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خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

سرمقاله :نقدی بر فرایند انتخاب اکچوئر رسمی
سرانجام پس از سال ها انتظار ،بیمه مرکزی در راستای اجکرایکی نکمکودن
آییننامه  ۷4بیمه مرکزی ،شرکتهای بیمه را مدلف به ارائکهی گکزارش
اکچوئر رسمی در پایان سال  9211نمود .اگرچه شروع فرایند ارائه گزارش،
خبر امیدوار کنندهای برای اکچوئرهاست و مدیران بیمه مرکزی زحکمکات
زیادی در راستای اجرایی نمودن این آیین نامه متقبل شدهاند ،اما شیکوهی
برگزاری آزمونها تهدیدهای بالقوه ای نیز برای حرفه اکچوئکری دارد ککه
باید مورد توجه قرار بگیرد .آنچه که در این نوشتار مکورد بکررسکی قکرار
می گیرد ،نقدی بر شیوه و فرایند برگزاری آزمون اکچوئر رسمی است ککه
بیمه مرکزی هم قطعأ در آینده این شیوه را اصالح خواهد نمود .قابل ذککر
است که اکچوئر رسمی باید در گزارش خود ،نظر خود را در شش حکوزهی
نرخگذاری ،ذخیره گیری ،توانگری ،پذیرش ریسک و ککفکایکت اتکدکایکی،
مدیریت ریسک و درنهایت توزیع مشارکت در منافع اعالم نماید.
در کشورهای پیشرفته در حرفهی اکچوئری ،نقش انجمنها در فکرایکنکد
انتخاب اکچوئر رسمی بسیار پررنگ و اساسی است .داوطلبین ابتکدا بکایکد
تمامی آزمونهای حرفه ای اکچوئری را با موفقیت پشت سر گکذاشکتکه و
سپس در آزمون اکچوئر رسمی نهاد ناظر شرکت کنند .حذف انکجکمکن از
آزمون های اکچوئری انتخاب اکچوئر رسمی تبعات منفی زیکادی را بکرای
حرفه ی اکچوئری به دنبال خواهد داشت که به چند مورد آن اشاره خواهد
شد.
 .۰ارائه گزارشهای غیاحابهای :گزارشهای اکچوئر رسمی باید شامکل
صحتسنجی نرخها ،پیش بینی جریان نقدی ،پیشبینی حوادث فکریکن و
تبعات آن ،بررسی روشهای مختلف ذخیرهگیری و  ...باشد .اککرکر مکوارد
ذکر شده نیازمند آشنایی اکچوئرها با روش های پیشرفته آماری ،مکالکی و
دیتا بیس ها است که در آزمون بیمه مرکزی مورد توجه قرار نگرفته اسکت.
لذا با توجه به کیفیت آزمون های برگزار شده ککه عکمکدتکأ بکر اسکا
آییننامههای بیمه مرکزی است ،نمیتوان انتکظکار ارائکهی گکزارشهکای
حرفهای از آکچوئرهای رسمی داشت.
 .2انحصاری شدن قااردادها :در صورت نبود معیارهای سنجش کیفیت
گزارش ها ،معیار انتخاب اکچوئر رسمی عمدتأ بر اسا روابط بکوده و در
نتیجه قراردادهای اکچوئر رسمی در انحصار عدهای از اکچوئرها قرار خواهد
گرفت.
 .۱ابول دانش اکچوئای :در صورت عدم نظارت بر فعالیت اککچکوئکرهکا،
گزارشهای اکچوئری با کمترین استاندارد به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد.
به عالوه در صورت ارائهی محصوالت مدرن همچون unit-linkedهکا و
سایر محصوالت وابسته به سهام ،اکچوئرها در ارزیکابکی ،شکنکاسکایکی و
اندازهگیری ریسکها با مشدالت جدی مواجه خواهند شد .در نتیجه دامنه
کاربرد علم اکچوئری محدود به برخی از محصوالت سنتی و الکبکتکه در
نازلترین سطح خود خواهد شد .نتیجه این امر ترویج سطحینگری و ککم
اهمیت جلوه دادن حرفه ی اکچوئری است که هم برای صنعت بیمه و هکم
برای اکچوئرها تبعات جدی خواهد داشت.
 .۰بیاعتبار شدن حابهی اکچوئای :در صورت ارائکهی گکزارشهکای
غیرحرفه ای و صرفأ مطابقت دادن محاسبات با آییننامههای بیمه مرککزی

( که بعضأ خالی از ایراد نیستند) ،حرفهی اکچوئری به یک حکرفکهی ککم
اهمیت و بیاعتبار تبدیل خواهد شد .پکر ککردن فکایکل هکای اکسکل و
محاسبهی نسبتهای ساده ،نیازی به دانش اکچوئری نداشته و چکه بسکا
حسابداران و سایر کارشناسان داخلی میتوانند موثرتر عمل کننکد .آنکچکه
اکچوئری را از سایر حِرَف متمایز میسازد ،درک رفکتکارهکای تصکادفکی
پدیدههای مالی و مدلبندی آنهاست که به نظر بنده اکچوئرهای رسمکی،
از جمله خود نگارندهی این مطلب ،با توجه به آزمونهای بکرگکزار شکده،
فاصلههای زیادی با استانداردهای بینالمللی دارند.
عالوه بر موارد فوق ،تبعات منفی دیگری هم وجود دارد که در این مقاله به
آنها اشاره نمیشود .قبل از ارائهی راهدارها ،توجه به تعریف حرفه ،رویدکرد
و دید نهاد ناظر(بیمه مرکزی) نسبت به اکچوئر رسمی حائز اهمیت است.
در واقع حرفه نیازمند آموزش مستمر است و به همین دلیل است ککه در
حرفه هایی همچون حسابداری ،نقش انجمنها بسیار کلیدی اسکت .حکال
آنده در حرفه ی اکچوئری ،نه دانشگاه و نه بیمه مکرککزی تکوان آمکوزش
مستمر اکچوئرها را ندارند .لذا در صورت تداوم وضع موجود ،حرفهای بودن
اکچوئری زیر سوال خواهد رفت.
در سایر کشورها ،دید نهاد ناظر به اکچوئر رسمی یا مبتنی بر اصکول ()p
و یا مبتنی بر قواعد (  )Rاست .این در حالی است که در ایران نگاه بکیکمکه
مرکزی نسبت به اکچوئر رسمی مشخص نیست .هر چند با توجه به نکبکود
دستورالعمل های اجرایی در حوزه اکچوئری ،رویدرد بیکمکه مکرککزی بکه
»مبتنی بر اصول« نزدیکتر بوده و نیازمند اکچوئرهای حرفهای تکوانکا و
مستقل میباشد که نقش دورههای آموزشی و انجمن را دو چندان میکند.
با توجه به موارد فوق ،دو راهدار زیر پیشنهاد میشود.
 -9اجرایی نمودن ماده  9آیین نامه  ۷4بیمه مرکزی :بکراسکا مکاده 9
آیین نامه اکچوئر رسمی ،بیمه مرکزی میتواند آزمونهای اکچوئری را بکه
انجمن های اکچوئری واگذار نماید .یدی از دالیل تعلل بیمه مکرککزی در
اجرایی نمودن ماده  ،9عدم آشنایی اعضای هیأت مدیره و دانشگاهیان بکا
اصول حرفه ای اکچوئری است؛ اما با توجه به اینده تنی چنکد از اعضکای
فعلی و سابق هیأت مدیره از اکچوئرهای رسمی بیمه مرکزی هستند ،ایکن
مساله موضوعیت چندانی ندارد .بیمه مرکزی نیز میتکوانکد بکا عضکویکت
مدیران خود در کمیته آموزش و آزمون انجمن ،نگرانی بجای خکود را در
این زمینه برطرف سازد.
 -3تبدیل پروانه فعالیت دائمی اکچوئرهای رسمی به فعالیکت مکوقکت :بکا
توجه به نازل بودن سطح آزمونهای برگزار شده ،توصیه میشود که بیمکه
مرکزی پروانه های فعالیت دائمی اکچوئران رسمی را به پروانکه فکعکالکیکت
موقت چند ساله تبدیل نموده و بالفاصله دورههای آموزشی با هکمکدکاری
انجمن را برگزار نماید .در صورت موفقیت اکچوئرها در دورههای مشتکرک،
بیمه مرکزی نسبت به تمدید پروانه فعالیت اکچوئران اقدام نماید.
در پایان ذکر این ندته را الزم می دانم که بنده قدردان زحمات مدیکران و
کارشناسان بیمه مرکزی در راستای اجرایی نمودن آییننامهی  ۷4هستکم
و این نوشتار فقط در راستای ارائه خدمات موثر اکچوئرهای رسمی است.
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ارزهای دیجیتال و اقتصاد جهانی
تقدته :این روزها یدی از مباحث داغ در حوزه بازارهای مالی و سرمایه
گذاری و حتی فراتر از آن در مراودات روزمره افراد عادی در جامعه،
موضوع رمزارزها و ارزهای دیجیتال است .همزمان با پیشرفت تدنولوژی
و دیجیتالی شدن و در پی آن ،رونق روزافزون رمز ارزها ،لزوم آشنایی
دقیق با این ابزارها بیش از پیش احسا می شود .اینده منظور از رمز
ارز چیست و چرا این محصول جدید انقالبی در بازارهای مالی ایجاد کرده
به طوری که بسیاری از دولتمردان و قانونگذاران در پی ایجاد بستری
مناسب برای بهره مندی از مزایای این محصول در چهارچوب قوانین
دولتی و حتی اعمال سیاستهای جدید هستند.

معامالت این ارزها مشاهده می شود .محبوبیت رو به رشد این ارزها،
دولتمردان را مجبور به اتخاذ سیاست های قانونی جدید در جهت
بهره مندی از این محصول نوین نموده است .به عنوان نمونه اخیرا کشور
السالوادور اجازه قانونی استفاده از ارزهای دیجیتال را صادر نمود .با این
اوصاف و با تدیه بر ویژگیهای منحصر بفرد ارزهای دیجیتال ،بی شک این
فناوری و محصول نوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دولت ها و
ملت ها در آینده نزدیک خواهد بود .از ویژگیهای مهم ارزهای دیجیتال
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 امدان انجام سریع و ارزان معامالت و تراکنش ها بدون حضور و
مشارکت طرفین معامله،
 شفافیت و عدم تغییر در تراکنشها،
 ماهیت غیرمتمرکزی ارزهای دیجیتال و در نتیحه امدان انجام
تعامالت در سراسر جهان بدون دخالت و نظارت سازمان ها و
دولتها،
 امنیت باال و عدم امدان کالهبرداری و حمله های هدری و
سایبری به این شبده با بهره گیری از سیستم زنجیره بلوکی
)(Blockchain
کارکاد ارزهای دیجیتال :به منظور بهره مندی از مزایای بالقوه این

کشورهای پیشاو :از میان کشورهای پیشتاز در استفاده از ارزهای
دیجیتال میتوان به ژاپن اشاره کرد .بنابر اعالم پایگاه خبری ژاپن تایمز،
مقامات دولتی این کشور تصمیم دارند ارز دیجیتال ملی خود را تا سال
 3232میالدی عرضه کنند .زیرا آنها بر این باورند که می توان از این
ارزها در جهت بهبود سیستم های پرداخت در کشور استفاده نمود .از
دیگر کشورهای فعال در استفاده از ارزهای دیجیتال کشور چین است .در
اواخر سال  3232میالدی چین اولین ارز دیجیتال خود را به نام »رن
مین بی« به عنوان اولین ارز دیجیتال مستقل در جهان معرفی کرد و با
این اقدام اولین گام در جهت هدایت اقتصاد جهانی به وسیله دولت
الدترونیک را برداشت .مالزی از دیگر فعاالن حوزه ارزهای دیجیتال در
منطقه آسیا است که اولین پول دیجیتال اسالمی را در جهان معرفی
نمود و در حال حاضر در پی اعمال سیاست های قانونی جدید برای ایجاد
شفافیت و پرهیز از هرگونه پولشویی و تقلب بر معامالت ارزهای دیجیتال
است .در حوزه اقیانوسیه هم میزان استفاده از ارزهای دیجیتال در
کشورهای استرالیا و نیوزیلند روز به روز در حال افزایش است به نحوی
که بانک مرکزی استرالیا اقدام به عرضه دالر دیجیتال نموده و دولت
نیوزیلند درسال گذشته به شرکت ها و سازمان ها اجازه پرداخت دستمزد
کارمندان را به صورت ارز دیجیتالی داد.
نتایج نظرسنجیها و آمارها نشان میدهد که محبوبیت ارزهای دیجیتال
در میان مردم جهان روز به روز در حال افزایش است به طوریده در
بسیاری از کشورها از جمله آلمان و آمریدا همچنان روند رو به رشد

ارزها و تضمین سرمایه گذاریهای آینده به دور از مشدالت و ضعف
سیستم های سنتی مالی ،الزم است بدانیم این ارزها در واقع چه هستند؟
همانطور که از نام آنها مشخص است ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که
بر خالف ارزهای فیزیدی تنها به صورت الدترونیدی و بدون واسطه از
طریق ابزارهایی مانند کامپیوتر و تلفن همراه در بستر وب قابل دستر
هستند .بنابراین معامالت و تراکنش های این نوع از ارزها بدون
محدودیت های مدانی و بدون دخالت دولت ها و سازمان ها بصورت غیر
متمرکز و جهانی و بسیار سریع از طریق اینترنت انجام میشود .در نتیجه
ارزش این ارزها مستقل از شرایط اقتصادی یک کشور بوده و امنیت،
مدیریت و کنترل معامالت و تراکنشها بر پایه الگوریتمها و با بهره گیری
از فناوری دیجیتالی نوظهوری ،به نام زنجیره بلوکی است که در این
نوشتار به آن می پردازیم .از رایج ترین ارزهای دیجیتال می توان به
رمزارزها ) (cryptocurrencyو ارزهای مجازی ()virtual currency
اشاره کرد که در بستر فناوری دیجیتالی و رمزنگاری بر مبنای صفر و
یک طراحی شدهاند .از انواع گوناگون رمز ارزها میتوان به
 بیتکوین (،)Bitcoin
 بیتکوین کش )،(Bitcoin Cash
 الیتکوین (،)Litecoin
 زیکش )،(Zcash
 ریپل )،(Ripple
 اتریوم (،)Ethereum
 اتریوم کالسیک ) (Ethereum Classicو
 استالر لومنز )(Stellar Lumens
اشاره کرد .بیتکوین و اتریوم از محبوبیت بیشتری در جهان برخوردارند
و در حال حاضر در میان سایر رقبا پیشتاز هستند.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
بیت کوین ها به عنوان اولین پیشتاز در بازار رمز ارزها اولین بکار تکوسکط
فرد ناشنا و با نام احتماال جعلی »ساتوشی ناکاموتو« به بازار مکعکرفکی
شدند .انجام معامله ،سرمایه گذاری ،انتقال ارزش و انجام انواع تراکنشهکا
برای ارز بیت کوین به کمک فناوری زنجیره بلوک و بر پایه مکحکاسکبکات
بسیار پیچیده به صورت رمزنگاری انجام میشود.
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سامانه غیرمتمرکز رمزارز بیت کوین
چکیده – در دنیای امروز سیاستمداران و سازمانهای بزرگ در بسیاری

دومین رمز ارز معروف در جهان اتریوم است که به عنوان اولین جایگزیکن
بیتکوین وارد بازار شد .اتریوم در سال  3292میالدی توسط فردی با نام
»ویتالیک بوترین« معرفی و مطرح شد .این رمزارز در واقع یک پلکتکفکرم
نرم افزاری غیرمتمرکز است که امدان ساخت و اجرای معامالت در سراسر
جهان را با ایجاد یک مجموعه متمرکز برای کاربران فراهم مکیسکازد .بکه
دلیل سرعت باالی معامالت با اتریوم میتوان معامالت بیشتری در ثانکیکه
نسبت به بیت کوین انجام داد .در سال  3239میالدی ،اتریوم قصد دارد
الگوریتم اجماع خود را از اثبات کار به اثبات سهام تغییر دهد تا با انکرژی
بسیار کمتر و سرعت معامله بهبود یافتهتری معامالت اجرا شوند.

امور از جمله سیاست های پولی و مالی نظرات و منافع خود را بکه افکراد
جوامع تحمیل میکنند و افراد چاره ای جز تبعیت از آن ندارند زیرا بکرای
انجام بسیاری از امور نیاز به یک سازمان متمرکز است .تدنولوژی زنجیره
بلوک این امدان را فراهم نمود که افراد بدون نیاز به یک سامانه مرکزی
برخی از امور را به صورت غیر متمرکز انجام دهند و تصمیمات اساسی را
خود بگیرند .به عنوان مرال میتوان به بیتکوین که یک پول بر پکایکه ی
تدنولوژی زنجیره بلوک است اشاره نمود که بدون پشتوانه هیک بکانکک
مرکزی توانسته خدمات دریافت و پرداخت را برای مشتریان خود فکراهکم
کند و کاربران بسیاری را به خود جلب کند .در این مقاله سعی داریم بکه
طور مختصر به معرفی تدنولوژی زنجیره بلوک و رمزارز بیتکوین مبتنکی
بر آن بپردازیم.

زنجیره بلوک نوعی فناوری است که با ایجاد امدکان تکوزیکع اطکالعکات
دیجیتال به صورت غیر متمرکز ،به انتقال ارزهای دیجیتالی از فردی بکه
فرد دیگر کمک میکند .در واقع زنجیره بلوک را میتوان یک پایگاه داده
دانست که در هزاران دستگاه در سرتاسر دنیا ذخیره شده و برای ایکنکدکه
تغییری در این پایگاه داده ایجاد شود باید همه کامیپوترهای متصل شکده
به شبده آنرا تایید کنند.

کلید واژه -زنجیره بلوک ،رمزارز ،بیتکوین ،تمرکز زدایی

بناوری زنجیاه بلوک چیسم؟

هر زنجیره بلوک در واقع زنجیره ای از بلکوکهکاسکت ککه بکه صکورت
زنجیرهای با هم مرتبط میشوند .در هر بلوک از این زنجکیکر ،اطکالعکات
مربوط به یک فرد و یا اطالعات حساب رمزارزها مانند بکیکت ککویکن و
همچنین اطالعات تمام معامالت و تراکنشها به طور شفاف ثبت و میکان
همه اعضای یک شبده که به آنها نود یا گره ) (Nodeگفته میشکود ،بکه
اشتراک گذاشته می شود ،به طوری که همه کاربران متصل به شبده یکک
نسخه از دادهها را در اختیار دارند .زمانی که یک تراکنش به شبده ارسال
و تایید می شود ،این تراکنش در بلوک های اطالعاتی شبده ذخیره شده و
نودها امدان ایجاد کوچدترین تغییری در شبده را نخواهند داشت.
با این اوصاف فناوری نو ظهور زنجیره بلوک را میتوان تحولی عظیم در
فناوری پایگاه داده ها دانست که با بهره گیری از فناوری رمکزنکگکاری و
توزیع غیر متمرکز داده ها ،امدان هک ،حذف و دسکتکدکاری اطکالعکات
ثبتشده و در نتیجه کالهبرداری را از بین میبرد.



طاغا حیدری ،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 -۰تقدته
نظام های مالی در گذشته همواره از مشدل ارتباط سریع رنج می بکردنکد.
تراکنش های مالی بین نقاط دور از هم یا ممدن نبود و یا با تاخیر بسکیکار
صورت میگرفت .این عدم گستردگی جهانی و سرعت پایین باعث کاهش
بهره وری میشد .با ظهور اینترنت این امدان فراهم شد که تراکنشهکای
مالی بسیار سریع و در تمام نقاط زمین پردازش شوند .به همین جکهکت
شرکت های بزرگ مالی و پرداختی به وجود آمدند که این امدان را بکرای
مشتریان خود فراهم میکنند .این شرکتها توانایی بسکیکار زیکادی در
پردازش این تعداد تراکنشها دارند و توانستهاند تمام نیکاز هکای مکالکی
مشتریان خود را براورده سازند.
بی شک موسسات مالی ابزارهای بسیار کارآمدی برای تبادالت مالی ایجاد
کرده اند .این سازمان ها به شدل متمرکز به پاسخگویی مشتکریکان خکود
می پردازند .این تمرکزگرایی با وجود امدانات فراوانی که فراهکم نکمکوده
است نگرانی هایی بسیاری را برای مشتریان این سرویسها داشتکه اسکت
چرا که تمرکزگرایی در بسیاری موارد موجب مشدالت زیادی شده اسکت.
اولین مشدل آن بحث امنیت است .این سازمانهای متمرککز بکا وجکود
استخدام متخصصان حوزه امنیت در برابر حمالت آسیب پذیر هسکتکنکد.
مشدل دومی که نظامهای مالی متمرکز دارند تصمیماتی است که توسکط
سیاستمداران اتخاذ می شوند و افراد عادی هی دخالتی در پکروسکه ی
تصمیم سازی ندارند .به عنوان نمونه میتوان به سیاستهای اتخاذی در
حوزه پولی اشاره کرد .دولت ها در مواردی دست به خکلکق پکول بکدون
پشتوانهمی زنند که اثر خود را در تورم نشان میدهد .سیاستکمکداران در
مواردی که به مشدالتی نظیر کسری بودجه بر میخورند با دست انکدازی
به منابع بانک مرکزی سعی در جبران اشتباهات و ناکارآمدیهکای خکود
میکنند و نتایج آن را مردم در زندگی روزانه خود میبینند.
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از دیگر موارد تصمیم گیری نظام های سیاسی برای بازار سرمایه ،تحریم
برخی اشخاص و یا کشورها است .تمرکزگرایی این امدان را به
سیاستمداران می دهد که مانع دسترسی برخی افراد و حتی کشورها به
بازارهای مالی شوند که اثرات گاه ًا جبران ناپذیری در زندگی افراد آن
جامعه دارد.
همانطور که گفته شد علیرغم مزایای نظام های مالی موجود که بر بستر
اینترنت و به طور متمرکز کار می کنند ،به علت مشدالتی که این
نظام های مالی به وجود می آورند نیاز به یک روش نوین دریافت و
پرداخت غیر متمرکز بیش از پیش احسا می شود .مشدالتی که اشاره
شد همه ریشه در متمرکز بودن سامانه های پرداختی است .آنچه که نیاز
است یک سامانه پرداخت بر پایه ی سامانه های رمزنگاری است تا بتوان
نیاز به یک شرکت واسطه برای انجام تراکنش را از بین برد و همچنین
ال امن بین افراد انجام
مطمئن شد تراکنش های مالی به صورت کام ً
می پذیرد .این تراکنش ها باید از نظر محاسباتی جعل ناپذیر باشند تا
بتوان بدون نگرانی از آن استفاده نمود.
ارائه یک سامانه غیر متمرکز همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب
کرده بود .چرا که این سامانه می توانست انقالبی در نظام های مالی و
پرداختی ایجاد کند .در سال  3224شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو
مقالهای تحت عنوان »بیتکوین :سامانه پولی همتا به همتا« منتشر نمود
و به صورت تئوری یک رمزارز به نام بیت کوین معرفی کرد [ .]9او در
این مقاله نحوه عملدرد این رمزارز را به طور کامل شرح داد .طرح او بر
پایهی سامانههای رمزنگاری است که عالوه بر امنیت ،غیر متمرکز بودن را
به ارمغان آورده است .در سال  3221ناکاموتو بیتکوین را به صورت یک
نرم افزار متن باز منتشر نمود و خود به عنوان یک استخراج کننده اولین
بلوک را استخراج نمود .پس از مدتی بیتکوین مورد استقبال عمومی قرار
گرفت به گونه ای که امروزه بسیاری از تبادالت مالی توسط بیت کوین
صورت میگیرد .بیت کوین تمامی این موفقیت را مدیون نامتمرکز بودن و
قوانین شفاف خود است .در حوزه ی رمزارزها دیگر سیاستمداران کنترلی
ال دموکراتیک و توسط
بر قوانین ندارند و تمامی تصمیم ها به صورت کام ً
جامعه بیت کوین گرفته می شود .با وجود اینده بیت کوین را برخی
پدیده ای بسیار تاثیر گذار بعد از اینترنت می دانند ولی هویت ساتوشی
ناکاموتو هنوز برای جامعه رمزنگاری شناخته شده نیست و از این شخص
(شاید اشخاص) از سال  3292دیگر اطالعی در دست نداریم.
تمامی موارد گفته شده و تاثیری که بیت کوین در حال و آینده دارد ما را
بر آن داشت تا در این مقاله به مفاهیم زنجیره بلوک و یک کاربرد آن
یعنی بیتکوین بپردازیم .در بخش دوم و سوم به ترتیب به معرفی مفهوم
زنجیره بلوک و نحوه کار بیت کوین اشاره خواهیم کرد .در بخش بعد به
نقاط قوت و ضعف بیتکوین خواهیم پرداخت .در بخش پنجم به وضعیت
حال و آینده بیت کوین اشاره خواهیم کرد و در نهایت نتیجه گیری
آخرین بخش این مقاله خواهد بود.
 -2تعابی زنجیاه بلوک
در ابتدا به مفهوم زنجیره بلوک خواهیم پرداخت که پایه ی بیت کوین و

رمزارزهای دیگر است .ناکاموتو از این مفهوم برای ذخیره سازی
تراکنش های بیت کوین استفاده کرد .این مفهوم کم و بیش در تمامی
رمزارزها وجود دارد لذا در ادامه به معرفی آن میپردازیم.
 -۰-2طاختار یک زنجیاه بلوک
زنجیره بلوک رمزگذاری شده یک روش امن برای ذخیره سازی داده ها
است که اولین بار توسط هابر و همداران [ ]3بررسی و ارائه شد .در این
روش داده ها در بلوک های مختلف ذخیره می شوند و این بلوک ها همانند
شدل  9به صورت متوالی و به شدل زنجیر به یددیگر متصل و تمامی
افراد در شبده یک کپی از آن را دارند.

شکل  .۰طاختار زنجیاه بلوک باای ذخیاه دادهها.

این روش امدان ذخیره سازی بدون نظارت یک واحد مرکزی را امدان
پذیر می کند و دلیل استفاده بیت کوین از این فناوری نیز همین است.
کاربرد زنجیره بلوک تنها به رمز ارزها محدود نمی شود و در حوزه های
همچون بیمه [ ،]2اینترنت اشیا [ ،]4سالمت [ ،]5قراردادهای هوشمند
[ ]9و  ...اشاره نمود .هر زنجیره بلوک از پنج الیه تشدیل شده است []۷
زیرساخت :سخت افزارهای مورد نیاز.
شبده  :شناخت افراد حاضر ،انتشار و . ...
الگوریتم اجماع  :نحوه اضافه نمودن بلوک جدید و تشخیص اشداالت.
دادهها :آنچه که در بلوکها قرار میگیرد.
کاربرد :کاربردهای زنجیره بلوک.
دو الیه ی اول درمورد ساختارهای مورد نیاز سخت افزاری و شبده برای
راه اندازی یک زنجیره بلوک است .الیه ی چهارم مربوط به نوع داده و
اطالعاتی است که در زنجیره بلوک ذخیره می شود که در بیت کوین
داده ها همان تراکنش ها هستند .در این مقاله ما تنها به توصیف الیه ی

"الگوریتم اجماع" می پردازیم که برای درک بهتر کارکرد بیتکوین به آن
نیاز داریم .خوانندگان عالقمند می توانند برای مشاهده کامل جزئیات
الیههای دیگر به مقاله [ ]۷مراجعه فرمایند.
 -2-2اهگوریتم اجماع
الگوریتم اجماع روشی برای دست یافتن به یک توافق روی یک داده ی
یدسان در بین سامانه های توزیع شده به منظور رسیدن به هدف قابلیت
اطمینان است [ .]4در سامانه های توزیع شده برای آنده افراد در شبده بر
روی یک داده واحد توافق کنند که از آن در محاسبه استفاده می شود از
الگوریتم اجماع استفاده میکنند تا از خطاهای عمدی و سهوی جلوگیری
شود.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
به عنوان مرال در بیت کوین که بر اسا

زنجیره بلوک بنا نکهکاده شکده
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 -۱-۱اهگوریتم اجماع گواه اثبات کار بیمکوین

است ،تراکنش های مالی که باید در بلوک جدید ذخیره شکونکد تکوسکط

استفاده از دفتر کل توزیع شده مشدالت زیادی دارد که باید آنها را رفع

الگوریتم اجماع مشخص میشوند .در ذخیره سازی دادهها با استفکاده از

کرد .به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

زنجیره بلوک ،ابتدا شرکت کنندگان برروی بلوک جدید با اسکتکفکاده از

کدام تراکنشها باید ثبت گردند؟ شخصی که حوالهای را نوشت آیکا بکه

الگوریتم اجماع توافق میکنند و سپس این بلوک برای تمامی افراد حاضر

همان اندازه بیت کوین در حساب خود دارد؟ کدام حواله جعلی اسکت؟ و

در شبده ارسال می شود تا به انتهای زنجیره بلوک که در دسکت آن هکا

بسیاری سواالت دیگر که بدون پاسخگویی به آنها امدان راه اندازی یکک

است اضافه کنند .این کار باعث میشود که بدون نظارت یکک شکخکص

رمزارز نیست.

سوم ،بلوک ها ساخته و همه افراد یک زنجیر را داشته باشند .ویژگی ایکن

در نگاه اول ایده ی یک دفتر کل توزیع شده باعث به وجود آمد مشدکالت

روش قابلیت اطمینان و نامتمرکز بودن آن است چرا که خود افکراد بکر

فراوانی میشود .ناکاموتو برای رفع این مشدالت استفاده از زنجیره بلوک

تعیین بلوک جدید و ذخیره آن نظارت دارند .از انواع معروف الگوریتمهای

را پیشنهاد داد که در آن دفتر کل به صورت یک زنجیره از بلوک هکا در

اجماع می توان به گواه اثبات کار و گواه اثبکات سکهکام اشکاره نکمکود.

نظر گرفته میشود .به صورت کلی هر بلوک شامل سه قسمت است:

بیت کوین از گواه اثبات کار استفاده می کند که در بخش آینکده بکه آن

 .9تعدادی تراکنش.

خواهیم پرداخت.

 .3اشاره به بلوک قبلی.

به طور خالصه الگوریتم اجماع روشی برای توافق افراد حکاضکر در یکک

 .2جواب یک مسئله سخت ریاضی که این مسئله به مکحکتکویکات

شبده توزیع شده برای توافق بر روی یک داده .در بخش آینده الگوریکتکم

بلوک وابسته است.

اجماع گواه اثبات کار را که در بیتکوین مورد استفاده قرار مکی گکیکرد

حال باید دید چه تراکنشهایی باید در بلوک قرار داده شوند .بلوک جدید

توضیح داده خواهد شد.

به این صورت تولید میشود که افراد تراکنشهای خود را برای تایید بکه

 -۱رتزارز بیم کوین

کل شبده میفرستند .کسانی وجود دارند که این تراکنشها را بررسی و

در این بخش به طور خالصه به نحوه کار بیتکوین خواهیم پرداخت.

در بلوک قرار داده سپس مسئله سخت ریاضی آن بلوک را حل میکننکد

-۰-۱نشانی

در نهایت با کامل شدن بلوک آن را برای همه ارسال میکنند تا در دفتکر
رمزنگاری کلید عمومی ساخته شده است .در سامانکه

خود یادداشت کنند .بدین شدل تراکنشها در شبده انجام و در دفکتکر

رمزنگاری کلید عمومی یک کلید عمومی و یک کلید خصوصکی داریکم.

تمامی افراد حاضر در شبده که تمایل به نگهداری دفتر کل هستند ،ثبت

این دو به هم وابسته هستند ولی با دانستن یدی دیگری را نکمکی تکوان

میشود .این کار بدون نیاز به یک سرور مرکزی انجام میشود .اما تکنکهکا

بدست آورد .به طور دقیقتر این کار از نظر محاسباتی امدانپذیر نکیکسکت

مشدل آن وجود داوطلبانی است که وظیفه ساخت بلوک جدیکد را بکه

[  .]1در بیت کوین از کلید عمومی برای ساختن شماره حساب و از کلیکد

عهده بگیرند .برای رفع این مشدل سامانه رمزارز بیتکوین بکه اولکیکن

خصوصی برای امضا کردن حوالههای بیتکوین استفکاده مکی شکود .در

فردی که بتواند یک بلوک معتبر بسازد به عنوان جکایکزه بکیکت ککویکن

نتیجه برای پرداخت از یک حساب نیاز به کلید خصوصی متناظر بکا آن

میدهد .خلق بیتکوین جدید بدین صورت انجام میگیرد .به این افکراد

حساب است که گفتیم از نظر محاسباتی از روی شماره حسکاب امکدکان

که با صرف هزینه به ساخت بلوکهای جدید میپردازند ،استخراج کننده

پذیر نیست .لذا تنها کسی می تواند از یک حساب بکرای فکرد دیکگکری

ی این مسئله سخت هر دو هفته یک بار با توجکه بکه تکوان
گویند .سخت ِ

بیتکوین حواله کند که به کلید خصوصی آن دسترسی داشته باشد.

محاسباتی شبده تغییر میکند به گونه ای که هر ده دقیقه یکک بکلکوک

 -2-۱دبتا کل

استخراج شود.

تا اینجا متوجه شدیم که نشانیها چگونه به وجود میآیکنکد .هکر ککاربکر

با استفاده از روش جایزه دهی وجود استخراج کنندهها را میتوان تضمین

می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود یک حواله ایجاد کند و پس از

کرد خصوصاً اینده قیمت بیت کوین افزایش چشمگیری داشته است .پس

امضا توسط آن کاربر رسمیت مییابد .اما مشدل اینکجکاسکت ککه ایکن

سامانه به حیات خود ادامه خواهد داد.

تراکنشها کجا باید ثبت شوند؟ زیرا همانطور که گفتیم بیتکویکن یکک

 -۰تزایا و تعایف اطتفاده از رتزارزها

سامانه غیر متمرکز است و سازمان متمرکزی برای ثبت تراکنش هکا در

در بخش پیش به طور خالصه به نحوه کار بیتکوین پرداختیم .در ادامکه

یک دفتر کل ندارد .جواب این سوال یک دفتر کل توزیع شده است ککه

به مزایا و معایب رمزارز بیتکوین میپردازیم.

توسط خود افراد در شبده نگهداری میشود .هر فردی میتواند یک کپی

 -۰-۰تعایف

از این دفتر کل را داشته باشند و هر تراکنش جدید را در آن ثبت ککنکد.

یدی از مشدالت بیتکوین مصرف برق باالی آن است .در لحظهی نگارش

این بدان معناست که دیگر نیازی به یک سامانه متمرکز بکرای ذخکیکره

این مقاله بیتکوین به تنهایی بیش از کشور هلند برق مصرف می ککنکد

سازی تراکنش ها نیست و وظیفه نگهداری این دفتر کل به عهده اعضکای

که حدود نیم درصد از برق مصرفی در کره زمین است.

بیت کوین بر اسا

شبده بیتکوین است.
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شدل  3توسط سایت  Galaxy Digitalتهیه شده است که یک مکقکایسکه
بین مصرف برق برای صد بانک بزرگ دنیا ،اسکتکخکراج طکال و مصکرف
بیتکوین در سال  3232را نمایش میدهد.

گرفت پدیده هلوینگ است به گونه ای که تقریباً هر چهار سکال یکدکبکار
پاداش استخراج هر بلوک نصف میشود .در لحظه نگارش این مقاله پاداش
استخراج هر بلوک  9.5بیتکوین است .این دو ندته تاثیکر بسکیکاری بکر
محبوبیت بیتکوین گذاشته است زیرا باعث میشود تعداد بیتکوینهایکی
که حداکرر قابل استخراج است برابر  39میلیون باشد لذا مشدل تورم ککه
در ارزهای فیات مانند ریال و  ...که دولتها بی حساب و کتاب دست بکه
خلق پول میزنند را نداشته باشیم.
 -5آینده

شکل  .2تقایسه باق تصابی توطط بیمکوین ،صد بانک بزرگ دنیا و طال.

با وجود آنده مصرف برق بیت کوین زیاد است اما به نسبت برق مصکرفکی
بانک ها و استخراج طال پایینتر است .برای این مشدل راه حلهایی ارائکه
شده است از جمله تغییر الگوریتم اجماع بیکت ککویکن و اسکتکفکاده از
الگوریتم های اجماع جدیدتر مانند گواه اثبات سهام که مصکرف بکرق بکه
مراتب کمتری دارند .از طرفی برخی کشورها از این ویژگی بکیکت ککویکن
استفاده کرده و و زمینه تولید برق از انرژیهای پاک را فراهم نمودهاند بکه
این صورت که هزینه اولیه تولید برق از منابع تجدیدپذیکر مکانکنکد بکاد،
خورشید و  ...بسیار زیاد است .اگر نیروگاههای تولکیکد بکرق از مکنکابکع
تجدیدپذیر بخشی از برق خود را به استخراج بیتکوین اختصاص دهکنکد
میتوانند هزینههای باالی اولیه خود را پوشش دهند.
مشدل دیگر تعداد تراکنشهای قابل پردازش بیتکوین اسکت .در حکال
حاضر بیتکوین به طور متوسط  5تراکنش بر ثانیه را پردازش میکند ککه
در دنیای واقعی برای آن یک نقطه ضعف محسوب می شکود .بکرای ایکن
مشدل راهدارهایی مانند شبده الیتنینگ پیشنهاد شده است که توانایکی
بیتکوین را در این زمینه بسیار افزایش دادهاند.
 -2-۰تزایا

بسیاری بیت کوین و رمزارزها در حال حاضر را با اینترنت دهه نود میالدی
مقایسه میکنند .زمانی که برای اتصال به اینترنت باید از مودمهای دایکال
آپ استفاده میکردیم و نگاه کردن یک فیلم به صورت آنالین یکک رویکا
مینمود .بیت کوین در حال حاضر دهه دوم عمر خود را آغاز کرده است و
به محبوبیت جهانی دست یافته است و در آینده جایگزیکن بسکیکاری از
روشهای انتقال پول فعلی خواهد شد.
شاید بهترین راه برای پیشبینی آینده بیتکوین نگاه به گذشته آن بکاشکد.
اولین خرید با استفاده از بیت کوین در دنیای واقعی در دوم خکرداد سکال
 9241صورت گرفت .یک برنامه نویس در ازای دو پیتزا ده هزار بیتکوین
پرداخت کرد که با قیمت کنونی بیتکوین در حال حاضر آن دو پیتزا چند
میلیارد دالر میارزند .بیتکوین کم کم محبوبیت زیادی کسب کرد و ایکن
محبوبیت همچنان ادامه دارد به گونه ای که کشور السالکوادور آن را بکه
عنوان پول ملی پذیرفت .همچنین بسیاری از شرکتها بیتکویکن را بکه
عنوان دارایی به سبد سرمایه خود می افزایند و از مشتریان خود بیتکوین
قبول میکنند.
یدی از راههای بررسی محبوبیت بیتکوین نگاه به تعداد آدر های شبده
که دارای بیتکوین هستند است .شدل  2نشان دهنکده ایکن تکعکداد از
آدر ها می باشد که توسط سایت گلس نود منتشر شده است .با توجه به
این شدل می توان مشاهده نمود که روزانه به کاربران بیتککویکن افکزوده
میشود و در آینده به تعداد افرادی که بیتکوین دارند افزوده خواهد شد.

اولین مزیت بیتکوین غیر متمرکز بودن آن است .غیر متمرکز از این نظکر
که هی سازمانی و یا بانک مرکزی بر آن نظارت ندارد .ایکن امکر سکبکب
می شود که نتوان فردی را تحریم کرد و افراد به صورت آزادانه در سکراسکر
دنیا بدون هی محدودیتی از آن استفاده کنند.
در بیت کوین قوانین کامالً شفاف و از پیش تعیین شده هستند .این امر در
فراگیری بیت کوین بسیار موثر بوده است .قوانین به طور شفاف در اختیکار
همگان است و همچنین تغییر آن تنها در صورت موافقت اعضای شکبکدکه
صورت میگیرد .به عبارت دیگر دارندگان بیتکوین در تصکمکیکمکات آن
شریدند .یدی از مباحث مهم بیتکوین بحث تورم است .همانطور که قبکالً
توضیح دادیم پول جدید تنها در صورت استخراج بلوک جکدیکد ایکجکاد
میشود .در این زمینه خالق بیت کوین دو ندته را در نظر گرفته است .اول
آنده هر دو هفته یدبار سختی مسئله برای هر بلوک با تکوجکه بکه تکوان
محاسباتی استخراج کنندهها طوری تعیین میشود که به طور متوسط هکر
ده دقیقه یک بلوک استخراج شود .دومین مسئله که ناکاموتکو در نکظکر

شکل  .۱تعداد اباادی که بیمکوین دارند.

خیلی از دولتها قوانین محدود کننده ای برای آن وضع ککرده انکد و یکا
خواهند کرد اما نا متمرکز بودن بیت کوین محدودیت آن را ناممدن ککرده
است و به یقین میتوان گفت این سیاست ها شدست خواهند خکورد هکر
چند که این سیاست های محدود کننده ممدن اسکت در ککوتکاه مکدت
تاثیرگذار باشند.
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 -6نتیجه گیای
بی شک ظهور رمزارزها انقالبی در نظامهای مالی پدید آورد اما مهمتکر از
خود بیت کوین اعتماد به نفسی است که به طرفداران تمرکز زدایکی داده
است .بیتکوین نشان داد که با استفاده از زنجیره بلوک میتوان بسیاری از
امور را که قبالً به صورت متمرکز انجام میشد ،به صورت غیر مکتکمکرککز
توسط خود مردم و کامالً شفاف انجام داد هر چند که مقاومتهایی توسط
برخی سازمانها و دولتها شد و ادامه خواهد داشت .با توجه به فوایدی که
تمرکز زدایی داشته است می توان گفت که فناوری زنکجکیکره بکلکوک و
بیتکوین فناوریهایی هستند که در آینده از آنها بیشتر استفاده خواهکد
شد و بسیاری از جنبههای زندگی ما را تغییر خواهد داد.
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رضا قاطمی ،عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا

بیمه سپرده و ریسک بانکی :مورد مطالعاتی
برخی بانکهای منتخب ایران

چکیده  -با گذشت زمان ،بیمه سپرده که براسا

اصول بیمه ای بنا شده

است ،به صورت گسترده در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مولفه ای
از سیستم امنیت مالی به منظور افزایش ثبات بدار گرفته شد .حفاظت از
سپردههای خرد سپردهگذاران در برابر زیان های ناشی از ورشکدکسکتکگکی
بانک ها و موسسات اعتباری از سازوکارهای ارتقاء ثبات نظام بانکدکی هکر
کشوری است که از طریق ایجاد بیمه سپردهها انجام میشود.
در ایران از سال  9213صندوق ضمانت سپرده به عنوان متکولکی بکیکمکه
سپردههای باندی تاسیس شده است .مطالعه حاضر به بررسی تأثیر صندوق
ضمانت سپرده بر ثبات سیستم باندی ایران با استفاده از دادههای پانل طی
سالهای  9241الی  9219میپردازد .به منظور تحقکّق ایکن هکدف 95
بانک دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته اند .متغیرهای مسکتکقکل
عبارتند از :بدهیها  ،درآمد خالص ،جمعیت ،اهرم مالی ،سپردهها ،سرمایه،
تولید ناخالص ملی ،مطالبات مشدوک الوصول ،کسری مورد انتظار حاشیه
ای و متغیر مجازی ( بدارگیری و عدم بدارگیری بیمه سپرده ) .همچنین z
-scoreمتغیر وابسته مدل رگرسیونی میباشد .باتوجه به آزمون هاسمکن
مناسب ترین مدل رگرسیونی برای این نمونه ،مدل رگرسیونی اثرات متغیر
است .نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر آماری بین بیمه سکپکرده و
مقاومت باندی رابطه معناداری وجود ندارد .لذا این سیستم تکاثکیکری بکر
کاهش ثبات باندی از طریق ریسکپذیری بیشتر بانکها ندارد.
واژگان کلیدی :بیمه سپرده ،ثبات سیستم باندی ایران ،ریسک بکانکدکی،
نظارت باندی ،صندوق ضمانت سپردهها
 .۰تقدته
بانک ها به عنوان یک نهاد مالی ،واسطه بین سپردهگذاران و وام گیرندگان
بوده و نقش مهمی در این زمینه ایفا مینمایند .اصلی ترین هدف پکیکاده
سازی بیمه سپرده تقسیم ریسک بین بانک ها و صندوق ضمانت سکپکرده
می باشد .همچنین بدارگیری این بیمه به حفظ امنیت سپردههکای خکرد
سپرده گذاران در برابر زیان های ناشی از ورشدستگی بانک ها و موسکسکات
اعتباری ،کاهش ریسک به هنگام بحران های مالی و حمایت از صکنکعکت
باندی منجر میشود .از این رو با گذشت زمان ،این بیمه به عنوان عکامکل
ایجاد ثبات مالی ،به صورت گسترده در بسیاری از کشورها ،حکتکی در
کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال تکوسکعکه ،بکرای حکفکاظکت از
سپرده گذاران بدار گرفته شده است .صندوق ضمانت سپرده بکه صکورت
نهادی حاکمیتی به عنوان بخشی از بانک مرکزی یا به صکورت نکهکادی
ال
خصوصی با پشتوانه دولتی و گاهی نیز به شدل یک شکخکصکیکت ککامک ً
خصوصی تشدیل میشوند و از طریق دریافت حق عضویت از موسسات
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اعتباری و بانکها ،پرداخت سپردهها پس از اعالم کمیته اضطرار میباشد.
بیمه سپرده براسا اصول بیمه ای بنا شده و از پیچیده ترین مولفههکای
امنیت مالی هر کشور است که دارای دو اثر متناقض میباشد .وجود ایکن
بیمه می تواند در زمان بروز بحران های مالی در کشور ،با ایجکاد امکنکیکت
خاطر بین سپرده گذاران ،احتمال تعجیل ایشان جهت دریکافکت مکبکالک
سپرده گذاری شده نزد بانک را کاهش دهد .از طرف دیگر ممدن اسکت از
طریق ایجاد مخاطره رفتاری ،موجبات افزایش ریسک پذیری بانکک هکا در
تخصیص منابع را فراهم آورد.
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر صندوق ضمانت سپرده بر ثکبکات
سیستم باندی ایران و پاسخ به این سوال است که آیا رفتار باندها از منظکر
ریسک پذیری بیشتر درصورت وجود بیمه سپرده ،تغییر می نماید یا خیکر؟
به عبارت دیگر ،آیا وجود بیمه سپرده سبب بروز پدیده مخاطره اخالقی در
میان بانکها خواهد شد؟
فرضیه اصلی این مطالعه این است که وجود بیمه سپرده تأثیری بر رفتکار
بانک ها از منظر ریسک پذیری نخواهد داشت .بعالوه مهمترین فرضیههکای
فرعی آن افزایش قدرت مالی و وام دهی بانک ،کاهش مطالبات مشکدکوک
الوصول و بدهی های بانک ،افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش سرمایه و
درآمد بانک و سپردهگذاری مردم میباشند.
 .2ادبیات توضوع
درمیان انواع شبدههای امنیتی مالی ،بیمه سپرده پیچیده ترین میبکاشکد،
از این رو مورد مطالعه و بررسی بسیاری از محققان و قانون گکذاران قکرار
گرفته است .این بیمه در کنار ایجاد ثبات مالی و حمایت از سپردهگکذاران
با کاهش نگرانی های احتمالی در مورد آسیب پذیری بانکهکای ککوچکک
منجر به ترویج سایر ارزش های سیاسی مانند فراهم سازی شرایط مناسکب
برای رقابت بانک های کوچک تر با بانک ها و موسسات مکالکی بکزرگ تکر
میشود .بیمههای سپرده می توانند دولتی و خصوصی و وابسته به بکانکک
مرکزی و یا مستقل از آن فعالیت کنند .همچنین ممدن است یک یا بیش
از یک کشور را پوشش دهند.
تساهعات خارجی
برخی محققین باور دارند وجود صندوق ضمانت سپرده منجر به افکزایکش
احتمال وقوع مخاطره اخالقی میگردد ،چراکه بدارگیری آن انگیزه بانکها
و موسسات اعتباری برای مشارکت در پروژه های پکرریسکک را افکزایکش
میدهد (دمیرگوچ -کونت ،ادوارد و کین .)3229،دمیکرگکوچ -ککونکت و
دتراگیاچه (  )3223تاثیر بیمه سپرده بر ثبات باندی را بکا اسکتکفکاده از
دادههای  99کشور در طی سالهای  911۷-9142مکورد بکررسکی قکرار
دادند .نتایج حاصل حاکی از آن است که این بیمه احتمال بحران باندی را
افزایش می دهد ،چرا که بانک ها نرخ بهره را افزایش میدهند اما شکرایکط
مناسبی برای پرداخت ندارد .لذا این امر موجب می شود خرد کشورهکایکی
که بیمه سپرده را بدون استفاده از عوامل کنترل کننده بدار میگیرند بکه
چالش کشیده شود.
انگینر ،دمیرگوچ -کونت و مین ژو ( )3292به وسیله دادههای  19بکانکک
طی سالهای  3224الی  3221رابطه بین بیمه سپرده و ریسک باندی را
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در سال های منتهی به بحران مالی سال  3224و سال های پکس از آن
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بیمه سپرده در طی
بحران مالی نقش بسزایی در ایجاد ثبات مالی ایفا نموده است .با این حال
این تاثیر مربت از طریق اثر منفی ایجاد شده ی آن در سال هکای بکدون
بحران ،از بین رفته و حتی بیانگر منفی بودن نقش آن بوده است .نتیکجکه
آنده این اثر منفی می بایست از طریق نظارت دقیق بر عملدرد بکانککهکا،
خنری شود.
در نهایت دیالّو و المنصور (  )329۷تأثیر بیمه بر ثبات مالی را با استفاده از
مدل عمومی لحظه ای ) (GMMدادههای پانل  39کشور در طی سالهای
 9114تا  3299مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .نتیجه این تحقیق نشان
میدهد که بیمه سپرده دارای آثار منفی بر ثبات مالی است.
تساهعات ایاانی
باخدا (  )924۷به بررسی تاثیر سیستم بیمه سپرده بر وقوع بحران باندی
در  32کشور درحال توسعه از جمله ایران در طی سالهکای  9142الکی
 3223پرداخته است .نتایج حاصل حاکی از آن است که ایکن سکیکسکتکم
احتمال وقوع بحران باندی را افزایش میدهد .همچنین عکوامکلکی چکون
افزایش سطح پوشش بیمه سپرده ،عضویت اختیاری و مدیریکت تکوسکط
دولت ،سبب افزایش این احتمال خواهند شد.
ولی (  )9241به ارائه ی تحلیلی از ریشههای بحران اقتصادی سال 3224
پرداخته و راه های مقابله با هجوم های باندی را مورد بررسی قرار میدهکد.
پدیده هجوم باندی می تواند نتیجه بحران مالی باشد .درنتیجه استفکاده از
ابزار هایی مانند وام دهی بانک مرکزی و بیمه سپرده نمیتوانند مکانکع از
وقوع بحران های نقدشوندگی و هجوم های باندی شوند ،بلده تنها آن را بکه
تاخیر انداخته یا از شدت آسیبها خواهند کاست.
درواری (  )9212اعتماد سپرده گذاران به صندوق ضمانت سکپکرده را بکه
کمک مدل پروبیت با استفاده از دادهها ی حاصل از پکرسکشکنکامکه مکورد
مطالعه قرار داد .براسا این تحقیق از آنجایی که بیشتر مکردم بکر ایکن
باورند که در صورت ورشدست شدن بانک تمام سرمایه شان توسط بکانکک
مرکزی پرداخت می شود لذا آگاهی مردم از وجود ایکن بکیکمکه و عکدم
مسئولیت بانک مرکزی در این زمینه سبب کاهش اعتماد آنها به سیستم
باندی میشود .توفیقی (  )9215به بررسی رابطه بین بیمه سپرده باندی و
مقاومت باندی در ایران با استفاده از دادهها ی پانل  93بانک خصوصی طی
سالهای  9241الی  9214پرداخته است .به منظور بررسی ایکن رابکطکه
سپردههای  5ساله به عنوان بلند مدت ترین سپردههای باندی از نظر دوره
سررسید مورد مطالعه قرار گرفته اند .باتوجه به نتایج تحقیکق بکه طکور
متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت باندی رابطه ی مکنکفکی و
معناداری وجود دارد .از این رو اگر مقاومت باندی کاهش یابد ،نرخ بکیکمکه
سپرده افزایش مییابد.
با مالحظه مطالعات انجام شده در زمینه بیمه سپرده میتوان اظهار ککرد
که به طور کلی بیمه سپرده نه عاملی بسیار مخرب و با اثر منفی میباشکد
و نه بسیار حمایتگر .براسا نظر اکرریت محققان اگر قوانین این بیمه بکه
دقت و سازمان یافته اتخاذ شده باشند بطوری که احتمال مخاطره اخالقی
کاهش یابد ،بیمه سپرده می تواند منجر به کاهش پدیده هجوم بکانکدکی
شود.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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 .۱تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور مطالعه تاثیر بیمه سپرده بر ثبات باندی ،دادههای  95بکانکک
ایرانی شامل اقتصاد نوین ،انصار ،پارسیان ،پاسارگاد ،پست بانک ،تکجکارت،
سینا ،صادرات ،کارآفرین ،ملت ،سامان ،سرمایه ،ایران زمین ،دی و حدمت،
طی سالهای  9241الی  9219مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
متغیرهای مستقل در جدول  9معرفی شدهاند .متغیر وابسته نیز z-score
است که به وسیله مجموع بازدهی دارایی های بانک ( که حاصل تقکسکیکم
درآمد خالص بر مجموع داراییها میباشد) و نسبت سرمایه به داراییها که
به وسیله انحراف استاندارد بازدهی داراییهای یک سال استانکدارد شکده
است .این متغیر مقیاسی برای اندازهگیری ریسک بانک استz-score .و
ریسک رابطه ی معدو داشته و لذا با افزایش  z-scoreریسک کاهکش
مییابد .مدل پایه برای دادههای پانل به صورت زیر میباشد:
Yit=Xit β
́ +zi α
́ +εit
) (1
اما در حالت کلی مدلهای متفاوتی برای دادهها ی پانل وجود دارد ،مکدل
رگرسیونی تلفیقی ،مدل رگرسیونی اثرات ثابت و مدل رگرسیونکی اثکرات
متغیر .ضمناً مدل رگرسیونی پانل باتوجه به اطالعات موجود ممدن اسکت
متقارن و یا نامتقارن باشد .در این تحقیق نظر به اینده اطالعات مورد نیاز
برخی متغیرها در دستر نبوده است ،مدل رگرسیونی حاصل نامتکقکارن

می باشد .از برخی متغیرها از جمله سرمایه ،جمعیت ،تعهکدات ،تکولکیکد
ناخالص ملی ،درآمد خالص و مطالبات مشدوک الوصول به دلیل چولکگکی
لگاریتم گرفته شده است.
تحلیل های آماری به وسیله نرم افزار  Rکه یک نرم افزار یدپارچکه بکرای
رسم نمودار و محاسبات آماری می باشد ،انجام شده است .الزم بکه ذککر
است پدیج مورد استفاده برای دادههای پانل plm ،میباشد.
به منظور انجام این مطالعه ضرایب مدل زیر برآورد خواهند شد:
z-scoreit=αi+MESX1t+Log(Capital)X2t+Log(Liabilities) X3t
)+Log(population)X4tLeverageX5t+DepositsX6t+Log(GDP
)X7t+Log(Net income)X8t+Log(Suspicious claim
X9t+dummyX10t+uit
)(2
جدول شماره  3خالصههای آماری دادههای  95بانک مورد نظکر را در4
سال مذکور گزارش میکند .این جدول نشان دهنکده آمکار تکوصکیکفکی
دادهها ی مورد نظر میباشد .نمونه مورد مطالعه شامل  95بکانکک طکی
سالهای  9241الی  9219است .متغیر  z-scoreبرابر است با مکجکمکوع
بازدهی دارایی های بانک ( که حاصل تقسیم درآمد خالص بکر مکجکمکوع
دارایی ها می باشد) و نسبت سرمایه به دارایی ها که به وسکیلکه انکحکراف
استاندارد بازدهی داراییهای یک سال استاندارد شده است.

جدول  :۰تتغیاهای تستقل رگاطیونی

بدهیها

این مولفه شامل بدهیها ی مالی و تعهدات بانک از جمله مالیات ،سرمایه سپردهگذاران ،بدهی به بانک مرکزی
و سایر بانکها و ذخایر میباشد.

در آتد خاهص

تمام درآمدهای بانک از جمله سود حاصل از سپردهها و اوراق قرضه و درآمدهای عملیاتی

جمعیم

جمعیت کل کشور

اهام تاهی

یدی از مؤلفه های بسیار مهم بانک است که نشان می دهد بانک به وسیله سرمایه ای که در اختیار دارد چگونه
سود خود را افزایش میدهد و قدرت وام دهی آن چقدر است.

طپادهها

تمام سپردههای بانک (کوتاه مدت ،بلند مدت و )...تقسیم بر مجموع داراییها

طاتایه

تفاضل مجموع داراییهای بانک و تعهدات آن است که ارزش خالص سرمایه بانک را نشان میدهد.

توهید ناخاهص تلی

مجموع ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که
متعلق به شهروندان یک کشور میباشد.

تساهبات تشکوک اهوصول

تمامی اصل و سود تسهیالتی که بیش از  94ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده
و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ندرده است.

کسای تورد انتظار حاشیه ای

نرخ رشد قیمت سهام بانک است که نشان دهنده ی کسری بودجه بانک میباشد .همچنین این متغیر وابسته
به بودجه و اهرم مالی است.

تتغیا تجازی

این متغیر دارای  3مقدار  2برای سال های  9241الی ( 9213قبل از تأسیس صندوق ضمانت سپرده) و 9
برای سالهای  9212الی  ( 9219سالهای پس از تأسیس صندوق ضمانت سپرده) میباشد.
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بعالوه برای هر بانک به صورت ساالنه متغیرهای اهرم مکالکی ( حکاصکل

بدهی های بانک به خصوص سپرده های سپردهگذاران میشکود .ضکمکنکا ً

تقسیم تعهدات بر مجموع داراییها) ،سپردهها ( حاصل تقسیم سپردهها بر

مطالبات مشدوک الوصول عبارت است از تمامی اصل و سود تسهیالتی که

جدول  :2آتارههای خالصه

جدول  :۱تدل رگاطیونی اثاات تتغیا

چارک
پایینی

میانگین میانه

چارک
باالیی

انحراف
معیار

متغیر

z-score
تولید ناخالص ملی

2٫71

4٫64

3.36

4٫82

4٫57

عرض از مبدا

-95٫12

6٫77

6٫79

6٫78

6٫8

0٫02

بدهی

4٫81

5٫17

5٫65 5٫24

0٫69

جمعیت

4٫88

4٫88

4.88

4٫89

0٫01

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای معیار
44٫49

)|Pr(>|z
2٫۷3

تولید ناخالص
ملی

-2٫29

3٫4۷

2٫14

بدهی

-4٫94

2٫44

2٫22

سرمایه

3٫6

3٫91

4٫24 3٫88

0٫47

جمعیت

5٫42

1٫51

2٫54

سرمایه

4٫4

2٫23

2٫22

درآمد

3٫53

3٫86

3.82

4٫22

0٫6

درآمد

2٫44

2٫45

2٫22

مطالبات مشدوک
الوصول

2٫59

2٫98

3٫53 2٫99

0٫74

-2٫42

2٫32

2٫22

کسری مورد انتظار
حاشیه ای

0٫98

0٫99

0٫99

-2٫24

3٫19

2٫14

اهرم مالی

0٫88

0٫9

0٫95 0٫93

0٫16

اهرم مالی

1٫52

2٫42

2٫22

سپردهها

0٫71

0٫74

0٫83 0٫77

0٫15

سپردهها

-3٫44

2٫93

2٫22

1

0٫01

مطالبات
مشدوک الوصول
کسری مورد
انتظار حاشیه ای

مجموع داراییها) بررسی شدهاند .منظور از درآمد خالص ،تمام درآمدهای

بیش از  94ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری

ساالنه ی یک بانک می باشد .کسری مورد انتظار حاشیه ای برابر اسکت بکا

شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ندرده است .سرمکایکه

نرخ رشد قیمت سهام بانک طی یک سال مالی .تعهدات شکامکل تکمکام

تفاضل داراییها و بدهیهای بانک می باشد .تمامی متغیرها به مکیکلکیکارد

بدهی های بانک به خصوص سپردههای سپردهگذاران مکیشکود .ضکمکنکاً

ریال تبدیل شدهاند.

مطالبات مشدوک الوصول عبارت است از تمامی اصل و سود تسهیالتی که
بیش از  94ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری
شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ندرده است .سرمکایکه
تفاضل داراییها و بدهیهای بانک می باشد .تمامی متغیرها به مکیکلکیکارد

باتوجه به جدول فوق ،متغیرهای سرمایه ،تعهدات ،اهرم مالی ،سپکرده هکا،
مطالبات مشدوک الوصول و درآمد خالص معنادار می باشند.


سرمایه باعث افزایش توان بانک جهت مقابله با بحران های مالی و

ریال تبدیل شده اند .هر دو مدل رگرسیونی پانل با اثرات ثکابکت و مکدل

کاهش ریسک میشود.

رگرسیونی پانل با اثرات متغیر اجرا شدند .به وسیله ی آزمون هکاسکمکن
مناسب ترین مدل رگرسیونی انتخاب می شود که با اجرای این آزمون مدل

 ضریب متغیر تعهدات منفی می باشد ،که بیان میککنکد ککه بکا

رگرسیونی اثرات متغیر انتخاب شد .نتایج مدل رگرسیونی اثرات متغیر در
جدول شماره  2گزارش شده است .این جدول نشان دهنده نتکایکج مکدل
رگرسیونی اثرات متغیر میباشد .نمونه مورد مطالعه شامل  95بانک طکی
سالهای  9241الی  9219است .متغیر  z-scoreبرابر است با مکجکمکوع
بازدهی دارایی های بانک ( که حاصل تقسیم درآمد خالص بکر مکجکمکوع
دارایی ها می باشد) و نسبت سرمایه به دارایی ها که به وسکیلکه انکحکراف
استاندارد بازدهی دارایی های یک سال استاندارد شده است .بعکالوه بکرای
هر بانک به صورت ساالنه متغیرهای اهرم مالی ( حاصل تقسیم تعهدات بکر
مجموع داراییها) ،سپردهها ( حاصل تقسیم سپردهها بر مجموع داراییها)
مورد بررسی قرار گرفته اند .منظور از درآمد خالص ،تمکام

متغیر سرمایه دارای ضریب رگرسیونی مربت است ،لذا افکزایکش

افزایش تعهدات ،ریسک بانک افزایش مییابد.


اهرم مالی نیز دارای ضریب مربت است که شاید بیانگر آن بکاشکد
که طی سال های مورد مطالعه ،بانک ها از طکریکق اسکتکفکاده از
ابزارهای اهرمی و البته مدیریت صحیح آن ،سبب افزایکش تکوان
مالی بانکها شده است.

 متغیر سپرده ها داری ضریب منفی می باشند .ممدن است این امر
طی سال های مورد مطالعه به دلیل عدم تکخکصکیکص مکنکاسکب
سپردهها و منابع جذب شده اتفاق افتاده باشد.

درآمکدهکای

 ضریب رگرسیونی متغیر مطالبات مشدوک الوصول منفی است که

ساالنه ی یک بانک میباشد .کسری مورد انتظار حاشیهای برابر اسکت بکا

نشان می دهد با افزایش این متغیر z-score ،کاهش و در نتیجه

نرخ رشد قیمت سهام بانک طی یک سال مالی .تعهدات شکامکل تکمکام

ریسک بانک افزایش می یابد.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
درآمد خالص دارای ضریب مربت می باشد .در نتیجه با افزایکش درآمکد،
ریسک کاهش می یابد که این امر ممدن است به دلیل افزایش توان مالکی
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بیمه اکو ،تهران ،ایران.
 .4ولی ،ب« .)9241( .تحلیلی بر هجومهای باندی ،بیمکه سکپکرده و

بانک باشد.

نقدینگی ».کارشناسی ارشد ،دانشدده علوم اداری و اقتصکاد ،گکروه

باتوجه به مقدار  p-valueمتغیر مجازی درمییابیم که بین بیمه سپرده

اقتصاد ،تهران ،ایران.

و ریسک باندی از نظر آماری رابطه ی معناداری وجود ندارد .در نتکیکجکه
بدارگیری بیمه سپرده تأثیری بر ثبات نظام باندی ایران ندارد.
 -۰جمع بندی و نتیجه گیای
هدف اصلی این سیستم حفاظت از اعتماد سپردهگذاران و جلوگکیکری از
هجوم باندی است اما ندته حائز اهمیت این است که این بیمه مکمکدکن

5. Anginer, D., Demirguc-Kunt, A. and Zhu, M., 2012.
?»How does deposit insurance affect bank risk
Evidence from the recent crisis«. The World Bank.
6. Berrington, A., Smith, P. and Sturgis, P., 2006. »An
overview of methods for the analysis of panel
data«.

است مانند یک مشوق در جهت مشارکت بانک در پروژه های پکرریسکک

7. Demirgüç-Kunt, A. and Kane, E.J., 2002. »Deposit
insurance around the globe: where does it
work?«. Journal of Economic Perspectives, 16(2),
pp.175-195.

مجازی با دو مقدار ( 2قبل از بدارگیری صندوق ضمانکت سکپکرده) و 9

8. Demirguc-Kunt, A., Kane, E.J. and Laeven, L., 2006.
»Determinants of deposit-insurance adoption and
design«. The World Bank.

عمل کند .در این مقاله به کمک  92متغیر کنترل و یک متغیر وابسته به
بررسی تاثیر بیمه سپرده و کاربرد آن پرداختیم .از آنجایی که ما دو دوره
قبل و بعد از بدارگیری بیمه سپرده را مطالعه کرده ایم لذا حضور متغکیکر
( بعد از بدارگیری صندوق ضمانت سپرده) ضروری است.
بر اسا

نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی پانل ،بیمه سپرده از لکحکا

آماری معنادار نیست .به عبارت دیگر وجود بیمه سپرده تاثیری بر رفکتکار
بانک ها از منظر ریسک پذیری ندارد ،لذا بانک ها و موسسات اعتباری مکی
بایست کماکان مطابق رویه معمول و استانداردهای ابالغی توسط بکانکک
مرکزی و استاندارد های بین المللی نظیر عمل کنند .بعالوه باید بگونه ای
تصمیم گیری کنند تا عواملی که منجر به افزایش ثبات باندی و ککاهکش
ریسک می شوند را تقویت کنند .از این رو باید اقداماتی درجهت تقکویکت
متغیرهایی مانند سرمایه ،اهرم مالی و درآمد خالص و کاهش بدهیهکا و
مطالبات مشدوک الوصول صورت گیرد .اگر درآمد خالص افزایکش یکابکد
متعاقباً سرمایه افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش اهرم مالکی ککه
نشان دهنده ی قدرت بانک در وام دهی میباشد ،میشود .لذا بهتر اسکت
بانک ها با تصمیم گیری خردمندانه در پروژه های با بازدهی باال و ریسکک
کمتر مشارکت کنند همچنین از وام دهی به افراد پر ریسک که احتکمکال
بازپرداخت وام توسط آنها کمتر است بپرهیزند.

9. Diallo, B. and Al-Mansour, A., 2017. »Shadow
banking, insurance and financial sector stability«.
Research in International Business and Finance,
42, pp.224-232.
10.Ioannidou, V.P. and Penas, M.F., 2010. »Deposit
insurance and bank risk-taking: Evidence from internal loan ratings«. Journal of Financial Intermediation, 19(1), pp.95-115.
11.Mogyl'nyy, O., 2001. »Establishing effective deposit insurance system in Ukraine«. Economics
Education and Research Consortium at National
University. Ukraine: Kyiv-Mogyla Academy.
12.Morrison, A.D. and White, L., 2011. »Deposit insurance and subsidized recapitalizations«. Journal
of Banking & Finance, 35(12), pp.3400-3416.
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آتوزشی عاهی بیمه اکو
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دستورالعمل انواع بیماریهای خاص بیمه
مرکزی ج.ا ایران

را نیز به لیست بیماری های خاص خود اضافه نموده ،مکواردی را از آن
حذف نموده و یا نرخهای مربوط به حق بیمه این پکوشکش را تکعکدیکل
نمودند .به عنوان مرال با توجه به نرخ بروز باالی بیمکاری سکرطکان در
سالهای اخیر ،در برخی از شرکتهای بیمه ایکن پکوشکش از لکیکسکت

معموال همراه بیمههای زندگی (مخصوصا انواع بیمه مختلط عمر و سرمایه

بیماری های خاص خارج و به صورت جداگانه ( و تحت شرایط خصکوصکی

گذاری) در اغلب شرکتهای بیمه ،پوشش های تدمیلی نیز ارائه میگکردد.

مندرج در بیمه نامه) ارائه شد .تبصره  9ماده  3آئین نامه شماره  94بیمه

این پوششها به دو منظور به بیمههای زندگی اضافه شده است:

مرکزی ارائه آن را همراه بیمه های زندگی و طبق مقررات مربوط ،مکجکاز

 – 9ارائه پوششهای بیمه ای بیشتر مانند پوششهای بیمه حوادث و ....

نموده بود ولی مقررات یا شرایط عمومی خاصی برای این پوشش وجکود

به بیمهگذاران با دریافت حق بیمه بسیار اندک؛
 – 3جلوگیری از قطع پرداخت حق بیمه به دالیل غیر ارادی همچون بکه
دلیل از کارافتادگی  ،بروز بیماری شدید و یا یک حادثه که ممدن اسکت
بر درآمد بیمه گذار به طور دائم یا موقت اثر گذار باشد.

نداشت .با تغییر این تبصره در آئین نامه شماره  ،2694شورای عالی بیمکه
تعیین انواع بیماریهای خاص و حداکرر سرمایه برای پوشش مربوط به این
بیماریها را بر عهده بیمه مرکزی قکرار داده اسکت .ایکن مکهکم طکی
»دستورالعمل انواع بیماریهای خاص و حداکرر سرمایه« انجام و توسط
بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابالغ شده است .طبق این دستورالعکمکل،

معموال پوشش های تدمیلی شامل پوشش های بیمه حکوادث اشکخکاص

شرکتهای بیمه مدلفند پوشش تدمیلی بیماری های خاص را همراه انواع

( فوت بر اثر حادثه ،از کار افتادگی ناشی از حادثه ،هزینه پزشدی ناشی از

بیمه های زندگی و مستمری و با رعایت مفاد این دستورالعمل و از بکیکن

حادثه ،نقص عضو ناشی از حادثه)  ،پوشش معافیت از پرداخت حق بیمکه

گروه بیماریهای خاص مندرج در جدول زیر عرضه نمایند:

به دلیل از کارافتادگی (ناشی از حادثه – به هر علت) و  ...است که هریک
تحت شرایط و آییننامههای مربوطه ارائه میشود .یدی از این پوششهای
تدمیلی ،پوشش بیماریهای خاص است که به دو صورت پرداخت سرمایکه
در صورت ابتالی بیمه شده به بیماریهای خاص و یا پرداخکت هکزیکنکه
درمان در صورت ابتالی بیمه شده به بیماریهای خاص  ،توسط شرکتهای

جدول  :2عناوین بیماریهای خاص تابوط به آئینناته 6/۸۱

بیماری خاص

گروه بیماری
خاص

بیمه ارائه می شود .بیماریهای خاصی که قبال توسط اکرر شرکتهای بیمه

حمالت قلبی

تعیین شده بود شامل سدته قلبی  ،سدته مغزی ،جراحی عروق ککرونکر

جراحی بای پس عروق
کرونر

Coronary Artery
By-pass Surgery

جراحی دریچه قلب

Heart Valve Surgery
Surgery to Aorta

ترمیم یا تعویض دریچه
قلبی

Heart Value Replacement or
Repair
Cardiomyopathy

پیوند اعضای اصلی  6مغز
و استخوان

Major Organ /
Bone Marrow
Transplantation
Loss of Limbs

قلب ،سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن (قلب ،ریه ،کبد و کلیکه) بکودنکد.
نرخهای حق بیمه ناخالص رایج این پوشش در جدول  9آمده که به دلیل
عدم وجود داده ها ی مرتبط به تفدیک بیماری های خاص نبوده و تنها بکر
اسا

قلبی و عروقی

سن بیمه شده ارائه شده بودند.
جدول  :۰ناخهای حق بیمه ناخاهص پوشش بیماریهای خاص پیشین

جراحی آئورت قلب

بیماری ماهیچه قلب
گروه سنی

نرخ

35-95

2.22245

22-39

2.2225۷

25-29

2.222۷5

42-29

2.2295

45-49

2.2234

52-49

2.2249

55-59

2.2259

92-59

2.2254

با این وجود در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه  ،بیماریهای دیگری

از دست دادن اندامها
نارسائی در
اعضای بدن

هپاتیت
نارسائی کلیه
نارسائی کبد
نارسائی ریه

سرطان

انواع سرطان

Heart Attack

Fulminant Hepatitis
Kidney Failure
End Stage Liver
Failure
End Stage Lung
Disease
Major Cancers

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
گروه بیماری
خاص

بیماری خاص
سدته مغزی
کما

Coma

اسدلروز چندگانه

Multiple Sclerosis

دیستروفی عضالنی

Muscular Dystrophy
Alzheimer's Disease
Motor Neurone
Disease
Parkinson’s Disease
Major Head
Trauma
Bacterial Meningitis
Benign Brain Tumor
Aplastic Anaemia

بیماری نورون حرکتی
بیماری پارکینسون
ترومای شدید سر
مننژیت باکتریایی
تومور خوش خیم مغزی
آنمی آپالستیک

مرتبط با خون

کوری

HIV
Deafness (Loss of
)Hearing
Blindness

از دست دادن قدرت تدلم
سوختگیهای درجه 2
بی حسی -فلجی

Loss of Speech
Major Burns
Paralysis

همچنین طبق این دستوالعمل ،در صورت تمایل شرکتهای بیمه برای
پوشش سایر بیماری هایی که در جدول فوق ذکر نشده است (از جمله
انواع بیماریهای اپیدمیک و پاندمیک) ،میتوانند به صورت موردی مجوز
مربوطه را از بیمه مرکزی درخواست نمایند .مبل سرمایه برای یک
بیماری خاص یا مجموع سرمایه بیمه برای چند بیماری خاص تعیین
نشده است؛ اما تاکید شده که حداکرر سرمایه نباید از مبل سرمایه فوت
بیمه نامه زندگی و مستمری مربوط بیشتر باشد.
سایر ویژگی های پوشش مرل نحوه ارائه پوشش (پرداخت سرمایه یا
پرداخت هزینه های بیماری خاص) ،تعداد خسارتهای پرداختی شرکت
بیمه بابت این پوشش و ...محدود نشده و منوط به طرح شرکتهای بیمه و
مجوز آن شرکت خواهد بود .همچنین در این دستوالعمل ،تعیین نرخ حق
بیمه پوشش (خالص و ناخالص) به عهده شرکتهای بیمه محول شده و
شرکتها مدلف به اخذ تائیدیه محاسبات و نرخ پوشش های موضوع این
دستورالعمل از بیمه مرکزی هستند .لذا از اکچوئران شرکتهای بیمه
انتظار می رود نرخ حق بیمه (خالص و ناخالص) را با استفاده از داده های
موجود در شرکتهای بیمه و منابع معتبر داخلی و خارجی ،حتی االمدان
به تفدیک گروه بیماری و سایر فاکتورهای موثر محاسبه نمایند.


 -۰چشم انداز در حال تکاتل بیمه و بیمه اتکایی
بیمه اتدایی با افزایش ظرفیت بیمه پذیری ،نفش مهمی در پایدارسازی و
بهبود فرآیند بیمهگری ،توسعه محصوالت ،قیمتگذاری و ادعاهای مربوط
به ریسک های نوظهور در زنجیره ارزش برای شرکت های بیمه ایفا
می کند .مانند سایر صنایع ،اختالل در فناوری ،تغییرات جمعیت شناسی
بازار ،تغییر ریسک پروفایل ،تغییر انتظارات مشتری و ضوابط نظارتی بر
صنعت بیمه اتدایی نیز تاثیر گذار است .رشد نمایی و پویایی در زمینه
بازار شرکتهای بیمه ،تاثیر مستقیم بر بیمه اتدایی دارد .به طور مداوم در
چشم انداز در حال تدامل ،فشار عظیمی برای پذیرش ریسک های جاری
و آتی وجود دارد.

Hemophilia

هموفیلی
HIV
کری

سایر

سوار بر موج اختالل دیجیتالی در بیمه اتکایی
Stroke

بیماری آلزایمر
نئورولوژیدی
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تایم تیموریان ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن-اکچوئای
رطمی بیمههای زندگی و غیازندگی

بازار بیمه اتدایی به دالیل متعددی با فشار رو به رو است از جمله:
 وجود سرمایه های جایگزین از شرکت های سرمایه گذاری خصوصی،
صندوق های پوشش ریسک و طرح های بازنشستگی با ایجاد
گزینه های جایگزین جذاب ،در دستر برای بیمه گران ،همچنان به
بیمه اتدایی فشار می آورند .سرمایه جایگزین رشد هفده درصدی
ساالنه داشته است .از هفتاد و پنج میلیون دالر در سال  3299به
هشتاد و هشت میلیون دالر در سال  329۷رسیده است و این روند
ادامه داشته که در سال  3294به  923,4میلیارد دالر رسیده است.
پیش بینی شده است که تا سال  3232به چهارده تریلیون دالر
افزایش خواهد یافت .بازار جایگزین خیلی سریع سرمایه عظیمی را با
ایجاد شرایط منعطف و قرار دادهای چند ساله را به دست می آورد.
این روند باعث پایین آمدن نرخ بیمه اتدایی شده است .درحالی که
نرخ بهره پایین منجر به کاهش درآمد سرمایه گذاری شده است.
 فن آوری اطالعات و تغییرات مدلهای تجاری بیمه ،شرکتهای بیمه
را در مواجهه با پذیرش ریسک های بیمه گری ،راحت تر کرده است
زیرا فناوری اطالعات و تغییر مدل های تجاری بیمه منجر به
نگهداشت بیشتر خریداران میشود که بطور قابل توجهی تقاضا برای
بیمه اتدایی به ویژه در اموال و مناطق خسارت فاجعه آمیز را تحت
تاثیر قرار داده است.
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 کالن داده ها و تدنولوژی هوشمند با در نظر گرفتن زمان واقعی
داده ها  ،لیست گسترده ای از منابع داده ها و تمایالت مشتریان به
اشتراک گذاشتن داده های مربوطه ،در ازای دریافت خدمات و
قیمتگذاری بهتر ( متناسب با ریسک هر فرد) شرکتهای بیمه را در
شناسایی ریسک های منحصر به فرد مشتریان ماهر نموده است که
کالن داده ها و تدنولوژی هوشمند در خدمات و محصوالت نوآورانه،
شناسایی بهترین زمان چرخش  ،بهبود تجربه مشتری و بهره وری
عملیاتی موثر است.
 اثرات تغییر اقلیم ،فعالیت های ساخته شده توسط انسان مانند
صنعتی شدن  ،جنگل زدایی و رشد جنگل های بتنی منجر به افزایش
آلودگی محیط زیست و ضایعات صنعتی شده است .این موارد اثرات
بدی روی شرایط آب و هوایی دارد که باعث افزایش فرکانس های
شدید از پدیدههای آب و هوایی در سطح جهان میشود.
 تغییرات نامساعد آب و هوایی به دلیل چالشهای چند بعدی و پنهان
که اغلب این چالش ها توسط بیمه گران اتدایی دست کم گرفته مکی
شوند و به نوبه خود میتواند فشار را برای توسعه مدل سازی بهینه و
دقیق تر برای ریسک حوادث فاجعه آمیز افزایش دهد ،همچنین مکی
تواند بقای صنعت بیمه اتدایی را متزلزل نماید.
 مقررات جهانی مانند بحران سیاسی در ایالت متحده و اتحادیه اروپا ،
افزایش نظارت و مالیات برای بیمه گران غیر آمریدایی منجر به عکدم
قطعیت ژئوپولتیک و اقتصاد کالن شده است .طبق راهنمای IFRS 9۷
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ،طیکف گسکتکرده ای از
روش های حسابداری برای قراردادهای بیمه ای ایجاد میدند و در این
راستا الزامات حسابداری قراردادهای بیمه را به طور خالصه بیان مکی
کند .شرکتهای بیمه اتدایی با بهینه سازی پارامترهای عملیکاتکی و
دستورالعمل های گزارشگری مالی متعهد به رعایت اسکتکانکداردهکای
جهانی شدهاند.
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هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل پیشرفته نشان از اختالالت تدنولوژی بر
همه صنایع است .بیمه اتدایی در سر تا سر جهان به سرعکت در حکال
تحول دیجیتال است که انتظار میرود رشد و سود دهی در بلند مکدت از
طریق صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کارایی عکمکلکیکاتکی در طکول
سالهای آینده حاصل شود .با این فن آوری اولویتهای جدیدی نیز پدید
آمده است .که ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه ،در بهکتکریکن گکردش
زمانی مشتریان به منظور دریافت تجربه بهبود می بخشد.
 -2چاهشهای بعلی در چشم انداز بیمه اتکایی
در صنعت بیمه اتدایی دامنه ی فعالیت گسترده لیدکن تکعکداد بسکیکار
محدودی از متخصصان و صاحب نظران در ایکن حکوزه وجکود دارد.
فرآیندهای موجود در زنجیره ارزش عمدتا به دلیکل مکهکارت و دانکش
پرسنلی که طی سالها جمع آوری شدهاند دستی هستند .پکیکچکیکدگکی
فرآیندها ،مستندات جامع را به یک وظیفه بسیار چالش برانگیز تکبکدیکل
ال شکخکص مکحکور هسکتکنکد
کرده است .با توجه به اینده فرایندها کام ً
اتوماسیون و استاندارد سازی با سرعت صنعت رشد ندرده است .تعداد راه
حل های بیمه اتدایی در این حوزه اندک است .عالوه بر ایکن ،مشکارککت
چندین سهامدار و اثر طوالنی مدت معامالت  ،این روند را خسته کننده و
وقتگیر میدند .فرآیندهای حسابداری ،اصالحات و فرآیندهکای تسکویکه
حساب پرداخت ،فرآیندهای زمان بری هستند و حکدود  45درصکد از
چرخه زمان در بیمه اتدایی در این زمینه صرف میشود.

 ریسک های نوظهور مانند امنیت سایبری ،مسئولیت وسایل نکقکلکیکه
بدون راننده ،ناوگان حمل و نقل ،ابزارهای اینترنت اشیا ،دستگاهها و
سنسورها و هواپیمای بدون سرنشین از اختالالت بازار امکروز اسکت.
این نوآوری های تدنولوژیدی ایجاب می کند که برنامه هکای بکیکمکه
اتدایی نیز به گونه ای متفاوت تنظیم شوند تا با نیازهکای روزافکزون
بازار همسو شوند بیمه گران اتدایی نیاز به جذب متخصص با مهکارت
مناسب دارند تا با تدنولوژی در حال رشد و تغییر انتظارات مشتریان
مطابقت داشته باشد.
هدف اصلی بیمه اتدایی کمّی سازی و متنوع سازی ریسک بطور موثر بکا
قیمت مناسب و سودمند است .این تنها از طریق بهینه سازی و تنظکیکم
دقیق معیارهای عملیاتی و همچنین قدرت نفوذ تدنولوژی در مکنکاطکق
مختلف در زنجیره ارزش است .اگر چه پایه اصول بیمه اتدایی نمی توانکد
تغییر کند ،لیدن اختالالت دیجیتال روش های بسیار موثکری را ایکجکاد
کردهاند  ،تدنولوژی به شناسایی و ایجاد چنین فرصتها در زنجیره ارزش
کمک کرده است.
اتوماسیون سطح باال ،یادگیری ماشینی ،زنجیره بلوکی ،اینترنکت اشکیکا،

دیجیتال فرصت های فراوانی را برای صنعت بیمه اتدایی فراهم میکند تکا
فرایندها را ساده و کارآیی را افزایش دهد .به عنوان مرال ،تکدکنکولکوژی
بالکچین میتواند به ساده سازی فرایند پردازش و کاهش کسری در روند
پرداختها کمک کند ،در نتیجه باعث کاهش زمان و بهینهسازی هزینهها
میشود .این کار میتواند به سرعت بخشیدن معامالت و فرایندهای ایمن
کمک کند .تدنولوژی بالکچین به عنوان یک فرصت  5-92بکیکلکیکون
دالری صرفه جوییهای قابل مالحظه ای در هزینه برای بیمههای اتدکایکی
فراهم میکند .شدل  9توضیح می دهد که چگونه هر یک از تدنولوژیهکا
بر عملدردهای مختلف این صنعت تاثیر میگذارد.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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شکل  :۰اتوتاطیون باآیند روباتیک

نوآوری تدنولوژی مانند بالک چین ،اتوماسیون فرآیند رباتیک ،یادگکیکری
ال جکدیکد و
ماشینی و تجزیه و تحلیل پشرفته برای ایجاد یک بازار ککامک ً
کارآمد برای بیمه اتدایی استفاده میشود .این نوآوری به افزایش بهکرهوری
عملیاتی و به حداقل رساندن هزینه در عملیاتها کمک خواهد کرد .برخی
از عملدردهای بیمه اتدایی که در آن فن آوریهای دیجیتالی میتکوانکنکد
تحولی کامل ایجاد کنند ،عبارتند از:
 کاهش در TATبرای مذاکرات قیمت و شرایط قرارداد بیمه اتدایی؛
 نمایی از مستندسازی ،حذف نسخه های متعدد و تسکهکیکل ردیکابکی

اسناد؛
 نقل و انتقال باندی تسویه و پرداخت حساب؛
 حذف تاخیر در وصول و پرداخت حساب قابل پرداخت  6دریافتنی؛
 کاهش هزینههای کسب و کار و واسطهگری؛
 تسهیل سازی روند مدیریت بوردرو؛
 هوش تجاری با داشبوردهای زمان واقعی برای تصمیمگیری مبتنی بر
دادهها.

بهار  | ۰۰۱۱شماره ۰۱

16
سه فناوری که بیشتر صنایع در سطح جهانی پذیرفته اند ،و اینده چگونکه
میتوانند به صنعت بیمه اتدایی کمک کنند را بررسی میکنیم:

دهد .بیمه های اتدایی در حال تجربه تجزیه و تحلیل مشتری و جکامکعکه
هستند ،که تاکنون ارتباط چندانی در صنعت نداشته است.

اهف .اتوتاطیون باآیند رباتیک

 -۱نتیجه گیای

اتوماسیون فرآیند رباتیک با تقلید از تعامل انسان با رایانه ،ککارهکای بکا
حجم باال ،دستی و قابل تدرار را خودکار میکند .در اتوماسیون فکرآیکنکد
رباتیک نسبتاً پیشرفته تر ،از یادگیری ماشینی و هوش مصنکوعکی بکرای
انجام وظایف انسانی ،که مهارت های حل مسئله و قضاوت را می طکلکبکد،
استفاده می شود .اتوماسیون فرایند رباتیک میتواند در درجه اول بکرای
حوزههای زیر که نیاز به ثبت اطالعات بیمهنامه در قالبهای مکخکتکلکف
است ،استفاده شود:

اختالل دیجیتال فرصتی را برای بیمه اتدایی فراهم میکند تا تدامل یابد،
و در عین حال سودآور باشد .اگرچه امروزه جنبههکایکی ککه مکحکرک
تقاضای بیمه اتدایی هستند ،هنوز به نیازهای سرمایه ای و عدم اطمینان
ریسک به دلیل خسارات فاجعه بار ،ریسک های نوظهور محدود می شوند،
در این راستا نیاز به ادامه حیات در یک بازار رقابتی شدید ،بکیکمکهگکران
اتدایی را به تجربه مدل های جدید پشتیبانی شده توسط فکنکاوری هکای
دیجیتال ترغیب می کند .افزایش تصاعدی حوادث فاجعه بار ،ریسکهای
نوظهور مانند مسئولیت سایبری ،تروریسم ساختار بیمه اتدایی را متزلزل
کرده است .عالوه بر کارکردهای سنتی بیمه گران اتدایی اکنون تکجکارت
خود را به پیشگیری از خسارت ،کاهش ریسک ،نوآوری در مکحکصکول و
فرآیند بیمهگری برای حفظ پرتفوی کارآمد و متعادل گسترش میدهند.

ب .اطتخااج هوشمند اطالعات

تنبع (تاجمه گزارش):

با توجه به اینده بیمه اتدایی یک عملدرد کامالً مستند است ،اسکتکخکراج
اطالعات هوشمند می تواند یک امر حیاتی باشد .استخکراج هکوشکمکنکد
اطالعات می تواند نقشی حیاتی در تبدیل دادههایی که به صورت تصاویکر
و اسدن شده  ،اسناد pdfو پروندههای اکسل داشتکه بکاشکد .یکدکی از
چندین مورد استفاده از این ابزارها در فضای بیمه اتکدکایکی تکنکظکیکم
قرارداد های اختیاری است .این ابزارها می توانند به فعالیکت هکایکی ککه
چندین ساعت تا  2روز طول می کشد کمک کند تا در زمان واقعی یا در
مدت کوتاهی از زمان مورد استفاده قرار گیرد .به طور مشابه ،دادههکایکی
دریافتی از حق بیمه و داده های ادعاهکای خسکارت بکرای پکردازش و
حسابداری می تواند با استفاده از ابزارهای دیجیتالی به روش بسیار موثر و
مقرون بهصرفه انجام شود .الگوریتم های شناختی و موتورهای تشخکیکص
کاراکتر اطمینان حاصل میکنند که دادههای استخراج شده با ارزش و
دقیق هستند .استفاده از صفحات از پیش تعریف شده ،راهحکلکی بکرای
طبقهبندی سریع دادهها و پردازش دادهها است.

Umamaheshwaran, J.; and Mishra, M. Riding the Digital Disruption Wave in Reinsurance, Whitepaper,
available at the link: https://www.lntinfotech.com/
industries/insurance/#tab-resource-id-6

 مدیریت بوردرو؛
 مدیریت بازیافت؛
 حسابداری فنی حق بیمه و ادعاهای خسارت.

پ .تجزیه تحلیل پیشابته و هوش تجاری
بیمه و بیمه اتدایی ،به طور مشخص در طول فعالکیکت خکود دادههکای
گسترده ای تولید میکند .تجزیه و تحلیل کالن دادهها و دادهکاوی بکرای
ایجاد مدل های آماری پیشرفته برای پیش بینی دقیق وقایکع اسکتکفکاده
میشود .امروزه رایانه های پیشرفته با ظرفیت ذخیره سازی گسکتکرده و
قدرت محاسباتی باال برای تجزیه و تحلیل دادهها  ،به منظور کسب بینش
عمیق  ،پیش بینی و اقدامات اصالحی در اختیار داریم .هوش مصنکوعکی
کاربردهای ویژه در فضای بیمه اتدایی از جمله مشتقات آب و هکوایکی
مانند کشاورزی ،گردباد ،طوفان ،و سایرحوادث فاجعه آمیز با دستیابی بکه
پیشرفت های تدنولوژی مانند دادهها ی تصاویر ماهواره ای ،پکیکشبکیکنکی
وضعیت آب و هوا در زمان واقعی ،تشخیص ریسک ،تجزیه و تکحکلکیکل
جمعیت و غیره دارد .مدل سازی ریسکهای فاجعهآمیز یک منطکقکه بکا
پتانسیل باال در تجزیه و تحلیل بیمه اتدایی بسیار مهم است .زیرا میتواند
بخش بزرگی از عملدرد بیمه اتدایی مانند انتخاب ریسک ،پیشگکیکری از
ریسک ،تجزیه و تحلیل پرتفو و فرآیند قیمتگذاری را تحت تأثیکر قکرار



تحسن بتحی ،دکتاای علوم اقتصادی



اههه پانلو ،کارشناطی ارشد بیمطنجی

تاثیر کووید  ۹۱بر آمار تصادفات جادهای
منع تردد به عنوان نخستین راهداری که دولتها برای کنتکرل زنکجکیکره
شیوع کووید  91اجرا می کنند ،به طور مستقیم بکر تصکادفکات جکادهای
اثرگذار است .مطابق آمار پزشدی قانونی تعداد فوتیهای سال  11بکرابکر
 95219نفر بوده که نسبت به آمار  99149نفری سال  14نزدیک بکه 92
درصد کاهش را نشان می دهد .با این وجود کاهش آمار در تمام مکنکاطکق
کشور یدسان نبوده و حتی در برخی استانها (پنج مورد) شاهد افکزایکش
آمار بودهایم .نمودار زیر سه استان با بیشترین کاهش و سکه اسکتکان بکا
بیشترین افزایش در فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای را نشان میدهد.
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کارهای علمی من بود .البته طراحی محصوالت نو از جمله بیمه هزینه
مراقبت طوالنی مدت ( )LTCIکه برای اولین بار در صنعت بیمه کشور
انجام شده است یدی از زیباترین و لذت بخش ترین اقداماتی بوده که من
به همراه تیمم توانستیم انجام دهیم .عالوه بر طراحی محصوالت نو
اقدامات بسیار زیادی در مجموعه محاسبات فنی و طرح های نوین انجام
دادیم که به طور خالصه و تیتروار میتوانم چندین مورد را اشاره کنم:
 محاسبات نرخ انواع رشتههای بیمهای اعم از اموال و مسئولیت تا اشخاص
 محاسبات سود مشارکت
 شناسایی و دسته بندی بیمهگذاران بر اسا

شاخصهای ریسک سنجی

 داده کاوی و کشف تقلب و ...
 اصالح روشهای ذخیره گیری و بهبود آن

 -2با چه شاخههایی از اکچوئای آشنایی داشته اید؟

 -۰هسف ًا شاح تختصای از طابقه ،کارهای آتوزشی ،پژوهشی و
اجاایی تان باای خوانندگان بیان بفاتائید؟
اینجانب محمد دنان دارای مدرک کارشناسی ارشد آکچوئری و دکترای
حرفه ای بیمه ( )IDBAهستم .از سال  9212وارد صنعت بیمه شدم و به
عنوان کارشنا محاسبات فنی در شرکت بیمه سینا آغاز به کار کردم .در
اواخر سال  9212از بیمه سینا به شرکت بیمه کوثر جابجا شده و در این
شرکت مشغول به فعالیت شدم .در شرکت بیمه کوثر به مدت  5سال به
عنوان رئیس اداره صدور بیمههای عمر و سرمایهگذاری کار کردم .سپس با
تشدیل مدیریت محاسبات فنی و طرح های نوین به عنوان مدیر در این
حوزه فعالیت کردم .در سال  11ساختار شرکت بیمه کوثر تغییر و معاونتی
با عنوان » فروش و درآمد بیمه گری « تشدیل و بنده به عنوان مسئول
این حوزه انتخاب شده و ادامه فعالیت دادم .تشدیل مدیریت محاسبات
فنی و طرح های نوین در شرکت بیمه کوثر متشدل از تیم اکچوئری یدی
از اقدامات کم نظیر در صنعت بیمه بوده و فعالیت های گسترده ای در این
مجموعه انجام شد .طراحی بیش از  92محصول نوین بیمه ای برای اولین
بار در صنعت بیمه کشور و بعض ًا جهان از افتخارات اینجانب و تیم
همراهم در شرکت بیمه کوثر است .با توجه به حسن اعتمادی که شرکت
بیمه کوثر به این مجموعه داشت توانستیم نوآورترین شرکت بیمه در
صنعت شویم و دیدگاه نهادهای ناظر و بیمه گذاران را نسبت به کوثر تغییر
دهیم معاونت فروش و در آمد بیمه گری ،با هدف تسهیل در فرآیندهای
فروش ،مدیریت ریسک ،نرخ دهی و نظارت بر خسارت شروع به فعالیت
کرد . .به هر حال اینجانب با حمایت ها و حسن اعتمادهای مدیر عامل
محترم و هیات مدیره در این حوزه در حال فعالیت می باشم و با تالش
تیمم توانستیم سود قابل مالحظه ای نصیب شرکت بیمه کوثر کنیم.
اینجانب ضمن فعالیت در صنعت بیمه به تحقیق و مطالعه مشغول بودم و
توانستم کتاب ریاضیات مالی و اکچوئری را ترجمه کنم .در همایش های
مختلف مقاله داده و رتبه کسب کردم برای مرال بررسی علل بازخرید
بیمه های عمر و در شرکت بیمه کوثر و پیش بینی زمان بازخرید بیمه
نامهها یدی از این مقاالت بوده است .ولیدن بنظرم تالیف کتاب »بیمههای
عمر ،مبانی ،محاسبات و فرآیندها« که با کمک همسرم سرکار خانم زهرا
باسو انجام شد و بیش از دو سال به طول انجامید یدی از مهمترین

پس از تشدیل و انتصاب اینجانب به عنوان مسئول این معاونت حوزه
کاری بنده بسیار گسترده و متنوع شد .این معاونت برای اولین بار در
صنعت بیمه کوثر تشدیل شد و بنظرم به حق یدی از اقدامات و تصمیمات
درست شرکت بیمه کوثر است و خروجی های بسیار خوبی هم برای کوثر
داشته است .در توضیح اقدامات و وظایفی که برعهده این معاونت بود و
خروجی های که حاصل شد باید عرض کنم این معاونت متشدل از سه
مدیریت فروش ،محاسبات فنی و خسارت است همانند یک تیم فوتبال
می باشد که فروش نقش فوروارد ،محاسبات فنی در نقش هافبک و
خسارت در نقش مدافع می باشد ،بنظرم این ساختار حلقه گمشده ای در
صنعت بیمه بود و با شبیه سازی که خدمتتان داشتم یعنی تیم فوتبال
بدیهی است که چقدر می تواند در تسریع فرآیندها و کنترل ها موثر باشد.
برای هر بنگاه اقتصادی عمدت ًا فعالیت با هدف سودآوری انجام می شود
بنابراین در این معاونت تصمیم گیری های مهم و اساسی شرکت انجام
می شود .به چه میزان بفروشیم ،با چه ترکیبی ،به کدام بیمه گذاران ،در
کدام مناطق و  ....تا نهایتا برای شرکت بیمه سودآوری داشته باشد و
همچنین چگونه خسارت ها مدیریت شود و تحت نظارت باشد تا ضمن
نظارت بر فرآیند پرداخت خسارتها (شامل مبل و مدت زمان پرداخت به
جهت ایجاد رضایت در بیمه گذاران) از بروز تقلب و تخلفات جلوگیری
شود .به عبارت دیگر تفدیک صف و ستاد به معنی واقعی اجرا می شود .به
فراخور فعالیت های اینجانب در شرکت بیمه کوثر در مدیریت های عمر،
محاسبات و طرح های نو و معاونت فروش و کسب درآمد بیمه گری و از
آنجایی که اینجانب اکچوئر رسمی در حوزه بیمه های زندگی نیز می باشم
بر کلیه رشته های بیمه ای اعم از زندگی ،غیر زندگی تسلط کامل دارم.
همچنین اینجانب در حوزه صندوق های بازنشستگی هم فعالیت هایی داشته
و محاسبات اکچوئری چندین صندوق بیمه را در رزومه کاری ام دارم .ارائه
مشاوره به بیمه گذاران جهت انتخاب مناسبترین پوشش های بیمه و کفایت
پوششها از جمله دیگر فعالیتهای جانبی اینجانب میباشد.
 -۱توصیه شما به اکچوئاها باای توبقیم در این صنعم آشنایی باا
چه حوزههایی اطم؟
توصیه من به اکچوئرها برای موفقیت در صنعت این است که حوزه کاری
خود را متنوع تر کنند؛ مطالعات خود را بیشتر کنند و بر مباحث مالی و
سرمایهگذاری تسلط یابند.
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متاسفانه اغلب دانشجویان اکچوئری تک بعدی بوده و عمدتا مباحث را بکه
صورت تئوری و به اصطالح در فضای آزمایشگاهی می بینند ولیدن وقکتکی
وارد صنعت می شوند و با قوانین و چارچوب های صنعت مواجه مکیشکونکد
عمالً کارایی خود را از دست میدهند .به ویژه زمانی که با سکیکاسکتهکای
ابالغی از سوی مقامات ارشد شرکت بیمه مواجه می شوند نمی توانند توانایی
خود را بروز کنند .بر این اسا اکچوئرها از نظر من می بایست بکر چکنکد
موضوع تسلط داشته باشند:
 نرم افزارهای آماری و آکچوئری به ویژه نرم افزار R
 مباحث مالی و سرمایه گذاری به ویژه تسلط بر صورت های مکالکی و
استانداردهای مربوطه و همچنین بور
 سریهای زمانی و قدرت پیش بینی تعهدات آتی
 توانایی ارائه مباحث به زبان ساده تر (تسلط بر تهیه و ارائه داشبوردها
جهت تفهیم بهتر مطالب)
 روش های داده کاوی با توجه به گستردگی اطکالعکات و نکیکاز بکه
استخراج الگوها و طبقه بندی ریسکها
 روش های اتدایی و توزیع ریسک و به طور کلی بر مباحث مکدیکریکت
ریسک بیمهگری
با داشتن موارد مذکور و تسلط بر مباحث آماری می توانند با آمار و ارقکام و
منطق و به زبان ساده اقداماتی انجام داده و گزارشاتی تهیه و ارائه کنند ککه
ضمن تامین درخواست های مقامات ارشد ،خود را به شرکت های بیمه اثبات
و ضرورت مشورت گرفتن و استفاده از اکچوئر ها را به امری اجتناب ناپکذیکر
تبدیل کنند.
 -۰شما چه پیشنهادی باای انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان در
راطتای بهبود وضعیم این رشته دارید؟
شدر خدا در حال حاضر با همت اساتید پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در
رشته اکچوئری آغاز شده است .برای بهتر کردن جایگاه رشتة اکچوئکری در
صنعت بیمه و سایر صنعتهای مرتبط مانند حوزههای مالی ،بازار سرمکایکه،
مدیریت ریسک و  ...پیشنهاد من این است که اگر انجمن بتواند سکازوککار
برگزاری دورة کارشناسی این رشته در دانشگاه را از طریکق وزارت عکلکوم
پیگیری کند تا تمهیداتی اندیشیده شود که این رشته در مقطع لیکسکانکس
هم پذیرش دانشجو داشته باشد .یک پیشنهاد دیگکر بکرگکزاری دورههکای
آموزشی تخصصی توسط انجمن است که اخیرا هم اولکیکن دورة چکنکیکن
آموزش هایی برگزار شده است و تدرار این دوره ها با تکعکدیکل هکزیکنکه و
شهریه ها برای تسهیل شرکت در این دوره ها ،به این رشته بسکیکار ککمکک
خواهد کرد.
 -5آینده این تخصص را در ایاان به چه صورت پیش بیانای تای
کنید؟
در حال حاضر جایگاه اکچوئر ها در صنعت بیمه بخاطر اقکدامکات خکوب و
موثری که برخی از اکچوئرهای فعال انجام دادهاند و حمایکتهکای بکیکمکه
مرکزی نسبت به چند سال قبل به مراتب بهتر و شناخته تر شده اسکت بکه
گونهای که در برخی از شرکتهای بیمه در حدود  95تا  32اککچکوئکر در
حوزه های مختلف مشغول به کارند .برای مرال در برخی از شرکت های بیمه
برنامهریزی های آتی توسط اکچوئرها انجام میشود و بسیاری از تصکمکیکم
سازی ها جهت مدیران ارشد شرکت ها توسط اکچوئرها انجام میشود و این
یعنی جایگاه سازی و اثبات توانمندیهای اکچوئرها.

 -6آینده انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان را چگونه تی بینایاد؟
باای پیشابم این انجمن چه راهکارهایی پیشنهاد تی کنید؟
به نظر من آینده انجمن بستگی به این دارد که چه فعالیت های اثکرگکذاری
انجام دهد و در برقراری ارتباط با صنعت به چه نحوی عمل کند .همچنیکن
به چه میزان از مشارکت اکچوئرهای داخلی و رسمی و اساتید و  ...بهرهمنکد
شود .اگر بتواند در انجام مواردی که اشاره کردم خوب عمل کنکد یکقکیکنک ًا
آینده ای درخشان خواهد داشت وگرنه به مرور و در چند سال کمرنگ شکده
و غیر فعال خواهد شد .انجمن باید جلسات منظم داشته و سکمکیکنکارهکای
زیادی برگزار کند و در این جلسات از افراد با تخصصهای مختلف از داخکل
یا خارج کشور بهره گیرد .همچنین دوره های تخصصی مالی ،اکچوئری و ...
برگزار کند و از حالت تئوری و دانشگاهی خارج شده و بیشتر وارد صنکعکت
شود و دورههای کاربردیتر برگزار کند .یقین ًا انجمن در معرفکی و ارتکقکاء
جایگاه اکچوئران در صنعت می تواند بسیار اثرگذار باشد.
 -7در آخا اگا تسلبی یا پیشنهادی دارید بفاتایید؟
با توجه به نرخ شدنیهای مدرر شرکتهای بیمه و تالش آنها جهکت رشکد
یک شبه بدون برنامه ریزی های درست و صرفاً از طریق دامپینگ من بشدت
نگران آینده صنعت بیمه هستم .متاسفانه از زمانی که در معاونت فکروش و
درآمد بیمه گری مشغول فعالیتم بیش از هر زمان دیگری با نرخ شدنکی و
دامپینگ شدید شرکتهای بیمه ای مواجه شده و از نزدیک شاهد جنکگ و
جدال بین آنها هستم .شرکت هایی که عمده تمرککز خکود را در جکذب
بازارهایی گذاشته اند که از طریق مناقصه شرکت بیمکه بکرنکده مشکخکص
می شود ،این بازارها در اصطالح بازاریابی به اقیانو قرمز تعبیر میشکود و
به دالیلی که عرض کردم از سوددهی خارج شکده انکد ولکیکدکن بکرخکی
شرکت های بیمه غرق در این اقیانو شده اند و دائماً نرخ شدنی میکنند و
یقیناً این رقابتها برندهای نخواهد داشت .در درجه اول شرکتهای بکیکمکه
بازنده این رقابت ناسالم بوده و در درجه دوم بکیکمکهگکذاران .اسکا ککار
بیمه گران ارائه خدمات است .هر شرکتی که خدمات خود را به نحو احسنت
ارائه دهد برندسازی درستی کرده و مشتری را جذب و وفادار مکی ککنکد.
ولیدن زمانی که با هر نرخی بازارها را جذب می کند ،به دلیل عدم ارزندگی
به ناچار خدمات خوبی ارائه ندرده و مشتری را از دست مکی دهکد .بکرای
جذب مشتری جدید و یا حفظ مشتری سابق ،مجدداً نرخ شدنی میکند و
باز هم نمی تواند رضایت مشتری را جذب کند و به همین صورت تکا مکرز
نابودی خود پیش می رود .بنابراین از خوانندگان این خبرنکامکه بکه ویکژه
اکچوئرها استدعا می کنم در هر شرکتی که مشغول به کار هستند عکواقکب
این موضوع را به درستی تفهیم کنند .چند پیشنهاد به ظاهر ساده ولکی راز
موفقیت شرکتهای بیمه در کشور از نظر من این موارد میتواند باشد:
 ارائه خدمات به بهترین نحو
 ارائه قیمت منصفانه برای خدمات ( خدمات خود را به هکر قکیکمکتکی
نفروشید و به جای نرخ شدنی سعی کنید خدمات خود را نسکبکت بکه
رقبا بهتر کنید)
 نوآوری ( با توجه به توسعه تدنولوژی همواره ریسکهای جدیدی پیکش
روی افراد و اموال آنهاست .شرکت هایی که بتوانند در این حوزه بیشتکر
متمرکز شوند در آینده نزدیک ارزش برند خود را در بکازار بکه شکدت
افزایش خواهند داد).


تصاحبه از زهاا باطو
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گزارش سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی
گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی
در ادامه سلسله سخنرانی های علمی و تخصصی گروه بکیکم سکنکجکی
دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ،دو سخنرانی عکلکمکی در
حوزه بیم سنجی و ریاضیات مالی در سه ماهه اول سال  9422در بستکر
نرم افزار ادوب کاندت به آدر
194.225.24.96/marasem-riazi
برگزار شده است .مشخصات این سخنرانی ها ،که با استقبال اسکاتکیکد،
دانشجویان و عالقمندان روبرو شدند ،به شرح جدول زیر است:
طخناان
اتین حسنزاده
عضو هیات علمی
گاوه بیمطنجی
دانشگاه شهید بهشتی
خاهد تعصوتیباد
بارغاهتحصیل دکتای
بیمطنجی دانشگاه
شهید بهشتی

عنوان
کاربردهای توزیعهای
فازنوع در مدلبندی و
پیشبینی مرگ و میر
کنترل تصادفی
سرمایهگذاری در بازارهای
ریسدی

 9اردیبهشت
9422

 5خرداد
9422

اولین جلسه از سمینارهای کاربردی با عکنکوان” نکگکاهکی ککاربکردی و
عملگرایانه به اکچوئری بیمه“ در تاریخ  91خرداد ماه سال  9422برگزار
شد .سخنرانان ،جناب آقای علی فرزین مکدیکر بکیکمکه هکای عکمکر و
سرمایه گذاری بیمه البرز و سرکار خانم زینب مهدیان اکچوئر داخلی بیمه
البرز بودند.
در اینجا از عموم عالقمندان دعوت می شود مطابق روال گذشته ،اخکبکار
مربوط به سلسله سخنرانی ها را از طریق لینک زیر در شبده واتکس اپ
دنبال کنند.
https://chat.whatsapp.com/ERXvvxBJJOIQI5qbP3c2t


گروه مهندسان مالی و بیم سنجی ایران با همراهی شرکت بیمه تعکاون و
حمایت علمی نهادهای مختلف از جمله انجمن علمی محاسبات بیمکه و
مالی ایران در تابستان  9422هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکالکی و
بیم سنجی را برگزار میکند .تا کنون چند پیش رویداد مربکوط بکه ایکن
همایش برگزار شده است .بر اسا آگهیهای اعالن شده بکرای ارسکال
مقاله به این همایش تا  32تیرماه فرصت وجود دارد.

تاریخ

در راستای گسترش ارتباط هر چه بیشتر و موثرتر دانشگاه با صنعت و با
هدف رفع معضالت و دغدغه های موجود در بازارهای بکیکمکه و مکالکی،
برگزارکنندگان این سمینارها در گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتکی،
با همداری انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران ،تصمیکم بکه بکرگکزاری
سخنرانی های کاربردی در کنار سخنرانی های علمی با دعوت از فکعکاالن
حوزه صنعت نمودند .بر این اسا سخنرانیهای بر پایه تحکقکیکقکات و
پژوهش های علمی مطابق روال گذشته در اولین چهارشنبه هکر مکاه و
سخنرانی های کاربردی در حوزه صنعت در اولین چهارشنبه نیمه هر مکاه
برگزار خواهند شد.

طاغا حیدری-دانشگاه شهید بهشتی

هفتمین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی

محورهای اعالمی برای تهیه مقاله عبارتند از:
 بیمههای پارامتریک و مبتنی بر شاخص
 اکچوئری بیمههای زندگی و غیرزندگی
 مشتقات و اوراق بهادار مالی و بیمهای
 بور  ،فرابور

و مدیریت سبد سرمایه و ثروت

 طراحی ابزارهای مدیریت ریسکهای فاجعهبار
 روشهای کمّی برای مدیریت ریسک در موسسات مالی
 کاربرد فناوریهای نوین (فینتک ،اینشورتک ،زنجیره بلوکی ،هوش
مصنوعی و یادگیری ماشین ،غیره).
طبق اعالن دبیرخانه این کنفرانس:
 .9دانلود استایل مقاله برای آماده سازی دستاوردهای علمی عالقمندان از
طریق لینک زیر فراهم است:
https://s19.picofile.com/file/8436431276/Styles.rar.html

 .3آماده سازی دستاوردهای اصیل علمی شما عزیزان و ارسال (سابمیکت)
آن از طریق ایمیل دبیرخانه به آدر :
finact2021@gmail.com

در این رویداد یک جایزه ویژه برای بهترین ایده مشارککت ککنکنکده در
مسابقه اینشورتک و  9جایزه دانشجویی ( هریک به مب یکک مکیکلکیکون
تومان) برای مقالههای برتر دانشجویی در نظر گرفته شده است.
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اهم مباحث جلسات هیات مدیره
انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی
طاعم

طاعم

شاوع

خاتمه
94:22

مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت

94:22

مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت

شماره

تاریخ

4

 29فروردین

99:22

5

34
اردیبهشت

99:22

تکان

 گزارش عملدرد دوره نخست ( اخیر) آموزش اکچوئری انجمن توسکط
دکتر پاینده ارائه شد .آقای دکتر پاینده برخی از اشداالت دوره برگزار
شده را برشمردند و پیشنهادات مکخکتکلکفکی در خصکوص نکحکوه
اطالعرسانی ،مدت کال ها و نحوه برگزاری کال ها ارائه کردند.
 برنامه استراتژی انجمن مصوب هیات مدیره قبلکی تکوسکط دککتکر
شیبانی ارائه شد .ایشان ضمن اشاره به جزئیات برنامه ککه در دوره
قبلی نیز مورد توجه قرار گرفته بود ،به اصالح برنامه مطابق با نظر و
بازخوردهای اعضاء انجمن تاکید کردند .بر این اسا ضمن تصویکب
کلیات این برنامه استراتژی هر یک از اعضاء نظرات خود را پیکرامکون
بهبود این برنامه مطرح کردند .در این خصوص آقای دکتر پاینده بکه
برگزاری کنفرانس های ساالنه با حضور سخنرانان خارجی ،انکتکشکار
مجله با رویدرد کاربردی و استقبال از ایدههای نوآورانه اشاره کردنکد.
آقای دکتر اعالباف نیز پیشنهاد کردند ککمکیکتکه اسکتکانکداردهکای
بین المللی تشدیل شود .همچنین دکتر محمودوند پیشنهاد کردند که
با اکچوئری های ایرانی خارج از کشور ارتباطات سکازنکدهتکری بکرای
تبادل دانش و استفاده از ظرفیت آنها صورت بگیرد.
 مقرر گردید آقای دکتر پاینده تا دو ماه آینده گزارش جامعی دربکاره
بررسی و تایید نهایی برنامه آموزش انجمن ارائکه ککنکنکد .در ایکن
خصوص پیشنهاد شد که در برنامه آموزشی عالوه بر طکراحکی دوره
برای اکچوئرهای بیمه های زندگی و غیرزندگی برای نظامهای تامیکن
اجتماعی و صندوق بازنشستگی و نظام سالمت و باندی و مالکی هکم
دورههای مناسبی طراحی و در نظر گرفته شود
 مقرر شد وبینارهای انجمن با همداری گروه بیمسنجی دانشگاه شهید
بهشتی به صورت مشترک برگزار شوند .همچنین مقرر شد آقای الفت
به عنوان نماینده انجمن در برنامهریزی وبینارها مشارکت کنند.

 مقرر شد کنفرانس بین المللی توانگری در بیمکه هکای زنکدگکی و
طرحهای بازنشستگی که در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا
امدان برگزاری آن فراهم نگردید در شهریور ماه  9422بکه صکورت
مجازی برگزار گردد .برنامهریزیها و تالشهایی که در دوره قبلی در
این باره انجام گرفته بود به اطالع اعضای جدید هیات مدیره انجمکن
رسید و ایشان با انجام کارها مطابق برنامهریزی قبلی موافقت کردنکد.
به طور مشخص  93محوری که در دوره قبلی برای این ککنکفکرانکس
پیش بینی شده بود قرائت شد و مورد تایید اعضای هیات مدیره قکرار
گرفت.
 مقرر شد به دلیل برگزاری کنفرانس بهصورت مجازی ککارگکاه هکای
تخصصی که در برنامه قبلی تدوین شده بودند در برنامهای مجزا و در
ماههای بعد از برگزاری کنفرانس به ترتیب برگزار شوند.
 دکتر شیبانی گزارشی از برگزاری پنل بیمههای اجتماعی که تکوسکط
پژوهشدده بیمه و با حضور نماینده انجمن برگزار شکده بکود ارائکه
کردند.
 مقرر شد برای ارتقا جایگاه و دانش اکچوئری دورهها ،ککال هکا و
کارگاههایی که توسط انجمن برگزار میشود به جدیت پیگیری شود.
 مقرر شد با مشخص شدن عنوان همایش بیمه و تکوسکعکه تکوسکط
پژوهشدده بیمه حتما انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی یک پنکل
تخصصی در راستای موضوع همایش داشته باشد .مقرر شد در جلسه
آتی هیات مدیره انجمن عنوان این پنل انجمن در همایش سکاالنکه
بیمه و توسعه مشخص شود.
 اعضای هیات مدیره از زحمات فراوان اعضای هیات تحریریه قکبکلکی
خبرنامه جناب آقای دکتر اعال باف ،جناب آقای دکتر افقی ،جکنکاب
آقای دکتر صالح نژاد ،جناب آقای دکتر عدالتی ،سرکار خانم دککتکر
تیموریان و زنده یاد جناب آقای دکتر مشدانی که  93شماره قکبکلکی
خبرنامه بدون همراهی و هدایت آنها امدان پذیر نبود قکدردانکی و
تشدر نمودند
 با پیشنهاد جناب آقای دکتر محمودوند ،جناب آقای دکتر حسنزاده،
جناب آقای دکتر عدالتی ،سرکار خانم دکتر تیموریان ،سرکار خکانکم
دکتر حیدری و سرکار خانم عزیز نصیری به عنوان اعضکای هکیکات
تحریریه خبرنامه برای دوره جدید تعیین و توسط اعضکای هکیکات
مدیره تایید شدند.
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ریسکتای عاطفی و اجتماعی در دوران
سالمندی

)(Journal of Risk
این مجلة بینالمللی همتاداوری ) (peer-reviewedطیف گستردهای از
مقالههای اصلی پژوهشی را منتشر میکند که هدف آنها ایجاد درک بهتکر
مدیریت ریسک مالی است .مجلة ریسک ،به عنوان تنها نشریهای ککه بکه
صورت انحصاری به مطالعات نظری و تجربی در زمینة مدیریکت ریسکک
مالی ،اختصاص یافته است ،پژوهشهای ژرف در مورد جدیدترین نوآوریهکا
را در این حوزه ،با تمرکز ویژه بر سنجش ،مدیریت ،و تحلیل ریسک مالی،
ترویج میکند.
مجلة ریسک بهخصوص به مقالههایی در مباحث زیر عالقهمند است:
 مقررات مدیریت ریسک و پیامدهای آنها
 تخصیص سرمایة ریسک و بودجهبندی ریسک
 ارزیابی کارآمد اقدامات مربوط به ریسک تحت فرضهای بکه طکور
فزاینده پیچیده و واقعگرایانة مدل
 تأثیر سنجش ریسک بر تخصیص داشتمان )(portfolio
 توسعة نظری اقدامات جایگزین برای ریسک
 پوشش )( (Hedgingخطی و غیرخطی) تحت اقدامات جایگکزیکن
ریسک
 ریسک مدل بازار مالی
 برآورد ناپایداری ) (volatilityو جهشهای پکیکشبکیکنکی نشکده
)(unanticipated
 تخصیص سرمایه
چکیده و نمایهطازی:
اسدوپو ؛ وب آو ساینس  -نمایة علوم اجتماعکی؛ اککان لکیکت
)(EconLit؛ اکانبیز()EconBiz؛ پکژوهکش ای بکی آی (ABI
)Research؛ و کیبل دیرکتوری (Cabell’s Directory).

هر فردی ،در صورت زنده ماندن ،دوران سالمندی را تجربه خواهد ککرد
و با ریسکهای آن دوره روبرو خواهد شد .برخی از ریسکهای این دوره از
قبیل کاهش توان جسمی و بیماری از بدو پیدایش بشر به همین صکورت
بوده است .اما تغییر سبک زندگی تحت تاثیر تغیکیکرات جکمکعکیکتکی و
اجتماعی باعث پررنگ تر شدن ریسک های دیگری شده است که در ایکن
نوشتار به آنها ریسک های عاطفی و اجتماعی می گوئیم .بکرای تکوضکیکح
بیشتر اجازه دهید به چند مصداق اشاره کنیم.
پیش از فراگیر شدن رسانهها ،وسایل ارتباط جمعی و جابجایی آسان بیکن
سرزمین های مختلف افراد تا دوران سالمندی از جکایکگکاه و پکایکگکاه
مستحدم تری در بین اعضای خانواده برخوردار بودند .پیروی فرزنکدان تکا
پیش از ازدواج و همداری و تعاون بین آنها تا زمان مرگ والدین بسکیکار
رایج بود .در بسیاری از خانوادهها ،به ویژه در روستاها ،فرزند ذکور پس از
ازدواج تا چندین سال در منزل پدری و در کنار والدین زندگی مکیککرد.
گستره خانواده گاهی عالوه بر والدین و فرزندان ،شامل سایر خویشاونکدان
مانند پدربزرگ و مادربزرگ نیز میشد .چنین ساختاری برای نهاد خانواده
باعث می شد که سالمندان احسا ناخوشایند تنهایی و مورد بکی مکهکری
واقع شدن را نداشته باشند .انتقال تجربههای سالمندان و متقابال دریافکت
حمایت کوچدترها به خوبی جریان داشت .بدون شک تنهایی و از دسکت
دادن جایگاه اجتماعی بر سالمت عمومی سالمندان اثرگذار اسکت و لکذا
افزایش رخداد این پدیده ها نگرانی های زیادی برای آینده سالمنکدی بکه
دنبال خواهد داشت .در ادامه با مرور آمارهای رسمی خواهیم دیکد ککه
چنین نگرانی در ایران دور از انتظار نیست.
برپایه نتایج سرشماری نفو و مسدن ،تعداد سالمندان ایکران از سکال
 9225تا  9215حدود  9٫5برابر شده است در حالیده رشد جمعیکت در
همین بازه حدود  4برابر بوده است (جدول زیر) .در نتیجه از لحا کمّکی،
جمعیت سالمندان کشور رو به افزایش است.
طال

کل جمعیم (به هزار)

طاهمندان (به هزار)

۰۱۱5

94152

۷53

۰۱۰5

35۷41

112

ضریب تأثیر2٫93۷ :

۰۱55

22۷21

9949

ضریب تأثیر  5ساله2٫999 :

۰۱65

41445

9523

۰۱75

5542۷

3515

۰۱/5

92255

295۷

۰۱۳۱

۷2419

431۷

۰۱۳5

۷5952

44۷3

تتایکهای تجله:

سایتاسدور (2٫31 :)CiteScore
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افزایش امید زندگی از  24سال در سال  9225به حدود  ۷9سال در سال
 9215نیز نشان از افزایش طول دوره سالمندی است ( جدول زیر) .عکالوه
بر این ،بُعد خانوار از  4٫۷در سال  9225به  2٫2در سال  9215ککاهکش
پیدا کرده است ( جدول زیر) .همچنین سهم شهرنشینی نیز در طول 92
سال نزدیک به  3٫5برابر شده است (جدول زیر).

پاسخ سوال تخصصی اکچوئری شماره ۹۲

در تاازناته شاکم بیمه ،پسمهای قسمم دارایی را نام بباید؟
همه مواردی که در طرف داراییها در ترازنامه نوشته میشوند را شکامکل
میشود .این موارد عبارتند از :موجودی نقدی ،سرمایهگذاریهای ککوتکاه
مدت ،سرمایهگذاریهای بلند مدت ،سایر حسابها و اسناد دریکافکتکنکی،
مطالبات از بیمهگذاران ،مطالبات از نمایندگان و نمایندگان اتدایی ،دارایی
ثابت مشهود و داراییهای نامشهود.

طال

شهانشینی

بُعد خانوار

اتید زندگی

۰۱۱5

29

4٫۷

24

۰۱۰5

24

5٫2

4۷

۰۱55

4۷

5٫2

54

۰۱65

54

5٫9

99

۰۱75

99

4٫4

9۷

۰۱/5

94

4٫2

۷3

۰۱۳۱

۷9

2٫5

۷4

باض کنید شاکم بیمه ای تاازناته زیا را به بازار تاهی ارائه کااده

۰۱۳5

۷4

2٫2

۷9

اطم .چاا این تاازناته باای شاکم بیمه غیاعادی اطم؟

آمارهای باال نشان میدهد که در دهههای پیش رو ریسکهای عاطفی و
اجتماعی در میان سالمندان کشور نمایانتر از گذشته خواهد بود.
برای رفتار با این ریسک ها راهدارها و اقدامهایی هم مطرح شده است امکا
به نظر میرسد که موفقیت چندانی در این خصوص نداشتهاند .تشکدکیکل
شورای ملی سالمندان در سال  9242یدی از این تالشهاست که به گفته
رئیس این شورا هنوز اقدام جدی در کشور برای ساماندهی امور سالمندان
انجام نشده است .به لحا خصوصی هم سالهاست که خانههای سالمندان
پذیرای سالمندانی هستند که به هر دلیل در این اماکن مستقر شکده انکد.
هر چند مشاهده ها و بررسی های میدانی نشان از عدم رضایت قلبی اکرکر
سالمندان مستقر در این اماکن است .به این ندته هم باید توجه کرد ککه
گاهی تجربه های سالمندان بسیار گرانبهاست اما نبود حامی باعکث هکدر
رفتن این سرمایهها میشود.
هدف از این نوشتار ضرورت توجه بیش از پیش به این موضکوع تکوسکط
بیمه گران و پژوهشگران این حوزه است .با توجه به آنچه که گفکتکه شکد
تنهایی و انزوای سالمندان میتواند زمینه ساز بیماریهای مختلف جسمی
و روحی شود .چنین اتفاقی هم باعث تحمیل هزینه خدمات درمانکی بکه
بیمهگران خواهد شد .در نتیجه میتوان گفت که ریسکهای تنهایی و از
دست رفتن موقعیت اجتماعی افراد سالمند به صورت غیرمستقیم بکاعکث
افزایش زیان مالی بیمهگران خواهد شد .بر این پایه دو بحث مطرح اسکت
( )9آیا ضرورتی به مشارکت بیمهگران در برنامههای حمایتی نهکادهکایکی
مانند بهزیستی و شورای ملی سالمندان وجود دارد؟ (  )3آیا توجیه کافکی
برای ارائه محصولی که در ازای دریافت حق بیمه ،خدماتی در این باره به
بیمهشدهها در دوران سالمندی ارائه بدهد وجود دارد؟




رحیم تحمودوند ،عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا



باطمه نصیای ،شاکم بیمه رازی

سوال تخصصی اکچوئری شماره ۹۳

Assets

9

intangible asset

925

investments

3

receivables

3

other assets

992

total assets

2

technical reserves

3

other liabilities

5

total liabilities

Liability

925



Equity

علیاضا عداهتی ،اکچوئای

 تتن طوال در شماره  ۰2ایااد داشم که در این شماره اصالح شده اطم.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
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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 توسط اعضای هیات تحریریه مطالعه میشود و در صورت نیاز به اصالح اساسی با نویسنده(ها) مداتبه میشود؛



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



مطالب دریافت شده ،بازگردانده نمیشود.

برخی از رئو

مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است:



اطالعرسانی درباره همایشها ،نشستها ،کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی در حوزههای مرتبط 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 مرتبط؛



معرفی سایر انجمنهای علمی و 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.

