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افزایش سن بازنشستگی در الیحه قانون بودجه
در الیحه بودجه  9429کل کشور سن و سکابکقکه قکابکل قکبکول بکرای
بازنشستگی افزایش یافته است و با این تغییرات در مولفه های محکاسکبکه
حقوق بازنشستگی دریافتی بازنشستگان جدید در مقایسه با سنوات قکبکل
متفاوت خواهد بود .در بند د ماده  32الیحه بودجه  9429هدف از ایکن
تغییرات پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی بیان شده اسکت .بکر
اساس این الیحه حداقل و حداکثر سن بازنشستگی برای مستخدمین مکرد
و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمکامکی صکنکدوق هکای
بازنشستگی اعم از کشوری ،لشگری و تامین اجتماعی دو سکال افکزایکش
می یابد و متوسگ حقوق سه سال اخر اشتغال نیز مبنای محاسبه حکقکوق
بازنشستگی قرار میگیرد .برای تبیین چرایی و چگونگی اصالحکات طکر
های بازنشستگی و ارزیابی سیاست های حوزه بازنشستگی در ایکران بکا
تاکید بر تغییراتی که در الیحه بودجه با شر باال آمده بهتر است انکدککی
در نظریه های بازنشستگی و تجارب جهانی در تغییر سن بازنشستگی تامل
کنیم تا بتوانیم ماهیت سیاست گااری بازنشستگی در ایران را بهتکر درک
کنیم .بی تردید بازنشستگی یک پدیده پیچیده و چندساحکتکی اسکت و
می توان آن را از جنبه های فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،سازمکانکی
و  ...بررسی کرد .تغییردر هر کدام از این جنبه ها به ویژه در صورتکی ککه
توام با شوک باشد می تواند جنبه های دیگر را به شدت مکتکاثکر ککرده و
اهداف تغییر را در عمل خنثی یا حتی معدوس کند .به هکمکیکن دلکیکل
اصالحات نظام های بازنشستگی به صورت یک بسته جامع و یکدکرکارچکه
طراحی و اجرا میشود تا تبعات اصالحات قابل کنترل باشد و ریسک هکای
سیستمی و غیر سیستمی در فرایند اصالحات مدیریت شود .شوربختکانکه،
در  4دهه اخیر تمام تالش ها برای آگاه سازی سیکاسکت گکاار از رونکد
تغییرات دموگرافیک و سیاست های مدیریت منابع انسانی در ایران و تاثیر
آن در پایداری مالی صندوق های بازنشستگی ناکام مانده و مخاطکرات تکا
جایی پیش رفته که امروز از بحران نظام بازنشستگی در ایران بکا عکنکوان
تهدید بزرگ و ریسک امنیتی یاد میشود .افزایش امید به زندگی در جهان
و ایران مهمترین عامل در افزایش سن بازنشستگکی مکنکظکور مکیشکود.
یادآوری می شود جدول عمر یدی از مهم ترین ابزارهای تحکلکیکلکی بکرای
اکچوئرهاست .یدی از مهمترین شاخصهایی از این جدول به دست میآید،
شاخص امید به زندگی است که محاسبه آن پیچیدگیهای بسیاری دارد و
کامال فنی و تخصصی است .این شاخص بیانگر وضعیت توسعه اقتکصکادی،
اجتماعی جامعه و سالمت جسمی و روانی مردم است .در دهه  91۵2ایکن
شاخص در مقیاس جهانی  44سال بوده و اکنون به  42سکال رسکیکده
است.این شاخص در ایران از  42سال در سال  922۵بکه  49سکال در
 9422افزایش یافته است .کشورهای توسعه یافته با درک صحیح از مزیکت
ها و تبعات مثبت و منفی افزایش امید به زندگی به پراکسیس و عمکل در
فلسفه و سیاست و اجرا روی آوردند و با فراز و فرودهایی از بحکران هکای
بالقوه و بالفعل پیری جمعیت عبور کردند .امروز در بسیاری از کشکورهکا،
سن بازنشستگی به صورت تابعی از امید به زندگی به طور خودکار افزایکش
مییابد .در تبصره  32قانون بودجه سال  922۵ایران وزارتخانه ها مدکلکف
شده اند که کارکنان دارای بیش از  9۵سال سن و سکی سکال تکمکام را
بازنشسته نمایند .در فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب  33آذر
 9229کارمندان دولت میتوانستند با داشتن  ۵۵سال سن و  3۵سکال

سابقه خدمت بازنشسته شوند .تامل در این تاریخچه بازنشستگی در ایکران
واقعیت های بسیار عجیب و غریبی را آشدار می کند که در مقیاس جهکان
بی نظیر است .برای مثال ،از  922سال قبل تاکنون به رغم افزایش صکد
درصد امید به زندگی سن بازنشستگی نه تنها افزایش نیافته بلده ککاهکش
یافته است!
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حال که افزایش سن بازنشستگی به عنوان سیاستی برای جبران بار مکالکی
ناشی از افزایش امید به زندگی در صندوق های بازنشستگی اجماع بکیکن
المللی دارد ،می توان افزایش سن بازنشستگی در الیحه قکانکون بکودجکه
 9429را در همین راستا توجیه کرد؟ پاسخ منفی اسکت .افکزایکش سکن
بازنشستگی به عنوان یک اقدام صرفا مالی در چارچوب قانون بودجه صرفکا
در راستای کاهش هزینه های دولت و سیاست های بودجه ای بکا هکدف
مقابله با اثرات تحریم اتخاذ شده است و نمی توان آن را بخشی از اقدامکات
در قالب یک بسته اصالحات جامع و هم افزا در جهت پایداری مالی بلکنکد
مدت صندوق های بازنشستگی در نظر گرفت .در همه الگکوهکای مکوفک
اصالحات افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی صورت گکرفکتکه و
سیاستگاار از هرگونه شوک و بی عدالتی در توزیع آثار دوره گاار پکرهکیکز
کرده است .برای مثال در هر سال سن بازنشستگی به مدت  9ماه افزایکش
داشته تا افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند فقگ با  9ماه تکاخکیکر
قادر به برنامه ریزی بازنشستگی باشند .ظاهرا همان رویدرد غافلگیکرانکه و
بزن برو که در بسیاری از سیاست های اجتماعی مانند افزایش سه برابکری
و خل الساعه قیمت بنزین در سال  14مشاهده میشود ،نه تکنکهکا درس
اموزنده ای برای سیاست گاار نبوده بلده به رویه عادی و متداول تکبکدیکل
شده است .امید است عقالی دیوانساالر به این رویه ها پایان دهند تا مسیر
عبور از بحران ها و دستیابی به حداقل های زندگی عدالتمندانه و منصفانه
در جامعه فراهم شود.



صابا شیبانی ،ريیس انجمن

پائیز  | ۰۰۱۱شماره ۰۱

2

با اجرایی شدن آئین نامه شماره  201چه تغییری
در کارمزد بیمههای زندگی رخ میدهد؟
کارمزدی که گاهی نیز با عنوان ح العمل کاری از آن یاد مکی شکود و
معادل آن در زبان انگلیسی  Commissionاست ،هزینه خدماتکی اسکت
که در بازارهای مالی به خاطر ارائه مشاوره در زمینکه سکرمکایکهگکااری،
مشاوره و انجام مقدمات الزم برای فروش بیمه نامه ،مدیریت خکریکد و
فروش اوراق بهادار یا حتی براساس تراکنش های باندی دریافت می شود.

الف -برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با ح بیمه سکاالنکه،
حداکثر  3۵۲ح بیمه وصولی.
ب -برای بیمههای خطر فوت ساده زمانی گروهی با ح بیمکه سکاالنکه،
حداکثر  92۲ح بیمه وصولی.
ج -برای سایر انواع بیمههای زندگی با ح بیمه ساالنه حداکثر  4۵۲ح
بیمه سال اول مشروط بر این که از  22در هزار سرمایه تجاوز ندند۲42 .
این کارمزد پس از وصول ح بیمه سال اول در سالهای دوم تا یک پنجم
هر سال  9۵۲کارمزد پس از وصول ح بیمههای مربوطه قابل پکرداخکت

این هزینه معموال به مشاور سرمایهگااری ،نمایندگان بیمه ،بکانککهکا و

است.

نهادهای مختلف و کارگزاران پرداخت می شود و در مقابل ،خدماتی ککه

د -برای سایر انواع بیمههای زندگی با ح بیمه یدجا ،حداکثکر 3۲حک

مورد انتظار است ،دریافت میشود .در صنعت بیمکه نکیکز بکرای انکواع

بیمه.

بیمه های بازگانی مبلغی به عنوان حداکثر کارمزد پرداختی در آئین نامکه
کارمزد مصوب شورای عالی بیمه در نظر گرفته میشود .از طرفی به دلیل
تاثیر میزان کارمزد پرداختی در مقدار ح بیمه بکیکمکه هکای زنکدگکی،
حداکثر مبلغ کارمزد در انواع بیمههای زندگی در آئین نامه بکیکمکههکای
زندگی و مستمری (شماره  )94نیز آمده است .طب ماده  4ایکن آئکیکن
نامه حداکثر هزینه کارمزد قابل اعمال در ح بیمه برای انواع بیمه هکای
زندگی به شر زیر تعیین میشود:
الف -برای بیمه های انفرادی خطر فوت زمانی با ح بیمه ساالنکه3۵۲ ،
ح بیمه وصولی.
ب -برای بیمه های گروهی خطر فوت زمانی با ح بیمه سکاالنکه92۲ ،
ح بیمه وصولی.
ج -در سایر انواع بیمهنامههای زندگی با ح بیمه ساالنه 4۵ ،درصد ح
بیمه سال اول به شرطی که از  22درهزار سرمایه فوت سال اول تکجکاوز
ندند که  22درصد آن برای سال اول و  94٫۵درصد برای سالهای دوم
تا پنجم اعمال میگردد.
د -در انواع بیمهنامههای زندگی با ح بیمه یدجا:

اخیرا آئین نامه کارمزد جدید (شماره  )923به تصویب شورای عالی بیمه
رسید و هرچند که به دلیل ابهاماتی جهت تجدید نظر به شورای عکالکی
بیمه برگشت؛ اما در ادامه در خصوص تاثیر آن بر مقدار ح بیمه انکواع
بیمه های زندگی بحث خواهد شد .طب ماده  ۵آئین نامه شمکاره ،923
حداکثر کارمزد قابل پرداخت برای فروش انواع مختلف بیمه های زندگی
به شر زیر تعیین می شود:
الف -برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی بکا حک
بیمه ساالنه ،به ترتیب  3۵درصد و 92درصد ح بیمه وصولی
ب -برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی و گروهی با ح بیمه
یدجا به ترتیب  4درصد و  2درصد ح بیمه وصولی
ج -برای بیمه های به شرط حیات با ح بیمه یدجا و ساالنه حداکثر 4
درصد ح بیمه وصولی
د -در بیمه های مختلگ خطر فوت و تشدیل سرمایه و بیمه های مختلگ
خطر فوت و متصل به سرمایه گااری با ح بیمه ساالنه ،حکداککثکر 4۵
درصد ح بیمه سال اول مشروط بر این که از  22در هزار سرمایه تجاوز
ندند 22 ،درصد این کارمزد پس از وصول ح بیمکه سکال اول و در



در بیمهنامههای انفرادی ۵ ،درصد ح بیمه

سالهای دوم تا پنجم هر سال  94 /۵درصد کارمزد پس از وصکول حک



در بیمهنامههای گروهی 4 ،درصد ح بیمه

بیمه های مربوطه قابل پرداخت است.

مطاب ماده  1آئین نامه شماره  ،94اکچوئریهای بیمه زندگی ککارمکزد
مورد استفاده در محاسبات بیمه های عمر را کما فی الساب مطاب مفکاد
بند  4این آئین نامه در محاسبات خود منظور مینمایند؛ امکا حکداککثکر
کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل کارمزد هکای مکقکرر در
آییننامه کارمزد نمایندگی میباشد .در آئین نامه کارمزد نمایکنکدگکی و
کارگزاری (داللی) رسمی بیمه (شماره  ) 42حداککثکر ککارمکزد قکابکل
پرداخت در انواع بیمه های زندگی طب ماده  92این آئین نامه به صورت
زیر تعیین شده است:

هک -برای بیمه های تمام عمر مشابه بندهای الف و ب این ماده در طکول
دوره پرداخت ح بیمه
و -برای بیمه های مستمری مشابه بند ج این ماده
ز -برای سایر انواع بیمههای زندگی انفرادی و گروهی با ح بیمه یدکجکا
به ترتیب  4درصد و  2درصد ح بیمه وصولی
با مقایسه این ماده با موارد قبلی ( آئین نامه  94و  )42متوجه تفاوتهکای
موجود در حداکثر کارمزد قابل پرداخت در بیمه هکای تکمکام عکمکر و
مستمری و بشرط حیات خواهیم شد که در ادامه تاثیر این مطلب را در
یک مثال بررسی میکنیم.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

3
ب) بیمه مستمری :یک بیمه نامه مستمری ترکیبی به مکیکزان پکنکجکاه
میلیون ریال ماهانه ،به شرط حیات با مدت معین  32سکال و مکدت
تضمین  ۵سال را در نظر بگیرید که سن بیمه شده در ابتکدای قکرارداد
برابر  42سال است .ابتدا با احتساب مبانی آئین نامه  94و حداکثر هزینه
های سربار  ،مبلغ ح بیمه تجاری محاسبه شده و سرس میزان کارمکزد
آن بر اساس سه آئین نامه فوق الاکر بدست آمده است .تفکاوت مکیکزان
کارمزد محاسباتی در آئین نامه  ،94کارمزد فعلی قابل پکرداخکت طکبک
آئین نامه  42و کارمزد قابل پرداخت طب آئین نامه جدید  923در انکواع
روشهای پرداخت ح بیمه ساالنه ( با مدت  ۵سال -با مدت  92سکال) و
یدجا در جدول شماره  3آمده است.

الف) بیمه تمام عمر :یک بیمه نامه تمام عمر با سرمایه یدصد مکیکلکیکون
ریال را در نظر بگیرید که سن بیمه شده برابر  42سال اسکت .ابکتکدا بکا
احتساب مبانی آئین نامه  94و حداکثر هزینه های سربار  ،مکبکلکغ حک
بیمه تجاری محاسبه شده و سرس میزان کارمزد آن بر اساس سه آئکیکن
نامه فوق الاکر بدست آمده است .تفاوت میزان کارمزد محاسکبکاتکی در
آئین نامه  ،94کارمزد فعلی قابل پرداخت طب آئین نامه  42و ککارمکزد
قابل پرداخت طب آئین نامه جدید  923در انواع روشهای پرداخت حک
بیمه ساالنه ( با مدت  ۵سال -با مدت  92سال) و یدجا در جدول شماره
 9آمده است.

جدول  :9مقدار حداکثر کارمزد قابل پرداخت برای یک بیمه نامه تمام عمر طب آئین نامه های شماره  42، 94و 923
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ج) بیمه مختلگ ( عمر و پس انداز) :یک بیمه نامه عمر و پکس انکداز بکا
سرمایه (فوت و حیات) برابر با یدصد میلیون ریال و با مدت معین  ۵سال
 92 ،سال را در نظر بگیرید که سن بیمه شده در ابتدای قرارداد برابر 42
سال است .ابتدا با احتساب مبانی آئین نامه  94و حداکثر هکزیکنکههکای
سربار ،مبلغ ح بیمه تجاری محاسبه شده و سرس میزان کارمزد آن بکر
اساس سه آئین نامه فوق الاکر بدست آمده است .تفاوت میزان ککارمکزد
محاسباتی در آئین نامه  ،94کارمزد فعلی قابل پرداخت طب آئین نکامکه
 42و کارمزد قابل پرداخت طب آئین نامه جدید  923در انواع روشهکای
پرداخت ح بیمه ساالنه ( با مدت  ۵سال -با مدت  92سال) و یدجا در
جدول شماره  3آمده است.
نتیجه گیری :در نهایت این می توان اینطور نتیجه گیری ککرد ککه در
صورت اجرایی شدن حداکثر کارمزدهای تعیین شده برای بکیکمکههکای
زندگی آئین نامه شماره  ،923کارمزد های قابل پرداخت در بیکمکههکای
عمر زمانی (ساده -مانده بدهدار)  ،عمر و سرمایه گااری با حک بکیکمکه
اقساطی ( که بخش اعظم از پرتفوی بیمههای زندگی شرکتهای بیمه را

تشدیل میدهند)  ،تغییری در حداکثر کارمزد قابل پرداخت رخ نخکواهکد
داد هرچند تفاوت موجود بین نحوه تقسیم کارمزد در طول پنج سال در
آئین نامه  94و آئین نامه  923همچنان باقی است .با مقایسه حکداککثکر
کارمزد قابل پرداخت در انواع بیمه های زندگی متوجه وجود اختالف در
مورد نحوه محاسبه و اعمال حداکثر کارمزد قابل پرداخت در بیمکه هکای
تمام عمر و بیمههای مستمری و مختلگ شدیم .ضمن مقایسه ایکن سکه
نوع بیمه با روشهای پرداخت مختلف که نتایج آن در جدولهای شماره 9
و  3و  2آمده ،میتوان نتیجه گرفت که با آئین نامه  923مقدار ککارمکزد
قابل پرداخت در بیمه های تمام عمر تقریبا دو برابر مقدار کارمزد فعکلکی
خواهد بود .در خصوص انواع بیمه نامه ها با ح بیمه یدجا هم افکزایکش
در ضریب حداکثرکارمزد قابل پرداخت (از  ۲3آئین نامه شماره  42به ۲4
آئین نامه شماره  ، )923طبیعتا باعث افزایش در مقدار ککارمکزد قکابکل
پرداخت شده و احتماال نمایندگان را به سمت ارائه و فروش این بکیکمکه
نامه ها با ح بیمه یدجا سوق دهد .هرچند اختالف بین کارمزد قکابکل
اعمال در این مورد مطاب آئین نامه  ( 94حداکثر  ) ۲۵و کارمزد قکابکل
پرداخت همچنان باقی و محل سوال خواهد بود.

جدول  :2مقدار حداکثر کارمزد قابل پرداخت برای یک بیمه نامه مختلگ طب آئین نامه های شماره  42، 94و 923
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با ح بیمه یدجا
و مدت  92سال
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آنچه بیمهگران در مورد نیروی انسانی در شرایط
گذر از کرونا میاندیشند
رهبران منابع انسانی به دنبال مهارتهای جدید ،راههدارهایی برای تشویک
به جاب افراد با استعداد بمنظور رشد در یک بازار پویا هستند .با توجه بکه
مدل های مختلف کسب و کار و محصوالت و خدمات جدید ،بکیکمکه گکران
نیازمند مهارت های جدید و کارکنان بااستعداد برای موفقیکت در آیکنکده
هستند .درکنار هدف گااری نسبت به وجود قکابکلکیکت هکای درسکت و
مهارت های ضروری در گام اول ،مدیران منابع انسانی باید به سیاست هکای
جبران خدمت ،حقوق و مزایا و رویههای دورکاری نیز توجه داشته باشکنکد.
مدیران مستعد باید گزینه های مختلفی را جهت تبدیل نیروی کار ( مانکنکد
ارتقای داخلی ،همداریهای خارجی و برونسراریها) درنظر داشته باشند.
تغییر و انتقال نیروی انسانی یدی از راهبردهای اساسی برای بیمهگران باید
باشد .همهگیری کرونا چالش های جدیدی مانند کارهای ترکیبی را بدنبکال
داشته است که بیمه گران را ملزم نموده تا راهبردها و تاکتیک های مناسبی
را در کمبود افراد بااستعداد بدار گیرند .مدیران اجرایی با توجه به تجریباتی
که بدست آورده اند نسبت به ایجاد تحول و تغییرات بزرگ خکوشکبکیکنتکر
هستند .آن دید قدیمی که بیمه گران نسبت به تغییرات کند هستند از بین
رفته است بطوریده مشاهده شده است برخی کسب و کارها در عرض چنکد
هفته تغییرات بزرگی ایجاد نمودهاند .آنها توانسته انکد تکحکت شکرایکگ و
ساختارهای مختلفی فعالیت کنند .کارکنان با تغییرات همسکو شکدنکد و
ابزارهای جدید را بدار گرفتند .منابع در زمان نیاز تخصیص داده شکدنکد.
درحال حاضر مدیران بدنبال این هستند که بداننکد ککدام یکک از ایکن
تغییرات و تحوالت رفتاری و فرهنگی باید برای بلند مکدت پکرورش داده
شود .درواقع مدیران آگاه باید در خصوص مهارتها و استعدادهای ضروری و
همچنین بهترین رویدردها جهت تشوی و نگهداشت کارکنکان اسکتکفکاده
نمایند .توجه به نیازهای هر دو طرف عرضه و تقاضا با تاکید بر برنامهریکزی
استراتژیک نیروی انسانی با اهداف شفاف رویدردهای مختلف و مکتکنکوع
جهت ایجاد توانمندی و نگهداشت افراد با استعداد ضروری است .موفقکیکت
زمانی حاصل می شود که مدیران بدانند چه می خواهند و آگاهکی داشکتکه
باشند که نیروی کار چه میخواهند .آنچه در آینده پیش روی بیمکه گکران
است ،دربردارنده مدل های کسب و کار مخکتکلکف ،مکحکصکوالت جکدیکد،
رویدردهای متفاوت رقابتی است .لاا نیاز آنها به مهارتها و استکعکدادهکای
جدید دور از ذهن نمی باشد اگر بخواهند در این فضای پویا فعالیت و رشکد
نمایند .هدف باید شناسایی مهارتها ،توانمندیها و باورهای ضکروری بکر
مبنای راهبردهای کسب و کار باشد .شرکتی که بر بازارهای خرد تکمکرککز
نموده است در مقایسه با شرکتی که جامعه هدف آن مشتریان بزرگ است،
نیازمندیهای مهارتی متفاوتی دارد .این تفاوتها ،راهبردهای کلی نکیکروی
کار و مشخصات مدلهای استعدادیابی را مشخص مینماید .تحلکیکل هکای
استعدادیابی از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه مدیران منابع انسکانکی
افدار متفاوتی نسبت به چگونگی رویدرد سازمان در شناسایی و مکدیکریکت
استعدادها دارند .گزینه های زیادی برای مهارت های درست وجکود دارد و
زمانی که بیمه گران انواع مهارت های مورد نیکاز کسکب و ککار خکود را
شناسایی می کنند ،باید گزینه های مختلف دستیابی به آنکهکا را ارزیکابکی
نمایند .استعداد مشابه تدنولوژی است که درآن گزینههای مختلکف وجکود
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دارد مانند ایجاد توانمندی های داخلی ،بهرهمندی از ارائهدهندگان بیرونکی،
بهره مندی از طری همداری با شرکای تجاری مانند ایکنکشکورتکک هکا ،و
استفاده از تدنولوژیهای خودکار بجای فرایندهای دستی.
همه گیری کرونا ثابت کرد که نیروی کار را از هر جایی میتوان اسکتکخکدام
نمود .این فضای کار جهانی ،فرصتها و ریسکهایی را بکدنکبکال دارد .بکه
عنوان نمونه ،بیمهگران میتوانند تیمهای کاری برای کارهایی چون صدور و
خدمات مشتریان از سرتاسر دنیا استفاده نمایند اما این ریسک وجود دارد
که کارکنان براحتی از سوی رقبا جاب شوند .هر استراتژی که تکعکیکیکن
میشود باید در خصوص آن برنامهریزی صورت گیرد .به عکنکوان نکمکونکه،
بیمهگرانی که تمایل به استفاده از مهارتها بصورت برونسراری دارند بایکد
در خصوص مدیریت اثربخش روابگ شخص سوم توانمند باشند .آنهایی ککه
به سراغ جایگزینی کارهای دستی با ماشین میروند ،باید تخصص فنکاوری
گسترده ای داشته باشند و برای باز آفرینی مهارت کارکنانی که با تدنولوژی
جایگزین شدهاند آماده باشند.
مدیران منابع انسانی آگاه تالش میکنند اثربخشی بهرهمندی از استعدادهکا
را از طری برنامههای توسعه داخلی افزایش دهند .با توجه به طکول عکمکر
کوتاه مجموعه استعدادها در دنیای امروز ،توسعه های داخکلکی مکهکمکتکر
میباشند .برنامه های رهبری باید از توسعه و بهبود مستمر با تکمکرککز بکر
توانمندیهای حیاتی کسب و کار در آینده حمایت نمایند.
برنامه های یادگیری و توسعه در دنیای کسب و کار شکامکل دورککاری و
کارهای ترکیبی بازبینی شود .این موضوع در خصوص برنامههای حمایکتکی
مدیریتی و رهبری نیز صادق است .بیمه گران باید بر آن چیزی که در آن
خوب و برند هستند تمرکز نمایند .به عنوان مثال ،بیمه گرانی با توانمنکدی
باال در صدور و ارزیابی ریسک ،میتوانند با ایجاد دپارتمانهای آموزش ایکن
مهارت را به سایر متقاضیان از طری برنامهها و سرمایهگااری مشارکتی یکا
اکوسیستمی جدید ارائه دهند .چنین اقداماتی ،فرصت سرمایه گکااری بکر
تغییرات نیروی انسانی را فراهم مینماید .هدف ،توسعه استعدادها است که
بایستی متناسب با نیازهای سازمان صورت گیرد .عموما کارکنان بکواسکطکه
جابجایی در حوزه های مختلف ،دارای مجموعه مهارت هایی خواهنکد شکد.
چنین رویدردی به بیمهگران اجازه میدهد که بسیار منعطف بتکوانکنکد از
مهارت ها بهره ببرند .یدی از پارادوکس های عصر دیجیتال این اسکت ککه
نیروی کار با استعداد برای کسب و کارهای موف بکیکش از قکبکل دارای
اهمیت است .قضاوت و تجربه افراد بخصوص در شکرککت هکایکی ککه از
تدنولوژی های بیشتر و قدرتمندتر و سیستمهای اتومات استفاده میکنکنکد
حیاتیتر است .چرا که هر شرکتی به حجکم بکاالیکی از مکحکاسکبکات و
تحلیل های پیچیده نیاز دارد و مزیت رقابتی در داشتن افراد بکاهکوش تکر،
بیشترین تیم های مشارکتی و قویترین فرهنگها است .پیدایش عصر ککار
ترکیبی ،چالش های جدیدی را در کنار فرصت ها بکرای مکنکابکع انسکانکی
سازمان ها فراهم آورده است .دستیابی به موفقیت مستکلکزم تکمکرککز بکر
استعدادیابی و همچنین بر تقویت و توسعه محدوده توانمندیهایی است که
در دسترس هستند.
منبع:
https://www.ey.com/en_gl/financial-services-emeia/
how-insurers-are-reimagining-the-workforce-in-thepost-covid-era
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 ORSAچیست؟

الزامات خاص  ORSAدر سطح بین المللی متفاوت است ،امکا اهکداف اسکاسکی
خاصی وجود دارد که دستیابی به آنها برای  ORSAدر نکظکر گکرفکتکه شکده
است ORSA .باید به بیمهگر اجازه دهد که:
ریسکهایی که با آن مواجه است را ارزیابی کند
میزان سرمایه مورد نیاز برای محافظت در برابر آن ریسکهکا را ارزیکابکی
کند
ارزیابی خود از ریسکها و سرمایه مورد نیاز را مستند کند
هدف  ORSAارزیابی این است که آیا مدیریت ریسک و موقعیت توانگری مکالکی
بیمه گر کافی است یا خیر و توسعه آن در آینده در نظر گرفته شده استORSA .
باید به عنوان یک بخش اصلی از سیستم مدیریت ریسک بیمهگر در نظر گکرفکتکه
شود .هدف این است که  ORSAبه فرآیند برنامه ریزی تجاری بیمهگر مکرتکبکگ
شود و به عنوان یک ابزار مدیریت کلیدی در توسعه استراتژی بیمهگر و مدیکریکت
ریسک و سرمایه سازمان عمل کند.
به طور معمول ،بیمه گران برای دستیابی به این اهداف آزادی دارند و هیک روش
شناسی توصیهشدهای وجود ندارد .عالوه بر این ،بسیاری از سرزمینها به صراحکت
بیان می کنند که فرآیندها باید با ماهیت ،مقیاس و پیچیدگی ریسکهای ذاتی در
کسبوکار بیمهگر متناسب باشد.
این عدم وجود توصیه در  ORSAعمدی است زیرا هدف  ORSAاین اسکت ککه
بیمه گر در مورد ریسک ها و موقعیت توانگری مالی خود نظر بکدهکد .بکنکابکرایکن،
بیمه گر باید آزادی تصمیمگیری در مورد نحوه انجام ارزیابی ریسکهای خکود و
محاسبه سرمایه مورد نیاز برای محافظت در برابر آن ریسک ها به بهتکریکن روش
ممدن داشته باشد.
بنابراین ORSA ،هر دو فرآیند انجام شده برای ارزیابی ریسک ها و سرمایه مکورد
نیاز بیمهگر و مستندات مورد نیاز برای نشان دادن خود فرآیند و همچنین نتکایکج
فرآیند را در بر میگیرد .جزئیات مستندات مورد نیاز از سرزمینی به سکرزمکیکن
دیگر متفاوت است ،اما سازگاری قابل توجهی در الزامات مربوط به فرآینکد مکورد
نیاز برای ارزیابی ریسکها و تعیین سرمایه مورد نیاز وجود دارد.
جزئیات الزامات  ORSAاز منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است ،اما میتوانکیکم
برخی از ایدهآلهایی که  ORSAمیخواهد به آنها دست یابد و اصول خاصی در
مورد عملدرد فرآیند  ORSAرا شناسایی کنیم
تعدادی از اهداف کلیدی که  ORSAباید به آنها توجه کند ،شامل مکوارد زیکر
است:
تخصیص مسئولیت هیئت مدیره
تسهیل ارزیابی ریسک خود
تسهیل ارزیابی توانگری مالی خود
کسب اطمینان از دیدگاه آینده نگر مناسب
استفاده به عنوان ابزار کلیدی اطالعات مدیریت
افزایش درک داخلی و نظارتی
ارائه یک ارزیابی در سطح گروه
کسب اطمینان از یک فرآیند مستمر
کسب اطمینان از مستندات کافی

تقدته



خودارزیابی ریسک و توانگری مالی ( )ORSAبه سرعت در حال تبدیل شکدن بکه
یک الزام نظارتی جهانی برای شرکتهای بیمه است .یدی از عکنکاصکر ککلکیکدی
مدیریت ریسک سازمانی ) (ERMاست و قانونگااران بیمه ای مکتکعکددی در
سراسر جهان در حال معرفی الزامات  ORSAهستند.
بسیاری از تحوالت جهانی از انجمن بین المللی ناظران بیمهای ) (IAISسرچشمکه
میگیرد ،که  ORSAرا به عنوان بخشی از اصل اساسی بیمه  (ICP16) 99در
مورد  ERMکه در اکتبر  3292بکه تصکویکب رسکیکده اسکت ،الکزام نکمکوده
است.گنجاندن الزام  ORSAدر ICPها منجر شده تا  ORSAبه یک نیاز جکهکانکی
موثر تبدیل شود ،هرچند می تواند از جنبههای خاصی از کشوری به کشور دیکگکر
متفاوت باشد .درجه باالیی از سازگاری درالزامات ORSAی اعمال شده در حکوزه
های قضایی مختلف (اروپا ،امریدا ،کانادا ،استرالیا و  )...وجود دارد .تفکاوت هکایکی
وجود دارد اما بیشتر موارد الزامات و چالشهای کلیدی برای هکمکه حکوزه هکای
قضایی مشترک است .این موضوع توانایی گروههای بیمکه ای را بکرای اعکمکال
تدنیکها و روشهای مشابه در سراسر مرزها تا حد زیادی افزایش میدهد.
تقریباً تمام حوزههای قضایی ایجاب میکنند که فرآیند  ORSAالزامات توانکگکری
مالی کلی بیمه گر را ارزیابی کند ،که این فرآیند شامل ارزیابی آیکنکده نکگکر از
الزامات توانگری مالی است و اینده فرآیند و نتایج مستند شده و به هیئت مدیکره
و ناظر ابالغ میشود.
 Solvency IIو فرآیند  ORSAی استرالیا نسبت به الزامات ایکاالت مکتکحکده
تاکید بیشتری بر نقش هیئت مدیره دارند .الزامات استرالیا و اروپا هر دو تکاککیکد
میکنند که  ORSAمسئولیت هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید نقش فعالکی
در این فرآیند داشته باشد .الزامات ایاالت متحده در مورد مسئولیتهای هکیکئکت
مدیره کمتر مشخص است اما تفسیر در ایاالت متحده اغلب به اهمیکت هکیکئکت
مدیره به عنوان یک محرک مهم در ارزیابی و مدیریت ریسک اشاره میکند .بکایکد
دید که آیا این تفاوت در تأکید منجر به نگرش متفاوتی نسبت بکه فکرآیکنکد در
حوزههای قضایی مختلف خواهد شدیا خیر .در  Solvency IIبرای هر شکخکص
حقوقی و برای کل گروه  ORSAالزامی است ،درحالیکه الزامات ایاالت مکتکحکده
انعطاف پایرتر هستند و امدان اعمال الزامات  ORSAرا به شیوهای که بکا روش
مدیریت کسب و کار ،چه در یک گروه ،چه در یک نهاد حقوقی و یا مبنای دیکگکر
سازگار باشد ،فراهم میکنکد .الکزامکات ایکاالت مکتکحکده مشکمکول آسکتکانکه
سخاوتمندانهتری نیز هست ،به گونهای که الزامات برای شرکتهای ککوچکک تکر
ایاالت متحده اعمال نمیشود .آستانهای وجود دارد که زیر آن هر قانونگاار ملکی
ممدن است بیمهگران را از رعایت کامل رژیکم  Solvency IIو در نکتکیکجکه
الزامات  ORSAمعاف کند ،اما سطح این آستانه بسیار پایینتر از سطح آسکتکانکه
ایاالت متحده است .در استرالیا همه موسسات تحت نظکارت مکوظکف بکه ارائکه
گزارشی هستند که شامل بررسی مالحظات تأثیر عضویت شکان در یکک گکروه
میباشد .الزامات استرالیا جزو پیشرفتهترینها از نظر زمانبندی است و نسخههای
اولیه آن قبل از سال  3294ارسال شده است .در اروپکا ،دسکتکورالکعکمکل هکای
مقدماتی ،الزامات  ORSAرا برای اکثر شرکتهای بیمه بزرگ اروپایی در طکول
سال  3294معرفی کردند و در ایاالت متحده اولین گزارشها قرار است تا قبل از
پایان سال  329۵تولید شدند.



 -۰اهداف ORSA





















 -1چاهشهای کلیدی
 ۰-1نلادينه کادن يک باآيند تنسجم
الزم به ذکر است که بسیاری از شرکت های بیمه به ویژه در کشکورهکای دارای
بازارهای بیمه توسعه یافتهتر ،در حال حاضر بسیاری از عناصر  ORSAرا از طری
سیستم های مدیریت ریسک و فرآیندهای برنامهریزی سرمایه موجود در اخکتکیکار
دارند.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
بنابراین ،یدی از چالشهای مطر شده توسگ  ORSAگکردآوری فکرآیکنکدهکای
موجود در یک فرآیند منسجم است .بیمهگران همچنیکن در نکهکادیکنکه سکازی
کامل  ORSAو نشان دادن این که اصول رعایت شده اسکت بکا چکالکش روبکرو
هستند .بهترین راه برای دستیابی به این هدف قابل دسترسی ،قابکل درک و از
نظر زمانی قوی ،اجرا نمودن  ORSAو سواالتی است که میتوان به آنها پکاسکخ
داد.
 1-1پیچیدگیهای تحاطباتی
یدی از چالشهای فنی که  ORSAبرای بیمهگران ایجاد میکند ،الزام به تکهکیکه
پیشبینی چندساله ترازنامه و سرمایه مورد نیاز بیمه گر در طکیکف وسکیکعکی از
سناریوها است .پیشبینی ترازنامههای اقتصادی آتی میتواند بسیار پکیکچکیکده و
نیازمند منابع باشد ،زیراکه نیازمند مدلسازی و فرآیندهای بسیار پیچیده است.
 8-1پاوبايل ريسک و اشتلای ريسک
شرکت ها اغلب برای شناسایی درست و درک کامل پروفایل ریسک اساسی خکود
که بلوک اصلی ساختمان  ORSAاست ،تالش میکنند .به طور مشکابکه ،بکیکان
اشتهای ریسک و نهادینه کردن اشتهای ریسک در سراسر شرکت چالش مکهکمکی
است که بسیاری از بیمهگران با آن دست و پنجه نرم میکنند .اشتهکای ریسکک
باید به حدود تحمل ریسک تبدیل شود؛ حدود تحمل ریسک هم مستلزم حکدود
ریسدی است که واحدهای کسب وکار باید رعایت کنند .برای بسیاری از بیمهگران
تطبی گزاره های سطح باالی اشتهای ریسک با حدود تحمل ریسک خاص خکود
برای ریسکهای مختلف و با حدود ریسکهایی که واحدهای کسکب وککار بکایکد
رعایت کنند ،دشوار است.
 ۰-1آزتون اطتاس و طناريو
 SSTمعموالً جزء کلیدی  ORSAاست و به بیمهگر اجازه میدهد تا سناریوهکای
حدی را به منظور بررسی تأثیر آنها بر بیمهگر کشف کند و به بیمهگر این امدان
را می دهد که اقدامات بالقوه مدیریتی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد را در
نظر بگیرد .تعیین چنین سناریوهایی می تواند بسیار چالکش بکرانکگکیکز بکاشکد.
بیمه گران باید اطمینان حاصل کنند که چنین سناریوهایی به طور ککامکل مکورد
بررسی قرار گرفتهاند و از لحاظ داخلی سازگار هستند .هیئتها و قکانکون گکااران
احتماالً بیمه گران را برای نشان دادن این که سناریوها جامکع بکوده و تکمکامکی
ریسکهای مهم بیمهگر را پوشش داده است ،به چالش میکشند.
 -8راهحلهای باهقوه
راهحلهای مختلفی وجود دارد که شرکتها میتوانند برای رفکع چکالکش هکای
کلیدی در نهادینه کردن الزامات  ORSAدر سازمان از آنها استفاده کنکنکد .ایکن
تدنیک ها و رویدردها در میزان مواجهه با این چالش هکا مکتکفکاوت هسکتکنکد.
رویدردهایی که ما در این مقاله بیان می کنیم ،شامل استکفکاده از مکدل سکازی
شاخص و تدنیکهای تحلیل سیستمهای پیچیده است.
 ۰-8تدلهای شاخص
استفاده از یک مدل شاخص چیزی است که به عنوان وسیلهای برای پکاسکخ بکه
چالش پیشبینی ترازنامه های آتی و سرمایه مورد نیاز محبوبکیکت آن در حکال
افزایش است .رویدردهای شاخص مختلفی در صنعت بیمه به کار گکرفکتکه شکده
است .توسعه چنین مدل های شاخصی از نظر فنی چالش برانگیز هستند ،امکا بکه
بیمهگران این توانایی را میدهند که به سرعت نتایج را تولید کنند و سناریکوهکای
مختلف را در دوره زمانی معقول بررسی کنند .عالوه بر این مدل هکای شکاخکص
می توانند به نظارت مستمر بر جایگاه توانگری مالی هنگامی ککه تکغکیکیکرات در
محیگ خارجی و سایر محرکهای کلیدی رخ میدهد،کمک کنند.
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 1-8تجزيه و تحلیل طیستمهای پیچیده
تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده میتواند به درک عملدرد و ریسک کسبوکار
از طری شناسایی تعامالت و روابگ زیربنایی که تحت محیگ هکای عکمکلکیکاتکی
مختلف وجود دارند و به طور بالقوه تدامل مییابند ،کمک کند .عکالوه بکر ایکن،
چنین رویدردی به درک مدانیسم هایی که باعث عدم اطمینان در کسکب وککار
میشود ،کمک میکند .مدلهای علّی با این ماهیت را می تکوان بکرای ارتکبکاط
بیانیههای اشتهای ریسک سطح باال با حدود ریسک با جزئیات بیشتر به کار بکرد.
حدود ریسک را می توان به عنوان یدی از ورودیهای کلیدی که با عوامل ریسکک
مختلف دیگر برای ایجاد نتایج ترکیب میشود ،استفاده کرد .این به بیمهگر امدان
میدهد تا حدود را به گونه ای تغییر دهد که پروفایل بازده ریسدی بکا اشکتکهکای
ریسک بیمهگر سازگار شود .به همین ترتیب ،مدل های علّی با ایکن مکاهکیکت را
می توان برای تغییر عوامل و فرآیندهای ریسک اساسی ،به صورت جداگانه یکا در
ترکیب با هم ،به منظور بررسی آزمون ها و سناریوهای مختلف استرس اسکتکفکاده
کرد.
 -۰توطعه ORSA
با ورود  ORSAبه عنوان یک الزام نظارتی جهانی برای شرکتهای بیمه ،به یکدکی
از عناصر کلیدی  ERMتبدیل شده است .اگرچه میتواند از جنبههای خاصکی از
کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
تأثیر مهم دیگر ،الزامات همارزی  Solvency IIاست ،که در آن نظام نظارتی ککه
در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اعمال میشود را میتوان با نظکام تکوانکگکری
مالی اتحادیه اروپا ارزیابی کرد .همارزی باعث میشود که برای رسیدن به بکرخکی
اهداف نظارتی با کشور ثالث به گونه ای رفتار شود که گویی یدی از کشکورهکای
اتحادیه اروپا است .به عنوان مثال ،بیمه گران اتدایی فعال در سایر کشورها بکرای
نظارت بیمه اتدایی ،ممدن است معادل بیمهگران اتدایی اروپایی در نظر گکرفکتکه
شوند .این موضوع برای بیمهگران اتدایی و در نتیجه برای کشورهایی ککه دارای
شرکت های بیمه اتدایی فعال در اتحادیه اروپا هستند ،حائز اهمیکت مکی بکاشکد.
 ORSAیک بخش کلیدی ازچارچوب  Solvency IIاست و بنابراین هر کشکوری
که بخواهد هم ارز در نظر گرفته شود نیازمند داشتن فرآیندی است که به هکمکان
مسائل میپردازد .مفهوم  ORSAاز توسعه مقررات اروپایی  Solvency IIپکدیکد
آمدکه به نوبه خود شدیداً تحت تأثیر قانونگاار بیمهای انگلستان یعنی نهاد ناظکر
خدمات مالی ( که نام آن به نهاد ناظر مقرراتی محتاطانه تغییر ککرده اسکت) بکا،
استانداردهای کفایت سرمایه فردی) (ICASقرار گرفت که از بیمهگران میخواهکد
ریسک های خود را ارزیابی کنند و سرمایه مورد نیاز مربوطه را گکزارش دهکنکد.
سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا ) (EIOPAدر ابتدا  ORSAرا بکه شکدکل
زیر تعریف کرد:
مجموعهای از فرآیندها و رویههای به کار گرفته شده برای شناسکایکی ،ارزیکابکی،
نظارت ،مدیریت و گزارش ریسکهای کوتاهمدت و بلندمدت که یک شرکت بیمکه
(اتدایی) با آن مواجه است ،یا ممدن است مواجه شود و تعیین وجوه الزم بکرای
اطمینان از اینده الزامات توانگری مالی کلی شرکت همیشه برآورده میشود.
هدف  ORSAنشان دادن ارزیابی بیمهگر از ریسکهایی که با آن مکواجکه اسکت.
بنابراین ORSA ،باید چارچوب مدیریت ریسک بیکمکه گکر را مسکتکنکد ککنکد.
خروجی های سیستم مدیریت ریسک به بخشی جدایی ناپایر از  ORSAتکبکدیکل
شده است ORSA .و چارچوب مدیریت ریسک بیمه گر به طور قکابکل تکوجکهکی
همروشانی دارند و  ORSAرا می توان برای پوشش هر عنصر مکدیکریکت ریسکک
سازمانی در نظر گرفت .مستندسازی چارچوب مدیریت ریسک بیمهگکر مکمکدکن
است نقاط ضعف موجود را برجسته کند ،به خصوص اگر بررسی مستقل ،بخکشکی
از فرآیند باشد.
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قوت یا ضعف چارچوب مدیریت ریسک موجود بیمهگر احتماالً یک تعیین کننکده
کلیدی از میزان کار مورد نیاز برای برآورده کردن الزامات  ORSAاسکتORSA .
باید تمام ریسک های مهم قابل پیشبینی منطقی و مرتبطی را که با آن مکواجکه
است در بر گیرد و آن ریسکها را خالصه کرده و ارزیابی بیمهگکر از آن هکا را
ترسیم کند .در حالت ایده آل ،این ارزیابی به صورت کمّی انجام مکی شکود ،امکا
ممدن است شامل ارزیابی های کیفی نیز باشد ،به ویژه برای ریسکک هکایکی ککه
تعیین کمیّت آنها ممدن است دشوار باشد.
مولفه های زیر از چارچوب مدیریت ریسک عناصر کلیدی  ORSAرا بکا فکرض
همروشانی بین  ORSAو چارچوب مدیریت ریسک تشدیل میدهند (شدل :)9
شدل  :9چارچوب مدیریت ریسک

میزان منابع مالی مورد نیاز را تعیین کند .عالوه بر این ،بیمهگر باید مشخص کنکد
که کدام ریسکها با سرمایه کاهش مییابند و کدامیک فقگ با اقدامات مدیریکتکی
کاهش مییابد.
آزمون استرس و سناریو احتما ًال اطالعات مفیدی را در مورد جکایکگکاه فکعکلکی
توانگری مالی و نوسانات جایگاه توانگری مالی بیمهگرایجاد میکند ORSA .بکایکد
حاوی اطالعات مربوط به چنین آزمونهایی باشد .آزمون استرس معدوس نیکز در
شناسایی سطحی از استرس که باعث میشود بیمهگر نتواند الزامات نظارتی خکود
یا اهداف داخلی دیگر را برآورده کند ،ارزشمند است.
به عنوان بخشی از فرآیند  ،ORSAبیمهگر باید کیفیت و کمیت منابع مکالکی در
دسترس به نسبت نیازهایش را نیز ارزیابی کند .این مستلزم در نکظکر گکرفکتکن
توانایی بیمهگر برای جاب سرمایه جدید در سناریوهای مختلف است.
در بیشتر موارد ،ناظران بیمهای اعالم کردهاند که از  ORSAنباید برای محکاسکبکه
الزامات سرمایه استفاده شود .هرچند بیمهگران باید نحوه پرداختن به هکر گکونکه
موضوع سرمایهای یا ریسکهای برجسته شده توسگ  ORSAو نحکوه مکدیکریکت
کسب و کار خود برای اطمینان از انطباق با الزامات سرمایهای یا رسیدگی به هکر
گونه مشدل ریسک را مشخص کنند.
تنابع

 ORSAعالوه بر این بطور متداول حاکمیت ریسک و سیستم کنکتکرل داخکلکی
بیمهگر را هم توصیف میکند .بسیاری از بیمهگران از سه الیه دفاعی همان طکور
که در شدل  3نشان داده شده است ،استفاده میکنند و  ORSAباید رویکدکردی
را که در درون شرکت بیمه اتخاذ میشود ،مستند کند.
هدف  ORSAخالصه کردن وضعیت توانگری مالی و سرمایه الزامی بیمهگر بکرای
محافظت در برابر ریسکهایی است که بیمهگر با آن مواجه است .مقصکود نشکان
دادن دیدگاه بیمهگر نسبت به سرمایه مورد نیاز است و بنابراین به بیمهگر آزادی
تصمیمگیری در مورد انتخاب مناسبترین معیار ،دوره زمانی و سطح اطکمکیکنکان
برای استفاده در هنگام بررسی سرمایه مورد نیاز برای پشتیبانی از ریسکها است.
با این حال ،در نظر گرفتن الزامات سرمایه نظارتی و بنابراین ارزیابکی تکوانکگکری
شدل  :3سه الیه دفاعی

مالی که هر دوی الزامات سرمایه نظارتی و سرمایه مورد نکیکاز مکدل سکرمکایکه
اقتصادی بیمهگر ،در صورت وجود را پوشش میدهد نیز ضروری است.
ممدن است بین الزامات سرمایه اقتصادی بیمه گر و الزامات سکرمکایکه نکظکارتکی
تفاوتهایی وجود داشته باشد و اگر چنین است ،بیمهگر باید ایکن تکفکاوتهکا را
تحلیل کرده و تطبی دهد .حتی در صورتی که نیازی به نگهداری سرمایه بکرای
هر ریسک نباشد ،بیمهگر باید اثر متقابل مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را در
نظر بگیرید .بیمهگر باید با توجه به اشتهای ریسک و برنامههای کسب وکار خکود،

1. O’Malley, Padric, Phelan, Eamonn, ORSA-an international requirements, Milliman research report, December
2013
2. National Association of Insurance Commissioners, NIAC
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) Guidance
Manual, December 2017


باطمه نصیای ،تديا ريسک ،تسبیق تقارا و تبارزه با پوهشويی شاکم بیمه رازی

به مناسبت سال جهانی علوم پایه

در چهلمین کنفرانس عمومی یونسدو سال  3233به نام سال جهانی علوم پکایکه
برای توسعه پایدار نامگااری شده است .بنابر اهداف ایکن سکال قکرار اسکت بکا
بزرگداشت آن به اهمیت و نقش علوم پایه در درک و حل چالش های اجتماعی و
سیاره ای که در آن زندگی می کنیم پرداخته شود .در این راستا ستادهای استانکی
بزرگداشت سال بین المللی علوم پایه با محوریت دانشگاه های معین استکانهکا و
همداری نهادها و دستگاههای مختلف تشدیل شده است .با وجود گاشکت زمکان
کوتاهی از فعالیت این ستاد ها ،حرکت های بسیار خوبی در دستور کار قرار گرفتکه
است .وبینارهای علمی و تخصصی ،نشست ها و میزگردها ،همایشها ،مسابقکههکا،
نمایشگاه ها ،ندوداشت پیشدسوتان از جمله رئوس فعالیت هکایکی اسکت ککه در
برنامهریزی اغلب ستادهای استانی مطر شده است.
با توجه به ارتباط علم بیم سنجی و علوم پایه اعضای انجمن علمی محاسبات بیمه
و مالی ایران در عین آنده میتوانند از برنامه های درحال اجرای بکخکش آمکار و
ریاضی بهره مند گردند این امدان را دارند که در تقویت این حکرککت ارزشکمکنکد
سهیم شوند و چنانچه پیشنهاد قابل اجرایی در این زمینه دارند بکه دبکیکرخکانکه
انجمن یا هر یک از اعضای هیات مدیره ارسال نمایند.


رحیم تحمودوند ،دانشگاه بوعلی طینا

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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هم چند کیف پول برتر را برای ذخیره اغلب ارزهای دیجیتال مکعکرفکی

کیف پول دیجیتال

میکنیم.
 -1کیف پول ارز ديجیتال چگونه کار تیکند؟

چکیده  -با فراگیرشدن استفاده از رمز ارزها (ارزهای دیجیتال) ،نیاز بکه
آشنایی کاربران با کیف پولهای دیجیتال بیش از پیش احساس میشود.
اگر به تازگی وارد فضای ارزهای دیجیتال شده باشید و یا مدتهاست که
در این زمینه فعالیت می کنید ،باید بدانید در دنیای غیرمتمرکز هر فکرد
باید بانک خودش باشد و بدون کیف پول ارز دیجیتال نمیتواند قدمی در
این بازار بردارد .کیف پولهای دیجیتالی نرمافزارها یا سخت افکزارهکایکی
هستند که با آنها می توانید ارزهای دیجیتال خود را ذخیره ،نگهکداری و
ارسال کنید .اما چرا شناخت کیف پول ها برایمان اهمیت دارد؟ پاسخ بکه
این سؤال ساده است :اگر کیف پولها را نشناسید ،هر لحظه ممدن است
سرمایه خود را از دست بدهید .در دنیای ارزهای دیجیتال و زنجیکرهکای
بلوکی ( بالکچین) مسئولیت دارایی های هرشخص برعهده خودش است و
در این حوزه ،یک اشتباه کوچک میتواند آخرین اشتباه شما باشد .سطح
ایمنی دارایی های دیجیتال در کیف پول های مختلف شبیه به هم نیست؛
چرا که امدانات و قابلیتهای کیف پول های دیجیتالی گام به گام با رشد

از دیدگاه فنی ،زمانی که با یک کیف پول تراکنش انجام میدهید ،کیکف
پول در نقش یک واسگ بین شما و شبده عمل میکند و درخواست شما
را به شبده ارسال میکند .کیف پولهای کریرتو به معنای واقکعکی ،ارز
دیجیتال در خود ذخیره نمیکنند .در حقیقت با ارسال ارز دیکجکیکتکال
مانند انجام عملیات کارت به کارت ،تنها چیزی که رخ میدهد ،انکتکقکال
مالدیت پول است؛ با این تفاوت که در عملیات باندی ،موجودی شما روی
کامریوترهای متمرکز بانک ذخیره شده است و در انتقال ارز دیجکیکتکال،
موجودی روی زنجیرهای بلوکی به دست آمده است.
 -8کلیدهای کیف پول
در درون هر کیف پول دو رشته متنی بلند به نام کلید عمومی و ککلکیکد
خصوصی وجود دارد .وظیفه اصلی برنامه کیف پول ذخیره این دو کلکیکد
است؛ چراکه این کلیدها هستند که نشان میدهند شما مالک مکقکداری
ارز دیجیتال هستید یا خواهید بود.

و توسعه زنجیرهای بلوکی و ارزهای دیجیتال بیشتر و متنوع تر میشوند.

 ۰-8کلید خصوصی

به این ترتیب شناخت نحوه کارکرد و ویژگیهای انواع کیف پول به اندازه
شناخت ارز دیجیتالی که قصد دارید با آن کار کنید ،اهمیت و ضکرورت

کلید خصوصی رشته ای متنی از حروف و اعداد انگلیسی است که مانکنکد

دارد .امروزه با توجه به پیشرفتهای این حوزه 92،222 ،ارز دیکجکیکتکال
متنوع در بازار خرید و فروش میشوند .بنابراین اگر ککیکف پکول هکا را
نشناسید و ندانید که چطور باید کیف پول ارز دیجیتال مورد نظرتکان را
پیدا کنید ،هر بار با مشدل مواجه میشوید .البته کارکرد کیف پکول هکا
فقگ به ذخیره ارزهای دیجیتال محدود نمیشود و ککیکف پکول هکای
دیجیتالی سرویس های مختلف دیگری مانند مکعکاملکه صکرافکی هکای
غیرمتمرکز وسهامگااری هم در اختیارمان قرار میدهند.
-۰تقدته
یک کیف پول ارز دیجیتال ،نرمافزار یا سختافزاری اسکت ککه ارزهکای
دیجیتال را ذخیره ،دریافت و ارسال میکند .کیف پول دیکجکیکتکال ،یکا
نرم افزاری است که روی موبایل یا کامریوتر شما نصب شکده اسکت یکا
سخت افزاری که مانند یک حافظه فلش فیزیدی است .برای کار با ککیکف
پول ارز دیجیتال نیازی نیست بدانید چگونه کار میکند ،همان طور ککه
برای کار با اینترنت نیازی نیست با زیرساختهای شبده جهانی وب آشنا
باشید .امروزه بیشتر کیف پولها رابگ کاربری ساده ای دارند و ارسکال و
دریافت ارز دیجیتال در آنها به سادگی ارسال و دریافت یک پیامک است.
در این مقاله ،ابتدا به ماهیت کیف پولهای دیجیتالی نگاهی میاندازیم و
توضیح می دهیم که یک کیف پول چگونه کار میکند .سرس با توجه بکه
ویژگی هایی که هر کیف پول می تواند داشته باشد ،انواع کیف پولهکا را
نام برده و معیار شناخت بهترین کیف پول را توضیح میدهیم .در پایکان

رمز کارت باندی شما عمل میکند .به بیان ساده ،از کلید خصوصی بکرای
خرج کردن دارایی استفاده میشود .اگر کسی کلید خصوصی کیف پکول
شما را داشته باشد ،می تواند موجودی کیف پول را منتقل کند .طکول و
پیچیدگی کلید خصوصی باعث می شود هدرها نتوانند آن را بکه راحکتکی
حدس بزنند .اما ،همین طول و پیچیدگی برای کاربران کیف پولها هکم
مایه دردسر است .بنابراین در بیشتر کیف پولها ،به جای این کد طوالنی
و گیجکننده ،عبارتی بین  93تکا  34ککلکمکه در قکالکب عکبکارت
بازیابی  Mnemonic phraseیا  Seed phraseبه شما داده میشود.
 1-8کلید عموتی

کلید عمومی هم مانند کلید خصوصی رشته ای متنی از حروف و اعکداد
انگلیسی است که از نظر ریاضی با کلید خصوصی پیوند دارد و به نکوعکی
این دو کلید مدمل یددیگر هستند .کاربرد اصلی کلید عمومی این اسکت
که اشتراک گااری آن هی مشدلی ندارد و بدون افشای کلید خصوصکی،
صحت تراکنش به شبده اثبات میشود .در حقیقت بدون اینده نیاز باشد
کلید خصوصی را به کسی بدهیم ،شبده با کلید عکمکومکی مکی تکوانکد
اطمینان حاصل کند که تراکنش از کیف پول شما ارسال شکده اسکت.
همان طور که گفتیم ،در بیشتر کیف پولها ما بکه طکور مسکتکقکیکم
نمی توانیم کلید خصوصی و کلید عمومی را ببینیم و واقعاً نیازی هم بکه
اینها نداریم .همین که از کلمات بازیابی کیف پول به خوبی محکافکظکت
کنیم کافی است .اما با آدرس کیف پول زیاد سروکار خواهیم داشکت و
باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.
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 -۰آدرس کیف پول
آدرس کیف پول هم رشتهای متنی منحصر بفرد از حکروف و اعکداد
انگلیسی است که مانند شماره حساب ،می توانیکم آن را در اخکتکیکار
فرستنده قرار بدهیم تا برای ما ارز دیجیتال ارسال کند .از طرف دیکگکر،
برای ارسال ارز دیجیتال به شخص (فرد یا صرافی) فقکگ ککافکی اسکت
آدرس کیف پول گیرنده را داشته باشیم .آدرس کیف پکول تکرککیکبکی
نامرتب از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و ارقام است که میتوانید آن
را در هنگام نیاز کری کنید یا با استفاده از دوربین تلفکن هکمکراه خکود
آدرس را با اسدن یک کد  QRوارد کنید.
 -۱انواع کیف پولها
دسته بندی کیف پولها نسبی است و هرکس ممدن است نوعی دسکتکه
بندی خاص را برای انواع کیف پولها در نظر بگیرد .مثالً یدی مکمکدکن
است کیف پولها را بر اساس تعداد ارز پشتیبانی شده دسته بندی کند و
یدی دیگر بر اساس رابگ کاربری .در این مقاله ،اولین معیار ما برای دسته
بندی و ارزیابی کیف پولهای دیجیتالی میزان ایمنی آنکهکاسکت؛ چکون
صرفنظر از کیف پولی که انتخاب میکنید ،مهمترین عاملی که در هنگام
کار با کیف پول باید در نظر بگیرید ،امنیت داراییهایتان است.
معیار اصلی دیگر برای دستهبندی کیف پکول هکا ،نکوع دسکتکرسکی و
دستگاهی است که کیف پول در آن اجرا میشود .این دستهبندی شامکل
گزینه های کیف پول موبایل ،کیف پول تحت وب ،افزونه مرورگر ،ککیکف
پول دسدتاپ ،کیف پول سختافزاری ،کیف پول کاغای است.
ایمنی کیف پول معموالً بستگی به دو عامل اصلی دارد:
• امانی یا غیرامانیبودن (دسترسی داشتن یا نداشتکن بکه ککلکیکد
خصوصی)
•

آفالین یا آنالینبودن (اتصال کیف پول به اینترنت)

 ۰-۱اتانی يا غیااتانیبودن کیف پول ) (Custodial or Non-custodial

در هنگام استفاده از کیف پول باید توجه کنید که آیا کیف پولی ککه از
آن استفاده میکنید کلمات بازیابی (بهطور کلکی بکک آپ) یکا ککلکیکد
خصوصی را در اختیارتان قرار می دهد یا خیر؟ اگر پاسخ مثکبکت اسکت،
کیف پول شما غیرامانی است و اگر پاسخ منفی است ،با یک کیف پکول
امانی کار میکنید .در حقیقت ،تعیینکنندهترین ویژگی امنیتکی ککیکف
پول ،امانی یا غیرامانی بودن آن است .همان طور که از اسمش مشخکص
است ،در کیف پولهای امانی ،دارایی شما به امانت از طرف شما نگهداری
میشود و در حقیقت شما به طور مستقیم بر دارایی خود کنترل نکداریکد.
به عنوان یک نمونه بارز ،کیف پولهای موجود در صرافیها کیف پولهای
امانی هستند .در واقع ،اکثر کیف پول های امانی برای ورود به کیف پکول
به شما نوعی گارواژه ارائه میکنند که اصالً معادل با کلید خصوصی شما
نیست .کیف پولهای امانی معموالً برای افرادی مناسب هستند که تکازه
وارد دنیای ارزهای دیجتال شدهاند و دربارة عملدرد کیف پول یا چگونگی
دریافت و ذخیره کلید خصوصی دانش چندانی ندارند .عکالوه بکر ایکن،
همان طور که اشاره کردیم ،بیشتر صرافیها و پلتفرمهکای مکعکامکالتکی
متمرکز ،کیف پول های امانی در اختیار کاربران خود قرار می دهکنکد .در

این شرایگ کیف پول امانی می تواند مزیکت داشکتکه بکاشکد؛ چکراککه
معاملهگران به دارایی های خود دسترسی سریع و آسان دارند و بهراحتکی
چند کلیک ،در عرض چند ثانیه می توانند بدون پرداخت کارمزد شبکدکه
وارد معامالت روزانه شوند .در مقابل ،کیف پولهای غیکرامکانکی هکمکان
خانه هایی هستند که کلید به خودتان سررده میشود و صاحبخانه دیگر
کاری با کلید شما ندارد .در این وضعیت ،امنیت خانه بسیار بیشتر اسکت؛
اما فراموش ندنید که اگر کلیدتان را گم کنید یا به فرد دیگری بدهکیکد،
هی کاری از دست صاحب خانه یا شخص دیگکری سکاخکتکه نکیکسکت!
مسئولیت نگهداری کلیدهای خصوصی در کیف پولهای غیرامانی فکقکگ
برعهده خودتان است .راهدارهایی مثل بک آپ گرفتن ،یادداشکت ککردن
کلید خصوصی و کلمات بازیابی روی چند برگه کاغا مختلف و نگهکداری
از آنها در مدان های شخصی و ایمن یا حتی حداکی آنها روی قکطکعکات
فلزی برای ماندگاری بیشتر ،همگی روشهایی پیشنهاد شده برای حفاظت
از کلیدهای خصوصی هستند.
 1-۱آنالين يا آبالينبودن

مسئله تأثیرگاار دیگر بر امنیت کیف پول هایتان نحوه اتصال کیف پکول
به اینترنت است .اینترنت اصلیترین راه دسترسی هدرهکا و مکجکرمکان
اینترنتی به کیف پولهاست؛ پس آنالین بودن کیف پول باعث مکی شکود
داراییهایتان در معرض خطر بیشتری باشند .تمام کیف پولها بر اسکاس
نحوه نگهداری کلید خصوصی ،به دو دسته سرد ) (Coldو داغ )(Hot
تقسیم میشوند .کیف پولهای سرد ،کیف پولهایی هستند که دارایی را
بدون اتصال به اینترنت و بهصورت آفالین نگهداری میکنند و تنکهکا در
مواقع نیاز مثل انتقال بیت کوین ،به اینترنت متصل میشوند .ایکن نکوع
کیف پولها بهخاطر شیوه نگهداری کلیدخصوصی ،امنیت بیشتری دارنکد
و عمدتاً برای سرمایهگااری بلندمدت استفاده میشوند .در مقابل ککیکف
پولهای سرد ،کیف پولهای داغ قرار دارند که در آنها دارایی در شرایطی
نگهداری می شود که دسترسی به اینترنت وجود دارد .استفکاده از یکک
کیف پول گرم لزوماً به این معنا نیست که کلید خصوصی در سکرورهکای
اینترنتی نگهداری میشود ،بلده به متصلبودن دستگاه به اینترنت اشکاره
دارد .به عنوان مثال ،ذخیره بیت کوین در موبایلی که به اینترنت متکصکل
است ،نوعی ذخیره سازی داغ است ،اگرچه کلیدهای خصوصی روی خکود
موبایل نگهداری میشوند .کیف پولهای داغ برای استفادههای روزمکره،
سرمایهگااریهای خرد و معامالت ارزهای دیجیتال مناسب هستند.
 8-۱کیف پول توبايل

کیف پولهای موبایل بهصورت یک برنامه روی تلفن همراه شمکا نصکب
میشوند .ازآنجا که امروزه تقریباً هر فرد در هر کجا که باشد یک گوشکی
هوشمند در جیبش دارد ،کیف پول های مکوبکایکلکی را مکی تکوانکیکم
پرکاربردترین نوع کیف پول بدانیم.
هم اکنون تراست والت ) )TrustWalletمحبوبترین کیف پول موبایلکی
است که بهطور همزمان از دهها هزار کوین و توکن پشتیبانی میکند .این
کیف پول هم برای سیستمعامل اندروید و هم برای سیستم عامل  iosبه
صورت رایگان در دسترس است.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
 ۰-۱کیف پول تحموب

کیف پولهای مبتنی بر وب ) (Web Walletسادهترین کیف پول از نظکر
دسترسی و راحتی کار هستند .برای استفاده از این کیف پول هکا فکقکگ
کافی است در هر دستگاهی از مرورگر اینترنتی استفاده کنکیکد .بکا ایکن
حال ،ازآنجا که این کیف پولها کلید خصوصی را روی سرورهای اینترنتی
ذخیره می کنند ،ریسک هک شدن یا مسدودشدن بیشتری دارند .الکبکتکه
اغلب ارائه دهندگان کیف پول مبتی بر وب اثبات کرده اند که هی گکونکه
دسترسی به کلیدهای خصوصی شما نخواهند داشت و بنابراین امنیت را
تضمین میکنکنکد .مشکهکورتکریکن ککیکف پکول تکحکت وب ،ککیکف
پول  Blockchain.comاست که از ارزهای بیت کوین ،بیت کوین کش ،
اتریوم و استالر پشتیبانی میکند.
 ۱-۱کیف پول ابزونههای تاورگا

یدی دیگر از کیف پولهای پرطرفدار سالهای اخیر ،کیکف پکول هکایکی
هستند که در قالب افزونههای ) (Extensionمرورگر کار میکنند .مزیکت
اصلی این کیف پولها این است که می توانند مرورگرهای معمولی شما را
به مرورگر بالک چین تبدیل کنند .با استفاده از این افزونهها میتکوانکیکد
وارد پلتفرم های غیرمتمرکز مختلف شوید و با آنها تعامل داشته بکاشکیکد.
مشهورترین کیف پولی که به صورت افزونه مرورگر عکرضکه شکده اسکت
متامسک است .این کیف پول همزمان از اتریوم ،بایننس چین ،فکانکتکوم،
پالیگان و چندین بالک چین دیگر پشتیبانی میکند .این بدان معنکاسکت
که مانند تراست والت می توانید از متامسک برای ذخیره هزاران کویکن و
توکن استفاده کنید.
 8-۱کیف پول دطکتاپ

نرم افزاری است که روی کامریوترهای شخصی و سیسکتکم عکامکل هکای
ویندوز ،لینوکس و مک نصب میشود .این کیف پول ها مانند کیف پکول
موبایل کلیدهای خصوصی را روی دستگاه ذخیره میکنند .اگرچه هر ارز
دیجیتال معموالً کیف پول دسدتاپ مخصوص خود را دارد ،مشهورتکریکن
کیف پول دسدتاپ کیف پول اکسودوس) (Exodusاست ککه بکه طکور
همزمان از دهها ارز دیجیتال پشتیبانی میکند.
 7-۱کیف پول طخمابزاری

کیف پول هکای سکخکت افکزاری ) (Hardware Walletسکردتکریکن
گاوصندوق های فیزیدی شما برای نگهداری دارایی های دیجیتکال شکمکا
هستند .این کیف پولهای غیرامانی ،دستگاههایی هستند که بهطور ویکژه
برای نگهداری آفالین و ایمن ارزهای دیجیتال طراحکی مکی شکونکد .در
حقیقت کیف پولهای سخت افزاری با پروتدلهای امنیتی که دارند اجازه
نمی دهند کلید خصوصی بدون اجازه شما خارج شود و این یعنی خیالتان
راحت است که هی کس جز شما که صاحب کیف پکول هسکتکیکد بکه
کلیدهای خصوصیتان دسترسی ندارد .کیف پولهای سختافزاری معموالً
برای سرمایه گااری سنگین و بلندمدت مناسب هستند و مثل هر دستگاه
فیزیدی دیگری ،برای خرید این کیف پولها باید هزینه پرداخت کنید.
 6-۱کیف پول کاغذی

کیف پول کاغای همان کلید خصوصی یا عبارات بازیابی کیف پول است
که روی کاغا چاپ شده است .بهدلیل خطراتی که این روش دارد ،ذخیره
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ارز دیجیتال در کیف پول کاغای تقریب ًا منسوخ شده اسکت و ککاربکرد
کمتری نسبت به سایر روشهای ذخیرهسازی داراییهای دیجیتال دارد.
 -8انتخاب تناطفتاين کیف پول
حال که با انواع مختلف کیف پول آشنا شدیم ،احتماالً میپرسید که بیکن
این همه گزینه ،کیف پول مناسب شما کدام است .برای پاسخ بکه ایکن
پرسش ،باید بگوییم هی کیف پولی بهترین و تأییدشدهترین کیف پکول
نیست .شما خودتان باید نیازها و اهداف خود را بشناسید و دقیقاً بدانکیکد
چه انتظاری از کیف پولتان دارید .مثالً کسی که قصد دارد میلیونها دالر
سرمایه را ذخیره کند ،احتماالً نباید به سراغ کیف پول تحتوب برود .یکا
کسی که از امنیت کامریوتر شخصی خود اطمینان ندارد ،احتماالً بکهکتکر
است از یک کیف پول موبایلی به جای کیف پول دسدتاپ استفاده ککنکد.
در ادامه به مهم ترین سواالتی اشاره میکنیم که در انتخاب مناسبتریکن
کیف پول راهنمای خوبی برای شما هستند.
 ۰-8اتنیم کیف پول شما چقدر اطم؟

بدون شک ،قبل از بررسی هر چیز ،ابتدا باید مطمئن شوید ککیکف پکول
مدنظرتان امن است؛ هر چه باشد پای پولهایی وسگ است که با زحمکت
به دست آوردهاید! امنیت و اعتبار کیف پول بر تمام معکیکارهکای دیکگکر
ارجحیت دارد .به عنوان مثال ،اگر کیف پولی از ارز دیکجکیکتکال شکمکا
پشتیبانی میکند؛ اما کمتر از  9،222بار نصب دارد یا حرف و حکدیکث
پشت آن زیاد است ،بهتر است قید آن را بزنید  .برای انتخاب یک ککیکف
پول امن به ندات زیر توجه کنید:
حتماً پیش از انتخاب یک کیف پول درباره آن تحقی کنید ،با تیم
•
توسعه آن آشنا شوید و ویژگیهای خوب و بد آن را بکه طکور ککامکل
بشناسید .بهترین منبع ،وب سایت اصلی کیف پول اسکت .پکرس وجکو و
مقاالت و ویدئوها و منابع معتبر دیگر هم می توانند ککمکک خکوبکی در
شناخت کیف پول باشند.
• ترجیحاً کیف پول را از وب سایت اصلی دانلود کنکیکد .بکعکضکی از
نرم افزارهای کیف پولی که در فروشگاه های اپلیکدکیکشکن مکوبکایکل یکا
وبسایت های دیگر مشاهده می کنید ،در واقع بدافزارهایی هستکنکد ککه
ممدن است برایتان دردسرساز شوند .مطمئنترین روش ،دانلود کیف پول
از وب سایت رسمی آن است .اگر قصد دانلود از منابع دیگر را دارید ،حتماً
نام ارائه دهنده کیف پول را چک کنید و به تکعکداد دانکلکود و نکظکرات
کاربرهای دیگر توجه داشته باشید.
هرگز اطالعات خصوصیتان را به اشتراک نگاارید ،حتی بکا تکیکم
•
پشتیبانی .اطالعات حساسی مثل عبارت بازیابی ( ککلکیکد خصکوصکی) ،
گارواژه کیف پول ،یا پینکُدتان را هرگز با هی کس ،حتی تیم پشتیبانی،
به اشتراک نگاارید و آن را وارد هی پلتفرم یا نرم افزاری به غیر از ککیکف
پولتان ندنید .اگر کیف پول شما امانی است ،حتی تیم پشتیبانی نیز نباید
کلید خصوصی شما را بداند؛ پس بدانید و آگاه باشید که هر ایمیل یا پیام
کوتاهی از سوی تیم پشتیبانی که از شما بخواهد عبارت بازیابکی تکان را
نشان دهید ،بیتردید جعلی است!
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سعی کنید از بیشترین امدانات امنیتی کیف پولتان استفاده کنید .به
عنوان مثال ،اگر کیف پولتان قابلیت فعالسازی احراز هویت دوعاملی
دارد ،از آن استفاده کنید .ترجیحاً از گوگل آتنتیدیتور برای امنکیکت
بیشتر استفاده کنید.



حتماً از کیف پولهایی استفاده کنید که تیم توسعه فعالی دارنکد و
بهطور مرتب بهروزرسانی میشوند .اپلیدیشن خود را بهروزرسانیشده
نگه دارید و مطمئن شوید که فایروال و آنتیویروسهای دستگاهتکان
هم بهروزرسانی شدهاند.



تمام موجودیتان را در یک کیف پول نگه نکداریکد .ایکمکنتکریکن و
منطقی ترین روش نگهداری ارز دیجیتکال ایکن اسکت ککه تکمکام
تخممرغهای خود را در یک سبد نچینید! چند کیف پول بکا سکطکح
ایمنی مختلف داشته باشید و مبالغ بیشتر را در کیف پولهای آفالین
و ایمنتر ذخیره سرد کنید.

 1-8چه خدتاتی از کیف پول انتظار داريد؟

مسئله دیگری که باید تدلیفش را روشن کنید ،قصکد و هکدفکتکان از
به کارگیری کیف پول و سرویس هایی است که مایل هستید از کیف پکول
دریافت کنید .همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره ککردیکم ،ککیکف
پول ها عالوه بر امدان ذخیره ،ارسال یا دریافت دارایی ،امدانات دیگری را
مثل کار با پلتفرمهای دیفای ) (DeFiیا سهامگااری در اخکتکیکارتکان
میگاارند .مثالً اگر میخواهید هم سهامگااری کنید و هم با پلتفرمهکای
دیفای (مانند صرافیهای غیرمتمرکز) کار کنید ،احتکمکا ًال ککیکف پکول
متامسک یا تراست والت گزینه خوبی برای شما است.
 8-8قصد نگلداری کوتاهتدت داريد يا بلندتدت؟

اگر بهدنبال نگهداری کوتاهمدت هستید ،معموالً باید بهدنبال کیف پولکی
باشید که با چند کلیک ساده بتوانید به دارایی هایتان دستکرسکی پکیکدا
کنید .اما اگر قصد دارید هودل ) (HODLکنید ،یعنی برای مکدت زمکان
طوالنی ارز دیجیتال نگهداری کنید ،باید بهسمت آفالینکردن دارایکی و
افزایش فاکتورهای ایمنی پیش بروید.
 ۰-8آيا بهدنبال تعاتله هستید؟

اگر قصد معامله ) (Tradeروزانه ارزهای دیجیتال را دارید ،بهناچار بکایکد
به کیف پولهای امانی صرافیهای دیجیتال اعتماد کنید؛ چرا که واریز و
برداشت روزانه کوین از حساب صرافی ،هزینه کارمزدی برایتان دارد ککه
گاهی از میزان سود ترید روزانه نیز بیشتر است .سعی کنید بیش از حکد
معقول در کیف پول صرافی نگهداری ندنید و هروقت سرمایهتان به سقف
مشخصی رسید ،آن را به کیف پولی ایمنتر انتقال دهید.

سرمایه نسبی است و به خودتان مربوط میشود .ممدن اسکت ده هکزار
دالر برای یک نفر عددی نباشد؛ اما برای فرد دیکگکر ،نصکف سکرمکایکه
زندگیاش باشد.
 8-8دانش شما در زتینه بالک چین و ارزهای ديجیتال چقدر اطم؟

اگر درباره ایجاد کیف پول ،نحوه یادداشت و ذخیره کلیکد خصکوصکی و
شیوه کار با کیف پول اطالعات زیادی ندارید ،بهتر است فعالً از ککیکف
پولهای ساده تری که پیچیدگی کمتری دارند ،استفاده کنید تکا دچکار
اشتباه نشوید.
 7 -8کوين تدنظاتان کدام اطم و توطط چه کیف پولهای ديجیتااهای
پشتیبانی تیشود؟

بعضی از کیف پولها تک ارزی هستند و بعضی دیگر از چکنکد ککویکن
مختلف پشتیبانی میکنند .بنابراین ،یدی دیگر از عوامل مهم در انتخکاب
کیف پول ،پشتیبانی آن از کوین موردنظر شماست.
 -7نتیجهگیای
با خواندن این مقاله ،احتماالً در مجموع می دانید که کیف پول دیجیتالی
چطور کار میکند و طب چه فاکتورهای مهمی دستهبنکدی مکی شکود.
همچنین ،عالوه بر آشنا شدن با چند کیف پکول بکرتکر نکرم افکزاری و
سخت افزاری ،چک لیستی از ویژگی هایی در اختیار دارید که باید مکوقکع
انتخاب کیف پول در نظر بگیرید .همان طور که میبینید ،کیف پولهکای
دیجیتالی با خصوصیات متنوع زیادی در بازار موجود هسکتکنکد .امکا ،در
نهایت معیار انتخاب کیف پول ارز دیجیتال ،فقگ خودتان و اهدافی اسکت
که از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال در سر داریکد .مکوضکوع ارزیکابکی
گزینههای موجود کیف پول کماهمیتتر از دلیل ورود شما بکه دنکیکای
کریرتو نیست .با شناخت کامل از نیازهای خود و قابلیتهای کیف پکول
در کنار رعایت تمام ندات ایمنی میتوانید تجربه لاتبخشی از فعالیت در
دنیای رمز ارزها داشته باشید.
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 ۱-8تبلغی که قصد ذخیاه آن را داريد ،چقدر اطم؟

این پرسش مستقیماً به میزان امنیتی بستگی دارد که از کیف پکولکتکان
انتظار دارید .هی تردیدی نیست که اگر مبلغ دارایی شما زیاد باشد ،بکه
سطح ایمنی بیشتر و ذخیره سرد احتیاج خواهد داشت .کم یا زیاد بکودن

[6] https://hamyab24.ir/blog/digital-currency-wallet-for-mobile/
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ادعاهای مشدوک را می توان راحت تر شناسایی کرد .عالوه بر این ،یک
بیمهگر میتواند بررسیهای خود را بر ادعاهای مشدوکتری متمرکز کند

تقلب در بیمه

و بنابراین می تواند اثربخشی بررسیهای خود را بهبود بخشد .به عنوان
مثال دیون/گویلیانو/پیدارد ( )3222در مورد استراتژی بررسیهای بهینه

تقلب یک پدیده شناخته شده در بازارهای بیمه است .بیمه گااران این

تمرکز می کنند ولی تاثیر این سیستم را در مورد قرارداد بیمه و مشدالت

امدان را دارند که از مزیت اطالعاتی خود برای گزارش خساراتی که هرگز

اجرایی بیشتر را در نظر نمی گیرند .اسچیلر ( )3222نشان می دهد که

اتفاق نیفتاده است ،استفاده کنند .تاونسند ( )9141رویدردی با عنوان

چگونه یک سیستم تشخیص تقلب می تواند در بازارهای بیمه اجرا شود و

تأیید وضعیت پرهزینه را معرفی کرد که در بسیاری از محیگ ها ،مانند

در نتیجه اجرای آن عمدتاً هزینههای ثابتی را به همراه داشته باشد.

بازارهای اعتباری (مانند گیل/هلویگ )914۵ ،و مسائل مالیاتی ( مانند
موکرجی )9141 ،استفاده می شود .تأیید وضعیت پرهزینه )(CSV
رویدردی در تئوری قرارداد است که یک مشدل طراحی قرارداد را در نظر
میگیرد که در آن تأیید (یا افشای) عملدرد شرکت پرهزینه است و طرف
قرض دهنده باید هزینه نظارت را برردازد .او نشان داده است که تحت
چند فرض قوی ،مدانیسم تامین مالی بهینه یک قرارداد بدهی استاندارد
است اگر تا زمانی که بدهی تعهد شده است ،هی افشایی از عملدرد
بدهدار وجود ندارد ،اما در صورت ندول ،افشای کامل (تأیید) وجود دارد.
مهم ترین نقص این رویدرد این است که تقلب در بیمه هرگز در حالت
تعادل اطالعاتی طرفین اتفاق نمی افتد .یدی از استراتژی های مفید در
این باره استراتژی های ترکیبی ) (PBNEاست ،که در آن بیمه گااران

در ایاالت متحده آمریدا بسیاری از ایالت های فدرال ،دفاتر حمایت از
مبارزه با تقلب بیمه ای یا انجام تحقیقات تقلب بیمه ایالتی را تأسیس
کردهاند .بکرآورد میشکود  92درصکد از ادعکای خسکارتی ککه در صنعکت
بیمکه امریکدا ثبکت می شکود متقلبانکه باشکد و به طکور معمکول فقکگ
درصکدی تکک رقمی از کل ایکن ادعکای خسکارت به عنکوان بخشکی از
فعالیتهکای واحدهکای تحقیقکات مدیریکت خسکارتهای تقلبکی،
جلوگیکری یکا بازیافکت می شکوند (تاونسند .)9141 ،با توجه به آمار
خسارت های پرداختی صنعت بیمه ایران و با فرض وجود تقلب  ۲92در
خسارت های پرداختی به اعداد قابل تاملی می رسیم (اعداد بر حسب
میلیون ریال است).

کالهبرداری می کنند و شرکت های بیمه به طور تصادفی برخی از آنها را

مدیران شرکت های بیمه نیز بنا به تجربه و استفاده از استراتژی ترکیبی،

مورد بررسی قرار می دهند .همانطور که بویر ( )3222نشان می دهد

به بزرگی میزان خسارتهای متقلبانه آگاهند .لاا با توجه به نقش حیاتی

ویژگی جالب اصل جبران خسارت (که از اصول بیمه است) این است که

کشف تقلب در صنعت بیمه ،پژوهش هایی به بررسی تقلب در رشته های

زیان بیش از حد جبران نمی شود ،زیرا خسارت پرداختی حداکثر برابر

بیمه درمان ،اتومبیل و بیمه های زندگی و ارائه نمونه هایی از مبارزه

غرامت بوده و لاا ابزاری برای محدود کردن تقلب است .استفاده از

نظام مند با پدیده تقلب بیمه ای مبتنی بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل

سیستم های اطالعاتی برای کشف تقلب بسیار رایج و موثر هستند .با

اطالعات صنعت بیمه ایران اختصاص یافته است.

توجه به این سیستم ها ،اطالعات مربوط به کالهبرداران تدرار پایر بوده و

رشته

خسارت

باآورد تقلف

رشته

۲92

باآورد تقلف

خسارت

۲92

درمان

99494۵4.4

99944۵.4

کشتی

49444.4

444.4

باربری

هواپیما

99222.۵

922.4

حوادث

39242.۵

مهندسی

۵9434.4

۵43.4

حوادث راننده

3494۵3.2

3944۵.3

34.2

3.4

بدنه اتومبیل

349492.3

39449.2

919242.۵

99124.9

شخص ثالث و مازاد

9499293.4

949929.2

3.1

2.2

نفت و انرژی

99344.2

934.4

زندگی (عمر)

49941۵.9

49941.9

پول
مسئولیت
اعتبار

جمع کل باآورد خسارت تتقلبانه (میلیون ریال)

آتش سوزی

939493.4

99349.3

39494.4

349.۵
324.2

۰8168۰3۱
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یدی از رشته های بیمه ای که در آن تقلب زیادی به روشهای گوناگکونکی
صورت می پایرد ،رشته درمان بویژه در بخش غیردولتی اسکت .از نکظکر
خبرگان حوزه بیمه درمان تدمیلی ،مهمترین پیامد تقلب بر صنعت بیمه
جهان غیر واقعی بودن حدود  32الی  22درصد خسارتها عکنکوان شکده
است .طب برآورد خوشبینانه کارشناسان داخلی ،تقلب در رشته درمکان
برای صنعت بیمه ایران نیز بین  92تا  9۵درصد بکرآورد شکده اسکت.
براساس تحقیقات انجام شده ،کاهش 92درصد هزینه های سکالمکت از
طری حاف اسناد تقلبی میتواند منجر به افزایشی به همین مکیکزان در
کیفیت و کمیت خدمات سالمت به بیمه شدگان گردد (رامندی.)9211 ،
بر این اساس و با توجه به ذات و ماهیت صنعت بیمه ،توجه بکه بکحکث
تقلب در جهت جلوگیری از آن ضرورتی اجتناب ناپایر مینماید .در طر
پژوهشی » مرور نظاممند بر الگوریتمهای داده کاوی مورد استفاده بکرای
کشف تقلب در رشته بیمه های درمان « ،یک مکرور نکظکام مکنکد بکر
الگوریتم های داده کاوی برای کشف تقلب در زمینه رشته بیمکه درمکان
انجام شده است .این مرور با تمرکز بر نوع تقلب ،نوع منکبکع ،مکنکطکقکه
جغرافیایی منبع داده استفاده شده ،نوع الگوریتم و روش ،سکال ارائکه،
تعداد متغیرها ،زبان برنامه نویسی و دقت الگوریتم بوده است .همچنین به
ارتباط بین منبع داده و نوع تقلب ،نوع الگوریتم و نوع تقلب و مکقکایسکه
فراوانی هر دسته از الگوریتمها پرداخته شده است .برای پیاده سازی ایکن
الگوریتم های داده کاوی کارا در زمینه بیمه درمان ،عکوامکل و شکرایکگ
بسیاری حائز اهمیت است که باید در نظر گرفته شود .از جمله ایکنکدکه
داده های حاصل از بیمه درمان دارای ویژگیهای پیچیدهای هستنکد ککه
این امر باعث شده که کار با این داده ها بسیار دشوارتر شکود ککه از آن
جمله می توان عدم توازن داده ها ،حجم داده ها ،ناهمگن بودن دادههکا را
نام برد که این امر خود مستلزم تمیز کردن دادهها ،انتقال دادهها ،انتخاب
ویژگیهای مناسب و تجزیه و تحلیل کالن دادهها است .همچکنکیکن نکوع
تقلب از منظر افراد مرتدب تقلب و تخلف ،در بیمه درمکان بکر اسکاس
گزارش بسیاری از منابع به چهار دسته تقسیم مکیشکود :ارائکه دهکنکده
خدمات ،مشتریان بیمه ،کارکنان بیمه و تقلب گروهی که این موضوع در
انتخاب الگوریتم داده کاوی بسیار مهم است .با بررسی منابع مختلف ایکن
نتیجه شد که تا کنون الگوریتم های داده کاوی مختلفی در زمکیکنکههکای
کشف تقلب در رشته بیمه درمان انجام شده است .الگوریکتکمهکای داده
کاوی مورد بررسی در این زمینه الگوریتم های تحت نظارت ،الگوریتمهای
بدون نظارت و الگوریتم های ترکیبی هستند که در زمینه مربوطه مکورد
استفاده قرار گرفتهاند.
طر پژوهشی »مطالعه و بررسی تقلب در بیمههای درمان تدمکیکلکی و
راههای مقابله با آن« یدی دیگر از طرحهای انجام شده است که به روش
کیفی و از طری مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه بیمه و درمکان
کشور انجام شد .این مطالعه با هدف شناسایی پیامکدهکای تکقکلکب در
بیمه های تدمیلی درمان ،عوامل زمینه ساز ،مصادی و راهدارهای مقابلکه
با این پدیده و با رویدردی کاربردی اجرا شده است .طب یافته های ایکن
پژوهش قراردادها و بیمه های بدون سقف ،نرخهای متعدد ،کارایی پاییکن
نرم افزارهای موجود در صنعت بیمه ،غیرسیستمی بودن فرآیند بکررسکی

پائیز  | ۰۰۱۱شماره ۰۱
پرونده ها و عدم وجود سایت یا پایگاه داده ها در موضوع تقلب که کنترل
و شناسایی آن را دشوار می نماید ،در دسته عوامل زمینه ساز تقلب بیمکه
ای در حوزه تدنولوژی به شمار میروند .حال آنده با توجه به پیکشکرفکت
تدنولوژی اطالعات و دانش اکچوئری دانش آموختگان این حوزه ،بسیاری
از این عوامل زمینه ساز تقلب با هزینه کمتری قابل پیشکگکیکری اسکت.
تقلکب در بیمههای اتومبیکل نیز یکک مشکدل جهانکی اسکت .مدیکریککت
سکاالنه این تقلکبها به صکورت دسکتی و سکنکتکی ،هکمکککواره بککرای
شرکت های بیمکه هزینکه بر بوده اسکت .تجزیه وتحلیکل داده هکا بککرای
فعالتکر عمل کردن در مقابلکه بکا تقلکب و بکرای شناسکایی معکامکالتککی
ککه فعالیکت متقلبانکه ای را نشکان می دهد یکا احتمال تقلکککب در آن
زیکاد می باشکد روش مؤثکری اسکت .تجزیه وتحلیل دادهها در کشکککف
تقلکب نقش حیاتی ایفکا میکنکد و بکه شرکتهای بیمکه نکیکککز بککرای
شناسکایی تقلکب میتواند کمکک نماید .براساس تجزیه و تحلیل اکتشافی
که توسگ فراکش (  )9422انجام شده ،مهمترین متغیرهایی که بایکد در
مدل گنجانده شود عبارتند از:
 زمان سرری شده از ابتدای عقد بیمه نامه تا گکزارش خسکارت :مکا
شواهدی مشاهده کردیم که نشان می دهد نرخ تقلب باالتری در بیمه
نامه هایی وجود دارد که مدت زمان زیادی از عقد آنها نگاشته است.
 مدت زمان بیمه نامه :به نظر منطقی است که متقکلکب نکیکازی بکه
پوشش بیمههای طوالنی مدت نداشته باشد
 عمر مشتری :این انتظار وجود دارد که هرچه مطالبه کننده خسارت،
مشتری قدیمی تری باشد ،احتمال طر خسارت متقلبانه کمتر است.
زیرا مشتریان متقلب تمایل دارند که دائما شرکت بیمه خود را عوض
کنند.
 تعداد خسارات قبلی :فرض منطقی دیگر این است که تکعکداد زیکاد
خسارات قبلی میتواند به این معنی باشد که آخرین ادعای خسکارت
دروغین است.
 نوع پوشش خسارت :میزان تقلب برای خسارات مسئولیت شکخکص
ثالث کمترین ،برای خسارت و سرقت شخصی در باالترین مکیکزان و
برای شدست شیشه در میانه بود .کم بودن میزان خسارت تکقکلکبکی
شخص ثالث خیلی دور از ذهن نیست ،زیرا پوشش شخص ثالث بکه
بیمه شده مبلغی پرداخت نمیدند.
در این تحقی مشاهده شد که با ترکیب یک روش سنتی در کشف تقلب
و الگوریتم های یادگیری ماشین ،عملدرد مدیریت کشف تقلب را میتوان
بهبود داد .به طور سنتی ،شرکت ها از استراتژی نظر ککارشکنکاس بکرای
تصمیم گیری در مورد وضعیت تقلب ادعاهای خسارت استفاده میکننکد.
اما در این پژوهش به منظور کاهش هزینه خسارات دروغین از یادگیکری
ماشین برای کمک به بهینه سازی فرایندها در واحد مدیکریکت تکقکلکب
استفاده شده است .بدین منظور از یک سیستم سرتکاسکری یکادگکیکری
ماشین توسعه داده استفاده میشود.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

15

در واقع داده های موجود در واحد کشف تقلب را میتوان به شکیکوههکای
مختلف داده کاوی تحلیل نمود و مدلی برای آن برازش داد و بکا پکیکش

مصاحبه با پروفسور خوزه گریدو

بینی های مناسب ،عملدرد این واحد را بهینه نمود .با استفاده از روشهای
علم داده ،با تمرکز بر رویدادهایی که احتمال تقلب باالتکری دارنکد ،بکر
کاهش هزینه ها و افزایش کارایی فرایند تشخیص تقلب تمرکز کرد .البته
این تحقی بر اساس داده های خارجی انجام شده است اما با توجکه بکه
اینده متقلب یک انسان است و رفتار اغلب انسانها مشکابکه اسکت؛ لکاا
می توان از نتایج آن در زمینه بررسی راهدارهای مقابله بکا تکقکلکب در
بیمههای اتومبیل استفاده کرد.
تنابع:
 -9میرزایی ،حبیب .سیستم شناسایی تقلب بیمه ای .گکزارش مکوردی
پژوهشدده بیمه ،شماره  ۵۵مهر و آبان 9214

•

 -3رامندی ،سجاد .مطالعه و بررسی تقلب در بیمههای درمان تدمیلی و

را درباره این سوال بدانم که یک اکچوئر کیست؟

راههای مقابله با آن .طر پژوهشی9211 ،پژوهشدده بیمه .

اکچوئر کیست؟! بله! سوال خوبیست! به نظر من اکچوئر کسی است که در ککنکار

 -2فراکش ،فریال .تست جاده :یادگیری ماشین و کارایی تشخیص تقلب.

مهارت فنی مدلسازی توانایی کار با شاغلین صنعت را دارد .خیلی معمکول اسکت

ترجمه به فارسی در ماهنامه الدترونیدی تازه های بیمه ایران و جکهکان،

که افراد در صنعت مهارتهای خوبی مثل مدیریت و اقتصاد را داشته باشنکد امکا

.9422

بسیار نادر است که دارای دانش ریاضیاتی و آماری پیشرفته باشند .پس اکچکوئکر

 -4رحیم خانی ،پریسا .منطقی پور ،مهناز .مرور نظاممند بر الگوریتمهای
دادهکاوی مورد استفاده برای کشف تقلب در رشته بیمههای درمان .طر
پژوهشی ،9422 ،پژوهشدده بیمه.
5- Dionne, F., Giuliano, F., Picard, P. 2003, Optimal Auditing for Insurance Fraud, Mimeo, Working paper.
6- Schiller, J. 2003, The Impact of Insurance Fraud Detection Systems, Risk Management.
7- Boyer, M. 1999. When is the Proportion of Criminal Elements Irrelevant? A study of Insurance Fraud.
8- Mookherjee, D. PNG, I. 1989, Optimal Auditing Insurance and Redistribution, Quarterly Journal of Economics.
9- Gail, D. Hellwing, M. 1985, Incentive Compatible Debt
Contracts: The One Period Contract, Review of Economic
Studies.
10- Townsend, R.M. 1979, Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification, Journal of Economic Theory.

خیلی ممنون که دعوت ما را پایرفتید .برای سوال اول میخواهم نظکرتکان

شخصی است که این خال را پر میکند .او توانایی مدل زدن ،ارزیابکی ریسکک و
حل مسائل تجربی موجود در صنعت را دارد و این کار را با استفاده از مکدلکهکای
ریاضی و تدنیک های آماری انجام میدهد .با این حال ،تعریف دقی یک اکچوئکر
در کشورهای مختلف متفاوت است .برای مثال در کانادا ،حتی من مجاز نیسکتکم
که خودم را یک اکچوئر بنامم زیرا که فارغ از مدرک دانشگاهی ،بکرای اککچکوئکر
شدن باید یک سری از آزمون ها را گارانده و قبول شوید .نیمکیاز ایکن مسکیکر
مختص آزمونهای فنی و نیمی دیگر تسلگ فرد به موارد حرفهایتر مثل قوانکیکن
و مقررات ،اخالق کاری ،و غیره را میسنجد .من به شخصه آزمونهای نیمکه اول
را گاراندم و عضو وابسته انجمن اکچوئری کانادا هستم اما برای اینکدکه عکنکوان
رسمی اکچوئری را داشته باشم و بتوانم به عنوان یک اکچوئر پای برگهها را امضکا
کنم باید نیمه دوم آزمونها را نیز بگارانم .اما چون من تنها دو سال در صنکعکت
کار کردم و سرس ادامه تحصیل دادم و از آن موقع تا االن در دانشگاه مشغول بکه
تدریس و پژوهش بودهام آزمونها را کامل نگاراندم.
باالترین مرتبه عضو همدار انجمن هست که پس از آن می توانید خکود را یکک
اکچوئر بنامید .پس میبینید که من کاری را میکنم که کمی قبل گفتم یکعکنکی



طکینه جعفای ،کارشناس ارشد حقوق ،کارشناس اداره نظارت باا

بیمههای درتان ،حوادث و تسئوهیم بیمه تاکزی ج3ا3اياان

مدل میزنم ،ارزیابی ریسک میکنم اما نمیتوانم عنوان اکچوئری به خودم بدهکم!
حداقل توی کانادا که اینطور هست! من درسم را  42سال پیکش تکمکام ککردم،
تقریبا در  ، 9149و همانطور که گفتم دو سال در صنکعکت ،در یکک صکنکدوق
بازنشستگی ،مشغول به فعالیت بودم که در همان زمان فرصت شد در آزمکون هکا
شرکت کنم اما در  2۵سال گاشته در دانشگاه مشغول به فعالیت بودهام.
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فدر می کنم در ایران و یا در اسرانیا ،گرفتن عنوان اکچوئری به اتمام
دوره دانشگاهی این رشته بستگی داشته باشد .میدانم که در اسرانیا
افراد در حین گاراندن دروس دانشگاهی امدان معادل سازی دروس با
آزمون های انجمن را دارند و اینگونه پس از فارغ التحصیلی امدان اخا
عضویت همدار در انجمن را دارند .اما من در اسرانیا هم درس نخواندم!!
شاید بتوانم عضو انجمن شما بشوم!
• برای سوال دوم میخواهم بررسم که در نظر شما یک اکچوئر چه
مهارتهای نرمی را باید دارا باشد؟
اکچوئری شغلی است که در آن داشتن مهارت های فنی یک امتیاز
مثبت در نظر گرفته میشود .این یعنی شما باید با استفاده از ریاضی و
آمار مسائل را حل کنید اما در کنار تمامی این ها باید بتوانید از
ابزارهای محاسباتی و زبان های برنامه نویسی بهره ببرید چونده حل
مسائل پیش روی اکچوئر ها تنها با تحلیل داده های فراوان ممدن است
و همانند دانشگاه با دست قابل محاسبه نیستند .پس این شغل نیازمند
آنست که مدل ها را روی داده ها برازش دهید .ازین رو داشتن مهارت
محاسباتی یک نقطه مثبت در رزومه تان است .من همواره به
دانشجویانم میگویم که دانشجوی رتبۀ اول کالس الزاما بهترین اکچوئر
نمی شود .زیرا برای اینده به بهترین اکچوئر تبدیل شوید باید مهارت
کار تیمی با افراد دیگر در صنعت را نیز داشته باشید .پس نیاز دارید که
مهارت های دیگری نیز داشته باشید مثل :توانایی برقراری ارتباط و
توضیح دادن مدل ها و به افرادی که دانشی از آن ها ندارند که اصال کار
ساده ای نیست .چون که در توضیح کار خودتان به افراد دیگر قادر به
استفاده از فرمولها و مدل های ریاضی نیستید و باید بتوانید مفاهیم را
به ساده ترین حالت ممدن ارائه دهید .ازین رو مهارت های ارتباطی
اهمیت بسزایی دارند.
این را هم بگویم که شما در کار خود باید بسیار منظم باشید و
استراتژیک عمل کنید چونده فرض اولیه مسائلی که اکچوئرها با آن
روبرو هستند دستخوش تغییرات می شود .برای مثال در طر های
بازنشستگی شما با دریافت مبالغی در طی دوره قول می دهید که افراد
در هنگام اتمام دوره ،مزایایی دریافت کنند .این کار ساده ای نیست و
هرساله شما نیاز دارید تا مبلغ صندوق و محاسبات آن را مورد بازنگری
قرار دهید .این نوع کارها نیازمند تمرکز و نظم است و نمی توان آن ها
را خیلی سریع و دقیقه نودی انجام داد.
مهارت دیگر کار تیمی است ،چیزی که اخیرا خیلی اهمیت پیدا کرده.
شما باید توانایی کار تیمی در فضایی با سالی مختلف را داشته باشید.
در عین حالی که نظر و راه حل خود را بیان می کنید ،باید توانایی
گوش دادن ،فهمیدن ،و احترام به نظر دیگران را نیز داشته باشید.
• مطالب و عناوین زیادی برای یادگیری وجود دارد ،شما چگونه
دریافت دانش در این زمینه علمی را اولویتبندی میکنید؟
شما نمی توانید همه چیز را از همان اول بیاموزید و باید دیدگاه
پیشروانه داشته باشید .برای مثال در ساخت یک بنا ،مهمترین چیز
زیربنا است .اگر به خوبی پی ریزی کرده باشید میتوانید هرساله یک
طبقه به ساختمان اضافه کنید .برای مثال دروسی مثل احتمال که

اساس اکچوئری هستند باید به خوبی آموخته شوند .یادگیری احتمال
آسان نیست؛ خیلی از اوقات نتایج خالف باور عمومی هستند .ازین رو
فهم احتمال نیازمند بینشی عمی و تفدری بالغانه است .پس به نظر
من دروس سالهای اول بسیار حیاتی هستند -درس هایی مثل حساب
دیفرانسیل و انتگرال ،احتمال و آمار .این مفاهیم در هسته علوم
اکچوئری قرار دارند اگرچه بعدها مسائل و اصطالحات ،کمی تغییر
شدل می دهند اما دروس پایه همچنان مورد کاربرد قرار میگیرند .پس
در دوران دانشجویی بیشترین اهمیت را ریاضی و آمار دارد .همچنین
بهتر است که افراد ذهن خود را روی مفاهیم مالی و اقتصادی ،ارزش
پول ،اثرات بازار و غیره باز کنند .بنابراین ،کار بر روی مهارتهای اصلی
و سرس افزایش مهارتها بصورت سالیانه بهترین استراتژی است.
• یک سوال تدمیلی :به نظر شما مقطع کارشناسی نقش مهمی در
فراگیری علم اکچوئری دارد؟
همانطور که کمی پیشتر گفتم بستگی دارد کجا زندگی می کنید .مثالً
در اسرانیا برای اکچوئر شدن باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشید.
و کل اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفته یعنی دانشجویان در اسرانیا ،
برخالف کانادا ،در مقطع کارشناسی رشته های متفاوتی را مطالعه
کرده اند و رشته کارشناسی شان یدسان نیست .در اسرانیا افراد با سابقه
متفاوت وارد رشته اکچوئری می شوند و این خود یک نقطه منفی در
آموزش بحساب میآید چونده همه تسلگ کافی به مباحث پایه ای را
ندارند .بنابراین من با شما موافقم و به نظرم بهتر است دوره کارشناسی
زمانی برای تمرکز بر مباحث پایه ای ریاضیات و نتیجتا اکچوئری باشد.
علت آنست که دانشجوی مالی و یا مهندسی به اندازه دانشجویان
شاخه های ریاضی به احتمال تسلگ ندارند .درست است که علم
اکچوئری یک شاخه علمی میان رشته ای است و نیاز به کسب دانش از
رشته های مختلف دارد اما اهمیت مباحث پایه ای قابل چشم پوشی
نیست و بهتر است از سال های اولیه دوره کارشناسی به این مباحث
اساسی پرداخته شود.
• در واقع در حال حاضر در کشورمان بحثی شدل گرفته که آیا باید
کارشناسی آمار وجود داشته باشد یا خیر .ظاهرا خیلی از موسسات در
آمریدای شمالی دیگر کارشناسی آمار را ارائه نمی دهند .حال افرادی
معتقدند آمار نیز باید تنها در سطح کارشناسی ارشد آموزش داده شود.
نظر شما چیست؟
بله درست است .به نظرم هر دو مدل مزایا و معایبی دارند .مشدل اصلی
کارشناسی آمار این هست که تمام دوره کارشناسی صرف مطالعه فنون
ریاضیاتی و محاسباتی می شود و تنها با مفاهیم اولیه آمار آشنا
می شوید بدون آنده بتوانید سراغ روشهای تحلیل داده بروید .علت این
است که تسلگ به هر شاخه از تدنیک های آماری نیازمند درک مباحث
پیشرفته و هوشمندانه است که انجام همه اینها در دوره کارشناسی
غیرممدن می شود .بنابراین دانشجویان کارشناسی یک »ساالد« از
روشهای آماری را یاد می گیرند اما در پایان کار به علت پراکندگی زیاد
مباحث آن ها را فراموش می کنند .در هر صورت این روش مزایای خود
را دارد اما عیب اصلی آن اینست که تربیت متخصص آمار  9یا  4سال
طول میکشد.
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به نظر شما نقش اکچوئرهای دانشگاهی چیست اگر دنیای اکچوئری
را به دو بخش حرفه ای و دانشگاهی تقسیم کنیم؟
اگر از من بررسید میگویم که ما [اکچوئرهای آکادمیک] مهم ترین
اکچوئرها هستیم! اما اگر از اکچوئرهای فعال در صنعت بررسید میگویند
که نیازی به اکچوئر آکادمیک نیست!! به نظرم اکثر افراد ،اکچوئری را به
عنوان شغل انتخاب می کنند و وقتی را برای مقاصد آموزشی هزینه
نمی کنند .از طرفی خوب است ،چونده به شاغلین نیاز داریم تا مسائل
موجود در صنعت را حل و فصل کنند .با تمام این تفاسیر به نظرم یک
برنامه دانشگاهی اکچوئری سالم پلی میان صنعت و دانشگاه می سازد .اما
در پاسخ به سوال شما می گویم که بهتر است افرادی در دانشگاه حضور
داشته باشند و خود را وقف آموزش به نسل جدید کنند .البته این اتفاق
همیشه رخ نمی دهد .برای مثال دانشگاه مطرحی مثل کلمبیا را در نظر
بگیرید که کارشناسی ارشد اکچوئری در آن زیر مجموعه گروه ریاضی و
یا آمار نیست و اساتید تمام وقت نیز ندارد .که به نظرم این اشتباه است.
برای مثال من شانس این را داشتم که اولین استاد اکچوئری تمام وقت
در دانشگاه کندوردیا باشم .این به من اجازه میداد تا دانشجویان را از ترم
اول تا فارغ التحصیلی رصد کنم؛ در چه درسهایی قوی و در چه مطالبی
ضعیف هستند .بنابراین من می توانستم با اعمال اندکی تغییرات ،برنامه
آموزشی اکچوئری را منسجمتر کنم بطوری که دانشجویان متوسگ کالس
هم از آموزش بهره بگیرند .بله به نظر من دانشجوی متوسگ هم باید
بتواند پس از فارغ التحصیلی دستی بر آتش داشته باشد! و این اهمیت
حضور افرادی در دانشگاه به عنوان اکچوئر آکادمیک را دو چندان میکند.
کار مهم دیگری که اکچوئر های دانشگاهی انجام می دهند پژوهش است.
شرکت ها وقت کافی برای تحقی و توسعه را ندارد چونده عمده وقت
آن ها صرف تعهدشان به مشتریان می شود .به نظرم تحقی و پژوهش
اهمیت زیادی دارد و بهترین مدان برای انجام آن دانشگاه است چونده
دانشگاه زمان تفدر درباره موضوعات را در اختیار ما قرار می دهد؛ درست
است که ما مجبور هستیم برنامه آموزشی را مدیریت و دروس ارشد را
تدریس کنیم اما با این حال وقت بیشتری برای تحقی نسبت به
اکچوئرهای حرفه ای خواهیم داشت .الزم می بینم که اهمیت ارتباط
دانشگاه و صنعت را تدرار کنم .برای انجام تحقیقات معتبر در دانشگاه
باید ارتباط با صنعت حفظ شود و اکچوئرهای آکادمیک میتوانند این کار
را انجام دهند.
به نظر شما آیا علم اکچوئری محض و یا آمار محض وجود دارد؟ و
•


اینده چگونه دانشگاه میتواند ارتباط نزدیک تری با صنعت داشته باشد؟
به نظرم االن وضعیت خیلی بهتر شده است .قبال صنعت و دانشگاه دو
دنیای کامال مجزا بودند .افرادی مثل من تمام وقت خود را صرف تدریس
در دانشگاه می کردند و سالی یدبار دوستان ما از صنعت به دانشگاه
می آمدند و درباره فرصتهای شغلی در شرکتهایشان صحبت می کردند.
خب ،کمی تبادل وجود داشت مثال برای دانشجویان ما بورسیه تحصیلی
مهیا می کردند و ما نیز دانشجویان مان را برای کارآموزی به شرکت آن ها
میفرستادیم .اما هی وقت فرصت نشد که پای یک میز بنشینیم و درباره
مسائل موجود در صنعت بحث کنیم و نتیجه بگیریم که بهتر است
دانشجویان فالن درس را اینگونه بیاموزند تا برای کار در صنعت بهتر
آماده شوند .این جزئیات مهم هستند و در بهینه سازی نیروی کار
اکچوئری اهمیت دارند .شاید ارتباط را بتوان از زاویه امدان استفاده
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صنعتگران از پژوهش های آکادمیک دید ولی باز هم این ارتباط ناقص
است و بسیاری از پژوهشها مورد استفاده صنعت قرار نمیگیرند .در حال
حاضر ،شرکتها تعداد تحقیقات خود را افزایش دادهاند و بخش تحقی و
توسعه را به سیستم خود اضافه نموده اند که عمدتا به علت وجود
داده های فراوان است .این بخش راه حل هایی برای مسائل پیش روی
شرکت ارائه میکند.
اما بطور کلی ،امروزه ،ارتباط صنعت و دانشگاه افزایش یافته مخصوصا با
پیدایش روشهای یادگیری ماشین ،شرکت ها نیازمند افرادی هستند تا
الگوریتم های یادگیری ماشین را روی مسائل اکچوئری پیاده سازی کنند.
البته که آن ها دانشمندان داده را در کادر پرسنلی خود دارند اما مسئله
اجرای الگوریتم هاست که شرکت را ناچار می کند برای رفع نیاز خود به
دانشگاه رجوع کند.
شما در پاسخ به سوال قبل در مورد علم دادهها صحبت کردید .در
•
حال حاضر بحثی در مورد روشهای مورد استفاده در علم داده ها وجود
دارد .اکچوئر ها ،آماری ها و دانشمندان داده هر کدام معتقدند که اصالت
این روشها متعل به آن هاست .حال سوال اینست که با پیدایش علم
داده ها و تعریف نادقی آن ،به نظر شما علم اکچوئری به علم داده ها نیاز
مند است و یا برعدس؟
شاید کمی از هردو! به نظرم پیدایش علم داده ها را می توان به تولید
اتومبیل تشبیه کرد .در ابتدا باور عمومی بر این بود که اتومبیل یک
کاالی غیرضروریست و به زودی از بین خواهد رفت؛ به نظرم بهتر است
که با تغییر همراه شویم .در حال حاضر خیلی چیزها توسگ الگوریتم ها
اداره می شود و بدینوسیله اطالعات زیادی از داده ها استخراج می شود.
پس چرا اکچوئرها از این ابزار استفاده ندنند! مسئله مهم اصالت روشها
نیست .شما نمی توانید الگوریتم تشخیص چهره را برای حل مسائل
اکچوئری بیمه استفاده کنید و باید مفهوم آن الگوریتم را بدار بگیرید.
پس این یک مسیر دوطرفه است و هر دو شاخه به هم کمک میکنند .اما
مطمئنا نمی توانید بگویید که نیازی به علم داده ها نیست و به زودی از
رده خارج میشود .در حال حاضر موانع بزرگی روبروی علم داده ها وجود
دارد که یدی از آن ها در بسیاری از کشورها قوانین نظارتی است.
می دانیم که الگوریتم ها شبیه یک جعبه سیاه هستند؛ ورودی را
می گیرند و خروجی که تحویل می دهند حتی اگر با کمترین واریانس و
خیلی دقی باشد باز هم مورد قبول ناظرین نیست .اما به نظر من این
دیدگاه تغییر خواهد کرد و زمان این تغییر تنها به فرهنگ و آموزش
ناظرین هر کشور وابسته است .پس با گاشت زمان کسی دیگر روش های
الگوریتم -محور را مورد سوال قرار نمی دهد چونده نهایتا این روشها ثابت
خواهند کرد که شاید در همه موارد بهینه نباشند اما در مواردی خاص
دقت بسیار باالیی دارند .به نظرم همین داستان برای نظریه بیز اتفاق
افتاد .نظریه بیزی تا مدت زیادی بحث برانگیز بود تا اینده کامریوتر ها
وارد عمل شدند و دانشمندان توانستند روش بیزی را با روش های دیگر
مقایسه کنند .آن ها متوجه شدند که هر دو روش یک پاسخ را می دهند
مگر در مسائلی که داده کافی وجود نداشته و یا مواردی که بیز بهتر عمل
کرده .بنابراین به نظرم ذهنیت درباره علم داده نیز تغییر خواهد کرد.
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در دیدگاه شما تفاوت دو شاخه زندگی و غیرزندگی در چیست؟ آیا یکک
فرد می تواند اکچوئری هر دو باشد؟ چگونه این دو را از هکم تکمکیکز
میدهید؟
به نظرم مهم است که حداقل در دانشگاه دانشجویان در معرض هکر دو
شاخه قرار بگیرند چونده خیلی سخت است که تصمیم بگیریم کدام یکک
از مهارتها را تدریس و کدام یک را تدریس ندنیم .من هکم در دوران
دانشجویی این را نمی دانستم چونده کارشناسکی ریکاضکی خکوانکدم و
واحدهایی از اکچوئری را نیز برداشتم .اکثر این واحدها درباره ریاضکیکات
عمر بود .اساسا چونده ریاضیات عمر آسان تر است؛ تنهکا یکک رویکداد،
مرگ ،وجود دارد و میزان غرامت آن نیز از پیش در قکرارداد مشکخکص
است .درصورتی که در P&Cتدریس مدلهای فراوانی-شدت سخکت تکر
است .پس من دانشجویان را تشوی میکنم که هر دو مسیر را بصکورت
موازی پیش ببرند .نمیدانم آیا در ایران شرکت های بیمهای دانشجویکان
را بصورت کارآموز به خدمت می گیرند یا نه اما اگر چنین باشد پیشنهکاد
می دهم هر دو مسیر را امتحان کنید .موضوع خوبی که درباره این حرفکه
وجود دارد اینست که تغییر مسیر شغلی کار سختی نیست .اگر بعد از دو
یا سه سال کار در بیمه های زندگی متوجه شدید که برای این کار ساخته
نشدید و بیش از حد افسرده کننده هست میتوانید مسیر خود را تغیکیکر
دهید .ممدن است برای مدتی سابقه کار و درآمد قبلی خود را از دسکت
دهید اما در طوالنی مدت خوشحال خواهید بود .بنابرایکن ،خکود را در
معرض هر دو شاخه قرار دهید؛ ریاضیات زندگی سادهتر است؛ بکعکد از
مطالعه هر دو شاخه تصمیم بگیرید و مسیر خود را انتخاب ککنکیکد .اگکر
پشیمان شدید میتوانید به راحتی مسیر را تغییر دهید.
• انجمن های اکچوئری سابقه طوالنی در تربیت اکچوئرها دارنکد .بکه
نظر شما انجمن اکچوئری ایران چه قدمهایی برای حکرفکهایتکر شکدن
میتواند بردارد؟
با اینده انجمن شما را کامال نمی شناسم ،اما در سفرم به ایران بکا افکراد
بسیار دانا و فعال مالقات کردم .انرژی زیادی در ایران دیدم .ایکران یکک
کشور جوان است پس به نظرم خطاهایی خواهید داشت -همانطکور ککه
همه ما خطا میکنیم -در جهت تعالی بخشیدن به انجمن امکا قکطکعکا
مسیرتان هموار است مخصوصا اگر بتوانید از انجمن های دیگر الگوبرداری
(و نه کری) کنید .میدانید ،باید انجمن را کامال ایرانی پیادهسازی کنیکد-
مطاب با فرهنگتان و مسائلی که با آنها روبرو هستید .در نگاه به ایران،
من پتانسیل بسیار باالیی برای رشته اکچوئری میبینم .بعضی شرککتهکا
را دیدم که مسائل را به روش بومی حل و فصل میکنند و به نظرم ایکن
کلید حل مشدالت است .پیاده سازی مدل انجمنهای آمریدکایکی و یکا
اروپایی ممدن است با شدست مواجه شود چونده ممدن است با واقعیکت
ایران تطاب نداشته باشند .اما من استعدادهای زیادی میبینم و افکرادی
مثل شما توانایی استفاده از روشهای شناخته شده برای حل مسائل خیلی
خاص اکچوئری ایران را دارند .در حال حاضر شما تنها به کمکی ککمکک
احتیاج دارید چونده تعداد کمی عضو انجمن دارید و همانند انجمنکهکای
دیگر افرادی فعال و مابقی هرسال هنگام رای دادن حضور پیدا میکننکد.
بنابراین به نظرم ،بزرگترین چالش انجمن شما بدارگیری افراد در جهکت

منفعت انجمن و همه اعضای آن است .به نظرم توافقنامههکایکی ککه بکا
صنعت دارید بسیار ارزشمند است و ایران یدی از معدود کشورهایی است
که چنین ارتباطی با صنعت را در آن مشاهده کردم .در نهایت اما ،شکمکا
تمام ابزار مورد نیاز برای ارتقا انجمن را دارید فقگ کافیست دست بکدکار
شوید!
•

چه نصیحتی برای دانشجویان این رشته دارید؟

ای کاش جای آنها بودم! در سن شما و با وجود ابزارها و منابع سرشکاری
که در دسترس همه هست میتوان کارهای زیادی انجام داد .پس خجالت
ندشید ،یاد بگیرید ،خالق باشید و صرفا کارهای قدیمی را انجام ندهکیکد.
جوامع به اکچوئرها نیاز دارند .بدون اکچوئرها سیستم بازنشستگی و یکا
سیستم بهداشتی و پزشدی مورد اطمینانی نخواهیم داشت .همانطور ککه
کامال کاربردیست نیاز زیادی به کسب دانش دارد پس از وقت و انکرژی
خود استفاده کرده ،هم به خود و هم به جامعه خود خدمت کنید.
•

کالم آخر برای فارغ التحصیالن اکچوئری

به مسیرتان ادامه بدهید! به نظرم انجمن شما نقش مهمی در ایران ایکفکا
میکند .پس خسته نشوید! میدانم ممدن است زمان زیادی طول بدشکد
تا به اهداف تان برسید و گوش شنوایی برای نظراتتان وجود نداشته باشکد
اما در طوالنی مدت میوه اش را خواهید چید .پس صبور بکاشکیکد و بکه
مسیرتان ادامه بدهید!
درباره پروفسور خوزه گریدو
اطتاد خوزه گايدو از خوشنامتاين و تعاوفتاين اطاتید در حاوزه
بیم طنجی در دنیاطم 3خوزه عالوه با داشتن شلات باااوان در
حوزه علم بیم طنجی دارای خصايص و ويژگی های اخالقی تنحصا
به بادی اطم که ايشان را از طايا اطاتید تساح دنیا تاتامااياز
تیطازد3
خوزه انسانی اطم بسیار تتواضع ،خوش اخالق ،عالقمند به توطعه
علم بیم طنجی ،تلابان ،خانواده دوطم و دارای تالاارتهاای
ارتباطی بوقاهعاده اطم3
ايشان عالوه با تابیم دانشجويان دکتای و پسادکاتاای دارای
تاهیفات اثاگذاری تی باشد 3از تقاالت تتعدد او تیتوان به تقااهاه
»تدل های خسی تعمیم يابته باای خسارتهای بیمهای با شدت و
تواتا وابسته « اشاره کاد که از تقاالت بسیار پابیناناده تاجلاه
تعاوف  Insurance: Mathematics & Economicsاطم 3خوزه
در زتان بازنشستگی تحقیقات خود را در حوزه تدلهای پیشاگاو
در بیم طنجی آغاز کاده اطم که قسعا به زودی نتايج آن تنبع و
تاخذ تحقیقات زيادی خواهد شد3


زهاا بازگا ،اکچوئا داخلی شاکم بیمة طاتان
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مطاب روال گاشته سخنرانی های علمی در اولین چهارشنبه هر مکاه و

گزارش سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی
گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی
در ادامه سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی گکروه بکیکمسکنکجکی
دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و هکمکدکاری انکجکمکن
محاسبات بیمه و مالی ایران ،دو سخنرانی علمی و سکه سکخکنکرانکی
کاربردی در حوزه بیمسنجی و ریاضیات مالی در سه ماهه سکوم سکال
 9422در بستر نرم افزار ادوب کاندت به آدرس

سخنرانی های کاربردی در حوزه صنعت در اولین چهارشنبه نیمه هر ماه
برگزار میشوند.
در اینجا از عموم عالقمندان دعوت می شود مطاب روال گاشته ،اخبکار
مربوط به سلسله سخنرانی ها را از طری لینک زیر در شبده واتکس اپ
دنبال کنند.
https://chat.whatsapp.com/ERXvvxBJJOIQI5qbP3c2t


طاغا حیدری-دانشگاه شلید بلشتی

194.225.24.96/marasem-riazi

برگزار شد .مشخصات این سخنرانیها ،به شر جدول زیر است:
نوع سخنرانی

سخنران

عنوان

تاریخ

Ricardas Zitikis

Detecting Systematic
Anomalies: How can we do
?this

 ۷مهر ۰۰۱۱

Associate Professor, Western University,
Canada

سخنرانی علمی

اسما حمزه
عضو هیات علمی پژوهشدده بیمه
عباس دیدار
دانشجوی کارشناسی ارشد بیمسنجی دانشگاه شهید
بهشتی
فرزاد عظیما
مدیر عامل شرکت ارلینگ
امیر الفت

سخنرانی کاربردی

رئیس اداره ریسکهای بیمهای شرکت بیمه البرز

بررسی اثرات ویروس کووید ۰۱-بر
بیمههای درمان مسافرتی
تولید گزارش یدرارچه در زبان Rبا
استفاده از بسته RMarkdown
ریسکها و فرصتهای نوظهور در فجایع
طبیعی
کاربرد علوم اکچوئرال در مدیریت
ریسک

 ۵آبان ۰۰۱۱

 2آذر 9422

 ۱۰مهر ۰۰۱۱
 ۰۱آبان ۰۰۱۱

دانشجوی دکتری آمار دانشگاه عالمه طباطبایی
مجید تقی لو
مدیر سابق ایشین ری و Nat-Re

نقش اکچوئری در شرکتهای بیمه
اتدائی
طخناان

تسئوهیم در

 ۰۷آذر ۰۰۱۱

طمم طازتانی

گزارش برگزاری پنل تخصصی انجمن
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعکه ،بکه عکنکوان یکدکی از
رویدادهای مهم در صنعت بیمه ،امسال در آذرماه با رعایت پروتدکلهکای
بهداشتی با مشارکت جمع محدودی از مقامات سیاسی و اجرایی ،دسکت
اندرکاران صنعت بیمه و صاحبنظران این حوزه در محل دانشگاه الزهرا به
صورت حضوری برگزار گردید .انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در این
رویداد پنل علمی »بیم سنجی و تحول دیجیتال« را با ترکیب اعضای زیر
برگزار کرد:

رحیم تحمودوند

رئیس

عضو هیات مدیره انجمن

تلدی نمن اهحسینی

عضو

مدیر کل پایرش موسسات بیمه ای
بیمه مرکزی

تجتبی عابد

عضو

عضو هیات مدیره انجمن و مدیر
بیمههای درمان شرکت بیمه دی

اتیا اهفم

عضو

رئیس اداره ریسکهای بیمهای شرکت
بیمه البرز و عضو هیات مدیره انجمن

طجاد جنم بابايی

عضو

کارشناس اداره ریسک بیمه البرز
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در این رویداد سه مقاله علمی به صورت سخنرانی ارائه شد که عناویکن و
نام سخنرانی ها به این شر هستند .چدیده این سخنرانیها در ادامه آمده
است اما ویدئوی کامل پنل در سایت پژهشدده بیمه موجود است.
طخناان

عنوان

مجتبی عابد

مدلهای یادگیری ماشین در بیمههای درمان

سجاد جنت بابایی
رحیم محمودوند

موضوع آنها قادر خواهند بود از کار ایی مراحل رسیدگی و کاهش ریسکک
عملیاتی در بستر کنترل ریسک هوشمند منتفع گردند .در این مقاله روش
نوینی برای کاهش زمان بررسی خسارت و بهینه سازی خسارت از دیدگکاه

نقش دیجیتالی شدن در مدیریت ریسک
هوشمند مطالعه موردی :بیمه بدنه خودرو
مدلبندی ریسک در سایه تحول دیجیتال

چکیده طخناانی اول

کاهش میزان خسارت و هزینه های ارزیابی و خطاهای انسانی غیر قکابکل
کنترل ارائه شده است .همچنین مراحل پیاده سازی در یک شرکت بیکمکه
نمونه مورد بررسی قرارگرفته ا ست .از طرفی استفاده از دیجیکتکالسکازی
شتابی درحوزه خسارت عالوه بر حوزه صدور به عنوان راهکدکاری بکرای
مقابله با پدیده نشت ریسک در ارزیابی سنتی خسارتها مطر شده است.
چکیده طخناانی طوم

الزم است در یک سازمان از ابزار توانمندی استفاده شود تا به جای انسکان
بررسی ،تحلیل ،پیشبینی و سرس تصمیمگیری نماید .یدی از این ابزارهکا
ایجاد داشبوردهای محاسباتی و تحلیلی است .بسته به نوع نیاز سکازمکان
نرم افزارهای متنوعی جهت طراحی داشبوردهای مفید و کاربرپسند وجکود
دارند .نرم افزارهای تبلو و پاور بی آی جزء مشهورترین آنها هسکتکنکد .در
این مقاله ضمن تشریح روش های یادگیری ماشین ،به طراحی و معکرفکی
یک داشبورد محاسباتی جدید با قابلیتهای پیشرفته در پکیکاده سکازی
مدل های یادگیری ماشین و روشهای آماری پیشرفته می پردازیم و نکقکاط
قوت آن به سایر نرمافزارهای طراحی داشبورد را بیان خواهیم کرد.

چکیده طخناانی دوم
شیوه معمول بررسی و ارجاع خسارت ها در بیمه نامه های اتومکبکیکل بکا
مشدالتی مواجه است .به خصوص در زمانیده بیمه گااران هنگکام وقکوع
حادثه عالوه بر شرایگ نامساعد ،اغلب آگاهی الزم از موارد تحت پوشش و
روند پیگیری خسارت را ندارند .لاا جهت پیگیری بیش از یکدکبکار بکایکد
تماس تلفنی برقرار نمایند و اغلب هم از سرعت ر سیدگکی بکه پکرونکده
خسارت رضایت کافی ندارند .بیمه گران میتوانند از روشهایی مبتنکی بکر
تحول دیجیتال از جمله الگوریتم یادگیری ماشینی جهت تسهیل و کاهش
زمان فرآیندهای خسارت برای بیمه گااران استفاده نمایند .در کنار ایکن

از دیرباز بشر کوشش کرده است روش های بهتری برای انجام کارها کشف
کند و در این مسیر موفقیت های بسیاری به دست آورده اسکت .تکحکول
دیجیتال هم در همین مسیر است و نحوه انجام فعالیتهای مخکتکلکف را
تسریع و در عین حال دقی کرده است .ارزیابی ریسک به عنوان یدکی از
مهمترین فعالیت های حوزه بیم سنجی هم با توجه به ماهیت ریسکک در
زمره مقولههایی است که میتواند از تحوالت دیجیتال بهرهمند گکردد .بکا
این وجود مراقبت از چگونگی تعامل این حوزه ها بسیار مهم است و چکه
بسا ناآگاهی از یک سو و ظاهر پرزرق و برق فضای دیجیتال از سوی دیگر
باعث انحراف از مسیر اصلی بشود و به جای رشد و بهبود حوزه عملدردی
دانش بیم سنجی شاهد افول جایگاه و خدمات این بخش باشیم .در ایکن
مقاله ابتدا به مرور مراحل مدل بندی ریسک می پردازیم .سرس به نقکش
تحول دیجیتال در هر مرحله اشاره می کنکیکم .در نکهکایکت بکرخکی از
مالحظاتی که در هر بخش بایستی مورد توجه قرار بگیرد را مورد بکحکث
قرار می دهیم.
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کنفرانسها و رویدادهای آتی

معرفی مجله تخصصی

کارگاه های آتوزشی انجمن :با توجه به ضرورت افزایش توان علمی و
گسترش دانش تخصصی بیم سنجی عالقمندان حوزه بیمه و مالی ،انجمن
در نظر دارد در اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه چهار کارگاه تخصصکی بکا
موضوعهای زیر برگزار کند:
عنوان کارگاه

تدرس

زتان

نرم افزار R

دکتر برزگر -دکتر
محمودوند

هفته آخر
بهمن

دکتر محمودوند

هفته آخر

داده کاوی

دکتر راد

هفته اول

بیمههای اجتماعی

دکتر شیبانی

هفته دوم
اسفند

ساخت داشبورد با نرمافزار

QlikView

به زودی اطالعات تدمیلی در این خصوص از طری سایت انکجکمکن بکه
آدرس  irsoa.irاعالم می شود.

کارگاه دانش ابزايی اشتباهات رايج در بارطی های آتاری
این رویداد با هدف ترویج استفاده صحیح از ابزارهای آماری و علکم داده
در هفته اول و دوم اسفند ماه در دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شکد.
برگزارکننده اصلی این رویداد ،شرکت آمارگستران نیدوپرداز الوند (آگنکا)
مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا است .انجمن علمی
محاسبات بیمه و مالی ایران ،انجمن آمار ایران و انجمن بیکن الکمکلکلکی
آمارهای صنعتی و بازرگانی از حمایت کنندگان این رویداد هستند .برنامه
کلی این کارگاه شامل دو بخش است:
 بخش نخست این برنامه شامل سخنرانیهای آموزشی توسگ استادان
داخلی و خارجی در زمینه کارگاه است.
 در بخش دوم عالقمندان در تیم های یک تا سه نفره در یک مسابقکه
یک هفته ای مشارکت می کنند و با استفاده از آموزه های خویش از
بخش اول در یک رقابت علمی جااب قرار میگیرند .به تیمهای اول
تا سوم جوایز نقدی نفیسی اهدا خواهند گردید .جزئیات بیشتر درباره
این رویداد در سایت  agna-co.ir/error_workshopموجود است.


رحیم تحمودوند ،تسئول باگزاری رويداد

بنهبیتز کوارتاهی (بصلناتة تزايا = )Benefits Quarterly
این مجلۀ بسیار معتبر پوشش کاملی از آخرین روندها و نوآوریهکا را در
زمینۀ مزایا و جبران خسارت ارائه میدهد .خوانندگان دانش عمیقی از آن
مسائل حیاتی که امروزه با آن مواجهاند ،به دست میآورند و رویدردها و
تدنیدهای جدیدی را برای پیشگام بودن در این زمینۀ دائکمک ًا در حکال
تحول یاد میگیرند .اعضای انجمن بینالمللی خبرگان مزایای مستخدمان
مجوزدار (International Society of Certified Employee Benefit
)Specialistsیا بهاختصار آیاسسیئیبیاس ) ،(ISCEBSفصلنامه را بکه
عنوان یدی از امتیازات عضویت دریافت میکنند .امدان دریکافکت ایکن
نشریه به صورت اشتراک ساالنه نیز وجود دارد.
چه تساهبی در بصلناتة تزايا پوشش داده تیشود؟
عالوه بر مقاالت شاخص دربارة مراقبتهای بهداشتی و بازنشستکگکی ،هکر
شماره شامل بخشی با تمرکز به یک مبحث خاص مورد توجه است .برای
کسب اطالعات بیشتر در مورد موضوعات پوشش داده شده در فصلنکامکۀ
مزایا ،میتوان چدیدههای مقاالت شمارههای قبلی را مرور کرد.
چه کسانی فصلنامۀ مزایا را میخوانند؟
 متخصصان مزایا و غرامت
 مدیران منابع انسانی
 متخصصان و مشاوران بیمه
 متخصصان مراقبتهای بهداشتی
 مدیران ریسک ،ناظران ،و مدیران ارشد مالی
 کارشناسان تدفل ) ،(Trust officersمدیران سرمایهگااری ،وکال و
حسابداران
 متولیان چندکارفرمایی ) ،(fund advisorsمکدیکران و مشکاوران
صندوقها


تحمدقاطم وحیدی اصل ،دانشگاه شلید بلشتی
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 مقرر شد که جناب آقای دکتر شیبانی در پنل انجمن مقالهای را

گزارش برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن

در راستای آینده پژوهی بیمسنجی در ایران و جکهکان در ایکن
همایش ارائه نمایند.

علمی محاسبات بیمه و مالی ایران
جلسه طهشنبه  18آذر تاه ۰۰۱۱
دستور جلسه : 9

طاعم

طاعم

شاوع

خاتمه
94:22

مجازی از
طری بستر

94:22

مجازی از
طری بستر

شماره

تاريخ

4

 9مهر

99:22

4

 32آذر

99:22

تکان

 با عنایت به تدمیل بازنگری برنامه دوره های آموزشی انجمن مقرر
شد که برنامه نهایی دورههای آموزشی انجمن توسگ دکتر پاینکده
ارائه و در جلسه آتی مطر و تصویب شود.
 مقرر شد گروه اجرایی دوره حرفه ای آموزشی آتکی انکجکمکن در
جلسه ماه آینده مشخص و در سریع ترین زمان دوره آموزشی دوم
آغاز شود.
 مقرر شد اعضای انجمن مطالب مرتبگ با بیمسکنکجکی را بکرای

جلسه طهشنبه  8تلا تاه ۰۰۱۱
دستور جلسه : 9
 با پیشنهاد سرکارخانم دکتر شعاعی و جناب آقای عابد مقرر شکد
برای انجام امور انجمن یک منشی بهصورت پارهوقت اسکتکخکدام
شود و شر وظایف ایشان مشخص گردد.
 به دلیل تقاضای برخی از داوطلبین شکرککت ککنکنکده در دوره
آموزشی برای عودت مبلغ کالس های تشدکیکل نشکده در دوره
آموزشی قبلی انجمن ،مقرر شد که اطالعرسانیهای الزم جکهکت
تشدیل و برگزاری دوره های جدید به داوطلبین صورت گیرد و در
صورت موافقت متقاضیان این مبلغ به عنوان بخشی از هزینه دوره
جدید برای ایشان منظور گردد و در غکیکرایکن صکورت مکبکلکغ
کالسهای تشدیل نشده به آنها عودت دادهشود.
دستور جلسه : 3
 در مورد ترکیب افراد و نحوه مدیریت و محتوی پنل انجکمکن در
همایش بیمه و توسعه مقرر شد که مطاب با عنوان و محورهکای
اعالمی پنل انجمن در هر محور یک سکخکنکرانکی ارائکه شکود.
همچنین سایر افراد و اعضای انجمن که مایل به سخنرانی باشنکد

تنظیم مطالب خبرنامه انجمن برای دکتر مکحکمکودونکد ارسکال
نمایند.
 با استخدام سرکار خانم شیره بند به عنوان منشی انجمن بهصورت
پاره وقت موافقت شد و مقرر شد شر وظایف ایشکان مشکخکص
شود.
 مقرر شد که سرکار خانم شیرهبند در جلسات ماهانه هیات مدیکره
شرکت نمایند و تنظیم صورت جلسات ،پیگیری ککارهکا و امکور
انجمن ،سایت انجمن و کانال تلگرامی انجمن را انجام دهند.
دستور جلسه : 3
 جناب آقای دکتر محمودوند پیشنهاداتکی در مکورد بکرگکزاری
کارگاههای آموزشی – تخصصی در حوزه بیمسنجی ارائه نمکودنکد
که مورد موافقت اعضای هیات مدیره انجمن قرار گرفت .در ایکن
راستا مقرر شد کارگاه های پیشنهادی برای اواخر بهمن و اسفکنکد
ماه سال جاری برنامه ریزی شوند.
 با موافقت اعضای هیات مدیره مقرر شد به مناسبت هفته پژوهش
چهار سخنرانی توسگ اعضای انجمن برگزار شود.
دستور جلسه : 2

می توانند به عنوان سخنران سفارشی در ارائه پنل انجمن حضور و

 پیشنهاد حمایت انجمن از رویداد »کارگاه اشتبکاهکات رایکج در

سخنرانی داشته باشند و مقاالت ارائه شده تکوسکگ آن هکا بکه

بررسیهای آماری« که قرار است در اسفند ماه  9422در دانشگاه

دبیرخانه همایش ارسال که در مجموعه مقاالت همکایکش چکاپ

بوعلیسینای همدان برگزار گردد ،مطر و با آن موافقت شد.

شود.
 همچنین مقرر شد به دلیل ماهیت پنل در راستای سخنرانی هکای
انجام شده توسگ انجمن پرسش هایی در رابکطکه بکا مکوضکوع
سخنرانی مطر و جلسه بهصورت پرسش و پاسخ مدیریت شود.



شیاين شعاعی ،دبیاخانه انجمن

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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استاد راهنما :دکتر حسن زاده

پاسخ سوال تخصصی اکچوئری شماره 2۴

نام و نام خانوادگی :زهره خیری
عنوان :تدل بندی بیمه ازکارابتادگی با اطتفاده از زنجایااه هاای

با توجه به تعریف ذخیره به صورت تابع زیر:
R(k)=1000+600k-s1-…-sk; k=1,2,3
احتمال ورشدستگی در سه سال اول به صورت زیر محاسبه می شود:
)P(R(1)<0)+P(R(1)>0,R(2)<0)+P(R(1)>0,R(2)>0,R(3)<0
)=P(S1>1600
)+P(S1<1600,S1+S2>2200
+P(S1<1600,S1+S2<2200,S1+S2+S3>2800)=0.067
دقت کنید که طب صورت مساله ،متغیرهای  S2 ،S1و  S3مستقل از یددیکگکر و
دارای توزیع دوجملهای با پارامترهای  2٫9و  2هستند.

تارکوف پنلان
استاد راهنما :دکتر پاینده
نام و نام خانوادگی :فائزه فیضی
عنوان :طااحی يک طیستم پاداش جايمه بلینه با تعیین قااناون
انتقال و حق بیمه نسبی
استاد راهنما :دکتر پاینده
نام و نام خانوادگی :الهام پرنلو
عنوان :تحاطبات بیم طنجی تبديل تزايای بازنشاساتاگای باه
تستمای تمام عما و تااقبمهای بلند تدت

سوال تخصصی اکچوئری شماره 2۵

استاد راهنما :دکتر حسن زاده
نام و نام خانوادگی :حسین نژادحقیقی
عنوان :کارباد تدل های تاگ وتیا باز نوع در قیامامگاذاری و

دو مدل برای ریسک خسارتهای حوادث طبیعی معرفی و شر دهید.

ارزشگذاری تحصوالت تتصل به طلام
استاد راهنما :دکتر حسن زاده



علیاضا عداهتی ،اکچوئا


خانم شیاهبند ،داتشگاه شلید بلشتی

اخبار دانشگاهی

تعداد  9دانشجوی کارشناسی ارشد بیمسنجی در فصل پائیز موف به دفاع
از پایاننامه خود شدند .مشخصات دفاعیهها به شر زیر است:
نام و نام خانوادگی :حسین هادونی
عنوان :قیممگذاری،شبیهطازی و ارزيابی اوراق باجعه آتیز
استاد راهنما :دکتر پاینده
نام و نام خانوادگی :علی مخدومی
عنوان :قیممگذاری تحصوالت تستمای تتغیا با تضمین حداقال
تزايای بوت تحم قانون تاگ و تیا تارکوبی

از بین دانشجویان کارشناسی ارشد بیمسنجی در فصل پائیز یک نفر موف
به دفاع از پایاننامه خود شد .مشخصات دفاعیه به شر زیر است:
نام و نام خانوادگی :مهرناز شجاعی
عنوان:
The determinants of solvency in the iran life insurance market

استاد راهنما :دکتر مهدوی


خانم شعله نعممنژاد ،توطسه آتوزش عاهی بیمه اکو

پائیز  | ۰۰۱۱شماره ۰۱
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فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیمسنجی در ایران و جهان ،آشنایی با مسائل حرفهای بیمسنجی
و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یددیگر در پایان هر فصل منتشر میشود .برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنامه ،از همکدکاری و
همفدری همه عالقمندان به گرمی استقبال میشود .به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قالب فایل ورد یا دسکت نکویکس ،بکه
صورت خوانا ،تهیه نموده و برای ما ارسال کنید .فرآیند همداری به صورت زیر است:


مطالب به نشانی سردبیر ،اعضای هیئت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود؛



مطالب دریافتی توسگ اعضای هیات تحریریه مطالعه میشود و در صورت نیاز به اصال اساسی با نویسنده(ها) مداتبه میشود؛



خبرنامه ،در انتخاب ،تلخیص و ویرایش مطالب ارسال شده آزاد است؛



مطالب دریافت شده ،بازگردانده نمیشود.

برخی از رئوس مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شر زیر است:


اطالعرسانی درباره همایشها ،نشستها ،کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی در حوزههای مرتبگ با بیمه و مالی؛



مسائل حرفهای (آزمونهای حرفهای ،استانداردها ،مباحث آئین نامهای ،مباحث مربوط به صنعت بیمه و بازارهای مالی و )...؛



مسائل آموزشی (واژهگزینی ،مقالههای آموزشی ،نرم افزار و بستههای محاسباتی)؛



معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزههای مرتبگ؛



معرفی سایر انجمنهای علمیو حرفهای؛



معرفی کتاب.

قابل ذکر است که خبرنامه ممدن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره ،برخی از مطالب دریافت
شده را در شمارههای بعدی منتشر کند.

