امینیییت        .  همین دلیل غیرمتمرکز نامیده می شود

چییین      در حقیقت، ویژگی امنییتیی ییک بیالک        .  شود چین می بالک

غیرمتمرکز که آن را امن می کند این است که تقیرییبیا هیک آن را           

بیرای سیرورهیای       3299برخالف آنچه در سال ) غیرممکن خواهد بود 

متمرکز یاهو رخ داد و گروهی از هکرها توانستند کنترل آنیهیا را در         

میلیارد حساب کاربری شخصی دستیرسیی    2دست گرفته و به بیش از 

( نود ییا گیره    ) چین برای تایید یک تراکنش، افراد  در بالک  .( پیدا کنند

این نیودهیا ییا        .  گذارند زیادی قدرت محاسباتی خود را به اشتراک می

کنند، بلکه امینیییت       ها نه تنها به کنترل و جابجایی پول کمک می گره

بنابراین، برای این که یک اتفاق بد مانینید   .  کنند شبکه را نیز حفظ می

  .هک شدن رخ دهد، باید بیش از نیمی از این نودها همزمان هک شوند

غیر متمرکز بودن نه تنها برای امنیت مهم است، بلکه برای مسیاوات و    

هر کس که در بالک چین مشغول به فعالیییت   .  برابری نیز اهمیت دارد

عالوه براین، هر تراکنیش  .  باشد، قادر است که در سیستم مشارکت کند

در دفتر عمومی برای همه قابل دسترس است و این شبکه را شیفیاف       

 .بدون هیچ فساد، تقلب و نابرابری. سازد می

 

 چین چگونه اطم؟ ناشناس بودن در بالک 

بیت کوین را ایجاد کرد، نیه   3221در سال  زمانی که ساتوشی ناکاموتو

تنها خواستار ایجاد یک سیستم پرداخت منصفانه، مطمئن و شفاف بود، 

خواست این امکان را فراهم کند تا مردم به صورت نیاشینیاس       بلکه می

چییین      های بیالک  به همین دلیل تراکنش .انتقاالت پول را انجام دهند

مانند زمیانیی   .  گیرد کامال ناشناس نیستند، اما با نام مستعار صورت می

کنید، فروشنده شمیا   که شما به سوپر مارکت مراجعه کرده و خرید می

 .بیند، اما هیچ اطالعات دیگری در مورد شما ندارد را می

انتخابیات، قیراردادهیای حیقیوقیی،            ،آموزش ،المللی های بین پرداخت

، غذا و کشاورزی، بهداشت و درمان، مسیافیرت و       ی تامین کاال زنجیره

 .چین است هتلداری و بیمه برخی از نمونه کاربردهای بالک

 چین در صنعم بیمه بالک .3

تواند نقشی فراتر از ییک     چین در صنعت بیمه می ورود تکنولوژی بالک

های زییادی بیر        ها داشته باشد و از جنبه گیری ی تصمیم کننده تسری 

 . روند بیمه تاثیر بگذارد
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چین در صنعیت   توان برای بالک ترین کاربردهایی که می برخی از اصلی

 :بیمه متصور شد، عبارتند از

 شناطایی توارد تقلف و جلوگیای از ریسک : 

های بیمه را بیه       چین امکان هماهنگی بیشتر بین شرکت فناوری بالک

 . سازد های احتمالی فراهم می منظور مبارزه با تقلب

های خود را بر روی  نامه توانند سوابق فروش بیمه گر می های بیمه شرکت

دفتر کل توزی  شده غیرقابل دستکاری قرار دهند و به صورت میحیدود   

 . گزاران یکدیگر دسترسی یابند به اسامی بیمه

گزاران ادعایی مطرح کرد، با بررسی سوابیق   به محض اینکه یکی از بیمه

توان هر میورد     چین قرار دارد، به راحتی می ای او که بر روی بالک بیمه

این امر به از بین رفتن احیتیمیال    .  مشکوک را به سرعت شناسایی کرد

توان بیرای     ها می از این داده.  انجامد های رایج در صنعت بیمه می تقلب

حال، حسیاسیییت بیه        بااین.  شناسایی الگوهای رایج تقلب استفاده کرد

های مختلف سبب شده این شییوه   گذاری اطالعات بین سازمان اشتراک

گذاری نام، نشیانیی و        برای نمونه، به اشتراک.  با مشکالتی روبرو باشد

از بییین     .  هایی خواهد بیود  گزار دارای محدودیت تاریخ تولد شخد بیمه

گر، جلوگییری   ی یک ادعا در دو شرکت مختلف بیمه رفتن امکان بررسی دوباره

از       نیامیه   از تقلب از طریق ایجاد مدارک دیجیتال، کاهش احتمال فروش بیمه

چین در ایین       های بدون مجوز از جمله دیگر کاربردهای بالک سوی نمایندگی

 .حوزه خواهد بود

 

چین در ایجاد یک دفتر کل ثبت مالکیییت    از بالک 2برای مثال، اورلجر

میلیون قطیعیه    9/9این شرکت تاکنون توانسته . کند الماس استفاده می

. چین به صورت دیجیتال ثبت کنید  الماس را با استفاده از فناوری بالک

ایین  .  شیود    یک شناسه ویژه به وسیله لیزر در هر الماس قرار داده میی 

شناسه اطالعاتی نظیر شماره سریال، میزان شفافیت و تراش الماس را   

این شناسه سپس بر روی بالک چین قرار گرفتیه و    .  در خود ثبت دارد

حال فرض کنید یک جواهرفروش گیزارشیی    .غیرقابل تغییر خواهد بود

نادرست را مبنی بر سرقت یک قطعه الماس از فیروشیگیاهیش اعیالم        

او برای این کیار ییک سیری        .  کند کند و از بیمه طلب خسارت می می

کند و سعی دارد این الیمیاس      مدارک مرتبط با این الماس را جعل می

از .  را با هویتی جدید به یک مشتری بیفیروشید   (  که اصال سرقت نشده) 

آنجا که مشخصات الماس قبال بر روی بالک چین اورلجر ثیبیت شیده      

است، تقلب جواهرفروش آشکار شده و نه تنها بیمه از ضرر مالی مصون 

 .تواند علیه این فرد متقلب نیز شکایت کند ماند، بلکه می می

 بیمه اتوال و تلفات: 

هایی که در قالب قیراردادهیای    نامه یک دفتر کل توزی  شده و نیز بیمه 

توانند به بهبود قابل توجه کاراییی بیییمیه        شوند، می هوشمند اجرا می

ترین دشواری در زمینه بیمه امیوال و       اصلی  .اموال و تلفات منجر شود

آوری اطالعات ضروری به منظور ارزیابی ادعیای صیورت        تلفات، جم 

امروزه این فرایند با مشیکیالت زییادی      .  گزار است گرفته از سوی بیمه

بسیاری از اطالعات .  خورد روبروست و خطای زیادی در آن به چشم می

شود  آوری و ثبت می به صورت دستی و غیرخودکار در این فرایند جم 

  .های مختلف وجود دارد و نیاز شدیدی به همکاری بین طرف

های بیمه امیکیان رهیگیییری و           تواند به شرکت چین می فناوری بالک

به این ترتیب در صیورت    .  گزاران را بدهد مدیریت دیجیتال اموال بیمه

بروز خسارت، فرایند ادعای خسارت و دریافت آن بیه صیورت کیامیال         

در ایین    .  رسید    خودکار و از طریق قراردادهای هوشمند به انجام میی   

گیزار     ای که بیمه نامه یک قرارداد خواهد بود که حق بیمه صورت، بیمه

گر باید خسارتی را پرداخت کنید، در     پردازد و نیز شرایطی که بیمه می

البته شاید تعیین میزان خسارت کار ظریفی بیاشید   .  آن درج شده است

با این وجود، .  که نتوان به صورت کامل به شکل خودکار به انجام رساند

 .تواند این فرایند را به مراتب کارآمدتر سازد چین می بالک

فرض کنید بیه  .  پردازیم برای درک بهتر این مسئله به بررسی مثالی می

ایید و       تازگی در حال رانندگی با یک خودروی دیگیر تصیادف کیرده       

برای جبران خسارت، باید درخیواسیت   .  ی مقابل مقصر ماجراست راننده

شرکت بیمه باید ادعای شمیا را    .  خسارت را به شرکت بیمه ارائه دهید

ی    ی رانینیده       مورد ارزیابی قرار دهد و سپس آن را برای شرکت بیمه

 .بر است و مراحل متعددی دارد   این فرایند نیز زمان.  مقابل ارسال کند

رسید،     گر میی    وقتی یک ادعای دریافت خسارت به دست شرکت بیمه

تواند به صورت خودکار آن را تایید و درخیواسیت      قرارداد هوشمند می

بررسی درستی ادعا و میزان خسارت را به کارشناس مربیوطیه ارجیا       

ی    تواند به پاییگیاه داده     های هوایی، قرارداد هوشمند می در بیمه.  کند

کنترل هوایی متصل شود و در صورت بروز تاخیر یا لغو پرواز، میبیلیغ      

 .خسارت را به رینف  تعیین شده پرداخت کند

 بیمه طالتم : 

شود  چین به شکل رمزنگاری شده نگهداری می سوابق پزشکی در بالک

بیه آن    (  نظیر پزشکان و کیارگیزاران بیییمیه       ) و فعاالن بیمه سالمت 

ساختار بیمه سیالمیت در دنیییای امیروز            .  دسترسی خواهند داشت

دهندگان خیدمیات    ای بسیار پراکنده و ناکارآمد است که ارائه مجموعه

یک بیمار در   .  های بیمه و نیز بیماران را در خود دارد پزشکی، شرکت

از .  کند طول زندگی خود به پزشکان و متخصصان متعددی مراجعه می

ی سیالمیت فیعیاالن زییادی را در خیود دارد،                        آنجا که حیوزه 

کردن اطالعات حساس بین این فعاالن کار  گذاری و هماهنگ اشتراک به

سوابق پزشکی که در اختیار برخی فعاالن ایین حیوزه     .  دشواری است

. تواند به راحتی در اختیار برخی دیگر از آنها قرار گییرد  قرار دارد، نمی

این امیر  .  شود همین امر موجب ایجاد سوابق دوگانه و گاه پُراشتباه می

کینید، بیلیکیه           ی زیادی را به نظام سالمت تحمیل می نه تنها هزینه

دهد که میوجیب هیدر         فرایندهایی اضافی را در برابر بیماران قرار می

  .شود ی اضافی از سوی آنها می دلیل هزینه رفتن وقت و صرف بی

  

3- Everledger 
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تواند حیرییم خصیوصیی        چین امن و رمزگذاری شده می ی بالک سامانه

های مربوط به سوابق  بیماران را حفظ کند و در عین حال، منبعی از داده

گذاری اطالعیات در نیظیام         اشتراک در حال حاضر، الگوی به  . آنها باشد

های مورد نیاز برای ثیبیت      روزرسانی زیرساخت سالمت به دلیل عدم به

ی حرییم   گیرانه در زمینه سوابق پزشکی و قوانین و مقررات بسیار سخت

 . خصوصی بیماران بسیار ناکارآمد است

ی این ترازو را بیشتیر بیه      تواند کفه چین می در این میان، فناوری بالک

چین این امکان را به فعاالن نظام سالمت  بالک. نف  بیماران سنگین کند

دهد که به جای رخیره سیوابیق بیییمیاران در             های بیمه می و شرکت

ی مجزا، آن را به صورت رمزنگاری شده بر روی دفتر کل  های داده پایگاه

 .توزی  شده قرار دهند

گیرد و سایر اطالعات  اطالعات حساس بیمار بر روی این شبکه قرار نمی

ها و پزشکان بیه شیکیل       ها، بیمارستان مورد نیاز برای تعامل میان بیمه

هرگاه تغییری بر روی یک .  گیرد شده روی بالک چین قرار می کدگذاری

شود، این تغییر بر روی دفتر کل توزی  شده نیز اعیمیال    سند اعمال می

توانند  های بیمه و نیز فعاالن حوزه سالمت می در نتیجه، شرکت. شود می

چین همچنین امکان دسترسی محدود را نیز  بالک. به آن دسترسی یابند

 . سازد فراهم می

بیرای  .  شود به این ترتیب امکان جستجوی بدون نام بیمار نیز فراهم می

یک سامانه غیرمتمرکز مدیریت محتوا برای (  MedRec) مثال، مدارک 

انیدازی   مدارک پزشکی است که توسط موسسه فناوری ماساچوست  راه

. کند چین بایگانی می این سامانه سوابق پزشکی را روی بالک.  شده است

توانند این سوابیق را     به این ترتیب فعاالنی که مجوز دسترسی دارند می

کند،  این سامانه نه تنها حریم خصوصی کاربر را حفظ می.  مشاهده کنند

با وجود اینکه مید  . بلکه امکان بررسی صحت ادعای بیمار نیز وجود دارد

ی آزمایشی دانشگاهی است، مدلی ارزشمند  رک هنوز در حد یک پروژه 

در درک شیوه ارائه مدارک پزشکی به صورت امن بر روی بالک چین به 

 .رود شمار می

 گای اتکایی بیمه: 

اشتراک گذاشته شیده روی     های به گران اتکایی با استفاده از داده بیمه 

ی خود  توانند سرمایه دفتر کل توزی  شده و غیرقابل دستکاری، بهتر می

در واق  فرایند ارزیابی و بررسی ادعای خسیارت بیه       .  را مدیریت کنند

گیر اولیییه صیورت            شکلی سری  و بدون نیاز به دخالت شرکت بیمیه 

 .گیرد می

بیرای  .  گری اتکایی به شدت پیچیده و ناکارآمد اسیت  فرایند کنونی بیمه

ماه   2نمونه، مشخد کردن جزئیات قرارداد و امضای آن ممکن است تا 

کنید   گر اتکایی کار می یک شرکت بیمه معموال با چند بیمه.  طول بکشد

و این بدان معناست که اطالعات باید به شکلی درست بین آنها تیبیادل   

ی اینها سبب افزایش قابل توجه هزینیه و زمیان مصیرفیی            همه.  شود

 .شود می

دردسر اطالعات  ای به منظور تبادل بی تواند با ایجاد زمینه چین می بالک

توجهی افیزاییش      طور قابل ها، کارایی این فرایند را به ی طرف میان همه

های وارده به صیورت     گزار و خسارت ی بیمه اطالعات دقیق درباره.  دهد

به این ترتییب  .  گیرد گر اتکایی قرار می گر و بیمه همزمان در اختیار بیمه

برخی کارشناسان تیخیمییین      .رود نیاز به مکاتبه برای این امر از بین می

هیای     میلیارد دالر در هیزیینیه         92تا   5چین بتواند بین  زنند بالک می

جویی در  این صرفه.  جویی کند گری اتکایی صرفه عملیاتی مربوط به بیمه

 .بیمه نیز بیانجامد تواند به کاهش حق  نهایت می

این شیرکیت بیا        .  های بیمه در اروپاست الیانز یکی از بزرگترین شرکت

گری اتکایی از  چین برای بیمه همکاری یک شرکت دیگر از فناوری بالک

. کند طریق قراردادهای هوشمند در زمان بروز بالیای طبیعی استفاده می

. یابید  گر اتکایی انتقال می گر به بیمه به این ترتیب ریسک موجود از بیمه

دهد، قرارداد هوشمند به صورت خودکار  وقتی یک بالی طبیعی روی می

 .پردازد گر می اجرا شده و مبلغ تعیین شده را به بیمه

نیز با مشارکت چندین شرکت بیزرگ     B2iیک کنسرسیوم دیگر با نام 

این کنسرسیوم میدتیی پیییش         .  بیمه و بیمه اتکایی شکل گرفته است

انیدازی     ی مدیریت قرارداد هوشمند را راه   ی آزمایشی یک سامانه نمونه

گر اتکایی به صورت یک قرارداد  های بیمه قرارداد هر یک از شرکت.  کرد

به محیض بیروز ییک        .  گیرد چین قرار می هوشمند بر روی شبکه بالک

قرارداد مذکیور بیه ارزییابیی         (  نظیر زلزله یا طوفان) رویداد غیرمترقبه 

ای که هر یک از طرفین باید پرداخت  های دریافتی پرداخته و هزینه داده

این طرح کنسرسیومی از شرکت های بیییمیه    .  کند کنند را محاسبه می

 ,Munich Re, Swiss Re, Zurickبین الیمیلیلیی از جیملیه             

Allianz, Aegon اگر    .های بیمه است و دیگر شرکتB2i     بیتیوانید

دورنمای خود را پیاده کند؛ بیمه گران، مشتریان و شرکای صنعتی بیه    

لطف قدرت بستر دفترکل توزی  شده ی آن، از کارایی، کیفیت بیاال و      

 .مند خواهند شد تری بهره ی سری  معامالت بیمه

 بیمه اتوتبیل:  

امروزه در بسیاری از کشورها آمار تقلبات در کیلومترشمار خودروها رو   

به این صورت که با دستکاری کیلومترشمار، هیرکسیی   .  به افزایش است

تواند خودرو را جدیدتر و با استهالک کمتری نشان دهد؛ در نتییجیه    می

مشتریان مبلغ بیشتری را نسبت به ارزش واقیعیی خیودرو پیرداخیت          

هیاییی کیه         کنند تا با محاسبه مسافت البته دولتها تالش می.  کنند می

خودرو به صورت ایمن پیموده است با این مسئله مقابله کنند کیه ایین     

 .امر قطعا کافی نخواهد بود

توان کیلومترشمارهای معمولی خودروها را بیا عینیاصیر        در مقابل، می 

شوند و مسافت خیودروهیا را در          هوشمندی که به اینترنت متصل می

این کار یک مدرک امنیییتیی و      .  کنند، تعویض کرد چین ثبت می بالک

که از زنجیره بیلیوکیی     دیجیتالی برای هر خودرو ایجاد کرده و از آنجایی

ها برای هیچکس وجود نداشته و    شود امکان دستکاری داده استفاده می

ی وسایل نقلیه را جستجو و مشیاهیده      تواند تاریخچه تنها هر کسی می

پرورش داده   )Bosch(درواق  این مورد قبال در آزمایشگاه بوش  .  کند

ماشین در آلمان  922شده و درحال حاضر نیز در حال آزمایش بر روی 

توان از وقو  بسیاری از تیقیلیبیات در            با این کار می.  و سوئیس است

بیمه براساس کارکرد جیعیلیی     ی حق های اتومبیل از قبیل محاسبه بیمه

 . ماشین جلوگیری کرد
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از جمله اطالعات میالیی،   ) نامه  همچنین با ارزیابی اطالعات صاحب بیمه

ای خاصی را به هر فرد ارایه  توان پوشش بیمه می(  سالمت و سابقه بیمه

شاید حتی بتوان در صورت اطمینان از صحت و سقیم اطیالعیات      .  کرد

چین به ازای هر کیلومتر رانندگی مشتری با خودرو و  ثبت شده در بالک

ای از متغیرهای مربوط به ریسک، ارزش بیمه مذکیور   بر اساس مجموعه

 . را تغییر داد

 

 گیای نتیجه   -4
صنعت بیمه به ویژه در ایران مستلزم تغییرات بنیادین در حوزه فنیاوری  

اطالعات و استفاده از ابزارهای جدید مجازی و الکتیرونیییکیی نیظیییر          

چین بوده تا بتواند با افزایش کارایی و کاهش هزینه بیمه، پوشیش   بالک

اتکا به راهکارهای سنتی و   .  ای و ضریب نفور بیمه را گسترش دهد بیمه

. دست و پاگیر عمال هزینه بیمه را برای بیمه شدگان افزایش خواهد داد

کیفیت خدمات برتر فارغ از تقلب نیز خودبه خود بیمه گزاران را تشویق 

به بیمه کردن سالمت، اموال و دارایی های خود کرده که حیاصیل آن       

 .گر و تداوم فعالیت آنها خواهد شد های بیمه افزایش درآمد شرکت

چین هنوز در مراحل اولیه خود قیرار دارد،       با وجود اینکه فناوری بالک

. کاربردهای جالبی برای آن در صنعت بیمه در نظر گرفته شیده اسیت      

شرکت های بزرگ بیمه نظیر الیانز و نیز استارتاپ های نوآور نیز به فکر 

البته شاید زمینه برای اسیتیفیاده      .  گیری از این توان بالقوه هستند بهره

برای نمونه، هنوز .  چین هنوز به اندازه کافی آماده نباشد گسترده از بالک

های بیمه برای پذیرش این فنیاوری   آمادگی رهنی کافی در میان شرکت

شبکه .  چین نیز باید توسعه یابد همچنین خود فناوری بالک.  وجود ندارد

که در آن تعداد زیادی کیاربیر از     ( نظیر اتریوم)های عمومی بالک چین 

سراسر دنیا به شبکه دسترسی دارند، چندان برای صنعت بیمه کیاربیرد   

ندارد و دلیل آن نیز مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت اطالعیات  

های خصوصی بالک چین نیز هینیوز در میراحیل اولیییه              شبکه.  است

در نهایت اینکه صنعت بیمه انبوهی از قوانیین و    .  گیری قرار دارند شکل

هدف از این مقررات، کاهش سوء اسیتیفیاده و      .  مقررات را در خود دارد

های حقوقی ممکن است  حفظ حقوق مشتریان است؛ اما همین چارچوب

 .چین شوند ی فعالیت بالک بازدارنده

 

 تنابع

 

 هیای کیاربیردی       پتانسیل.  9211.  طیار، شاهین و نظری، احسانه

مجموعه میقیاالت   .  ها فرصتها و چالش:  چین در صنعت بیمه بالک

 .بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه

 فرصتها و میحیدودییتیهیای        .  9211.  نظر، نیره و صابری، محسن

چین در صنعت بیمه در مقایسه با پایگاه  سازی فناوری بالک پیاده

مجموعه مقاالت بیست و پنجمین همایش ملی بیمیه  .  داده سنتی

 و توسعه

 
 های زندگی شاکم بیمه کارآباین اکچوئای بیمه حسینی، باطمه طادات آل 

کمیته تخصصی بیمه درمان دو جیلیسیه         14در فصل تابستان و پاییز 

تشکیل داده است که شماره، محل برگزاری و زمان آنها به شیرح زییر       

 :هستند

 در  91:22الی  95:22ساعت  14تیر ماه  39چهارشنبه :  جلسه دهم

 محل دانشگاه شهید بهشتی

 91:22الی    95:22ساعت  14مهر ماه  2چهارشنبه :  جلسه یازدهم 

 در محل دانشگاه شهید بهشتی

 

          جلسات دهم و یازدهم کمیته در محل دانشگاه شهیید بیهیشیتیی

های این جلسات به ترتیب جناب آقیای دکیتیر       برگزار شد و مهمان

مدیر اشخاص بیییمیه      ) حسن زاده و جناب آقای دکتر پور رحیمی 

 .بودند( البرز

 هیای     جناب آقای دکتر حسن زاده به ایراد سخنرانی در زمینه روش

هیای درمیان        اکچوئری محاسبات مخارج  بیمه سالمت در بیییمیه   

اجتماعی پرداختند که این ارائه در زمینه داروهایی که تحت پوشش 

 .بیمه های درمان اجتماعی هستند، صورت گرفت

 های  هایشان در بیمه جناب آقای دکتر پوررحیمی، ضمن بیان تجربه

های درمان گروهیی   درمان گروهی، به عوامل تاثیر گذار بر نرخ بیمه

 .اشاره نمودند

 :در این جلسات موارد زیر به تصویب رسید

           با توجه به اینکه رئیس هر دو کمیته بیمه درمان و بیییمیه غیییر

زندگی جناب آقای دکتر پاینده هستند، مقرر شد جلسات کمیییتیه    

های غیر زندگی در  درمان در اولین چهارشنبه و جلسات کمیته بیمه

 .سومین چهارشنبه هر ماه تشکیل شود

 طیده تایم تحدث کسایی 

گزارش کمیته بیمه درمان در تابستان و 
 1989پاییز 
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 پیگیری مذاکرات با بانک تجارت در خصوص تفاهم نامه       

پیگیری مذاکرات با ساتا در خصوص تشکیل کارگروه اکچوئری در        

 نیروهای مسلح و نحوه مشارکت انجمن در این کارگروه

 پیگیری مصوبه انجمن در خصوص عضو گیری فعال       

پیگیری مصوبه انجمن در خصوص بارگذاری مقاالت و پایان نامیه         

 ها در سایت انجمن

پیگیری اقدامات مربوط به آیین نامه آزمونهای انجمن و سیطیح              

و جم  آوری مدارک جهت عضویت فیلیوشیییب     ....  بندی عضویت ها و 

انجمن مقرر شد خانم جناتی از آقایان دکتر حسن زاده و دکتیر اعیلی       

 .باف پیگیری نمایند و در جلسه آتی گزارش دهند

پیشنهاد شد در جلسه بعد هیئت مدیره قبلی شرکت کینینید تیا              

موضوعات تهیه پیش نویس اصالح آیین نامه اکچوئری، طیرح جیذب       

 .بررسی شود... اعضای جدید و 

مصوب شد که اعضای هیئت علمی انجمن به منظور تقویت ارتباط        

دوره هیای    با اعضا و ایجاد مشوق های الزم برای جذب اعضای جدید   

آموزشی و توان افزایی علمی و فنی را در هر فصل به صورت وبینیار در    

سراسر کشور و با حمایت و اطال  رسانی نمایندگان انجمن های عضیو    

اتحادیه انجمن های ریاضی در دانشگاه های کشور و سیاییر امیکیانیات        

  .تبلیغی و ترویجی برگزار کنند

مقرر شد کارگروه برگزاری نشست تخصصی بیمه های زندگی پس        

از نخستین نشست خود در هفته آینده با تیشکیل ییک گیروه مجیازی           

اقدامات پیش رو را تسری  بخشیده تقسیم کار کیرده و فعالییت هیا را              

 .بدون وقفه انجام دهند

در پی درخواست استعفای خانم داراییی منیشی محیترم انجمین،               

هیئت میدیره ضیمن قیدردانی از زحمیات اییشان و تیصویب فورییت                   

بازپرداخت بدهی انجمن به ایشان مقرر کرد که آقیای دکیتر رکیایی و           

دکتر پاینده از بین دانشجویان عالقه مند افرادی را بیرای همکیاری بیا          

تا تعییین فیرد جدیید از خانیم          . انجمن به عنوان منشی معرفی فرمایند

 .دارایی تقاضا می شود که همچنان امور اداری انجمن را پیگیری نمایند

 پیگیری امور کنفرانس انجمن     

 پیگیری چاپ نشریه انجمن     

پیگیری فعالیت کمیته بازنشستگی توسط دکتر شیبانی و دکیتیر            

 اعالباف

 IAAپیگیری ارتقای عضویت انجمن در      

 

 دیبا دارائی، انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان 

 

در تابستان (  انجمن اکچوئری ایران) انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران 

افتخار میزبانی اندیشمندان، صاحب نظران، اساتید، مدیران  9211سال 

توانگری در   «المللی  ارشد، کارشناسان و دانشجویان را در کنفرانس بین

تیردیید      بیی .  خواهد داشیت  »های بازنشستگی های زندگی و طرح بیمه

برگزارکنندگان همایش با تمام توان خود تالش خواهند کیرد تیا ایین        

هیای جیدیید و           رخداد علمی را به فرصتی ارزشمند برای ارائیه اییده    

هیا و فیرایینیدهیای           های نوین در بهبود روش افزایی دانش و تجربه هم

های ارزیابی و بیهیبیود         شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک و ظرفیت

. های بازنشستگی تبدییل کینینید       توانگری مالی در صنعت بیمه و طرح

 :اهداف این همایش به شرح زیر است

 هیای زنیدگیی و           های ارزیابی توانگری در بیمیه  شناخت مدل

 های بازنشستگی طرح

 های  مروری بر تجارب موفق جهانی در توانگری با تأکید بر بیمه

 های بازنشستگی زندگی و طرح

 های مالی و غیرمالیی   آشنایی با ماهیت، ابعاد و مدیریت ریسک

 های بازنشستگی های زندگی و طرح در بیمه

 ها و سرماییه   ها و بدهی های بهبود مدیریت دارایی بررسی گزینه

 های بازنشستگی های زندگی و طرح های بیمه گذاری

های مهم و نیحیوه        اطالعات تکمیلی درباره محورهای کنفرانس، تاریخ

 .قابل پیگیری است irsoa2.irمشارکت در این کنفرانس در 

اتم مصوبات جلسه انجمن در تابستان و 
 1989پاییز 

 شماره تاریخ روز هفته تکان

دانشکده علوم ریاض  دانشگاه 

 (اوین -تهران) شهید بهشت  
 41  14/21/91  چهار شنبه

دانشکده علوم ریاض  دانشگاه 

 (اوین -تهران) شهید بهشت  
 48 14/28/23  چهار شنبه

دانشکده علوم ریاض  دانشگاه 

 (اوین -تهران) شهید بهشت  
 49 14/29/06  چهار شنبه

کنفرانس انجمن محاسبات بیمه و مالی 
 ایران
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آمیرییکیای      سنیجیی   مجلۀ بیمیا   امریکن اکچوئریال جورنالنورت  مجلۀ
ای علمیی   ، مجله( North American Actuarial Journal) شمالی

آمیرییکیای    (  Society of Actuaries)سنجان  است که به انجمن بیم

شمالی وابسته بوده و از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس با چهار شماره 

 . شود در سال منتشر می

  

 اهداف و گستاه
المللی، عیالییق و      مسائل  بومی و بین آمریکای شمالی  سنجی مجلۀ بیم

گیرندگان سییاسیتیهیای      های بیمسنجها، مراجعان آنها، و تصمیم دغدغه

هایی را  این مجله، مقاله.  دهد عمومی را از نگاه علمی مورد توجه قرار می

های عمر و سالمیت،   سنجی، مانند بیمه های سنتی کاربست بیم در زمینه

صندوقهای بازنشستگی، مزایای کارکنان، بیمۀ اموال و تلفات جیانیی و     

هیای   ویژه از مقاله گذاری منتشر می کند و به مالی، و امور مالی و سرمایه

سینیجیی       های جدید یا در حال پدیدآیی کاربست بیییم   مربوط به حوزه

مجله به دنبال ایجاد انگیزه بیرای پیژوهیش دربیارۀ           .  کند استقبال می

بحثهای مربوط به سیاستهای عمومی، پیشرفتهای فنیاوری، رونیدهیای      

سازی و میوارد   ای، موضوعات جهانی شناختی، مباحث چندرشته جمعیت

 .مشابه است

 :شود مرور می/های زیر نمایه این مجله در پایگاه

Abstracted/Indexed in:   
  

 American Mathematical Society 

° MathSciNet 

 Elsevier BV 

° Scopus 

 National Library of Medicine 

° PubMed 

 Ovid 

° EconLit 

 ProQuest 

° ABI/INFORM Collection 

° ABI/INFORM Global 
° ABI/INFORM Research 

° Business Premium Collection 

° EconLit 
° Professional ABI/INFORM Complete 

° Professional ProQuest Central 
° ProQuest 5000 

° ProQuest 5000 International 
° ProQuest Central 
° ProQuest Pharma Collection 

 Springer 

° Zentralblatt MATH (Online) 

  Thomson Reuters 

° Emerging Sources Citation Index 

° Web of Science 
 

 مجلۀ نورت امریکن اکچوئریال جورنال 

 طمانه عزیزنصیای

ایشان اخیرا به عینیوان سیرپیرسیت        

مدیریت ریسک بیمه پارسیان انتخاب 

 .اند شده

های بیمه نوین  اکچوئر داخلی  شرکت

و ملت و مدیریت ریسک و اکچیوئیری   

شرکت بیمه حکمت صبا از سیوابیق       

 . قبلی ایشان است

 

 ریجانه جناتی 

ایشان اخیرا به عنوان معاون فینیی     

های اشخاص شرکت بیمه ملت  بیمه

 . اند انتخاب شده

مدیریت بیمه های زندگی شیرکیت     

بیمه ملت و اکچوئری شرکت بییمیه   

 .سامان از سوایق قبلی ایشان است

 ... تا  اخبار انتصاب اکچوئری

 تحمد قاطم وحیدی اصل، اطتاد دانشگاه شلید بلشتی 
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 y-BIS2018کنفاانس 

 34تا    35های   این کنفرانس توسط دانشگاه معمار سنان در تاریخ           

با توجه به تنو  موضوعی کنفرانس و        .  برگزار شد (  مهر  9تا    2)سپتامبر  

ای در محورهای کنفرانس، انجمن          های بیمه   قرار داشتن موضو     

دکتر .   محاسبات بیمه و مالی ایران نیز یکی از حامیان این کنفرانس بود           

رحیم محمودوند به عنوان نماینده انجمن حضور فعالی در برگزاری این            

ایشان عالوه بر ارائه یک کارگاه آموزشی درباره              .  کنفرانس داشتند 

استفاده از نرم افزار کلیک ویو برای تهیه داشبورد، یک سخنرانی علمی              

در کارگاه آموزشی به بررسی     .  نیز در زمینه سری های زمانی ارائه کردند       

های واقعی نحوه طراحی     های جمعیتی پرداخته شد و بر اساس داده        داده

در یکی دیگر از      .  داشبوردهای ساده به مخاطبین آموزش داده شد          

عضو هیات علمی    )های آموزشی، که توسط دکتر طاهر اکین             کارگاه

های  های کشف تقلب   ارائه شد، به موضو  روش    (  دانشگاه تگزاس آمریکا  

. ای پرداخته شد که موضو  جالبی در حوزه صنعت بیمه است                بیمه

های مختلفی   آمارهای واقعی از تقلبات در بازارهای بیمه آمریکا و روش           

گیرد، در این  که برای کشف و برآورد میزان تقلبات مورد استفاده قرار می

ای  عالوه بر این چند مقاله بیمه. کارگاه برای شرکت کنندگان تشریح شد

های مالی نیز ارائه شد که       های اتومبیل و ریسک و مالی نیز در حوزه بیمه

های برجسته این    یکی از ویژگی  .  مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت     

کنفرانس، حضور افراد متعدد از صنعت و ارائه مباحث کاربردی در                 

های مختلف تحلیل داده با رویکردهای جدید در حوزه های علم              زمینه

 . داده بود

http://ybis2019.msgsu.edu.tr/ 

 رحیم تحمودوند، دانشگاه بوعلی طینا 

اولین همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی در تاریخ             

این .  آبان جاری در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار گردید            22و    31

همایش با حمایت انجمن محاسبات بیمه و مالیر ایران در دو روز متشکل 

در روز اول افتتاحیه همایش با سخنرانی جناب          .  از هشت نشست بود    

و سخنرانی جناب   (  دبیر همایش )آقای دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی      

های   نشست.  آقایان دکتر رضا منصوری و دکتر نقی زاده برگزار گردید            

ستاوردهای نوین در حوزۀ زبان فارسی و       د«های    تخصصی بعدی با عنوان   

و نهایتا    »ها و تفسیر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی        علم داده «،  »رایانه

برگزار   »دستاوردهای علوم داده در صنعت بیمه«نشست چهارم با عنوان 

چهار سخنرانی  پور،   با مدیریت خانم دکتر منطقی    در نشست بیمه . گردید

 به شرح زیر ارائه شد

تحلیل «در روز دوم جلسات ارائه مقاالت و نشست تخصصی با عنوان               

به این  .  برگزار گردید   »های اجتماعی   شبکه و کاربرد آن در بررسی شبکه      

مقاله پذیرفته    29مقاله ارسال شد که حدود        12همایش، مجموعا حدود    

. که در حوزه هوش مصنوعی محاسبات نرم و علوم انسانی بود          شده است   

تقریبًا نیمی از این مقاله ها جنبه پیاده سازی و نیمی دیگر جنبه نظری               

 . شتندو مروری دا

دبیر همایش هدف اصلی این همایش را توسعه تحقیقات در حوزه علوم             

هدف دیگر همایش این است      :  انسانی و هوش مصنوعی دانست و گفت       

خواهند کار   که مجمعی درست شود تا تمام کسانی که در این حوزه می            

کنند گرد هم آیند و نقطه تماسی ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط                   

وی درباره موضوعات    .باشند و امکان توسعه در این حوزه هم فراهم شود         

مقاله های دریافتی در زمینه مشترک        :  مقاله های دریافتی بیان کرد      

هوش مصنوعی، زبان شناسی، پردازش زبان طبیعی، حقوق، سامانه های          

استنتاج کیفری، روانشناسی، آموزش و تکنولوژی آموزشی، تحلیل شبکه         

و شبکه های اجتماعی، سیستم های یادگیرنده پردازش تصویر چهره و             

 .احساسات و تحلیل پدیده های اجتماعی هستند

https://atu.ac.ir/?
fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=10415 
 

 تحمدرضا اصغای اطکوئی، دانشگاه عالته طباطبایی 

  تای برگزار شده گزارش کنفرانس

 موضوع سخنرانی سخنران

 سازی در بیمه باربری مدل پور مهناز منطقی

 معرفی یک مدل آماسیده در بیمه اتومبیل فرزانه ساکی

 ای کشف تقلبات بیمه امیرتیمور پاینده

 ها در مطالعات بیمه هویت داده رحیم محمودوند

https://atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=10415
https://atu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=10415
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گیذاران     داشتمان بیمه خود را برای ورود بیییمیه    xyzکت بیمه عمرشر

هیای ایین داشیتیمیان           برای استفاده بهتر از ظرفیت.  جدید بسته است

پیشنهاد ارائه پوشش تکیمیییلیی     “  بازار بیمه” شرکت بازاریابی اینترنتی 

طبق .  کند گذاران خود می به بیمه  xyzحوادث توسط شرکت بیمه عمر 

 .دارد 92نظر آکچوئر این پوشش تکمیلی برای هر قرارداد سودی حدود 

به همراه مبلغ  322222برای این خدمت مبلغ ثابت “ بازار بیمه”شرکت 

این شرکیت بیازار ییابیی         .  کند برای عقد هر قرارداد تقاضا می 9متغیر 

 .برای عقد این پوشش تکمیلی را فرض کرده است% 95تخمین 

باید از چه تعداد بیشتیر   nتعداد اعضای داشتمان شرکت بیمه عمر  .1

برای شرکت بیییمیه      “  بازار بیمه” باشد تا پیشنهاد شرکت بازاریابی 

 .سوددهی داشته باشد؟ مدل ریاضی سود شرکت را بنویسید

 352222فرض کنید تعداد اعضای داشتمان شرکت بیمیه عیمیر         .2

دهد که در  پیشنهاد می“ بازار بیمه”شرکت بازاریابی . گذار است بیمه

توانید   اضافه، مدل آماری بازاریابی خود را می 52222ازای پرداخت 

. بکینید  %  25گذارانی با احتمال عقد قرارداد  ای محدود بر بیمه بگونه

گذاران این بخش از داشتمان چه مقدار باید باشد  حداقل تعداد بیمه

تا این پیشنهاد برای شرکت بیمه عمر سود ده باشد؟ بر اساس ایین  

 گذاران را حساب کنید؟ حداقل تعداد، احتمال خرید باقی بیمه

نظر کارشناس اکچوئری در مورد این پیشنهاد شرکت بازاریابی بیه     .3

 تواند باشد؟ هیات مدیره شرکت بیمه عمر چه می

  :مبلغ پرداختی خسارت در هر سال به صورت جدول زیر است

و انجام محاسبات عددی، نتایج حیاصیل     %  92با انجام تعدیل نرخ تورم 

 :آید برابر مقادیری که در جدول بعدی ارائه شده است به دست می

و بر این اساس مجمو  مبالغ خسارت پرداختی بعد از تعدیل به صیورت  

 :شوند جدول زیر مشخد می

 برابر  chain_ladderبراین اساس ضرایب 

 

 

 

 

 برابر 9111برآورد مجمو  کل مبالغ خسارت پرداختی سال 

 

 برابر 9111و بنابراین رخایر مورد نیاز خسارات واق  شده در سال 

 

 

 علیاضا عداهتی، اکچوئا 

 

   7تای تخصصی اکچوئری شماره  سوال 

طال  طال پاداخم خسارت

وقوع 

 خسارت
K=4 K=2 K=3 K=9 

میزان حق 

 بیمه سال 

95222 33131 34112 99312 12954 9119 

  32222 29294 93211 921424 9111 

    45222 94943 931312 9114 

      32222 952222 9111 

طال  طال پاداخم خسارت

وقوع 

 K=4 K=2 K=3 K=9 خسارت
میزان 

 بیمه سال حق

95222 35222 22222 95222 932222 9119 

  32222 42222 95222 922222 9111 

    452222 32222 942222 9114 

      32222 952222 9111 

طال  طال پاداخم خسارت

وقوع 

 خسارت
K=4 K=2 K=3 K=9 

میزان 

 بیمه سال حق

45222 12222 45222 95222 932222 9119 

  15222 55222 95222 922222 9111 

    95222 32222 942222 9114 

      32222 952222 9111 

3

85000
1.214

70000
f  

2

70000 75000
1.45

45000 55000
f


 



91050214.17500075000 34,1997  fC

   6تای تخصصی اکچوئری شماره  پاسخ سوال

1605075000910503,19974,1997 CC
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دایر کردن و کمک به رشد رشته بیم سنجی، چنانکه جناب آقای دکیتیر     

های خبیرنیامیه     وحیدی در یادِ شادروان دکتر مشکانی در نخستین صفحه

اند، از خدماتی است که از آن بزرگمرد برای صنعت بیییمیه و       اشاره کرده

در این شماره به پاس خیدمیات   .  های ایران به یادگار مانده است اکچوئری

های کارشناسی  نامه استاد فقید، دکتر محمدرضا مشکانی، فهرستی از پایان

ارشد رشته بیم سنجی که با راهنمایی ایشان انجام شده است، میعیرفیی      

ها به چینیدسیال قیبیل           نامه گر چه تاریخ راهنمایی این پایان.  شده است

سنجی همچنان تا آخرین روزهای عمر این استیادِ   گردد اما رشته بیم برمی

خبرنامه انیجیمین    .  مند بوده است فرزانه از همراهی و همیاری ایشان بهره

از   -سنجی است که خبرنامه علمی رشته بیم  -محاسبات بیمه و مالی ایران

نخستین شماره از همراهی و حمایت بی دریغ استاد فقید به عنوان عضیو  

هیات تحریریه برخوردار بود و در این شماره نیز آخرین مطلب به قلم خود 

 .روحش شاد و یادش گرامی. ایشان را به یادگار داریم

 

 

 

 

 اخبار دانشگاتی

 سال دفا  عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف

 9215 تواب  بقاء در بیمه های عمر محمدرضا حیدری 9

 9215 نظریه مخاطره و کاربردهای آن در محاسبه حق بیمه محمدرضا هواسی 3

 9219 9212 تهیه جدول زندگی ایران بر اساس اطالعات جمعیتی سال  حمید رضا نوابی 2

 9219 نگرش آماری به یک پلونده بیمه و کاربرد آن در بیمه آتش سوزی علیرضا باقیات 4

 9211 برآورد احتمال مرگ و میر به روش بیزی ابوالفضل طارمی 5

 9211 نوسان ها و مدل های مخاطره در بیمه مجید ربیحی 9

 9211 کاربرد مدل های بیمه در بازنشستگی منصور رجبی 1

 9211 نرخ بهره تصادفی در بیمه های عمر مهدی رجبیون 4

 9214 تاثیر بیمه های اتکایی بر احتمال ورشکستگی یک شزکت بیمه مهدی نمن الحسینی 1

 مهدی بسی خواسته 92
کرانهای دوطرفه احتمال های ورشکستگی و کاربرد آن در بیمه جام  خانه و خانواده 

 (خانوار ) 
9214 

 حبیب اسمعیلی 99
مدلسازی کرانگین های ادعای خسارت و کاربرد آن در بیمه آتش سوزی شرکت 

 سهامی بیمه آسیا
9214 

 9211 نظریه باورمندی و کاربرد آن در بیمه مهدی ابراهیم زاده 93

 اصغر اکبری 92
بررسی موردی بیمه شخد ثالث در )نظریه باورمندی با مروری بر حالت رگرسیونی 

 (ایران
9249 

 9243 رهیافت جریان نقدینگی به تأمین اعتبار طرح های بازنشستگی رحیم محمودوند 94

 9242 تاب  مطلوبیت و کاربرد آن در تبادالت مخاطرات پارتو بهینه علیرضا عدالتی 95

 9244 تعیین نرخ حق بیمه شخد ثالث بااستفاده از برخی متغیرهای پیشگو سکینه خسروی 99

 رحیم تحمودوند، دانشگاه بوعلی طینا 
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ای    سنجی در ایران و جهان، آشناییی بیا مسیائیل حیرفیه             خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیم

برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنیامیه، از     .  شود سنجی و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یکدیگر در پایان هر فصل منتشر می بیم

به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قیالیب فیاییل ورد ییا                .  شود فکری همه عالقمندان به گرمی استقبال می همکاری و هم

  :فرآیند همکاری به صورت زیر است. نویس، به صورت خوانا، تهیه نموده و برای ما ارسال کنید دست

 فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

 مطالب به نشانی سردبیر، اعضای هیئت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود؛ 

 خبرنامه، در انتخاب، تلخید و ویرایش مطالب ارسال شده آزاد است؛ 

 شود مطالب دریافت شده، بازگردانده نمی. 

 

 :برخی از رئوس مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است

 

  های مرتبط با بیمه و مالی های تخصصی در حوزه ها و سخنرانی ها، کارگاه ها، نشست رسانی درباره همایش اطال 

 (ای، مباحث مربوط به صنعت بیمه و بازارهای مالی و  مباحث آئین نامهاستانداردها، ای،  های حرفه آزمون)ای  مسائل حرفه... 

 ( های محاسباتی  های آموزشی، نرم افزار و بسته گزینی، مقاله واژه)ئل آموزشی  مسا 

 های مرتبط معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزه 

 ای های علمی و حرفه معرفی سایر انجمن 

 معرفی کتاب 

قابل رکر است که خبرنامه ممکن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره، برخی از مطالب دریافت                           

 .های بعدی منتشر کند شده را در شماره
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