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خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

سرمقاله :در عصر کووید۹۱-
حوزه بهداشت و درمان ،مانند سایر حوزهها ،در گذر زمان پیشرفکتهکا و
دستاوردهای فراوانی به خود دیده و این تداپو برای بهبود شرایط همچنان
ادامه دارد .با این وجود همهگیری کووید 91-بیش از دو سال تمام دنیا را
در نوردید و تقریبا تمام شئون زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داد .بررسکی
دقیق پیامدهای این همهگیری مستلزم داشتن دادهها و آمارهای دقیکقکی
است .اما طرح سوال هایی چون موارد زیر برای انجمن علمی محکاسکبکات
بیمه و مالی ایران خالی از لطف نیست.


در این همه گیری چه آسیب هایی متوجه جکنکبکه دانشکی حکوزه
بیمسنجی شد؟



با این همه گیری چه ظرفیت ها و فرصت هایی برای انجمن ایکجکاد
شد؟



انجمن چه فعالیت ها و اقداماتی را با در نظر گرفتن محدودیتهکای
موجود انجام داد؟

همه گیری کووید 91 -تقریبا همه دانشگاه های دنیا را به تعطیلی یا ایجکاد
تغییرات جدید در سیستم آموزش عالی وادار کرد .به گکزارش یکونسکدکو
بیش از یک و نیم میلیارد دانشآموز و دانشجو تحت تاثیر این همهگیکری
قرار گرفتند و سیستم آموزش آن ها هم دستخوش تغییرات شد .منتسکب
است که محمدعلی فروغی در حدود  922سال پیش در رساله اندیشه دور
و دراز چنین گفته است »بعد از آن که تلفون بی سیم کامل و سکهکل و
ارزان شد چنانده همه کس بتواند داشته باشد و یقینا چنین خواهد شکد
آنوقت لزوم نخواهد داشت متعلمین برای استماع درس معلمین در جکای
مخصوص که مدرسه یا محل کنفرانس نامیده میشود جمع شوند و بکرای
این مقصود از شهر به شهر و دیار به دیار روند .در خانه خود می ماننکد و
در موقع معین با تلفون بیان معلم را میشنوند .باین طریق اوال توفیر وقت
و صرفه مال بسیار از رفت و آمد معلمین و متعلمین به خانه و مدرسکه و
تهیه لوازم مدارس از عمارت و میز و نیمدت و غیرها حاصل میشود .ثانیا
صحت و سالمت مزاج معلمین بهتر خواهد بود .چه عده بسیکار در یکک
عمارت جمع نشده و هوای کثیف استنشاق ننموده و امراض به یدکدیکگکر
سرایت نمی دهند ،و از بسی مفاسد دیگر مادی و معنوی و مکزاجکی و
اخالقی مصون می مانند؛ و تا باز اعتراض نفرمودهاید پیش دستکی ککرده
عرض می کنم از عدس تلگرافی یعنی انتقال صور اشدال بکوسکیلکه قکوه
تلگراف بی سیم که االن اختراع شده و مشغول تدمیل آن می باشند نکیکز
غافل نباید بود که در آن صورت معلم نه تنها با تلفون بیانات خود را بکه
متعلمین می شنواند بلده حرکات و اشارات خود و تصاویر و اشدال را ککه
باید ببینند می تواند به ایشان بنماید ،و نیز متوجه باید بود که روز بکروز
وسایل دیگر برای تعلیم و تعلم پیدا می شوند«.
جالب است که پیش گویی فروغی درست از آب درآمد و ابزارهای مکدرنکی
برای آموزش مجازی اختراع شد اما با وجود اضطرار استفاده از آن در دوره
کووید 91-بعید می دانم متولیان آموزش کیفیت آموزش با این شیوه را در

قیاس با شیوه آموزش حضوری تایید کنند .بر این اساس مهمترین آسیبی
که در حوزه دانشی می توان متصور شد ،انتقال ناقص دانش بیمسنجی بکه
متقاضیان این دانش بوده است .با شیوه آموزش غیرحضوری ،متقاضکیکان
دروس بیم سنجی ،همچون سایر دروس ،آنگونه که باید در دریافت و درک
مباحث موفق نبوده اند و اثر این موضوع ولو با وجود دانش آموخته شکدن
این افراد با ایشان باقیست .با امید آنده سویههای جدید ککوویکد 91-بکه
زودی از بین بروند و محدودیتها دوباره برنگردند ،انجمن مکیتکوانکد در
زمینه بازآموزی عالقه مندانی که در دو سال گذشته در دریکافکت دانکش
بیمسنجی دچار مشدل بودند ،کمک کننده باشد.
در کنار این آسیب هایی که رخ داد ،ظرفیت ها و فرصت های جدیدی برای
تبادل علمی و دسترسی به منابع متنوع آموزشی فراهم شد .این امکدکان
وجود داشت که عالقه مندان از وبینارها و کنفرانسهای مختلف در سراسر
دنیا با کمترین هزینه بهره مند شوند .به طور مشابه ایکن امکدکان بکرای
موسسهها و انجمن ها فراهم بود که با دعوت از استادان و پیشدسوتان بکا
تجربه در زمینه های علمی و عملی شرایط انتقال دانش برای عالقهمنکدان
را فراهم آورند .هرچند بنا به گفته روانشکنکاسکان ،بکا وجکود چکنکیکن
ظرفیت هایی به دلیل شیوع اختالالت روحی چون افسردگی ،تکمکایکل و
تمرکز افراد به استفاده از چنین ظرفیتهایی مطلوب نبود .مدعکای ایکن
موضوع وبینارها و کنفرانس های مجازی متعددی هست که استقبال قابکل
توجهی از آنها نشد.
انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران در دوره ای که درگیر ککوویکد-
 91بودیم فعالیت ها و اقدامات متعددی انجام داده است که شرح آن در
مجمع عمومی روز جمعه  34تیر اعالم میشود و در شماره بعدی خبرنامه
به آن اشاره میشود .عالوه بر این در شمارههای پیشین هم بارها تکحکت
عناوین مختلف اشاره کرده ام که انجمن محدود به اعضای هیات مکدیکره
نیست و تمامی اعضای انجمن می توانند برای اعتالی جایگاه و پیکشکبکرد
اهداف انجمن همراهی کنند و لذا مجددا دست یاری بکه سکوی هکمکه
عالقه مندان این حوزه دراز میکنم .ضمنا از همه اعضای پیوسته انجکمکن
دعوت میکنم که در انتخابات روز جمعه  34تیر برای عضویت در هکیکات
مدیره انجمن مشارکت کنند.
در فصل اول کتاب مبانی ریسک و بیمه واقان و واقان (  )3292بکحکثکی
مطرح شده است که با گذشت زمان و با وجود پیشرفت بشر ،بر تعکداد و
تنوع ریسکها افزوده می شود و لذا از انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی
و اعضای آن انتظار می رود که با گذشت زمان بر گستره نفکو و حضکور
دانش بیم سنجی در بطن جامعه بیفزایند .همانطور که اشاره شکد در دو
سال گذشته متولیان حوزه بهداشت و سالمت به طور مستقیم مجاهدانکه
برای کنترل کووید 91-کوشیدند .بسیاری از دستگاههای دیگر مطابق بکا
سبک زندگی جدیدی که این همه گیری ایکجکاد ککرد بکه نکوآوری و
خدمت رسانی پرداختند .نهادهای علمی مختلف در این مدت مطالعههای
مختلفی بر روی کووید 91-انجام دادهاند .از جامعه بیمسنجان هم انتظکار
میرود به انعداس دیدگاهها و بررسیهای خود در این زمینه بپردازند.


رحیم تحمودوند ،طادبیا خباناته
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توسعه بیمه و بهبود شمول مالی
تقدته

طبق تعریف بانک جهانی ،شمول مالی به معنای دسترسی افراد و مشاغل
به محصوالت و خدمات مالی (معامالت ،پرداختها ،پساندازها ،اعتبارات و
بیمهها) مفید و مقرون به صرفهای است که نیازهای آنها را به شیوهای
مسئوالنه و پایدار برآورده میکند .بانک جهانی شمول مالی را به عنوان
یک عامل کلیدی برای کاهش فقر شدید و افزایش رفاه عمومی به
رسمیت میشناسد .برای دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رفاه مردم،
شمول مالی در حال تبدیل شدن به یک اولویت کلیدی برای دولتها
است .اولین گام به منظور گسترش شمول مالی ،دسترسی به یک حساب
باندی است .زیرا حساب باندی به افراد امدان خیره ،ارسال و دریافت پول
را میدهد و به عنوان دروازهای برای سایر خدمات مالی عمل میکند .به
همین دلیل است که اطمینان از دسترسی افراد در سراسر جهان به یک
حساب باندی در کانون طرح جهانی دسترسی مالی  3232گروه بانک
جهانی قرار گرفته است .البته »دسترسی به حساب باندی« ممدن است به
معنای »استفاده از حساب باندی« نباشد .حرکت از دسترسی به حساب
باندی به استفاده از آن ،مرحله بعدی برای افزایش دسترسی مالی است.
شمول مالی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق  ۷هدف از  9۷هدف
توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( )SDGsشناخته شده است .برای مثال،
از طریق دسترسی بهتر به خدمات مالی مانند حسابهای باندی و
محصوالت بیمهای ،شهروندان کشورهای نوظهور میتوانند از فقر خارج
شوند (تحقق هدف نبود فقر) .دسترسی به صندوقها و بیمهها توسط
افرادی که در زمینه کشاورزی کار میکنند ،به آنها کمک میکند تا امور
مالی خود را بهتر مدیریت کنند ،به بازدهی باالتری دست پیدا کنند و در
نتیجه امنیت غذایی را افزایش دهند (تحقق هدف گرسنگی صفر و هدف
سالمتی و تندرستی) .گسترش شمول مالی سبب سرمایهگذاری بیشتر
افراد در آموزش فرزندان خود میشود (هدف تحصیل باکیفیت) و تقویت
توانمندی زنان میتواند نابرابری جنسیتی را برطرف کند (تحقق هدف
برابری جنسیتی) .این پنج هدف نامبرده توسعه پایدار به اهداف اقتصادی
اجتماعی وسیع -تری مانند رشد اقتصادی و صنعتی شدن نوآورانه و پایدار
کمک میکند (گروه بانک جهانی .)3239 ،از طرف دیگر ،رشد اقتصادی
دستاوردی است که توسط بخشهای مختلف اقتصاد پشتیبانی میشود؛
یدی از این بخشها ،بخش مالی است.
دسترسی به خدمات مالی رسمی میتواند سرمایهگذاری در زمینههای
آموزش و تجارت را تسهیل کند که در بلندمدت رشد اقتصادی و بهرهوری
را افزایش میدهد .در تحقیقات متعددی بر رابطه شمول مالی و رشد
اقتصادی تاکید شده است .صندوق بینالمللی پول شمول مالی را با
تعدادی از پیامدهای کالن اقتصادی ،از جمله رشد اقتصادی ،ثبات و
برابری مرتبط کرده است .تجزیهوتحلیل آنها نشان میدهد که شمول
مالی میتواند به طور مثبت با این پیامدها مرتبط باشد ،اما این رابطه
ممدن است به عواملی مانند سطح درآمد سرانه یا کیفیت محیط

مقرراتگذاری بستگی داشته باشد (صحای .)329۱ ،
فقر و نابرابری یک مسئله جهانی است که در کشورهای نوظهور بیشتر
احساس میشود .زیرا این کشورها دارای بخش غیررسمی وسیع،
شدافهای منطقهای بیشتر ،شدافهای گستردهتر در دسترسی به آموزش
و موانع قابل توجه برای اشتغال زنان هستند .شمول مالی با بهبود و
هموارسازی درآمد و مصرف خانوارها ،مدیریت ریسک های مالی ،کاهش
آسیبپذیری در برابر شوکها ،بهبود سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت
و تشویق رشد مشاغل و اشتغال مرتبط با آن ،به رفع فقر و نابرابری کمک
میکند .مطالعات متعددی تاثیر شمول مالی بر کاهش فقر و نابرابری را
بررسی و تایید نمودهاند (نگوین و همداران3232 ،؛ بوخاتم.)3299 ،
بیمه بخشی جداییناپذیر از محصوالت مالی است .بیمه جایگاه مهمی در
دنیای پیچیده مدرن دارد؛ زیرا ریسکهای قابل بیمهشدن در هر مرحله از
زندگی افزایش یافته و این امر منجر به گسترش بیمه و طراحی انواع
پوششهای بیمهای شده است .بسیاری از مردم از پسانداز و اعتبار برای
مدیریت ریسکهای مالی خود استفاده میکنند و به طور غیررسمی
ریسکها را در خانواده یا جامعه خود تقسیم می کنند ،درحالیده
محصوالت بیمه رسمی میتوانند ریسک را در جمعیت بزرگتری تقسیم
کنند و درنتیجه پوشش گستردهتری را فراهم کنند .در مواردی که
ریسکها ،افراد یک جامعه را به طور همزمان تحت تاثیر قرار میدهند،
سازوکارهای غیررسمی اغلب کافی نیستند .در نتیجه استفاده از
محصوالت بیمه رسمی سبب میشود مردم ریسکهای مالی خود را بهتر
مدیریت کنند (ناندرو و بایرام .)329۱ ،در این میان ،نقش بیمسنجان
بهعنوان تسهیلکننده ارتباط و درک مدیریت ریسک بین کلیه ینفعان،
کمک به تصمیمسازی و مدیریت پروژه های مالی بلندمدت اندارناپذیر
است (گریبل.)3299 ،
ورود بیمه در استراتژی ملی شمول مالی به دالیل مختلف بسیار مهم
است .بیمه ،انعطافپذیری و رشد پایدار خانوادهها و بنگاههای کوچک و
متوسط را تقویت میکند ،به تحقق سیاستهای عمومی کمک میکند،
سرمایهگذاریها را تقویت کرده و توسعه بخش مالی را ترویج میکند.
توانع شمول تاهی در بیمه

شمول مالی در بیمه با موانع متعددی روبرو است که میتوان آنها را به
دو دسته طبقهبندی کرد :مواردی که مربوط به محدودیتهایی است که
بر تقاضای بیمه تأثیر میگذارند و مواردی که به جنبههای عرضه خدمات
بیمه مربوط میشوند .از منظر تقاضا ،چهار مانع اصلی وجود دارد که برای
دستیابی به شمول مالی بیشتر در بیمه باید برطرف شود:
( )9سطح پایین درآمد؛ تا زمانی که درآمد موجود خانوادهها برای تأمین
نیازهای اساسی کافی نباشد ،تهیه محصوالت حمایتی مالی برای آنها
مشدل خواهد بود.
( )3ناپایداری درآمد؛ در بازارهای نوظهور گروههایی وجود دارند که
به دلیل نوع ارتباط آن ها با بازارهای کار و نوع فعالیت اقتصادی که انجام
میدهند ،تحت حمایت بیمه قرار نگرفتهاند.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
این افراد نه تنها درآمد کمی دارند ،بلده با عدم قطعیت جکریکان ایکن
درآمدهای کم روبرو هستند و به دلیل ترس از ناتوانی در پرداخت حکق
بیمه در نتیجهی درآمد نامنظم ،تمایلی به پوششهای بیمهای ندارند.
(  )2سطح پایین سواد مالی و سواد بیمهای؛ مصرفکنندگان کمدرآمکد
اغلب سطح سواد بیمه ای پایین تری دارند ،با مفهوم بکیکمکه رسکمکی
آشنایی کمتری دارند ،اغلب خدمات مالی رسمی را تجربه ندرده انکد و
مزایای بیمه رسمی را بهطور کامل درک نمیکنند.
(  )4محرومیت دیجیتالی؛ امدان دسترسی به بسیاری از محصکوالت و
خدمات مالی در حال حاضر به فناوری پرهزیکنکه ،سکواد و مکهکارت
دیجیتالی و دسترسی به اینترنت بستگی دارد .افرادی که در مکنکاطکق
روستایی با اینترنت ضعیف زندگی میکنند ،توانایی پرداخت هزینههای
آن را ندارند و از سواد و مهارت دیجیتالی برخوردار نیستند ،در معرض
آسیب هستند .عوامل مرتبط با تقاضا ساختاری هستند و بکا سکرعکت
رشد اقتصادی یک کشور ،ساختار توزیع درآمد آن و مسائل مربوط بکه
فقدان مدانیسم های آموزشی رسمی عمیق در اقتصادهکای نکوظکهکور
مرتبط است .برای رفع موانع مربوط به عرضه در فرآیندهکای شکمکول
مالی مربوط به بیمه در بازارهای نوظهور ،چهار عنصر را باید در نکظکر
گرفت )9 ( :چالش شناسایی و ارتباط با مشتری (کمبود اطکالعکات در
مورد مصرف کننده و نیاز به مدانیسم های جدید توزیع برای افکزایکش
دسترسی) ؛ عوامل متعددی این چالش را تشدید میکند ،ازجمله عکدم
تجربه اشتغال در مؤسسات رسمی و زندگی در مدان های دور افکتکاده.
بیمه گران ممدن است از اطالعات یا دادههای الزم برای ارائه بیمه بکه
این مشتریان برخوردار نباشند .گسترش شمول مالی مستلزم فکراهکم
کردن دسترسی بیشتر با مدانیزم های جدید توزیع است .بیمه سنکتکی
بهطور کلی بر کانال های توزیع نسبت ًا سنتی متدی اسکت امکا بکخکش
زیادی از بازار هدف بیمه ،بدون حساب باندی ،خود اشتغال یکا دارای
اشتغال غیررسمی است و در مناطق روستایی زندگی میکنکد .اخکیکراً
گسترش کانالهای دیگر (بیمه بانک  ،توافق با نکهکادهکای تکجکاری و
ارائه دهندگان خدمات غیرمالی و همچنین معرفی کانالهای دیجیتالی)
سبب دسترسی بیشتر بیمه گران به این بازار شده است )3 ( .مدلهکای
تجاری نامناسب و محدود؛ بیمهگران ممدن است فرصت تجاری قکانکع
کننده ای برای ارائه محصوالت به افراد کم درآمد نبینند .همچنین ،باید
مدل های تجاری خود را با شرایط خاص بازارهایی ککه مکیخکواهکنکد
سطوح مشارکت را در آنها گسترش دهند ،تطبیق دهند )2( .طراحکی
نامناسب محصوالت بیمهای؛ طراحی محصوالت و فرآیندهای بیمه برای
برآوردن نیازهای متفاوت و جدید مصرفکنندگان نیازمند یک رویدکرد
مناسب است که شامل در نظر گرفتن شناسایی ریسکهای جدید برای
پوشش ،تعیین پوشش مشخص و محدود و کاهش تعداد و نوع مکوارد
استثناء محصول ،نحوه و زمان جمع آوری حق بیمه و ایجاد فرایندهکای
ساده و سریع برای پرداخت خسارت است .همچنین دو عامل مهم ککه
در فرآیندهای شمول مالی موانع مربوط به عرضه بیکمکه را تشکدیکد
میکنند ،عدم تخصص کافی کارکنان شرکت های بیمکه و نکبکود یکا
کیفیت پایین زیرساخت های مالی و دیجیتالی است .و (  )4جنبکههکای
مقررات گذاری و نظارتی؛ در نهایت ،در چارچوب طکراحکی و اجکرای
سیاستهای عمومی ،جنبههای نظارتی و مقرراتگذاری برای تشکویکق
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شمول مالی در بیمه اهمیت ویژه ای دارد ،(MAPFRE Economics
.)3232
راهکارهای بهبود شمول تاهی از طایق بیمه
اهف) گستاش بیمههای خاد
در سال های اخیر ،یدی از ابزارهایی که با فرآیند شمول مالی در بیکمکه
همراه بوده است ،بیمه های خرد است .بکیکمکه هکای خکرد شکامکل
مجموعه ای از محصوالت بیمه ای است که به طور خاص بکرای اقشکار
کم درآمد طراحی شده است .مشتریانی که صنعت بکیکمکه بکه آنهکا
محصوالت بیمه ای می فروشد ،اغلب در باالی هرم اقتصادی یا باالتر از
وسط هرم قرار دارند .پایین هرم دقیق ًا کسانی هستند ککه تکقکاضکای
واقعی برای حمایت دارند .تا به حال ،بیمه خرد بهطور معمول بخشی از
مدلهای تجاری اکثر شرکتهای سنتی بیمه نبکوده اسکت .بکه نکظکر
می رسد دلیل اصلی این است که با توجه بکه سکوددهکی ضکعکیکف،
مدانیسم های توزیع سنتی و مشدالت برآورد تقاضا ،بیمکه هکای خکرد
به عنوان یک بازار بالقوه جذاب نبوده است .با این حال ،دو عکامکل بکر
توسعه بیمه های خرد در سال های اخیر تأثیر گذاشته است؛ نکخکسکت،
تمایل مقامات دولتی به گسترش بیمههای خرد بهعنوان بکخکشکی از
سیاست های عمومی و دوم فناوری ،که می تواند دسترسکی بکه گکروه
وسیعی از مصرف کنندگان بالقوه ( حتی در مناطق روسکتکایکی) را بکا
هزینه ای مناسب تسهیل کند .گسترش سطوح حمایتی برای گروه های
کمدرآمد از طریق بیمه های خرد نیازمند شناخت ویکژگکیهکای الزم
محصوالت بیمه ای است که برای این جمعیت هدف درنظر گرفته شده
است .ویژگیهای اصلی محصوالت بیمههای خرد عبارتند از :پکرداخکت
حق بیمه انعطافپذیر ،سادگی طراحی محصول از لحاظ حقوقی و فنی،
سادگی و قابلیت فهم مستندات قراردادی ،فرایند پکذیکره نکویسکی بکا
حداقل استثنائات یا محدودیتها ،استفاده از کانالهای توزیع غیرسنتی
برای کاهش هزینه های معامله ،استفاده از فکنکاوری بکرای ککاهکش
هزینه ها ،و پرداخت خسارت فوری و با الزامات مسکتکنکدی خکاص و
حداقل.
یک جنبه کلیدی در موفقیت بیمه های خرد مربوط به فرایند تعکیکیکن
حق بیمه است که باید برای گروههای هدف مقرون بهصرفه بکاشکد .در
این راستا در فرایند پذیرهنویسی بیمه های خرد ،تعیین حکاشکیکههکای
ایمنی فنی که باید در حق بیمه لکحکاظ شکود ،ضکروری اسکت .در
کوتاه مدت و با فقدان اطالعات کافکی در مکورد فکراوانکی و شکدت
ریسک های تحت پوشش ،این حاشیهها می توانند بکر قکیکمکت ایکن
محصوالت تأثیر منفی بگذارند .با این حال ،الزم است این حاشیهها بکا
جمع آوری اطالعات کافی در مورد ویژگیهای ریسکهای تحت پوشش
تعدیل شوند ،به طوری که قیمت آن برای گروه های جامعه ای که ایکن
بیمه به دنبال آن است ،مقرون بهصرفه باشد .از این نظر ،استکفکاده از
دانش بیم سنجی و حضور بیمسنجانِ آشنا با محصوالت بیمه خرد نقش
بسیار مهمی در این فرایند ایفا میکند.
ب) ارتقاء طواد تاهی و بیمهای
سواد مالی یک عامل کلیدی برای گسترش شمول مالی است .یدکی از
مهمترین عواملی که در رشد و ارتقاء ضریب نفو بیمه تاثیرگذار است،
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سواد مالی و سواد بیمهای است .سواد بیمهای در سطح جهانی چندان باال
نیست و یدی از دالیل مهم بیرغبتی به صنعت بیمه و محصوالت بیمهای،
فقدان سواد بیمه ای کافی مخاطبان و ینفعان است .افرادِ دارای سکطکح
پایین سواد مالی اهمیت بیمه را درک نمی کنند و فدر می کنند که نیازی
به بیمه ندارند .آن ها تمایل ندارند که بخشی از درآمد خکود را در ازای
پوشش زیان احتمالی ،واگذار کنند .طبق نظرسنجی که در سکال 329۷
در شهر داکا در بنگالدش از افراد کمدرآمد انجام شد ،اکثر پاسخدهندگان
درباره بیمه شنیده بودند ،اما تنها  94درصد از پاسخدهندگان در بکیکمکه
سرمایهگذاری کرده بودند .پس از توضیح در مورد نیازها و مزایای بیکمکه،
 ۱4درصد از پاسخدهندگان تمایل به سرمایهگذاری در بیمه داشتند ،امکا
عدم دانش و آگاهی در مورد بیمه آن ها را برای سرمایهگذاری مکتکوقکف
میکرد(جول  .)329۷ ،مورد دیگری که موجب عدم استقبکال مکردم از
بیمه می شود ،سطح پایین آگاهی افراد نسبت به ریسکهایی است که بکا
آن مواجه میشوند .همچنین طبیعت ریسکهکای پکیکشروی افکراد و
محصوالتی که برای بیمه کردن آنها وجود دارد ،از یددیگر متفاوت است.
ماهیت پیچیده محصوالت مالی و زبان مرتبط با آنها هنوز برای بسیکاری
از مردم مانعی برای خرید بیمه است .عدم درک از شکرایکط و مکنکافکع
بیمهنامه ها ،باعث ناامیدی مردم از درک ماهیت محصول بیمه شده و آن-
ها را از خرید بیمهنامه منصرف میکند .همچنین با گسترش فناوریها و
محصوالت نوآورانه در بازار امروز ،ابزارهای مالی پکیکچکیکدهای بکهوجکود
آمدهاند که استفاده کامل از آنها مستلزم داشتن مهارت زیاد و آشنا بودن
با فناوریهای جدید است .بسیاری از افراد مسن دارای مهکارت و سکواد
دیجیتالی الزم برای دسترسی به خدمات مالی دیجیتالی نیستند.
سازمان های غیردولتی ،شرکت های بیمه و همه بازیگران این صنکعکت از
جمله دولت باید زمینه هایی برای ارتقاء سواد بیمهای جامعه فراهم کننکد.
یدی از این زمینهها توجه به آموزش سواد مالی و بکیکمکهای در سکطکح
مدارس و دانشگاهها است .مهارت های مدیریت مالی باید در سنین پاییکن
ریشه دار شوند .باید به دنبال مسیرهای خالقانه تری بکرای ارتکبکاط بکا
مخاطبین دسترسی ناپذیر بود و از همه ابزارهکای مکمکدکن آمکوزش و
آگاه سازی به منظور افزایش اطالعات و ارتقاء سواد مالی و بکیکمکه ای و
گفتمان سازی بیمه در سطح جامعه استفاده کرد .همچنین آمکوزش هکای
مالی و بیمه ای تنها مختص مصرف کنندگان نیست .گاهی بیمهگران برای
ارائه برخی محصوالت از تخصص کافی برخوردار نیستند و نیازمند افرادی
متخصص ،پرانگیزه و دارای مهارت هستند .به عنوان مثال ،یک بیکمکهگکر
برای طراحی یک محصول ساده ،مقرون بهصرفه ،در دسترس و متناسب با
نیازهای جدید مصرفکنندگان و ارائه مؤثر محصوالت باید از تخصص الزم
و بهروز در زمینه مالی ،بیمه ای ،بازاریابی و فناوریهای مدرن بکیکمکهای
برخوردار باشد.
ج) شااکم با طایا نهادها
بیمه گران می توانند مشتریان جدیدی را از طریق سازمانهایی که قبالً بکا
آنها تعامل داشته اند ،جذب و شناسایی کنند .رایجترین شکرککاء بکرای
بیمهگران مؤسسات مالی هستند ،بهویژه آنهکایکی ککه در بکازارهکای
کم درآمد ،مانند بانک های روستایی و مؤسسات مالی خکرد ،فکعکالکیکت
میکنند .این شرکا دارای مزایای زیادی ،از جمله تخصص در مکدیکریکت

عملیات مالی ،پایگاه مشتری ،شبده های ارتباطی آن ها و اعتماد مشتریان
هستند .در برخی بازارها مانند مدزیک و هند ،شبدههای نمایندگی باندی
با بیمه همداری میکنند .پستبانکها نیز بهعنوان یک کانال تکوزیکع بکا
پتانسیل بزرگ شناخته میشوند ( گزارش مشترک مرکز شمول مکالکی و
نهاد مالی بین المللی .)3294 ،دومین گروهی که اغلب مورد استناد قکرار
می گیرد ،اپراتورهای شبده همراه ) ،(MNOsارائهدهندگان پول همراه و
ارائه دهندگان خدمات فنی )(TSPsهستند .همچکنکیکن مشکارککت بکا
سازمان های اجتماعی به بسیاری از بیمهگران کمک میکند تا وارد بخش
جدیدی از بازار شوند .نوع دیگر ،مشارکت بکا خکرده فکروشکان مکانکنکد
فروشگاههای رفاهی و سوپرمارکتها ،شرکتهای خدماترسانی و دولتها
است.
د) طااحی تناطف تحصوالت
برای استفاده کامل از پتانسیل بیمه برای خانواده ها ،بنگاهها و جکوامکع
آسیب پذیر ،محصوالت بیمه ای باید قبل از هرچیز متناسب با ترجیحات و
نیازهای افراد طراحی شوند ،تا بتوانند در زندگی مالی آنها تغییر ایکجکاد
کنند .برای طراحی محصوالت بیمهای ،توجه به چند ندته ضروری است:
(  )9ریسک هایی که بیشترین تاثیر را بر گروههای هکدف مکیگکذارد و
ریسکهایی که مردم تصور میکنند در معرض آنها هستند؛
(  )3چگونه خانوادهها این ریسک ها را در نظر گرفکتکه و الکویکتبکنکدی
میکنند؛
( )2ارزیابی تاثیرات این رویدادها یا ریسکها؛
( )4شناسایی و ارزیابی استراتژیهای فعلی مدیریت ریسک که مردم برای
مقابله با این ریسکها استفاده میکنند؛
(  )۱شناسایی شداف مدانیزم های مقابله با ریسک فعلی که ممدن اسکت
توسط بیمه برطرف شود .همچنین شرکت های بیمه باید محصکوالتکی را
طراحی کنند که مدت زمان پوشش آن ها با نیازها و خواستههای مشتری
مطابقت داشته باشد .مدلهای پرداخت جدیدی به نکام  PAYGطکراحکی
شده اند که مدت پوشش را براساس میزان پرداختها و بکرای بکرآوردن
نیازهای مصرف-کنندگان در لحظه تنظیم میکنند .بکه عکنکوان مکثکال،
شرکت بیمه سوئدی بیما این نوع محصوالت را برای بکیکمکه زنکدگکی،
حوادث یا بستری ارائه می دهد که میتوان آن ها را مانند خرید کارتهای
شارژ اعتباری تلفن همراه ،بهصورت ماهانه خریداری کرد .در فیلیپین ،که
بهعنوان »اقتصاد کیسهای« شناخته شده است» ،بیمه در یک کیسه« بکه
مشتریان کم درآمد اجازه میدهد تا سطح کمتری از پوشش یا برای مدت
کوتاه تری را با حق بیمه کمتر خریداری کنند .نتایج نظرسنجکی ککه از
جمعیت کم درآمد در مصر انجام شده بود نشان داد ،یدی از دالیلکی ککه
افراد هرگز بیمه را انتخاب ندرده بودند ،عدم دسترسی آنها به محصوالت
بیمه ای مقرون بهصرفه بود (آژانس همداری بینالملکلکی ژاپکن )،(JICA
 .)3291ندته مهم دیگر ،روشهای جمعآوری حق بیمه است .جمکعآوری
حق بیمه باید بهگونه ای باشد که از محرومیت برخی از مشکتکریکان ککه
دارای جریان نامنظم درآمد یا درآمد فصلی هستند ،اجتناب شود .نکدکتکه
دیگری که در طراحی محصول دارای اهمیت است ،نحوه پرداخت خسارت
است .بهمنظور مقابله با اثرات کوتاه مدت شکوک هکای نکاشکی از وقکوع
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ریسکهای محصوالت بیمه ای باید بهگونه ای طراحی شوند که خسارت با
الزامات مستند خاص و حداقل ،تقریباً بالفاصله پرداخت شود.
در کنار همه این موارد ،یدی از موضوعات مهمی که در طراحی محصکول
باید به آن توجه شود سادهسازی است .در شرکتهایی مکانکنکد آمکازون
بهدلیل ساده کردن رابطهای کاربری ،مشتریان میتوانند تنهکا بکا یکک
کلیک معامله کنند.
یدی از راه حل های دیگر در زمینه طراحی محصول برای جذب مشتکری،
فروختن بیمه به همراه محصوالت دیگر است .ترکیب محصوالت بیمکهای
با سایر خدمات مالی یا غیرمالی ،میتواند آغازگر یک رابطه بیمهای باشد.
مدلهای »فریمیوم« نیز مشتریان را بهصورت رایگان با محصول جکدیکد
آشنا میکنند ،به امید اینده آن ها مزایای محصول را ببینند و بکا شکروع
پرداخت حق بیمه موافقت کنند .در کنار طراحی مناسکب مکحکصکوالت
بیمه ای ،باید تنوع این محصوالت را نیز افزایش داد تا افراد گزیکنکههکای
بیشتری برای انتخاب محصول متناسب با نیازها و ترجیحات خود داشتکه
باشند.
ه) بهبود تحیط تقاراتگذاری
موانع مقررات گذاری و نظارتی می تواند مانع توسعه محصوالت نوآورانهای
شود که ممدن است برای نیازهای مشتری مناسبتر باشند ،استفکاده از
کانالهای توزیع غیرسنتی ( مانند استفاده از کانال های غکیکرمکالکی یکا
فناوریهای دیجیتال) را محدود کند یا الزامات احراز هکویکتکی را ککه
برآورده شدن آنها مشدل است ،تحمیل کند .بنابراین سکیکاسکتهکا و
چارچوبهای جدید مقررات گذاری برای کاهش محدودیتهای ارائه بیمه
به خانوارهای کمدرآمد مورد نیاز است .در ادامه برخی ندات حایز اهمیت
در زمینه مقررات گذاری برای توسعه بیشتر بیکمکه ککر شکده اسکت(
:)3232 ،MAPFRE Economics
 وجود قوانین حمایت از مصرف کننده در بازار بیمه ضروری اسکت،
به طوری که می توان یدی از ارکان اصلی گسترش شمول مالکی را
حمایت از مصرف کننده دانست .وجود این قوانین باعث افکزایکش
کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده ،رضایتمکنکدی بکیکشکتکر
مصرف کنندگان ،کاهش تنش ها و شدایات و در نتیجکه اعکتکمکاد
بیشتر افراد به صنعت بیمه میشود.
 نهادهای مقررات گذاری باید فضایکی بکرای نکوآوری از جکملکه
راه حل های مبتنی بر فناوری ایجاد کنند .با انقالب در خکدمکات
مالی دیجیتال ،نهادهای مقررات گذاری باید از فرآیندهای دیجیتال
ازجمله ،احراز هویت و خرید محصوالت در همه بازارها پشتیبکانکی
کنند.
 ساده سازی شرایط اخذ مجوز برای افرادی که در فکروش بکیکمکه
مشارکت دارند ،به گونهای که بتوان کانالهای توزیعی را ایجاد کرد
که امدان دسترسی بیشتر به افراد بیشتر و مدکانهکای دورتکر را
فراهم میکند.
 از بین بردن موانع قانونی برای عرضه محصوالت جدید در بکازار و
ساده سازی فرآیند تأیید ناظر .محدود کردن تعکداد مکحکصکوالت
جدید معرفی شده در یک سال معین ممدن است برای مکدیکریکت
ظرفیت مقررات گذاری منطقی باشد ،اما برای شرکت خصوصی که
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سرمایهگذاری های قابل توجهکی در بکازار انکجکام مکیدهکد و
رویدردهای جدید را ابداع میکند ،منطقی نیست.
محدود کردن مخاطرات اخالقکی و ککالهکبکرداری بکا ایکجکاد
سیستمهای تشویقی و کنترلها.

و) اطتفاده از بناوریهای جدید
از طریق کارگزاران سنتی یا نمایندگیهای فروش انکفکرادی نکمکیتکوان
بهطور مؤثر به همه افراد خدمات ارائه داد .فناوریهای جدید چشم انکداز
بیمه را در سطح جهانی به طور چشمگیری تغییر داده و طراحی ،فروش و
ارائه خدمات محصوالت بیمه ای را بهبود بخشیده است .این فناوریها در
حال تغییر ماهیت بیمه هستند و به صنعت بیمه کمک میکنند تا از یک
صنعت انتقال ریسک منفعل به یک شریک مشارکت کننده در زمکیکنکه
کاهش ریسک و مشاوره برای افراد ،مشاغل و دولتها تبدیل شود .هکدف
این است که تا حد امدان از مزایای این بسترهای فناوری استفاده شود تا
محصوالت با پوشش مناسب تری برای اقشار کمدرآمد ارائه گردد ،توسعکه
برخی از محصوالت تسهیل شده و امدان عرضه آنها در مقیکاس بکزرگ
فراهم شود و با ایجاد کانال های توزیع جدید فرصتهایی برای گروههکای
کمدرآمد و بخشهای حاشیه ای برای دسترسی به بیمه و بهبود مشارکت
مالی فراهم گردد .از منظر فناوری ،چندین عنصر وجود دارد که میتوانکد
بر توسعه آینده بیمه تأثیر بگذارد .از جمله آنهکا عکبکارتکنکد از :پکول
الدترونیدی ( به ویژه برای افراد بدون حساب بانکدکی) ،دادههکای بکدون
ساختار (اطالعات بهدست آمده از طریق ماهوارههای مصنوعی ،شبدههای
اجتماعی و  ، )...سنسورها (پوشیدنیها ،دورسنجی)  ،اینکتکرنکت اشکیکاء،
تماس های ویدئویی ( به ویژه برای بیمه درمان)  ،خدمات ابری ( خیکره و
محاسبه دادهها) ،تجزیهوتحلیل کالندادهها ،هوش مصنوعی و یادگکیکری
ماشینی ،بسترهای دیجیتالی ( در وب یا از طریق اپلیدیشنهای تکلکفکن
همراه)  ،بالک چین .فناوری های دیجیتال نقش مکهکمکی در گسکتکرش
دسترسی به خدمات مالی ایفا کردهاند.
طخن پایانی

براساس مباحث مطرح شده می توان گفت گسترش شمول مالی از طریق
بیمه نیازمند تدوین یک استراتژی مناسب است .نقطه شروع برای تدوین
یک استراتژی مناسب ،شناسایی وضعیت موجود بیمکه اسکت .فکرآیکنکد
تدوین استراتژی معموالً شامل یک فرایند مشورتی با ینفعان مخکتکلکف
است که اغلب نظرات خود را در یک گروه کاری ارائه میدهند .همچنین
می توان از تجربه سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد تکا روشهکای
مؤثر گسترش شمول مالی از طریق بیمه و اثرات آنها را بهتر شنکاخکت.
در این نوشتار راهدارهایی برای بهبود شمول مالی از طریق بیمه مکطکرح
شد .اما پیش از هر چیز ،بهبود شمول مالی نیازمند ایجاد زیرساختهکای
فنی ،مالی و دیجیتالی و محیطی مناسب برای استفاده از فکنکاوری هکای
جدید به منظور افزایش دسترسی و کاهش هزینه خدمات مکالکی اسکت.
به دلیل جهانی شدن صنعت بیمه ،تقاضای زیادی بکرای مکتکخکصکصکان
بیم سنجی وجود دارد .مهارتهای بیم سنجی برای هر کسبوککاری ککه
پروژههای مالی بلندمدت را مدیریت میکند ،چه در بخش دولتی و چکه
در بخش خصوصی ،ارزشمند است .بیمسنجان از مهارتهای ریکاضکی و
آماری خود برای تجزیهوتحلیل رویدادهای گذشته ،ارزیابی ریسکهای
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فعلی و مدل سازی آینده استفاده میکنند .آنها حق بیمه بیمهنامکههکای
زندگی و غیرزندگی را تعیین میکنند .لذا نقش آنها جهت بهبود شمکول
مالی در بخش بیمه اندارناپذیر است .عالوه براین ،اینشورتکها اگرچه بکه
بسیاری از چالشهای شمول مالی از طریق بیمه پاسخ میدهند و جایگکاه
ویژه ای در گسترش شمول مالی دارند ،اما استفاده از آنها خود نیازمکنکد
رفع محرومیتهای دیجیتالی است .در کنار همهی اینها حمایت ،آموزش
و توانمندسازی مصرف کننده نیز از ارکان اصلی شمول مالی است .تاکنون
طرحهای بیمه ای مختلفی ارائه شده اند ،اما ارزیابی این که آیا مردم از این
طرح ها و مزایای مربوط به آن ها آگاه هستند ،بسیار مهم است .باید میزان
سواد بیمه ای را در اقشار مختلف جامعه افزایش داد .همچنین ،راه انکدازی
طرح ها کافی نیست ،بلده برای اجرای آن ها در مسیر درست ،ردیکابکی و
ارزیابی بهموقع برای موفقیت این طرحها بسیار مهم است.
تنابع
Boukhatem, J. (2016). Assessing the Direct Effect of Financial Development on Poverty Reduction in a Panel of
Low-And Middle-Income Countries. Research in
International Business and Finance, 37, 214–230.
Center for Financial Inclusion at Action and the Institute
of International Finance (A joint report). (2018).
Gribble, J. (2016). Financial inclusion – Actuarial services. IAIS.
Inclusive Insurance: Closing the Protection Gap for
Emerging Customers.
Japan International Cooperation Agency (JICA). (2019).
Microinsurance: A Tool to Enhance Financial Inclusion
in Egypt.
Jewel, M. (2017). Prospects of financial inclusion
through life insurance in Bangladesh.
MAPFRE Economics. (2020). Financial inclusion in insurance, Madrid, MAPFRE Economics.
Nandru, P., & Byram, A. (2015). Enhancing Financial
Inclusion through Insurance–Current Status & Challenges. International Journal of Advanced Scientific Research & Development (IJASRD), 2(2), 63-70
NGUYEN, H. T. T., NGUYEN, C. V., & NGUYEN, C. V.
(2020). The effect of economic growth and urbanization
on poverty reduction in Vietnam. The Journal of Asian
Finance, Economics, and Business, 7(7), 229-239.
Sahay, M. R., Cihak, M., N'Diaye, M. P., Barajas, M. A., Mitra, M. S., Kyobe, M. A. & Yousefi, M. R. (2015). Financial
inclusion: can it meet multiple macroeconomic goals?.
International Monetary Fund.
World Bank Group. (2021). The Drive for Financial Inclusion: Lessons of World Bank Group Experience
(Approach Paper).



هیلی نیاکان ،پژوهشکده بیمه

بحران لونا

تقدته

اتفاق  4می  3233یدی از بدیعترین اتفاقات در دنیای کریپتو بکود ککه
منجر به اختالل در بنیاد لونا ،سقوط قیمت استیبل کوین ترا با نماد UST
و کاهش شدید قیمت توکن لونا شد که تاثیر زیادی بر روی بازار گذاشت.
اما چه عاملی باعث وقوع این اتفاق شد و این موضوع چه تاثیری بر روی
قیمت بیت کوین می گذارد؟ برای جواب به این سوالها میبکایسکت بکه
تحلیل بنیادی ) (Fundamental Analysisتوکن لونا بپردازیم.

بالک چین تاا

بالک چین ترا که دارای توکن لونا است ،بستکری بکرای بکرنکامکه هکای
توسعهیافته ی ارائه شده توسط شرکت ترافورم لکبکز )(Terraform Labs
است .پروتدل ارز دیجیتال ترا تاکنون همداریهای متعددی با پیشگامان
حوزه ارز دیجیتال داشته و یک راه حل نوآورانه و غیرمتمرکز ،برای ایجاد
استیبل کوینهای چند وثیقهای ) (Multi Collateralizedارائکه ککرده
است.
در آوریل  ، 3291شبده اصلی پروتدل تکرا ،بکرای اولکیکن بکار تکوککن
 TerraKRWرا با نماد  KRWTعرضه کرد .قیمت این استیبل کویکن بکه
وون کره جنوبی وابسته است و امروزه در برنامه های مالکی مکخکتکلکفکی
پذیرفته میشود .در مراسم فروش اولیه توکن لونا ،شبده تکرا ککه بکه
صورت خصوصی برگزار شد و صرافی های متمرکزی مکانکنکد بکایکنکنکس
) ،(Binanceهیوبی ) (Huobiو اوکی اکسچنج ) (OKExدر آن شکرککت
داشتند ،حدود  23میلیون دالر سرمایه جمع آوری شد .بالک چین ترا بکا
استفاده از کیت توسعه نرمافزار کازماس ) (Cosmosایجکاد شکده و از
مدانیزم اجماع اثبات سهام ) (PoSتندرمینت ) (Tendermintاستکفکاده
میکند .کیت توسعه کازماس به تمام توسعهدهندگان اجکازه مکی دهکد
برنامههای بالک چینی تعامل پذیر را به شیوهای کارآمد و سریع ،ایجاد و
عرضه کنند .شبده ترا حداکثر میتواند  922تایید ککنکنکده )(Validator
داشته باشد و این یعنی ساختار شبده ارز دیجیتال ترا آن ،در مقایسه بکا
بیشتر بالک چینهای اثبات سهام متمرکزتر است .تراکنش هکای بکالک
چین ترا معموال در عرض چند ثانیه تدمکیکل مکی شکونکد و هکزیکنکه
تراکنش هایی که با قراردادهای هوشمند تعامل داشته باشند ،از ککارمکزد
گس ) (GASشبده اتریوم بسیار کمتر است.
بنابراین پروتدل ترا برای آن دسته از توسعه دهنکدگکانکی ککه بکه دنکبکال
بالکچین هایی با قابلیت پشتیبانی از قراردادهای هوشمند هستند ،انتخکابکی
جذاب خواهد بود.
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اصسالح Peg
در سال  3294مدتی شایعه شد که خزانه داری استیبل کوین تتر یا هکمکان
 USDTبه میزانی که تتر چاپ کرده دالر پشتوانه ندرده است .به هکمکیکن
دلیل برای مدت کوتاهی قیمت هر تتر به اندازه چندین سنت از یکک دالر
ارزان تر شد .اما بعدها با رفع این ادعا ،قیمت تتر سریعا به یک دالر بازگشکت
و استیبل ماند .به مرور و با گذشت زمان و ایجاد  ( Defiدیفای یا خکدمکات
مالی غیر متمرکز) استیبل کوین های غیرمتمرکز هم به وجود آمدند .استیبل
کوین های غیر متمرکز به بیان ساده تحت مدیریت شبده مادر دیفکای خکود
هستند و قیمتشان با استفاده از روشهایی مانند عرضه یا کاهش توکن شبده
مادر در خزانه داری تنظیم میشوند .به طور مثال در استیبل کوین Daiبکا
شبده مادر  ،makerاگر قیمت هر دای کمتر از یک دالر شود ،از خزانه داری
توکن میدر به بازار عرضه می کند تا تعادل در نقد شوندگی بکرقکرار شکده و
قیمت دای در یک دالر به تعادل برسد ،اگر هم قیمت هر دای بیشتر از یکک
دالر شود ،خزانه داری اقدام به جمع آوری میدر از بازار نموده و بکا خکریکد
توکن ها و بازگرداندن آن ها به خزانه ،سبب تعادل در قیمت استیبل ککویکن
میشود .شاید ادبیات آکادمیک در این تعریف لحاظ نشده اما این سادهتریکن
تعریف برای اصطالح  Pegمیباشد.
لونا ارز دیجیتال بومی و رکن اصلی شبده ترا است .و با توجه بکه تکوضکیکح
) (Pegسوزاندن این توکن به ثبات اکوسیستم ترا کمک میکند و به کاربران
انگیزه میدهد تا از آن استفاده کنند .رابطه دالر ترا و ارز لونا به رابطه زمین و
ماه شباهت دارد که برای ثبات و چرخش به یددیگر نیاز دارند.
طقوط هونا
می توان گفت یدی از دالیل سقوط به علت نگرانی ناشی از افزایش احتمالی
نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایاالت متحده آمریدا یا هکمکان فکدرال رزرو
) (Federal Reserveاست ،که باعث از دست رفتن پیوند ارز دیجیتال لونا
با دالر و درنتیجه ،افت شدید قیمت این رمز ارز شد .از طرفی ،درنتیجه ایکن
اتفاقات ،صرافی پیشرو بایننس ،به طور موقت برداشت های مربوط به لونا را به
حالت تعلیق درآورد و در عرض کمتر از یک روز ،بالکچین ترا رسماً متوقکف
شد .البته تیم توسعهدهندگان این پروژه ،اعالم کردند که چنین توقفی تنکهکا
در راستای جلوگیری از حمالت حاکمیتی است که انجام گرفته است اما بکه
هرحال تعلیق برداشت ،یدی دیگر از دالیل سقوط بود.
با این تفاسیر اما می توان گفت شاید اصلی ترین دلیل ریزش ایده جدید بنیاد
لونا بود .ماه های قبل دوکوآن ) (Do Kwonبنیان گذار ترا از بنکیکاد لکونکا
ایده ای جدید مطرح کرد که لونا قصد دارد در استیبل کوین ترا به جای اینده
توکنی پشتوانه شود از خود بیت کوین به عنوان پشتوانه اسکتکفکاده شکود.
استراتژی جدید که باعث شد بنیاد لونا بیش از  42هزار واحد بیت کوین در
مقاطع مختلف خریداری کند و همین کار جدید باعث شد نگاه ها به سکمکت
لونا متمرکز شده به طوری که در زمستان  3233در زمانی که بیکت ککویکن
تحت فشار شدید نیروهای خرسی بود ،قیمت توکن لونا قله ای جدید ثکبکت
کرد .این کار دوکوآن یعنی کنار گذاشتن دالر یا توکن قیمتدار دیکگکر بکه
عنوان ابزار نقدینگی و جایگزین کردن آن با بیت کوین این طور تعبیر شد که
ترا قصد دارد ارتباط با دالر را قطع کند .همین موضوع نیروهایی را بر علکیکه
شبده لونا بسیج کرد .البته مستنداتی برای این موضوع وجود نکدارد امکا بکا
بررسی علل حرکت و صحبت های مدیران ارشد ،به نظر این موضکوع صکادق

7
است .در میان اظهارات مدیران و شخص دوکوآن متوجه میشویم که ابکتکدا
قیمت استیبل کوین ترا توسط عده ای دستداری شد .این دسکتکدکاری بکه
گونه ای بود که برخی مدعی هستند که مدتی قبل معادل دالری  3۱هکزار
واحد بیت کوین ،استیبل کوین ترا در اختیار فرد یا افراد دستداری ککنکنکده
بوده است .آن ها برای ضربه به بنیاد لونا موجودی خود را از ترا خکارج و بکه
استیبل کوین دیگر(تتر) تبدیل کردند .همین اقدام باعث شد که نقدیکنکگکی
استیبل کوین ترا با مشدل مواجه شده و قیمت ترا با کاهش شدید کمتر از 9
دالر در صرافیها نمایش داده شود .سپس بر اساس چیزی که به عنوان peg
پذیرفتیم ،بنیاد برای استیبل کردن قیمت ترا مجبور به خروج دارایی خود از
خزانه داری و فروش آن ها در بازار شد و این درست در  1می یعنی زمانی که
تمام بازارهای نقدینگی تحت فشار قرار داشتند ،صورت گکرفکت .بکا عکرضکه
هزاران بیت کوین به بازار ،قیمت بیت کوین تحت فشار فروش بیشتری قکرار
گرفت .همچنین ادعاهایی وجود دارد که سیتادل (اثبات نشده) معادل بیکش
از  ۷۱هزار واحد بیت کوین ،فروش استقراضی ) (Short Sellگرفته و همان
 3۱هزار واحد بیت کوینی که سبب اخالل در ترا شده هم باعث شده تا لونا با
مشدل اساسی مواجه شود .خود بنیاد لونا هم بیت کوینهایش را بکه بکازار
عرضه کرد و این امر باعث شد قیمت بیت کوین با شتاب زیادی کاهش پیکدا
کند .با این تفاسیر ،سقوط این رمز ارز در زمان رکود عمومی بازار رمز ارزهکا
رخ داد؛ درست زمانی که بسیاری از ارزهای دیجیتال تنکهکا در عکرض 34
ساعت ،تا یکچهارم از ارزش خود را از دست دادند.
نتیجه گیای
به هرروی ضعف در ترا و به مشدل خوردن شبده لونا که در این مقاله سعکی
شد تا به دالیل آن پرداخته شود ،چندین پیام مهم و اساسی دارد:
در شرایط کنونی موسسات نمیگذارند بیت کوین به عنوان پشکتکوانکه
•
یک دارایی باشد.
کلیه استیبل کوینهای غیر متمرکز زنگ خطری را در گکوش خکود
•
حس میکنند.
دستداری هماهنگ و واضحی در بازار صورت گرفته است ،از ایکن رو
•
نیروهای هماهنگ کماکان دست برتر را در بازار دارند.
در نهایت یادآوری این مطلب به طرفداران که این بکازار ،عکلکیکرغکم
•
سودآوری و جذابیت باال دارای ریسک باالیی است.
تنابع:
https://medium.com/@0xventures/luna -strongfundamentals-or-a-strong-fundamentally-drivennarrative-9bbb9be9c9f
https://www.coindesk.com/markets/2022/05/11/terras
-luna-drops-to-under-8-after-90-weekly-plunge/
https://mahdirajabi.com/blog/bitcoin-technical-analysis
-10-may-2022
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صورت خسارت پرداخت شده به بیمهشدگان بازگردانده میشود .در
سال  ،911۷این مبلغ ساالنه حدود  94میلیارد دالر استرالیا اسکت.
از این مجموع ،تقریبا  92درصد یا  9.4میلیارد دالر استرالیا توسکط
بیمه شدگانی دریافت می شود که به گفته شورای بیمه استکرالکیکا،
ادعایی را جعل کردهاند .هزینههای تحمیکل شکده تکوسکط ایکن
کالهبرداری ها بر عهده بیمه گذاران صادق است که حکق بکیکمکه
بیشتری میپردازند .باری که بر دوش شهروندان قانونمند و تکجکار
وارد می شود ،مانعی برای رقابت اقتصادی است .انکجکمکن بکیکمکه
استرالیا ) (ICAادعا میکند که کالهبرداری ۷2 ،دالر استرالیکا بکه
هزینه هر یک از بیمهنامههای عمومی صادر شده در استرالیا اضافکه
می کند ،به طوری که هر خانواده به طور متوسط ساالنه بکیکش از
 422دالر استرالیا در پرداخت ادعاهای تقلبی هزینه میکند [.]4

تقلب در بیمه
به هر عملی که به قصد تضعیف فرآیند بیمه انجام شکود ،ککالهکبکرداری
بیمهای گفته میشود .این کالهبرداریها میتواند توسط مشتریان بیکمکه،
کارکنان بیمه ،واسطهها یا ارائه دهندگان خدمات انجام شود .تقکلکبهکای
بیمه ای در همه رشتههای بیمه ای متنوع و رایج است .تقلبات بکیکمکه ای
منجر به افزایش حق بیمه مشتریان صادق میشود و به وجهه و شکهکرت
بیمهگران نیز آسیب میرساند .مشدل عمده این است که شناسایی تقلکب
بیمه ای دشوار است و تخمین زده می شود که تعداد موارد تقلکب کشکف
شده تنها درصد کمی از موارد واقعی را نشان میدهد .تقلب بیمهای یکک
نگرانی بزرگ است که ی نفعان مختلف بیمه از جکملکه بکیکمکه گکران،
قانونگذاران و انجمن های بیمه تالش هماهنگ و بسکیکار زیکادی بکرای
جلوگیری از تقلب انجام میدهند]9[ .



تاثیا تقلبات بیمهای-تاور جهانی

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود را به عنوان یدی از ستکون هکای اصکلکی
جامعه تثبیت کرده است و بررسی مساله تقلب و کالهبرداری در بکیکمکه
حائز ندات بسیار ارزنده علمی و عملی خواهد بود .زیرا ایجاد خسارتهای
ساختگی و تقلبی و دریافت وجوهات و مبالغ هنگفت از شرکتهای بیمه،
سبب وارد آمدن ضررهای مادی و معنوی به شرکتهای بیمه شده اسکت.
تقلبهای بیمه ای نیز از مسائل مهم و خسارتزا برای شرکتهای بیمه و
بیمهگذاران ،در تمامی رشتههای بیمهای میباشد .تقلب بیمهای پدیدهای
نگران کننده و گسترده در بسیاری از کشورهاست که ساالنه دهها میلیکارد
خسارت وارد میکند.


در اروپا در سال  329۷تقریبا  3.۱میلیارد یورو ادعاهای تکقکلکبکی
شناسایی شده است .همچنین برخی از بیمهگران در کشکورهکای
اروپایی میزان تقلب کشف نشده را نیز تخمین مکی زنکنکد .بکدیکن
ترتیب ،با ترکیب ارقام موجود برای تقلبهای کشف شده و کشکف
نشده در کشورهای اروپایی ،تخمین زده میشود که در سال 329۷
در حدود  92میلیارد یورو ادعای تقلبی در اروپا وجود داشته اسکت
[.]3



بر اساس گزارش بررسی تقلب در ادعاهای جهانی در سکال 329۷
توسط گروه بیمه اتدایی آمریدا ،سه تا چهار درصد از کل ادعاها ،یا
یک مورد از  22ادعا ،تقلبی است .آسیا یدی از مناطق با بیشتکریکن
درصد ادعاهای تقلبی ( که در حدود چهار درصد از کل ادعاهای آن
تقلبی است) است [.]2



در ایاالت متحده آمریدا ،ائتالف علیه کالهبرداری بیمه  ،یک اتحاد
ملی از گروه های مصرف کننده ،سازمانهای مکنکافکع عکمکومکی،
آژانسهای دولتی و بیمه هایی که به جلوگیری از تقلب بکیکمکه ای
اختصاص دارند ،تخمین میزند که تقلب بیکمکه ای حکداقکل 42
میلیارد دالر در سال از مصرفکنندگان آمریدایی میگیرد [.]9



در استرالیا تقریبا  42تا  4۱درصد از حق بیمه پرداختی هر سال به

اداره جرایم بیمه آفریقای جنوبی تخمین میزند که در سال ،3291
تقریبا  32درصد از  3.44میلیارد دالر پرداخکت شکده در مکورد
خسارت های بیمه کوتاه مدت ممدن است به طور تقلبی پکرداخکت
شده باشد .این موضوع برای بازار آفریقای جنوبی  41۷.49میلیکون
دالر هزینه داشته است]۱[ .

بدین ترتیب با توجه به هزینه های هنگفتی که هرساله از طریق تقلبات بر
صنعت بیمه تحمیل می شود ،کشورهای مختلف از روشهای مخکتکلکفکی
برای پیشگیری و کشف تقلب در این صنعت استفاده میکنند.
سیستم کشف تقلب در کشورهای مختلف
به دلیل اهمیت کشف تقلب ،بیمه گران در کشکورهکای مکخکتکلکف ،بکه
رویدردهایی فعال برای شناسایی ادعای خسارت اصیل و حقیقی و ارائکه
خدمات سریع برای این خسارتها نیاز دارند و در عین حال ،ضرورت دارد
که افراد را از ثبت ادعای خسارت نادرست و غیر واقعی (متورم) بازدارند،
کشف چنین ادعای خساراتی به انکدازه ارائکه خکدمکات سکریکع بکرای
خسارت های واقعی مهم است .در این راستا رویدردهای مختلکفکی بکرای
پیشگیری و کشف تقلب در بسیاری از کشورهای دنیا پیاده سکازی شکده
است .پس از بررسی سیستم کشف تقلب در  23کشور مختلف در گزارش
پژوهشی تحت عنوان »ساختارهای کشف تقلب بیمهایی در کشکورهکای
منتخب [  ،« ]9مشاهده کردیم که کشورها از روشهای مخکتکلکف بکرای
پیشگیری و کشف تقلب در صنعت بیمه استفاده میکنند .به طور ککلکی
میتوان این روشها را به پنج دسته اصلی زیر تقسیم کرد:
•

گروههای تحقیقاتی اختصاصی

•

همداری با سازمانهای مجری قانون

•

ارائه آموزشهای تخصصی مبارزه با تقلب

•

استفاده از فناوری و تجزیه و تحلیل دادهها

•

پایگاههای اطالعاتی برای تبادل اطالعات

در جدول  ،9نتایج حاصل از بررسی راههای بهکارگیری کشف تقلکب در
 23کشور مختلف جمعآوری شده است .همچنین در این جکدول سکال
شروع فعالیت مبارزه علیه تقلب بیمه ای برای برخی کشورها نکیکز آورده
شده است [.]9

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
گاوههای
تحقیقاتی
اختصاصی

9

همکاری با
طازتانهای
تجای قانون

9

بلژیک

۲

باانسه

۳

طوئد

-

۰

ناوژ

-

ارائه آتوزشهای
تخصصی تبارزه
با تقلف

-

اطتفاده از
بناوری و تجزیه
و تحلیل دادهها

پایگاههای داده
باای تبادل
اطالعات

-

-

-

-

-

۲۴۴۱

۵

دانمارک

-

-

-

۶

بنالند

-

-

-

۱

آهمان

-

-

-

۹

ایاهند

-

۱

کاواطی

-

۱۴

اطلوونی

-

۱۱

اطپانیا

-

-

۱۲

هلند

-

-

۱۳

بایتانیا

۱۰

ایتاهیا

۱۵

روطیه

۱۶

ههستان

-

-

۲۴۴۲

-

-

-

۲۴۱۱

-

۲۴۱۶
۲۴۴۶

-

-

-

-

۲۴۱۲

-

-

۱۱

تاکیه

-

-

۱۹

پاتقال

-

-

۱۱

گانزی

۲۴

طنگاپور

۲۱

ژاپن

-

۲۲

تاهزی

-

۲۳

هنگ
کنگ

۲۰

چین

۲۵

کاه
جنوبی

۲۶

تایوان

۲۱

هند

۲۹

آتایکا

۲۱

بازیل

۳۴

اطتااهیا

۳۱

آبایقا

-

۳۲

تااکش

-

جمع

-

-

۲۴۴۳

-

-

۱۱۹۱

-

-

طال شاوع به
انجام بعاهیم در
زتینه کشف
تقلف

۲۴۴۶
۲۴۱۲
-

-

۲۴۴۶

-

-

۱۱۹۴

-

۱۱۱۶

-

-

-

-

۲۴۴۳
-

-

-

-

۲۴۴۰

۱۱۱۶
-

-

۱۱

-

۱۱

۲۴۴۳
۱۱۱۲

۱۵

۱۱

-

۲۴۴۹

-

۲۴۱۶
۱۳
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همانطور که از جدول  9قابل مشاهده است ،در کشورهایی مثل بریتانیکا،
هنگ کنگ ،کره جنوبی و آمریدا از تمام راهدارهای شناخته شده کشکف
تقلب استفاده شده است .این موضوع نشان میدهد که این کشورهکا بکه
پیشگیری و کشف تقلب در صنعت بیمه اهمیت بسکیکاری مکی دهکنکد.
مناسب است از سیستم کشورهای پیشرو در این عرصه ،برای کشف تقلب
در ایران نیز الگوبرداری شود .همچنین ،از جدول فوق قابل مشاهده است
که موضوع تقلب ،سال های زیادی است که مورد توجه قرار گرفته اسکت.
شدل  ،9درصد فراوانی انواع راهکارهای کشف تقلب در کشورهای آسیایی
و اروپایی را نشان میدهد .از شدل  9نتیجه میگیریم که در کشکورهکای
اروپایی راهحل »همداری با سازمانهای مجری قانون« و در کشکورهکای
آسیایی راهحل »استفاده از فناوری و تجزیه و تحلیل داده« بیشتر مورد
استفاده قرار گرفته است .عالوه بر راه حلهای بیان شده ،راههای خکاص
دیگری نیز برای کشف تقلب در برخی کشورها وجود دارد ،به طور مثکال
میتوان موارد زیر را نام برد:
 استخدام کارآگاه در چین
 ایجاد سیستمهای اطالعاتی و گزارشدهی در چین
 جایزه برای گزارش تقلب در سنگاپور ،آمریدا و استرالیا
 نظرسنجی برای شناسایی گرایشهای شهروندان به تقلب در برزیل
 لحاظ کردن مجازات سنگین در مراکش
اقداتات صنعم بیمه ایاان جهم شناطایی و کشف تقلف

در صنعت بیمه ایران نیز اقداماتی توسط بیمه مرکزی ج .ا .ایران و بخش
خصوصی جهت شناسایی و کشف تقلب صورت گرفته اسکت .از جکملکه
اقدامات بیمه مرکزی ج .ا .ایران عبارتاند از:
 راه اندازی کارگروههای شناسایی و کشف تقلب
 حمایت مراجع قضایی
 تجمیع داده ها به منظور شناسایی و کشف تقلب
 آموزش
 مشوقها جهت شناسایی تقلبات
 تنظیم آیین نامه

باخی قوانین صنعم بیمه ایاان جهم کشف تقلف

طبق گزارش ارائه شده توسط بیمه مرکزی جمهکوری اسکالمکی ایکران:
تصادفات ساختگی یدی از جرائم مرتبط با بیمه شخصثالث است که بکار
مالی زیادی را برای شرکتهای بیمه ایجاد میکند .بنابرایکن ،مکاده 99
قانون بیمه شخص ثالث با تشخیص این جرم به متخلفان هشکدار داده
است .امروزه با الدترونیدی شدن بخشهای صدور بیمه نکامکه و ثکبکت
خسارت های پرداختی در سامانه سنحاب ،متخلفان و متقلبان در کمترین
زمان ممدن به مجازات خواهند رسید .ماده  99قانون بیمه شخص ثالکث
بیان می کند که هرکس با انجام اعمال متقلبانه ماننکد صکحکنکه سکازی
ساختگی تصادفات ،تعویض خودرو و یا ایجاد خسارت عمدی ،وجوهی را
بابت خسارت دریافت کند ،به حبس تعزیری درجه شش و جزای نکقکدی
معادل دو برابر وجوه دریافتی ،محدوم خواهد شد .شروع به جرم منکدرج
در این ماده عالوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجکازات
اسالمی ،مستوجب جزای نقدی درجه  ۱نیز میباشد.
اهگوریتمهای دادهکاوی باای کشف تقلف در صنعم بیمه درتان

در سالهای اخیر تالش های بسیاری در زمینه ارائه روشهای دادهککاوی
برای کشف تقلب در بیمه درمان انجام شده است .تا کنون سیستمهایکی
برای پردازش ادعاهای خسارت الدترونیدی انجام شده است به طوری که
به صورت اتوماتیک داده های ادعا خسارت را مرور و حسابرسی کنند .این
سیستمها برای تشخیص روشهای تقلب ،صورتحساب نامناسب ،ادعاهای
تدراری و خدمات بدون پوشش پزشدی طراحی شدهاند .قابلیت تشخیص
تقلب این سیستم ها محدود است زیرا تشخیص تقلب عمدتا به قکوانکیکن
ساده از پیش تعریف شده توسط کارشناسان حوزه متدی است .به منظور
دستیابی روش های کشف تقلب موثرتر ،اخیرا بسکیکاری از مکحکقکقکان
روش های ضدکالهبرداری پیچیده تری مبتنی بر دادهکاوی ،یکادگکیکری
ماشین و دیگر روشهای تحلیلی ارائه دادهاند .این روشهای جدید دارای
مزایای عمده ای مانند یادگیری خودکار الگوی تقلب از دادهها ،تشخیکص
احتمال تقلب برای هر مورد و تشخیص نوع جدید تقلب هستند که باعث
ایجاد روش موثری با دقت بیشتر ،کاهش هزینه و کاهش زمان محاسباتی
گردیده است.

شکل  .۱درصد بااوانی انواع راهکارهای به کار گابته شده کشف تقلف درکشورهای اروپایی و آطیایی
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برای پیادهسازی این الگوریتمهای دادهکاوی کارا در زمینه بکیکمکه درمکان،
عوامل و شرایط بسیاری حائز اهمیت است که باید در نظر گرفتکه شکود .از
جمله اینده داده های حاصل از بیمه درمان دارای ویژگی های پیکچکیکده ای
هستند که این امر باعث شده که کار با این دادهها بسیار دشوارتر شود که از
آن جمله میتوان عدم توازن دادهها ،حجم دادهها ،ناهمگن بودن دادههکا را
نام برد که این امر خود مستلزم تمیز کردن دادهها ،انتقال دادهها ،انکتکخکاب
ویژگی ها مناسب و تجزیه و تحلیل کالن دادهها است .همچنین نوع تقلب از
منظر افراد مرتدب تقلب و تخلف ،در بیمه درمان بر اساس گزارش بسیاری از
منابع به چهار دسته تقسیم میشود :ارائه دهنده خدمات ،مشتریان بکیکمکه،
کارکنان بیمه و تقلب گروهی که این موضوع در انتخاب الگوریتم دادهککاوی
بسیار مهم است
داده کاوی یک فرآیند است ،یدی از روش های کشف دانکش ،بکرای کشکف
مدلهای مفید در داده هایی که احتما ًال در آینکده مکورد اسکتکفکاده قکرار
می گیرند ،که قبالً دیده نشده اند و به راحتی قابل درک هستنکد .شکدکل 3
داده کاوی را به عنوان بخشی از فرایند کشف دانش از پایگاه های داده نشان
میدهد]۷[ .

شکل  .۳بااوانی تقاهههای تنتخف به تفکیک طال

شکل  .۰نمودار تیله ای بااوانی انواع تقلف

تنابع
شکل  .۲باآیند داده کاوی

روشهای مختلفی برای داده کاوی وجود دارد که از جکملکه ایکن روشهکا
عبارتاند از :روش درخت تصمیم ،جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتکیکبکان،
نایو بیز ،شبده عصبی و غیره [  .]4پس از مرورنظاممند به  932مقاله بکیکن
سالهای  911۱و  3239در گزارش پژوهشی تحت عنوان »مرور نظاممنکد
برالگوریتمهای دادهکاوی مورد استفاده برای کشف تقلب در رشتههای بیمکه
درمان [  « ]1در این راستا توانستیم مزایا و معایب این روشها را بکررسکی
کنیم و نتایج ارزنده ایی بدست آوریم .فراوانی مقاله های مورد بکررسکی بکه
تفدیک سال در شدل  2نشان داده شده است .همانطور که از این نکمکودار
قابل مشاهده است ،می توان گفت تعداد تحقیقات انجام شده در سکال هکای
اخیر در زمینه کشف تقلب بیمه در حال افزایش است و این نشان از اهمیت
موضوع و توجه بیش از پیش به ظرفیتهای علم داده در تصمیم گیکری هکا
میباشد.
فراوانی نوع تقلب براساس طبقه بندی انجام شده در شدل  4گکزارش شکده
است .از شدل زیر نتیجه می گیریم که بیشترین نوع تقلب مکورد بکررسکی،
تقلب ارائه دهندگان خدمات مثل پزشک ،بیمارستان ،شرکت های آمبوالنس
و آزمایشگاهها میباشد .چون کشف تقلب توسط ارائه دهندگان خدمات یک
موضوع مهم برای بهبود کیفیت و امنیت در سیستم مراقبت های بهداشکتکی
است .همچنین کشف تقلب گروهی و تقلب کارکنان بیمه بسیکار مکحکدود
مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که چنین تحقیقاتی برای جلوگیری از
عواقب شدید تقلب گروهی میتواند بسیار مفید باشد.

[1] Information paper on Insurance fraud, Association
of Kenya Insurers, 2021.
[2] Insurance Fraud: not a Victimless Crime, Insurance
Europe, 2019.
[3] The Fight against Insurance Fraud Singapore, Crawford& Company.
[4] T. Baldock, “Insurance Fraud,” Trends & issues in
crime and criminal justice no. 66. Canberra: Australian
Institute of Criminology, 1997.
[5] Supervisory Responses to Fraud,” Access to Insurance Initiative , 2018.
[ ]9در کشورهای منتخب ،پژوهشدده بیمه .9422 ،پ.رحیمخانی ،م.مهنکاز
منطقی پور ،ساختارهای کشف تقلب بیمهای.
[7] Gera, Ch., Joshi, K. (2015). A Survey on Data Mining
Techniques in the Medicative Field. International Journal of Computer Applications (0975-8887), 113(13).
[8] Sharma, A., Panigrahi, P.K. (2012). A Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data Mining Techniques. International Journal of Computer Applications (0975-8887), 39(1): 37-47.
[  ]1پ .رحیم خانی ،م.مهناز منطقی پورمرور نظاممند بر الکگکوریکتکم هکای
دادهکاوی برای کشف تقلب در رشتههای بیمه درمان .پژوهشدکده بکیکمکه،
9422


پایسا رحیمخانی و تهناز تنسقی پور ،پژوهشکده بیمه
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مصاحبه با خانم افسانه حاتمی :مدیر ریسک و
اکچوئری بیمه سرمد

همانطور که میدانیم برای انجام محاسبات اکچوئری ،اکچوئر میبایست با
ماهیت کسب و کار و رشته ای که محاسبات آن را انجام می دهد آشنا
باشد .برای مثال از پوشش های بیمه ای قابل ارائه و شرایط پرداخت
خسارت و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در هر یک از رشته های
بیمهای مطلع باشد .ضمن اطالع از پوششهای بیمهای میبایست دادههای
الزم برای تجزیه و تحلیل را جمع آوری نموده و لذا یک اکچوئر
می بایست با آماده سازی داده ها جهت تجزیه و تحلیل و برآورد نرخ ها و
آئین نامه های رشته مذکور آشنایی داشته باشد .از دیگر مواردی که الزم
است اکچوئر به آن ها اشراف داشته باشد روش ها و نرم افزارهای آماری،
توزیع های آماری ،نحوه محاسبه خایر و کفایت آن ها ،توانگری مالی،
روش محاسبه سود مشارکت ،صورت های مالی شرکت های بیمه و سود و
زیان رشتههای بیمهای میباشد.
 -۰چه کارهایی باای ابزایش حوزه بعاهیم یا در جهم خدتم به

 -۱هسفاً شاح کوتاهی از طابقه و کارهای آتوزشی ،پژوهشی و
اجاایی تان باای خوانندگان بیان بفاتائید.
اینجانب افسانه حاتمی هستم .مدرک لیسانسم را در رشته آمار از دانشدده
علوم دانشگاه رازی کرمانشاه اخذ نموده و در سال  9212در رشته علوم
محاسبات و برنامه ریزی بیمه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشدده بیمه
اکو دانشگاه عالمه طباطبایی فارغ التحصل شدم .تا قبل از سال  9212در
شرکت بازرگانی به عنوان کارشناس بازرگانی خارجی مشغول به فعالیت
بودم اما بعد از فارغ التحصیلی ،از سال  9212تا آبان ماه  921۷به عنوان
اکچوئر داخلی در شرکت بیمه رازی و از آ رماه  921۷تا کنون به عنوان
مدیر ریسک و اکچوئری بیمه سرمد مشغول فعالیت هستم.
هم زمان با فعالیت در شرکت بیمه ،در دوره های مختلفی همانند دوره
مدیریت عالی کسب و کار ) (DBAاز دانشگاه تهران ،دوره آموزشی تربیت
مدیر ارشد ریسک ) (Chief Risk Officerدر صنعت بیمه و تحلیل
صورت های مالی و  ....شرکت کردم .در سال  9211نیز پروانه اکچوئر
رسمی بیمههای زندگی را از بیمه مرکزی دریافت نمودم.
 -۲با چه شاخههایی از اکچوئای بیشتا آشنایی داشتهاید.
با توجه به اینده از سال  9212به عنوان اکچوئر داخلی بیمه های اشخاص
شرکت بیمه رازی مشغول به فعالیت بودم در زمینه محاسبات انواع
بیمه های زندگی ،مستمری و نرخ گذاری درمان و حوادث کار کردم و از
آ ر سال  921۷تا کنون هم عالوه بر مدیر ریسک به عنوان اکچوئر داخلی
بیمه های زندگی و غیر زندگی هم با محاسبات انواع بیمه های زندگی و
مستمری و هم نرخ گذاری رشته های بیمه ای غیر زندگی ،محاسبه خایر
موضوع آیین نامه شماره  ۱4شورای عالی بیمه ،توانگری مالی آشنایی
داشته و مطالعاتی در خصوص  ORSAنیز داشتهام.
همچنین در کنار اکچوئری شرکت های بیمه  ،ارزیابی تعهدات پاالیشگاه
نفت تهران برای سال های  9219و شهریور  921۷را انجام داده ام.
 -۳عالوه با رشته اکچوئای ،به اکچوئای ها آشنایی با چه حوزه
های دیگای را پیشنهاد تی کنید.

این رشته در صنعم بیمه انجام داده اید؟
تالش در جهت افزایش سطح اطالعات خود در زمینه های مختلف و
همچنین پیاده سازی محاسبات صحیح اکچوئری در سیستم برنامه صدور
و همچنین به کارگیری و آموزش فارغ التحصیالن رشته مذکور نمودهام .با
توجه به موضوع پایان نامه ،به صورت تخصصی بر روی موضوع سیستم
های پاداش و جریمه برای بیمه های اتومبیل کار کردهام.
 -۵یکی از اهداف انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان باگزاری
آزتون های تخصصی اکچوئای اطم ،به نظا شما اتکان چنین
کاری وجود دارد؟
با توجه به شرایط کنونی تحریم امدان برگزاری آزمون های تخصصی
بین المللی در کشورمان وجود ندارد ،همانطور که مستحضرید بیمه
مرکزی در سال های اخیر مبادرت به برگزاری آزمون اکچوئر رسمی و
اعطای مجوز نموده است اما با توجه به مشدالتی که در فرآیند و شیوه
آزمون کتبی و مصاحبه وجود دارد ،آزمون ها دارای استاندارد الزم نبوده و
مدرک اخذ شده دارای اعتبار بین المللی نمی باشد .بنابراین چنانچه
انجمن محاسبات بیمه و مالی بتواند چنین کاری را انجام دهد کمک
بزرگی جهت ارتقا دانش اکچوئری خواهد کرد.
 -۶آینده این تخصص را در ایاان چگونه تی بینید؟
از حدود سال  9212با توجه به الزام بیمه مرکزی در خصوص بدارگیری
اکچوئر داخلی در شرکتهای بیمه و تائید صالحیت بر اساس مصاحبههای
انجام شده در سال مذکور و بعدها ابالغ آئین نامه  12بیمه مرکزی در
جهت اعالم اکچوئر داخلی به عنوان کارکنان کلیدی شرکت بیمه و
همچنین از سال  9211الزام بدارگیری اکچوئر رسمی ،کمک شایانی به
ارتقاء اکچوئری شد .باتوجه به این که بیشتر اکچوئرهای داخلی در قسمت
بیمه های اشخاص به کار گرفته شدند و باتوجه به اعتماد و استفاده ای که
از اکچوئرها در این حوزه شد می توان گفت که اکچوئرها در بخش بیمه
های زندگی با وجود پیچیدگی رشته مذکور موفق عمل کرده اند .اما در
بخش بیمه های غیر زندگی اکثر اکچوئرها به دالیلی نظیر آنچه در ادامه
آمده است به جایگاه مطلوب خود دست نیافتهاند.
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نبود یا کمبود اطالعات و دادههای ککافکی در شکرککت بکیکمکه:
اکچوئرهایی در شرکتهای بیمه ای با قدمت نه چندان زیاد با نبکود
و یا کمبود اطالعات و داده های خسارت مواجه هستند و به عکلکت
عدم دستیابی به پایگاه دادهای صحیح برای برآورد نرخها با مشدل
مواجه شدهاند.



زیر ساختهای اطالعاتی :عدم درج یا درج ناکافی اطکالعکات بکر
اساس معیارهای اختصاصی و حتی در بسیاری از موارد وضکعکیکت
نسبت خسارت و یا ضریب خسارت برای زیر رشته بکیکمکه ای در
صنعت بیمه ،قابل محاسبه نمی باشد و اطالعات سالنامه آماری حق
بیمه صادره ،خسارت پرداختی و  ...بر اساس گروه بیمکهای ثکبکت
شده است .برای مثال گروه بیمه ای آتش سوزی ،گروه بکیکمکه ای
مسئولیت و غیره و حتی این امدان وجود ندارد که نسبت یا ضریب
خسارت برای آتش سوزی مسدونی ،صنعتی ،غیر صکنکعکتکی ،یکا
مسئولیت ها به تفدیک زیر رشته و یا بدنه اتومبکیکل بکر اسکاس
سواری بارکش و  ...محاسبه شود.



نبود پایگاه آماری در صنعت بیمه.

بنابراین جهت کمک به رشته فوق میبایست زیرساختهای الزم مکهکیکا
شود .از طرف دیگر به دلیل اینده اکچوئری در صنعت بیمه کشور ما بکه
جایگاه مطلوب خود دست نیافته است خیلی از اکچوئرها از اکچوئری بکه
سمت مدیریت بیمههای زندگی کوچ کردهاند .این انتظار از بیمه مرککزی
می رود که برای ارتقا جایگاه اکچوئری در صنعت بیمه همانند بیمکههکای
زندگی و غیرزندگی و یا ریسک ،حقوقی و  ...یک واحد سازمانکی مکجکزا
برای نظارت بر عملدرد فعاالن این حوزه و بررسی و برآوردن نکیکازهکای
قانونی و حرفهای اکچوئرها در مجموعه خود ایجاد نماید.
 -۱آینده انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان را چگونه تی بینید؟ چه
راه هایی باای پیشابم این انجمن در کشور پیشنهاد تی دهید؟

بنده مدتی است که با فعالیتهای انجمن آشنا شدهام و از زحماتکی ککه
دوستان در جهت اعتالی دانش در حوزه اکچوئری در ایکن مکجکمکوعکه
میکشند تشدر میکنم .با توجه به اهداف انجمن محاسبات بیمه و مالکی
ایران ،همچنین کنفرانس ها ،سمینارها و کارگاههای برگزار شده ،تالشکی
که در تهیه خبرنامه انجمن می شود و عملدرد این انجمن آینده خکوبکی
برای انجمن متصور هستم.
-۹در آخا اگا تسلبی یا پیشنهادی دارید هسفا بفاتایید؟

در انتها ضمن تشدر از زمانی که به اینجانب اختصاص دادید باید عکرض
کنم که پیشنهاد من به اکچوئرها این است که جهت رسیدن به جایکگکاه
مطلوب ،اکچوئرها می بایست عالوه بر ارتقا دانش نظری و تجربی ،نتکایکج
تحلیلی خود را به زبان ساده و قابل فهم برای مدیران ارشد ارائه دهکنکد.
همچنین می بایست بسترهایی جهت استفاده از دانش متخصصان خارجی
این رشته توسط متولیان امر فراهم شود .از دستاندرکاران این انکجکمکن
هم تقاضا دارم که با توجه به این که این انجمن یک انجمن آکادمیکک و
مرکز آن در دانشگاه شهید بهشتی است ،انجمن کوشش هر چه بیکشکتکر
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خود را برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر دانشگاه با صنعت نکمکایکد تکا
ضمن بهره گیری صنعت از دانش روز در این حوزه با ککمکک اسکاتکیکد،
دانشجویان و اساتید هم بتوانند با آنچه که در حوزه اکچوئری در صنعکت
بیمه و شرکتهای بیمه می گذرد آشناتر شوند و این ارتکبکاط هکر چکه
ملموستر و واقعیتر شدل گیرد.


تصاحبه از باطمه نصیای ،شاکم بیمه رازی

کار با نرم افزار کلیک ویو

در یادداشت شماره  99یاد گرفتیم که چگونه یک فایل داده در کلیکویو
فراخوانی کنیم .در مطلب این شماره می خواهیم با نحوه استفاده از چنکد
ابزار در کلیکویو آشنا شویم.
فرض کنید همان دادههای مربوط به خسارتهای واقع شده در رشتههای
مختلف بیمه برای شرکت های بیمه ای فعال در ایکران از آدرس زیکر
فراخوانی شده است:
https://isp.irc.ac.ir/CourseStudyCompany/Index

یادآوری می کنیم که این فایل داده شامل چهار متغیر »رشته«» ،تاریخ«،
»شرکت« و »خسارت واقع شده« است.
ابزار  Listboxبرای نمایش فهرست مقادیر یک متغیر استفاده میشکود.
در فایل داده های مورد بررسی متغیرهای رشته ،تکاریکخ و شکرککت را
می توان با این ابزار نمایش داد .برای این کار نخستین آیدون سمت چک
در نوار ابزار که در تصویر زیر آمده است را انتخاب میکنیم

با این کار پنجرهای مانند شدل زیر نمایان میشود.
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مالحظه میکنیم که در قسمت  Fieldنام متغیر »تاریخ« درج شده است.
برای تغییر آن کافیست در همین قسمت متغیر مورد نظر را انکتکخکاب
کنیم .به عنوان مثال اگر متغیر »رشته «را انتخاب کرده و  OKبزنیم ،در
صفحه خروجی زیر نمایان میشود:

برای تغییر فونت عنوان در همین تصویر باال اگر روی گزینه  Fontفشکار
دهید امدان تغییر فونت ،سبک فونت و اندازه آن فراهم است .برای نمونه
به صورت زیر تنظیم کنید:

فهرست مورد نظر آماده بهره برداری است اما ممدن است تمایل داشکتکه
باشید ظاهر این منو کمی اصالح شود؛ مثال چون متن فارسی است بهتکر
است راستچین شود ،یا آنده نماد رهبین از باالی جعبه برداشته شود ،یا
آنده فونت نوشته ها تغییر کند ،اندازه آن درشکت تکر شکود یکا عکنکوان
کامل تری برای باالی جعبه درج شود .همه این موارد در همان پکنکجکره
اولیه که فقط اسم فیلد را تغییر دادیم میسر است .برای آنکدکه پکنکجکره
مذکور را مجددا برای این جعبه بیاوریم کافیست روی نوار باالی همکیکن
جعبه کلیک راست کنیم و گزینه  Propertiesرا بزنیم .در پنکجکره بکاز
شده مواردی که گفتیم را میتوان به صورت زیر تنظیم کرد:
راست چین کردن محتویات جعبه :از تب  Presentationسمت راسکت
بخش  Alignmentبه صورت زیر تنظیمات را تغییر دهید

برای تنظیم فونت محتویات جعبه از تب  Fontاستفاده کنید .گزینههکای
موجود در این قسمت هم شبیه به شدل باال شامل نام فونت ،سکبکک و
اندازه آن است .ما برای مثال از  B Zarو اندازه قلم  93استفاده میکنیم.
با فشار دادن  OKتنظیماتی که در قسمت های مختلف انجام دادیم اعمال
می شوند .عالوه بر این موارد ،قابلیت تغییر اندازه و جابجایی جکعکبکه در
صفحه نرم افزار با استفاده از موس فراهم است .نسخه اصالح شده با توجه
به تنظیماتی که گفتیم به صورت زیر است

راست چین شدن عنوان :از تب  Captionگزینه Caption alignment

را مالحظه کنید و گزینه  Rightرا برای منوی  Horizontalانکتکخکاب
کنید .به عالوه از قسمت  Special Iconsمیتکوان تکیکک  Searchرا
برداشت تا نماد ره بین از باالی جعبه برداشته شود .قابل کر است ککه
نماد ره بین امدان جستجو در فهرست را فراهم میکند و بدیهکی اسکت
که برای مواقعی مناسب است که مقادیر ممدن یک متغیکر یکا تکعکداد
مواردی که در جعبه نمایش داده می شود بسیار زیاد باشد و نکتکوان بکه
صورت چشمی از میان آن ها گزینه مورد نظر را انتخاب کرد .در ایکنکجکا
مقادیر زیادی برای متغیر رشته نداریم و لذا ضرورتی به درج قکابکلکیکت
جستجو وجود ندارد .شدل بعدی این تغییرات را نشان میدهد.



رحیم تحمودوند ،عضو هیات علمی گاوه آتار دانشگاه بوعلی طینا
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برگزار شد .مشخصات این سخنرانیها ،به شرح جدول زیر است.

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 ،سه سخنرانی علمی و یکک سکخکنکرانکی
کاربردی در حوزه بیم سنجی و ریاضیات مالی در سه ماهکه اول سکال
 9429در بستر نرم افزار ادوب کاندت به آدرس
194.225.24.96/marasem-riazi

نوع سخنرانی

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


طاغا حیدری-دانشگاه شهید بهشتی

سخنران

عنوان

تاریخ

سارا سادات موسوی

طراحی یک بیمه مراقبت بلند مدت با
تعیین طول قرارداد و مزایای قابل

 ۷اردیبهشت ۱۰۴۱

دانش آموخته بیمسنجی دانشگاه شهید بهشتی
سخنرانی علمی

مطابق روال گذشته سخنرانی های علمی در اولین چهارشنبه هر مکاه و

حسن داداشی
عضو هیات علمی دانشگاه تحصیالت تدمیلی علوم
پایه زنجان

Post-retirement Portfolio
Management for Pension
Funds in Defined Contribution
Plan

 ۱۱خرداد ۱۰۴۱

گزارش همایشهای برگزار شده

در این سمینار که در روزهای چهارشنبه و پکنکج شکنکبکه  34و 31
اردیبهشت  9429به صورت مجازی برگزار شد چند مقاله مکرتکبکط بکا
حوزههای بیمه و مالی به شرح زیر ارائه شد:
عنوان

طخناان

برآورد ارزش در معرض خطر بر اساس رویدرد فراتر از آستانه و مدل

فاطمه علیزاده

قیمت گذاری محصوالت بیمه زندگی متصل به دارایی با استفاده از
مدل بندی مرگ و میر فازنوع و دارایی پایه ی جهش−پخش

محمد حسین
نژادحقیقی

تاثیر شوک های وارد بر افراد بر مدل بندی مرگ و میر

عطیه عرب بیگ

گردهمایی شورا و کمیتههای انجمن بین المللی بیمسنجان در مکاه مکی
 3233در شهر بروکسل برگزار گردید .در این گردهمایی که بکه صکورت
ترکیبی (حضوری-مجازی) برگزار گردید در حدود  222نکفکر شکرککت
کننده از کشورهای مختلف مشارکت داشتنکد .شکرککت در بکرخکی از
جلسه های این همایش برای همه شرکت ککنکنکدگکان فکراهکم بکود .از
کمیتههایی که در این گردهمایی مشارکت داشتند به شرح زیر بود:
 کمیته آموزش
 کمیته حسابداری بیمه
 کمیته حسابداری مستمریها
 کمیته حرفهگری
 کمیته قوانین بیمهای
 کمیته دستیاری و توصیه
 کمیته استانداردهای بیمسنجی
 کمیته مالی و حسابرسی
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کنفرانسها و رویدادهای آتی

کنگره بین المللی بیم سنجان در بهار سال آینده در شهر سیدنکی کشکور
استرالیا برگزار میگردد .این رویداد به صورت ترکیبی (حضوری-مجکازی)
برگزار میگردد.
در این کنگره جلسه ها و سخنرانی های بسیار متنوعی ارائه خواهد شد ککه
در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
 بحث پیرامون نتایج مورد انتظار IFRS17
 بحث پیرامون درسهایی که میتوان از همهگیری کرونا برای مدیریت
پیشامدهای مشابه در آینده داشت
 بحث پیرامون تاثیر رشد فزاینده آسیا در خدمات مالی در مکقکیکاس
جهانی
 بحث پیرامون پیری جمعیت و مشدل ارتباط بین نسلی
 بحث پیرامون هوش مصنوعی و تاثیر آن بر صکنکایکع و خکدمکات و
مشدالت و چالشهای همراه آن
 بحث پیرامون حرفه گری و مشدالت آن و پاسخ به آنها
 بحث پیرامون چشم انداز خدمات مالی از منظر رفتار مشتریان
 نشست چالش های تغییرات آب و هوایی و نقش بیم سنجی در آن.
در این کنگره بیش از  ۱22سخنران از کشورهای مختلف دنیا حضور پیکدا
می کنند و فرصت مغتنمی برای تبادل نظکر و کسکب آگکاهکی دربکاره
جنبههای مختلف بیم سنجی و استفاده از تجربه دیگران است .برای کسب
آگاهی بیشتر در زمینه این کنگره میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.actuaries.asn.au/microsites/ica2023
یدی از ویژگیهای قابل توجه برای عالقهمندان مشارکت در این ککنکگکره،
کمک هزینه ای هست که برای شرکت کنندگان واجد شکرایکط در نکظکر
گرفته شده است .این کمک هزینه شامل حق ثبت نام و هزینه مسکافکرت
برای کسانی است که تمایل دارند به صورت حضکوری در ایکن رویکداد
شرکت کنند .عالوه بر این برندگان این بورسیه میتوانند در صورت تمایل
به مشارکت مجازی در این رویداد هزینه ثبت را از محل ایکن بکورسکیکه
تامین کنند .شایان یاد است که هزینه های ثبت نام در این رویداد بسکیکار
باالست به طوری که حداقل هزینه مشارکت مجازی در حدود  992دالر
استرالیاست .برای آگاهی از شرایط این کمک هزینه از آدرس زیر استفکاده
کنید:
https :/ /www.a ctua r ie s .or g/IA A /Docum ents /
CMTE_AA/ICA_2023/CriteriaforBursaries_FINAL.pdf


تاتضی اعالباف ،دانشکده بیمه اکو

مجمع عمومی عادی انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در روز جمعه 34
تیر  9429به صورت حضوری در سالن اجتماعات دانشدده علوم ریکاضکی
دانشگاه شهید بهشتی تشدیل می شود .کلیه اعضای پیوسکتکه انکجکمکن
می توانند در این جلسه حضور پیدا کنند .مطابق با آگهی منکتکشکر شکده
دستور این جلسه به شرح زیر است:
 گزارش عملدرد هیات مدیره،
 گزارش بازرس قانونی،
 ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه ها و تصویب تراز مالی سال،
 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار،
 تعیین میزان حق عضویت،
 انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرس.

گروه بیمسنجی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن محاسبات بیمه و مکالکی
ایران در نظر دارند دومین کنفرانس بیمسنجی ایران را در تاریخهای 32-
 34تیر ماه سال  9429برگزار نمایند .عالقمندان به ارائۀ مقالکه در ایکن
کنفرانس ،میبایست چدیدۀ مقاالت خود را تا تکاریکخ  9429۰24۰39از
طریق آدرس ایمیل  ir.actuary@gmail.comارسکال نکمکایکنکد.
محورهای در نظر گرفته شده برای این کنفرانس شامل موارد زیر است:
 قیمت گذاری محصوالت بیمهای،
 بیمههای اتدایی،
 مدلبندی ریسکهای فاجعهآمیز،
 بیمههای درمان،
 توانگری مالی از تئوری تا عمل،
 چگونگی خودکار کردن فرآیندهای بیمهگری،
 محصوالت مدرن بیمهای،
 ارزیابی ریسک
برنامه این کنفرانس در صفحه بعدی قابل مشاهده است.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

17

برنامه دومین کنفرانس بیم سنجی ایران
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اتیاتیمور پاینده ،گاوه بیم طنجی دانشگاه شهید بهشتی
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پاسخ سوال تخصصی اکچوئری شماره ۱6

گزارش برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن
طاعم

طاعم

شاوع

خاتمه
94:22

مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت

94:22

مجازی از
طریق بستر

شماره

تاریخ

92

22
فروردین

99:22

99

 92خرداد

99:22

تکان

پیرو اطالعرسانی قبلی ،در این جلسهها دستور جلسههای مکخکتکلکفکی
مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت که خالصهای از آنچه مورد بحکث قکرار

چهار ینفع در یک شرکت بیمه نام ببرید .برای هر ینفع دو مکوضکوع
مورد اهمیت آن بخش را نام ببرید.
 .1سهامداران شرکت بیمه :برای ایشان توانمندی و سودآوری شرکت
به عنوان دو موضوع مهم تلقی میشود.
 .2بیمه گذاران :برای ایشان توانمندی شرکت در پرداخت خسکارت و
قیمت مناسب برای پوشش بیمه به عنوان دو موضوع مهم تکلکقکی
میشوند.
 .3کارکنان شرکت بیمه :دو موضوع مهم از نظر ایشان شامل اطمینان
شغلی و داشتن درآمد مناسب است.
 .4نمایندگان بیمه :از نظر ایشان محصوالت خوب بیمه ای و مکیکزان
باالی حق کمیسیون به عنوان دو موضوع مهم است.

گرفت در ادامه آمده است.

سوال تخصصی اکچوئری شماره ۱1

گفتگوهای جلسه شماره :92
 آقای دکتر پاینده موضوع برگزاری کنفرانس انجمکن را مکطکرح
کردند و پیشنهاد کردند برای ایجاد امدان مشارکت دانشجویان در

مجموع خسارات یک سال بیمهگر ، S،دارای توزیع زیر است

این کنفرانس در خرداد ماه برگزار شود .همچنین پیشنهاد کردنکد

), U ~ U(0,1

برگزاری کنفرانس به یک تیم واگذار شود که در نهایت با موافقت
اعضاء این مسئولیت به ایشان واگذار گردید.
 آقای دکتر شیبانی موضوع برگزاری مجمع عمومی و انکتکخکاب
اعضای هیات مدیره و بازرس برای دوره بعدی را مطرح کردنکد و
مقرر شد این رویداد در حاشیه دومین کنفرانس بیمسنجی برگزار
شود.

d

S 0.6I{0} S  0.4U

این شرکت اقدام به ارائه قرارداد بیمه با بازپرداخت  22درصد حق بیمه
خالص  Bدر صورت عدم خسارت در سال کرده است.
الف -تابع توزیع خسارت این قرارداد را بنویسید
ب -مقدار


علیاضا عداهتی ،اکچوئا

گفتگوهای جلسه شماره : 99
 آقای دکتر پاینده گزارشی در خصوص جذب حمایت مالی بکرای

معرفی یک کتاب درباره تحلیل دادههای بیمسنجی

برگزاری کنفرانس ارائه کردند و مقرر شد در صورت جلب موافقت
نهایی سندیدای بیمه گران ،دومین کنفرانس بیم سنجی با حمایت
کامل آنها برگزار شود.
 مقرر شد کنفرانس بیمسنجی در تاریخهای  32و  34تیکرمکاه در

ماریو ووتریخ و میخائیل مرز کتابی تحت عنکوان » مکبکانکی آمکاری
یادگیری بیم سنجی و کاربردهای آن« به صورت رایگان و در آدرس زیر
برای عالقهمندان منتشر کردهاند:

دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهکشکتکی بکرگکزار گکردد.

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3822407

همچنین مقرر شد مجمع عمومی در صبح روز جمعکه  34تکیکر

این کتاب در حدود  ۱22صفحه و مشتمل بر یازده فصل اسکت .در 9

برگزار شود.

فصل ابتدای کتاب به مفاهیم آماری چون خانواده توزیعهای نکمکایکی،

 پیشنهاد شد با سایر انجمن های علمی مذاکره شود و در صکورت
موافقت ایشان در ازای درج لوگوی آن ها از حمایت مکعکنکوی و
جذب مخاطب از میان اعضای آنها بهرهمند شویم.


شیاین شعاعی ،دبیاخانه انجمن

نظریه برآوردیابی ،مدل های خطی تعمیم یافته و روشهای بیزی اشکاره
شده است و در فصل های بعدی درباره یادگیری عمیق ،شکبکدکه هکای
عصبی ،پردازش زبان و تحلیل متن بحث شده اسکت .عکالوه بکر ایکن
مثالهای عددی با استفاده از نرم افزار  Rانجام شده است.


رحیم تحمودوند ،عضو هیات علمی گاوه آتار دانشگاه بوعلی طینا
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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 رئوس 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 کر 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.

