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 سرمقاله

 سردبیر

 

 

های ها از تأسیس بانک، بیمه، بازار اوراق بهادار و سیستمدهه

گذرد. در طی این مدت تحوالت بازنشستگی در ایران می

های مربوطه فعالیتزیادی در چرایی و چگونگی انجام 

نقش و  ،هرچه زمان بیشتری گذشتهصورت پذیرفته و 

در انجام  -هرچند کمتر از میزان الزم –ها آکچوئرجایگاه 

 ها بیشتر شده است. این فعالیت

در قرن هفدهم در انگلستان نخستین شرکت بیمه زندگی با 

بدون  2توسط دکتر اشتون 1نام شرکت بیمه عمر و مستمری

پس از تأسیس شد، اما  آکچوئرالدر نظر گرفتن مفاهیم 

دلیل ساده این شرکت  تنها به یک سال 46گذشت 

مبنای ریاضی ها بدون بیمهنرخ حق ت گردید؛سورشک

تر از حد الزم در نظر گرفته شده بود. هرچند صحیح و پایین

یافته با آزمون و خطا و با طی کردن در کشورهای توسعه

مسیری پرهزینه و تکاملی به این نتیجه رسیدند که افرادی 

که برای تمایز با ریاضیدانان و -با توانایی و تخصص ویژه 

نیاز مبرمِ  -نامیدند آکچوئرها و سایرین، آنها را آماردان

پیشبرد کسب و کارشان است، فرصت استفاده از این تجارب 

                                                           
Life Assurance and Annuity Association1 

Assheton2 

ای بسیار اند، با هزینهکه در مقیاس زمانی قرن اتفاق افتاده

 کمتر به کشور ما رسیده است. 

گیری دهه از شکل دودر کشور ایران تنها کمی بیش از 

کز ویژه ی دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد با تمررشته

گذشته است، و عمر به کارگیری اجباری  آکچوئرالبر علوم 

اگر اجباری  –ها های بیمه و سایر حوزهاین افراد در شرکت

رسد. در گذشته به چند سال بیشتر نمی -در کار باشد 

اند که در زمینه محاسبات و کاربرد علوم بزرگانی بوده

 ،خود داشتهتخصص الزم و کافی را در ظرف زمان  آکچوئرال

شان خدمات شایانی انجام های کاری مربوطهو در حوزه

با گذشت زمان و نیاز جدی و روزافزون به  هامروزاند، اما داده

دو  پذیرشو ، روزای و بهی آموزش دیده، حرفههاآکچوئر

درک فراگیرتر از  مبرم به نیاز ،به موقع این موضوع جانبه و

های اندرکاران و مدیران حوزهدست آکچوئرها و سوی 

 . وجود داردمختلف مالی 

اهمیت بسیار دارد. ای و تربیت آکچوئر حرفهپذیرش به موقع 

های به های بازنشستگی و چالشناکارآمدی بنیادین صندوق

وجود آمده در این زمینه در ایران از پیامدهای عدم پذیرش 

ها در صندوقبوده است. اگر به موقع آکچوئرها در این حوزه 

بردند و با پایش سیس از محاسبات آکچوئرال بهره میبدو تأ

اثر تغییرات اقتصادی، جمعیتی و سایر عوامل را  ،مستمر

 وضعیت بهتر از شرایط فعلی بود.  نمودند، قطعاًبررسی می

نبود کچوئرها، آیکی از عوامل اساسی در عدم پذیرش 

آکچوئرها صنعت به  احساس نیاز واقعی و عدم اعتماد

دو سویه در این زمینه و  آموزش و اطالع رسانی باشد.می

ها و نظرات صنعت از سوی نهادی همچنین دریافت خواست

علمی های مناسب و ارائه راهکارهای که توان طراحی راه حل

های یکی از حلقهعملی به نحوی کارآمد را داشته باشد، و 

   رال است. گمشده ارتباط صنعت و محافل آکادمیک آکچوئ
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با توجه به نیاز  "انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران"

، در نظر اطالع رسانی و آموزشدر زمینه  مبرم این حوزه

دارد که با نشر منظم خبرنامه قدم نخست را در معرفی این 

 –ای نه چندان دور نشریات علمیرشته برداشته و در آینده

پژوهشی را نیز در اختیار عالقمندان قرار  –ترویجی و علمی

ای به صورت تخصصی در تاکنون در ایران هیچ نشریهدهد. 

های جسته و چاپ نشده است. تالش آکچوئرالزمینه علوم 

ای هم که صورت گرفته به دالیل مختلف به شکست گریخته

در خصوص انجمن علمی محاسبات بیمه و انجامیده است. 

آن، با توجه به اینکه در همین شماره   هایمالی و فعالیت

ای به این موضوع اختصاص یافته، جهت بخش جداگانه

پرهیز از طوالنی شدن کالم، عالقمندان را به آن بخش 

 دهیم.ارجاع می

افرادی که در حوزه علوم اگرچه سنگ بنای این نشریه را  

اند اما مخاطبین آن تمام گذاشتهآکچوئرال فعالیت دارند، 

هستند و از آنجا که این نشریه تنها  این حوزهقمندان به عال

شود در نظر داریم تا با ها منتشر نمیآکچوئربرای 

این شاخه از دانش را  ،هایی که برای عموم نیز مفیدندنوشته

های وابسته را بیان معرفی کرده و اخبار مرتبط در حوزه

الزم به بیان است که در این نشریه عالوه بر اخبار، . نماییم

اطالعات مناسب و به روز در خصوص این دانش ارائه خواهد 

ها، فهم بودن نوشتهتالش بر آن است که عالوه بر سادهشد. 

م دانمحتوای مطالب نیز پرمعنی باشد. در اینجا الزم می

ری و از تمامی کسانی که انجمن را در گردآو ایتشکر ویژه

اند داشته شماره نخست یاری نمودهپیش تدوین مطالب 

 م.باش

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید...
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 انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی

 دکتر محمدرضا مشکانی

  

های علمی نهادهایی برای حفظ، گسترش، و ترویج انجمن

های ی تأسیس انجمناند. نگاهی به سابقههای علمیاندیشه

دهد که میزان علمی در کشورهای مختلف نشان می

های علمی آن پیشرفته بودن کشور با شمار انجمن

شناسی همبستگی بسیار محکمی دارد. کارشناسان جامعه

های علمی اهمیت بسزایی در ظهور و علم برآنند که انجمن

های وابسته به آنها های جدید علمی و حرفهگسترش رشته

 دارند.

های علمی در اروپا به دوران نوزایی پیدایش انجمنی سابقه

ها در فرانسه به سال ترین انجمنگردد. قدیم)رنسانس( برمی

بنیاد نهاده شدند. انجمن  1585، در ایتالیا به سال 1323

و فرهنگستان علوم فرانسه در  1660پادشاهی لندن در سال 

ها نتأسیس شدند. از آن زمان به بعد شمار انجم 1666سال 

در کشورهای مختلف به تناسب پیشرفتگی علوم و فنون 

 رواج فراوان یافت.

 

های ادبی و ها، انجمنترین انجمندر کشور ما با سابقه

ای نوظهورند. ای پدیدههای علمی و حرفهاند و انجمنهنری

-انجمن ،ی کماما جای بسی شادمانی است که با این سابقه

اند. لهای اخیر به وجود آمدههای علمی پرشماری در طی سا

 اند. ی علوم و فنون مربوط شدهو موجب پیشرفت و اشاعه

ای چندان گری نیز در ایران سابقهاز آنجا که امر بیمه و بیمه

دراز ندارد، در قیاس با سایر کشورهای مشابه، تأسیس 

( با یآکچوئرانجمن محاسبات بیمه و مالی ایران )انجمن 

جای خرسندی است که اکنون این انجمن  تأخیر رخ داد. اما

 فعال شده است.

های نو، ی اندیشهها جای عرضهبنا بر سنت دیرینه، انجمن

تعاطی افکار، و صیقل خوردن پیشنهادها و نظرها هستند. 

تاریخ علم گواه است که اکثر مطالبی که امروزه به عنوان 

شوند در انجمن ها تدریس میمطالب علمی در دانشگاه

ی کار ما اند. در زمینهربوط به آن رشته از علم زاده شدهم

هایی که الپالس و دیگران در )آمار و احتمال( مقاله
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فرهنگستان علوم فرانسه مطرح کردند، فیشر و دیگران در 

ی آمار عرضه داشتند، و انجمن پادشاهی انگلستان در شاخه

من های اخیر بسیاری از نام آوران آمار در انجدر زمان

آمریکایی آمار با همتایان خود در میان نهادند، و در سایر 

ی ساز رشتهها به همین روال کار را ادامه دادند، زمینهانجمن

 ای وسیع یافته است.آمار شد که امروزه گستره

به عنوان علمی ترکیبی از مباحث آمار، احتمال، و  یآکچوئر

های نجمنامور مالی از این قاعده مستثنا نبوده است. ا

در کشورهای بریتانیا، ایاالت  یآکچوئری مشهور در زمینه

-جدید شده یآکچوئرگذار متحده، سوئیس، و غیره نیز پایه

 اند.

ایران فعالیت خود را شروع کرده  یآکچوئراکنون که انجمن 

است، الزم است دست اندر کاران آن انجمن تأملی عمیق در 

آموزش، پژوهش، و کاربرد ی ایجاد تحول در امور زمینه

تجاری علم بیمه داشته باشند. مأموریت و رسالتی را برای 

ای دراز مدت برای عملی ساختن خود تعریف کنند و برنامه

 این مأموریت و رسالت تدوین نمایند. 

گذاری ارتباطی قوی با فرهنگ و باورهای مردم دارد. از بیمه

-ویج فرهنگ بیمههایی در جهت تراین رو الزم است برنامه

تواند گذاری تدوین و اجرا شوند. در این خصوص انجمن می

ای های بیمهها و روشها بوده و به کمک سازمانخالق اندیشه

 ها بپردازد.کشور به اجرای آن

ی هایی دربارهدر راستای آموزش، انجمن الزم است بررسی

 شناخت نیازها داشته باشد و آن نیازها را در قالب ارائه

تواند گو باشد. شناخت این نیازها میهایی معین پاسخدرس

ی پژوهشی دانشگاهها با همکاری انجمن نیز بخشی از برنامه

 تعریف شود.

های دقیق برای سازی نیز مستلزم بررسیترویج و فرهنگ

های الزم به توانند با اجرای برنامهدریافت نکاتی است که می

 ثمر برسند.

های ی جنبهنقشی اساسی در کلیه کوتاه سخن آنکه انجمن 

-می ترویجی، و کار برای بیمه درکشور آموزشی، پژوهشی،

 ایفا کند. توفیق دست اندر کاران آن را خواستارم.تواند 
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 یآکچوئراهمیت و نقش انجمن 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید  -دکتر صابر شیبانی 

 یآکچوئربهشتی و عضو دائمی انجمن تحقیقات 

 استرالیا

 

 یآکچوئرفرصتی پیش آمد تا به بهانه انتشار خبرنامه انجمن 

های علمی در ایران مطالبی را در ارتباط با نقش انجمن

گسترش دانش و معرفت بشری و تعمیق تفکر علمی در نظام 

گیری کشور با مخاطبان فهیم این خبرنامه در میان تصمیم

های علمی به منظور گسترش و پیشبرد علوم بگذارم. انجمن

 های علمیمختلف و ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در حوزه

های علمی و فنی و هنری مربوطه و همچنین بهبود ظرفیت

شوند. با تشکیل انجمن علمی فرصت بسیار تشکیل می

ارزشمندی برای ایجاد و تقویت روابط علمی و پژوهشی در 

های سطوح ملی و فراملی بین متخصصان و محققان رشته

-توانند حلقهها میگردد. این انجمنمختلف علمی فراهم می

بین اندیشمندان و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی  ی رابط

گیری از آخرین دستاوردهای باشند و این نهادها را در بهره

ی این علمی و پژوهشی یاری کنند. توان قابل مالحظه

های انسانی های آموزش و تربیت سرمایهها در عرصهانجمن

-های کارشناسی دستگاهتواند در ترمیم و ارتقای ظرفیتمی

 یآکچوئرای اجرایی نقش به سزایی داشته باشد. انجمن ه

آموختگان ایران که به همت جمعی از اساتید و دانش

ای ایجاد شده در چند سال ، آمار و محاسبات بیمهیآکچوئر

اول شروع به کار خود با برگزاری چندین همایش، کارگاه 

آموزشی و انتشار مقاالت علمی و ...، برنامه موفقی از خود 

رسد مأموریت این انجمن در رائه داده است، اما به نظر میا

با نیم قرن تأخیر به جامعه  یآکچوئرشرایطی که دانش 

گیران علمی وارد شده و حتی نام آن برای بسیاری از تصمیم

ارشد ناآشناست، بسیار ضروری و رسالت آن بسیار بزرگتر و 

امع های زندگی بشر در جوتر است. بسیاری از جنبهمهم

های جدی مواجه است و تصمیمات به مدرن با عدم قطعیت

ها انسان در نسل جاری ظاهر کوچک امروز سرنوشت میلیون

دهد. این تصمیمات به های آتی را تحت تأثیر قرار میو نسل

های مختلف اجتماعی و لحاظ تنوع وگستردگی در بخش

های مالی و اقتصادی و ماهیت و ابعاد متفاوت ریسک

شوند و انداز مبهم اتخاذ میالی اغلب در شرایط و چشمغیرم

-پیامدهای بسیار زیانبار و خطرناکی را بر جوامع تحمیل می

در جوامع مدرن تصویر نسبتاً شفافی  یآکچوئرکنند. دانش 

از آثار و پیامدهای سناریوهای متفاوت تصمیمات و 

و های آتی را در اختیار سیاستگذاران احتماالت وقوع پدیده

ها را به حداقل ممکن دهد و ریسکقانونگذاران قرار می

 دهد.کاهش می

ایران هر چند خود  مولود نوپایی  یآکچوئرامروزه انجمن 

است که تازه در مسیر پر پیچ و خم و دشوار خود قرار گرفته 
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های قابل اغراق باید اعتراف کرد که ظرفیت ولی بدون

ت بسیار مهم توجهی کسب کرده و متناسب با آن رسال

های آتی و ارزیابی انواع ریسک،  تبیین علمی عدم قطعیت

های اجتماعی، پژوهی مالی و جمعیتی در حوزه بیمهآینده

 یآکچوئرانجمن   کشد.تجاری، زندگی و ... را بدوش می

گیری و سیاستگذاری کشور به ویژه ایران برای نظام تصمیم

وکار دارند حکم در حوزه هایی که با تعهدات بین نسلی سر

ها بدون گیری در این حوزهچراغ راهنما دارد. هرگونه تصمیم

های آتی تبعات بسیار ارزیابی آثار آن در معیشت و رفاه نسل

های کند. امروزه انجمنسنگینی را بر کشور تحمیل می

های ای توسعه یافته عالوه بر مسئولیتدر کشوره یآکچوئر

گذاری تنگاتنگی با نهادهای قانونجاری خود همکاری بسیار 

گذاری دارند یکی از وجوه مداخالت انجمن در و سیاست

های اجتماعی و اقتصادی ارائه خدمات گذاریسیاست

ی نهادهایی است که عملکرد آنها نسل ای به همهمشاوره

دهد و مصداق های بعدی را تحت تأثیر قرار میامروز و نسل

ی پیری جمعیت و بحران ایندهمهم آن نیز موضوع روند فز

ی بازنشستگی است. به باور من انجمن فراگیر و فزاینده

ایران باید در بهبود جایگاه علمی خود در سطح  یآکچوئر

ملی و فراملی بیش از پیش بکوشد. گسترش و تعمیق تفکر 

ها با ها، ارتباطات و سیستمخالقانه با زایش و پرورش ایده

های ار و ریاضی و ایجاد مدلهای آماستفاده از روش

سازی مأموریت مهم دیگری است که بر دوش اساتید و شبیه

است. ارائه خدمات مشاوره مالی و بیمه،  یآکچوئرتحلیلگران 

افزایی با گذاری، ریسک و ...، ارتباط مؤثر و همسرمایه

ای و ... کارشناسان برجسته اقتصادی، حقوقی، بانکی، بیمه

اجرایی برای تعامل با نهادهای آموزشی، در تشویق مدیران 

های علمی و پژوهشی از دیگر وظایف انجمن است. انجمن

های اصلی البته نباید فراموش کرد که اهداف و مأموریت

یابد که نظام ایران زمانی تحقق می یآکچوئرانجمن 

اندیشی صرف گیری کالن در کشور از مصلحتتصمیم

ی علمی و پژوهشی کشور سیاسی فاصله گرفته و با جامعه

های پیچیده آشتی کند و امروز که کشور درگیر بحران

ها روز به روز ی بحراناقتصادی و اجتماعی است و دامنه

شود نیاز به این تفاهم تر میتر و ماهیت آنها پیچیدهگسترده

و درک متقابل بیشتر است. امید است اساتید و صاحب 

منصبان سیاسی و  از یک سو و صاحب یآکچوئرنظران 

تصمیم گیران ارشد از سوی دیگر، با درک صحیح از موقعیت 

افزایی دانش و تجربه بی بدیل خود از فرصت همکاری و هم

گیری و ملی و فراملی برای بهبود نظام تصمیم

 گذاری در کشور بهره ببرند.سیاست
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 ریسک!

 مدرس دانشگاه–دکتر مرتضی اعالباف 

برای شرح و توصیف مفاهیم این های عادی یکی از رویه

مطرح شده آغاز « ریسک»است که از واژه که در این نوشته  

و داستان را بدین ترتیب با ادبیات و شرح ماجرا ادامه دهیم. 

 اما در این نوشته چنین نخواهد شد.

انگیز و جذابی است، حال آنکه بسیاری ریسک مفهوم هیجان

کنند از هرچه ش میاز افراد، آنرا خطرناک دانسته و تال

ریسک دارد دوری کنند و به هر طریق راهی برای مهار، 

کردن یافته و دیگران را نسبت به گیری، کمینهپرهیز، اندازه

 آن هشدار دهند. یعنی نسبت به چه هشدار دهند؟

 ریسک چیست؟

به نظر بنده هرچه حرکت دارد ریسک دارد و هرچه بی جان 

ریسک همه جهان هستی و روح است بی ریسک است. پس 

گیرد و آنچه نیستی، سکون، رخوت، ماللت و از را دربر می

توان پرسید، باشد، بی ریسک است. اکنون میاین دست می

توان داشت. از حرکت که مایه ریسک است، چه مقصودی می

این همان چیزی است که فعاالن برجسته در بیمه و 

وسعت حال و روزی اند و بسی مایه مسرت و یافته یآکچوئر

ها آنها و مشتریانشان شده و باقی در جستجوی آن در نوشته

 گردند. ها همچنان میو کتاب

گیرد. این اختالف حرکت از اختالف و تفاوت سرچشمه می

خواسته است و هم شرایطی برای حرکت و درنتیجه هم نا

ها شاد و فاوتکند. ولی همه از اختالف و تریسک ایجاد می

های میانگینی های انسان حالتعادت نیستند. مثالًخرسند 

ای ایجاد است که دور شدن از آن ریسک دارد، یعنی فاصله

پذیر انسان ناسازگار است. این کند که با طبیعت عادتمی

دارد تا برای پرهیز از آن تالش کرده و ناسازگاری او را وامی

این همان یا برای پرهیز و مهار آن از دیگران یاری بجوید. 

 تهدید برای بعضی و فرصت  برای دیگران است.

ها ها ما را با ریسکدرک و شناخت اختالفات از میانگین

سازد. میزان تحمل اختالفات نیز اندازه یاری جویی آشنا می

کند. از آنجا که اختالفات در جهان از دیگران را تعیین می

یز در هستی پراکنده است و میزان تحمل این اختالفات ن

میان افراد متفاوت است، گستره فراوانی از ریسک بوجود 

طور تخصصی به آن پرداخته  به یآکچوئرآمده که در بیمه و 

شود. کارشناسان ریسک در درجه اول شناخت خوبی از می

شناسند. سپس ریسک دارند وآنرا در اشکال گوناگون می

یدها را ها و تهدرفتار و تغییرات آنرا زیر نظر گرفته فرصت

کنند. از این رو هرجا ریسک است، جوش و برآورد می

شود و زندگی دار میشود، هستی معنیخروش دیده می

 زیباست.
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 ایکد رفتار حرفه -ها آکچوئراخالق و 

 آکچوئر–مهدی اولیایی 

در زندگی روزمره و  چه–کار محور زندگی بسیاری از مردم است "

بر حسب اهداف بزرگتر زندگی. هر چند که شاید ما کار را  چه

توان انکار کرد که کار بدانیم، اما نمی "بالی ضروری"یا  "مشقت"

عنصری حیاتی در زندگی شخصی ماست. ما ساعات زیادی را 

گذرانیم و بسیاری از می "در محل کار"هستیم یا  "سرگرم کار"

با الگوهای  –قات فراغت از دوستان تا او –های وجودی ما جنبه

 (1390)گیدنز،  "گیرند.کار ما شکل می

های ژرف در دنیای کار شده جهانی شدن سبب دگرگونی

است. الگوهای نوین کار کردن همچون کار کردن در خانه به 

های اطالعاتی مدرن، پروژهو های ارتباطاتی کمک فناوری

 "شناور ساعات"کوتاه مدت، سهیم شدن در کار و یا کار با 

تقریباً در حال  "شغل عمری"از الگوهای مرسوم شده است. 

محو شدن است و افراد معموالً در طی دوران زندگی 

کنند. این شان چندین مرتبه شغل خود را عوض میکاری

پذیری، یادگیرنده بودن و همچنین موضوع نیازمند انعطاف

داشتن نگرشی آگاهانه نسبت به وضعیت دنیای امروزین 

ه بدون داشتن رفتار و اخالق ست. کنار آمدن با این پدیدا

به بروز انحرافات و خسارات ای مشخص و استوار منجر حرفه

شود. در چنین ای میناپذیر در زمینه فردی و حرفهجبران

شرایطی و با توجه به سرعت تحوالت، سیستم حقوقی 

و های مربوط به کار توانایی جوابگویی مستمر به تمام چالش

 به طور مشخص مشاغل خاص را ندارد. 

ها نیز همچون دیگرِ افراد در محیط کار خود با آکچوئر

شوند که مجبورند میان اصول اخالقی و شرایطی مواجه می

های عالیق و منافع خود، شرکت و مشتریان دست به انتخاب

دشوار بزنند. عالوه بر اصول اخالقی و لزوم رعایت آنها، 

آید که به صورت مشخص و از پیش شرایطی پیش می

توان عمل اخالقی را برای آن شرایط تعریف تعریف شده نمی

ها نیز نیاز به آکچوئرکرد. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا 

منشور اخالقی و یا در سطحی دیگر نیاز به مرامنامه دارند؟ 

ها آکچوئرآیا این منشور یا مرامنامه با توجه به پیچیدگی کار 

گیری آنها که ثر طوالنی مدت و ناملموس نتایج تصمیمو ا

تواند شرایط گروه بزرگی از مردم را تحت تأثیر قرار داده می

رسد با و تغییر دهد، به سادگی قابل تعیین است؟ به نظر می

اری در کشورمان و توجه به نو بودن این رشته تحصیلی و ک

ها از سوی تی شئون و فعالیگرایی در کلیهتأکید بر اخالق

مردم و مسئولین و همچنین کمبود و نبود قوانین در این 

ای با ها لزوم طراحی و نوشتن چنین منشور اخالقیحوزه

های فرهنگی و مؤلفه آکچوئرالای توجه به شرایط حرفه

 بومی غیرقابل انکار باشد.

ها باید همواره به مسئولیت اخالقی خود در برابر آکچوئر

آگاه باشند.  آکچوئرالجامعه، مشتریان، کارفرمایان و حرفه 

در مورد هر کدام از این موارد استانداردها و اصولی وجود 

کارایی، قابلیت  3توان آنها را مبنای عمل قرار داد.دارد که می

گیری و حل ماعتماد، انصاف و عدالت، صداقت، قابلیت تصمی

مسائل چالشی و دارای تضاد منافع، رازداری، استقالل رأی و 

هایی است که عمل، اهمیت دادن به جامعه از جمله شاخص

ای برای در نوشتن و طراحی منشور اخالقی و کد رفتار حرفه

 ها باید مدنظر قرار گیرد.آکچوئر

                                                           
در سه حوزه  آکچوئرالآمریکا، حرفه  کشور ایاالت متحده به عنوان مثال در3

 The Code of“استاندارد تعریف کرده که یکی از آنها تحت عنوان 

Professional Conduct”های اخالقی به شناسایی و معرفی مسئولیت
 پردازد.می آکچوئرالها در قبال عموم، مشتریان، کارفرمایان و حرفه آکچوئر
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 های زندگیو بیمه آکچوئرالعلوم 

 حمید ندیمی

کوتاه به سیر پیشرفت علوم احتمال، آمار و  با نگاهی

گذاری و همگرایی هرچه بیشتر این ریاضیات مالی و سرمایه

توان ردپای پیشتازان های اخیر، میهای مهم در دههحوزه

مندی و سازماندهی ساختاری و در نظام آکچوئرالعلوم 

محتوایی صنایع مرتبط با ریسک را بیش از پیش مشاهده 

 نمود. 

های زندگی در جهان تا به توسعه کیفی و کمی صنعت بیمه

جود حجم عظیم منابع موجود در آنجا پیش رفت که با و

هایی چون انرژی، حمل و نقل، بانکداری، فلزات، بخش

های زندگی موفق شد تا بیش صنایع بزرگ و ... صنعت بیمه

های جهان را در چرخه اقتصادی از یازده درصد از سرمایه

خود ایجاد و حفظ نماید. بدون شک از ارکان چنین موفقیت 

چشمگیری طی یک صده اخیر، توسعه علمی و نقش 

ها در مطالعه دقیق با هدف تشخیص و آکچوئربرجسته 

های های زندگی و سایر حوزههای بیمهشناخت علمی ریسک

 باشد. بیمه میمهم و مرتبط در این شاخه بزرگ از صنعت 

به منظور ترسیم مختصات صنعت بیمه کشور ضمن درنظر 

گرفتن شرایط و استانداردهای جهانی با هدف تبیین 

ی پیش رو، مرور برخی از ها در مسیر توسعهپتانسیل

آمارهای عملکردی خالی از فایده نیست. طبق آمارهای 

 جمهوری اسالمی رسمی منتشر شده توسط بیمه مرکزی

-، مجموع حق1394از عملکرد صنعت بیمه در سال ایران، 

میلیارد ریال با  228،428بیمه تولید شده در صنعت معادل 

 12درصدی بوده است که کمی بیش از  80ضریب خسارت 

 57های زندگی با ضریب خسارت درصد آن مربوط به بیمه

بیمه تولیدی در ایران سال باشد؛ حال آنکه حقدرصد می

بیمه تولیدی جهان بوده و درصد حق 0.17معادل  1394

بیمه تولید شده جهانی بیش از های زندگی از حقسهم بیمه

 باشد. درصد می 55

معادل  1394بیمه زندگی در ایران سال همچنین سرانه حق

دالر بوده در حالی که این شاخص در جهان رقمی  12

 دالر گزارش شده است.  346معادل 

بیمه درصدی تولید حق 22.5 الزم به ذکر است رشد حدود

 1394به نسبت سال  1395صنعت بیمه ایران در سال 

بیمه های زندگی از تولید حقموجب گردید تا سهم بیمه

درصد افزایش یابد که این نشانه روند رو به  13.43صنعت تا 

ای های زندگی در نگرش عرضه و تقاضای بیمهتوسعه بیمه

 کشور است. 

های آمارهای فوق حجم وسیع مسئولیتمرور اجمالی 

های متخصص را در داخل و خارج از کشور نمایان آکچوئر

های زندگی در سازد؛ گرچه باید اظهار داشت صنعت بیمهمی

ای و های حرفهایران رو به رشد بوده و انجام فعالیت

از شروط الزم  آکچوئرالتخصصی به ویژه در حوزه علوم 

-انداز پیش رو میای در چشموسعههای تجهت تحقق برنامه

 باشد. 
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در این نوشتار سعی بر آن است تا به طور خالصه به برخی از 

در  آکچوئرالهای کاربردی و اجرایی علوم ترین حوزهمهم

های زندگی با نگاه محتوایی و موضوعی پرداخته شود. با بیمه

گیری از علم خود در با بهره آکچوئرطرح این سوال که یک 

-های زندگی تاثیرگذار بوده و میهای بیمهام یک از حوزهکد

تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم پاسخگو باشد، در ادامه 

 پردازیم. به معرفی و شرح مختصری از هر مورد می

 . شناخت، تشخیص و تعریف ریسک: 1

تواند با نگاهی که به مفهوم ریسک دارد، می آکچوئریک 

را بررسی شناختی و محتوایی  جوانب مختلف یک پدیده

نماید. از آنجا که ریسک، از جنس احتمال است، بدون شک 

باید ریسک را با نگاهی کمی مورد مطالعه قرار  آکچوئریک 

داده سپس به لحاظ کیفی به تعریف جامعی از ریسک برسد. 

به  آکچوئرالهای زندگی این فرایند با نگرش علوم در بیمه

حیات انسان و سایر عوامل و  های فوت وتشخیص ریسک

های تشدید کننده آنها )چون بیماری، حادثه، امید شاخص

های به شرط فوت، به زندگی و ...(  منجر شده است. بیمه

های مختلط فوت و حیات با های به شرط حیات یا بیمهبیمه

-انواع و اقسام ساختارهای طراحی شده بر اساس این طبقه

 باشند. بررسی در این حوزه میبندی، محصول مطالعه و 

 بندی ریسک: سازی و طبقه. کمی2

شناسی و با گیری از علومی چون احتمال و جمعیتبا بهره

های تعریف ، ریسکآکچوئرالت گرفته از علوم نگاهی نشأ

-بندی میسازی و طبقههای زندگی قابل کمیشده در بیمه

یک  گردند که مظهر این موضوع جدول مرگ و میر است.

های علمی و همواره باید با استفاده از توانمندی آکچوئر

تجربی خود در به روز رسانی جداول مرگ و میر که نتیجه 

باشد، همت بندی ریسک میسازی و طبقهمستقیم کمی

گمارد؛ زیرا ریسک یک پدیده پویا و متغیر است. به ویژه در 

یسک های فراوانی در رهای زندگی که عوامل و شاخصبیمه

 ثیر گذارند. یسک حیات یک جامعه در سیر زمان تأفوت یا ر

 گذاری: . قیمت3

ای است که های بیمههای زندگی جزو معدود رشتهبیمه

گذاری آن به طور قابل علوم مربوط به محاسبات نرخ

ای پیشرفت داشته و به لحاظ ساختار ریاضیاتی، در مالحظه

، به ساختار و فرم گذر زمان و به همت متخصصین این رشته

متخصص  آکچوئرمطلوبی گردآوری شده است. تنها یک 

های زندگی گذاری محصوالت بیمهتواند در حوزه قیمتمی

اظهارنظر نماید زیرا الزمه آموختن محاسبات سنگین و 

های های پیچیده علمی این رشته، سپری نمودن دورهمدل

-قیمتهای تخصصی و آکادمیک بوده و به کارگیری روش

گذاری نیازمند تسلطی ویژه بر علومی از جمله ریاضیات 

گذاری، احتماالت، آمار، نظریه ریسک عمومی، مالی و سرمایه

 باشد. های زندگی میسازی در بیمهو نهایتاَ محاسبات و مدل

ی بیمهبا لحاظ این موضوع که درصد قابل توجهی از حق

های عمر و بیمه های زندگی در ایران مربوط بهتولیدی بیمه

جمهوری  باشد، طبق گزارش بیمه مرکزیگذاری میسرمایه

بیمه تولید شده در صنعت حق 1394ایران، در سال  اسالمی

میلیون دالر و در مدت  911های زندگی ایران معادل بیمه

های زندگی در جهان معادل بیمه تولید شده بیمهمشابه حق

 ت. میلیارد دالر اعالم گردیده اس 2534

 0.25های زندگی در ایران معادل همچنین ضریب نفوذ بیمه

 درصد گزارش شده است.  3.47درصد و در جهان معادل 

 گیری: . ذخیره4

ترین ترین و سنگینشاید بتوان ادعا نمود یکی از پیچیده

گیری و روشهای زندگی، ذخیرههای مرتبط با بیمهحوزه

ها و نامهتنوع انواع بیمهباشد. های علمی و اجرایی آن می
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های زندگی و روش و فرآیند محصوالت طراحی شده در بیمه

گیری ویژه هر یک از آنها، تنها بخش کوچکی از ذخیره

 آکچوئرهای این حوزه است. به بیانی دیگر، یک پیچیدگی

گذاری که از اهمیت متخصص باید عالوه بر حوزه قیمت

گیری نیز تبحر خیرهفراوانی برخوردار است، در حوزه ذ

به آنجاست که فراوان داشته باشد. اهمیت این موضوع تا 

آکچوئرالمللی، برخی های بزرگ بینامروزه در سطح شرکت

گذاری و برخی به طور ها به طور ویژه در حوزه قیمت

گیری فعالیت می نمایند با این تخصصی در حوزه ذخیره

است تمامی  گیری الزممتخصص ذخیره آکچوئرتوضیح که 

گذاری را دارا متخصص قیمت آکچوئرهای یک توانمندی

 باشد. 

های مالی شرکتنگاه کوتاهی به آمارهای موجود در صورت

های زندگی ای و نقش بسیار پر رنگ ذخایر بیمههای بیمه

تواند زوایای پنهانی از اهمیت این حوزه را در تنظیم آنها، می

 نمایان سازد. 

توان به ثیرگذاری این حوزه، میأت و میزان تبرای بیان اهمی

های زندگی در ایران و کشور ایاالت مقایسه ذخایر بیمه

 متحده امریکا اشاره نمود. طبق گزارش بیمه مرکزی

های زندگی ایران، مجموع ذخایر بیمه جمهوری اسالمی

 1394ای فعال در کشور در پایان سال های بیمهشرکت

ریال )با لحاظ میانگین نرخ تبادل میلیارد  63166معادل 

میلیارد دالر( بوده است؛ همچنین  1.8ارزی، کمی بیش از 

میالدی،  2015طبق گزارش فدرال ریزرو، در پایان سال 

ای ایاالت های بیمههای زندگی در شرکتمجموع ذخایر بیمه

 میلیارد دالر اعالم گردیده است.  1485متحده امریکا معادل 

رهه زمانی مقایسه بین شرایط صنعت بیمه شاید در این ب

مند، چندان راهگشا یافته و نظامایران با کشورهای توسعه

مند گردیدن از تجارب خوب جهانی در تبیین نباشد اما بهره

ناپذیر محور، امری ضروری و اجتنابهای توسعهاستراتژی

های مرتبط د نگارنده، توسعه اقتصادی و حوزهاست. به اعتقا

ن، جز از طریق پیمودن مسیر گام به گام توسعه در همه با آ

گردد و هیچ میانبر معناداری جهت سطوح میسر نمی

باشد. باید های بزرگ و پایدار اقتصادی موجود نمیجهش

های زندگی گام به گام و توسعه صنعت بیمه به ویژه در بیمه

به دور از هرگونه شتابزدگی محقق گردد تا بتوان اثرات 

 های مرتبط لمس نمود. ار آن را در سایر بخشپاید

متخصص، همواره تغییرات متناسب  آکچوئراز دیدگاه یک 

های زندگی در بستر نرخ سود فنی و مناسبات ذخایر بیمه

گذاری، با در نظر گرفتن روند تغییرات تقاضای بیمه سرمایه

های در معرض، از گویاترین شاخصو شدت و تواتر ریسک

هت ارزیابی شرایط توسعه یا عدم توسعه این های ممکن ج

 باشد. ای میرشته بیمه

 . کنترل فنی و مالی: 5

های مهم که نقشی بسیار تعیین کننده در یکی دیگر از حوزه

های زندگی دارد، حوزه صحت انجام فرایندهای اجرایی بیمه

با دانش علمی  آکچوئرکنترل است که در این بخش نیز یک 

های ریز و درشت موجود و تسلط ویژه خود بر تمامی شاخص

سازی و کشف روابط نامه زندگی باید به مدلدر یک بیمه

علی و معلولی با هدف کنترل و ایجاد تعادل فنی و مالی 

هایی که در حوزه پرتفوی بپردازد. بسیاری از به روز رسانی

رد، از جمله به روز گیهای زندگی انجام میمحاسبات بیمه

ها، به روز رسانی جداول مرگ و میر، به روز رسانی نرخ

رسانی سودهای فنی، سود مشارکت در منافع، محاسبات 

هایی است که در سازیگذاری و ... ناشی از مدلسرمایه

 گیرد. متخصص جای می آکچوئرتوانایی علمی و فنی یک 

 های زندگی: نامهبیمهای و قوانین جاری بر انواع . علوم بیمه6

های نامه زندگی عالوه بر حوزهبا توجه به اینکه یک بیمه

ای و قوانین جاری بر آن فنی، در چهارچوبی از اصول بیمه
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گیرد و با عنایت به اینکه قوانین در برخی از شکل می

های بومی است، فارغ از این موضوع که کشورها دارای جنبه

ی دنیا بر اصولی مشترک و فراگیر قانون بیمه زندگی در تمام

در  آکچوئراستوار است، الزم است تمرکز و تلسط یک 

نامه زندگی، با مطالعه و ایجاد تعادل بین تعهدات یک بیمه

نامه، همسو و همگرا باشد؛ زیرا قوانین حقوقی مسلط بر بیمه

صرف با گردد که االتی مطرح میئل و سؤگاهی مسا

توان پاسخی متناسب نمی رالآکچوئبرخورداری از دانش 

جهت تبیین یک توجیه فنی کارا ارائه نمود. شاید به این 

شود، الزمه تبدیل شدن یک دانش دلیل است که گفته می

ای، داشتن حرفه آکچوئربه یک  آکچوئرالآموخته علوم 

 ای است. تجربه اجرایی حرفه

 :. به روز بودن دانش و تسلط بر ابزارهای فناوری محور7

تواند تا متخصص با استفاده از دانش خود می آکچوئریک 

حد قابل قبولی پاسخگوی نیازهای جاری صنعت بیمه در 

-مندی از روشهای ویژه خود باشد اما بهرهحوزه مسئولیت

های نوین و اطالع محتوایی از مقاالت و مقوالت جدید 

تواند به پویایی مطرح شده در فضاهای علمی و آکادمیک می

مندی از عمق نگرش فنی بیانجامد. بنابراین به روز هرهو ب

متخصص به ویژه در زمانی که  آکچوئربودن دانش برای یک 

ها در راستای المللی شرکتمناسبات و تعامالت داخلی و بین

گذاری توسعه صنعت، بیش از پیش است، نه تنها الزم هدف

 باشد. بلکه ضروری می

سعه ابزارهای محاسباتی و همگام با پیشرفت فناوری و تو

تحلیلی با استفاده از علوم کامپیوتر، ریاضیات و آمار، ضروری 

-متخصص ضمن آشنایی کافی با حوزه آکچوئراست تا یک 

نویسی، پایگاه داده و فناوری اطالعات، هایی از جمله برنامه

ها های علمی و فنی خود را با این قبیل حوزهفصل مشترک

های نوین، تسهیل امور لی فناوریافزایش دهد. هدف اص

باشد اما تحقق این هدف نیازمند دانشی پیچیده است. می

 آکچوئرالهای موجود در علوم بنابراین با توجه به پیچیدگی

و لزوم توسعه آن، همچنین اهمیت پاسخگویی فنی و 

مندی از های متخصص در صنعت، بهرهآکچوئرمتعهدانه 

 نماید. ناپذیر میهای نوین اجتناب فناوری

 

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که شاید در  

های کالن و تبیین گیریها و تصمیمهیاهوی تصمیم سازی

های زندگی در کشور، توجه راهکارهای توسعه صنعت بیمه

به عنوان  آکچوئرالساختاری و راهبردی جدی به علوم 

ایدار، سیاستی مسیر امن دانش محور منتهی به توسعه پ

گیری از توانمندی راهگشا و نوین باشد تا صنعت بیمه با بهره

های متخصص در کنار مدیران ارشد اجرایی، بیش از آکچوئر

 پیش به نتایج درخشان علمی، فنی و اجرایی دست یابد. 
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 مصاحبه

 الحسینیمهدی نمن

ها و علوم آکچوئراین مصاحبه در خصوص وضعیت 

-در صنعت بیمه، با آقای مهدی نمن آکچوئرال

ای بیمهو دفاتر پذیرش مؤسسات الحسینی، مدیر کل 

ج.ا.ا صورت پذیرفته است. ایشان فارغ  بیمه مرکزی

التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در 

گیران این از صاحبنظران و تصمیمو رشته آمار بیمه 

 باشند.بیمه  میصنعت حوزه در 

سالم و عرض خسته نباشید و تشکر از بابت با  ❖

در  زمانی که در اختیار انجمن قرار دادید لطفاً

توضیحاتی را بیان خصوص پیشینه این رشته در ایران 

 فرمایید.

 الرحیما... الرحمنبسم

 هست خاطرم. بود خالی مدتها ما کشور در رشته این جای

 سال 23 حدود یعنی 73 سال از بهشتی شهید دانشگاه که

 خاطرم درست اگر که کرد دانشجو پذیرش به اقدام پیش

 سال، 10 حدود از بعد. کردمی جذب را نفر 5 الی 3 باشد

 .پرداخت دانشجو جذب به رشته این در نیز اکو دانشکده

 آقایان تالش با ابتدائاً فنی محاسبات موضوع بیمه، صنعت در

 قبل دهه چند از( کند رحمتشان خداوند) جوهریان و عادل

 نفر دو این. گردید آغاز زندگی هایبیمه در صرفاً و

 مهارت تجربی صورت به و نداشتند اکچوئری تحصیالت

 آنکه ضمن. بودند کرده کسب را بیمه در فنی محاسبات

 این در را هاییدوره فرانسه در سال چند جوهریان آقای

 .بودند گذرانده خصوص

 و منابع لحاظ از رشته این اندازی راه اوایل و هفتاد دهه در

 منابع از عمدتاً و بودیم مضیقه در شدت به درسی کتب

 شهید دانشگاه در که هست خاطرم. شد می تدریس خارجی

 اکچوئری خصوص در اینشریه و ایمجله حتی بهشتی

 مکاتبه دیکسون با شخصاً خودم، نامهپایان برای و نداشتیم

 در. کردند ارسال اینجانب برای مقاله و ژورنال چند که کردم

 اوایل .نداشتیم فارسی زبان به مرجع و منبع ما زمان آن

 لکن نداشت فعالیتی اکچوئری رشته در اینکه با اکو دانشکده

 از اکچوئری و بیمه با مرتبط هایفصلنامه و مجالت برخی

 مرتباً و بود عضو را( IME) "ریاضیات و اقتصاد :بیمه" جمله

 در و موجود اکو دانشکده کتابخانه در و کردمی دریافت

 رحمتشان خدا) خرمی دکتر آقای زمان آن در. بود دسترس

 دانشکده کتابخانه به بودند، اکو دانشکده وقت رئیس( کند

 بردارینت و مراجعه موجود کتب از استفاده جهت اکو

  .نبود فعلی شکل به زمان آن امکانات کردیم؛می

 درباره که تصویری و آکچوئر مورد در را نظرتان ❖

 .بفرمایید دارد، وجود کچوئرهاآ

در گذشته رشته اکچوئری ناشناخته بود حتی مسئولین و 

دستگاههای اجرایی هم شناختی از این رشته و کاربرد آن 

نداشتند. بتدریج تصور غالب در صنعت بیمه آن بود که 

های زندگی کاربرد  در محاسبات بیمهرشته اکچوئری صرفاً

کارش محاسبه و تعیین حق بیمه  اکچوئر صرفاًدارد و

های زندگی و ذخایر ریاضی و تعهدات شرکت بیمه در بیمه

های غیرزندگی این رشته است و در مورد ریاضیات بیمه

 آگاهی چندانی وجود نداشت.
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موجب بی نیازی  از طرفی وجود تعرفه در صنعت بیمه عمالً

جذب اکچوئر  تبعاًهای بیمه به انجام محاسبات فنی و شرکت

بود. یعنی نرخ و ضرورت بکارگیری دانش اکچوئری شده 

های بیمه پس از تصویب در شورای عالی بیمه تمام رشتهحق

بیمه به شرکتهای بیمه ابالغ می شد و شرکتهای بیمه مجاز 

به صدور بیمه نامه با نرخی پایین تر از تعرفه مصوب شورای 

ها هم بصورت تجربی بازنگری و این تعرفه عالی بیمه نبودند.

 60ای ضریب خسارت حدود شد یعنی چنانچه در رشتهمی

شد و اگر های قبلی مناسب قلمداد میدرصد بود همان تعرفه

درصد(  40تا  30ای پایین بود )حدود ضریب خسارت رشته

دادند خاطرم هست در درصد کاهش می 10ها را مثال تعرفه

چند مرحله بدلیل ضریب  سوزی و باربریهای آتشرشته

خسارت پایین این اتفاق افتاد. اما در حال حاضر از یکسو 

ای حذف شده های بیمهرفه در اکثر رشتهچند سالی است تع

های بیمه و بیمه توسط شرکتاست و نحوه تعیین حق

موازین فنی آن در مصوبات شورای عالی بیمه مشخص شده 

عضای کمیته منجمله یید اای به تأاست که باید در کمیته

به  78اکچوئر داخلی شرکت برسد. همچنین طبق آیین نامه 

زم، بودن شرایط ال متقاضیان فعالیت اکچوئری در صورت دارا

شود. بنابراین در مقطع فعلی پروانه اکچوئر رسمی اعطا می

التحصیالن آن شناخت بهتری از این رشته و توانمندی فارغ

در صنعت بیمه ایجاد شده و بستر مقرراتی نیز جهت فعالیت 

 اکچوئری در صنعت بیمه فراهم شده است. 

های بازنشستگی در این رشته عالوه بر بازار بیمه و صندوق

سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه و بازار پول که 

یز درگیر موضوعات ارزیابی ریسک و تعهدات هستند، ن

التحصیالن کاربرد دارد. در حال حاضر خوشبختانه هم فارغ

های ر بخشدانشکده اکو و هم دانشگاه شهید بهشتی د

مین اجتماعی، بیمه مرکزی و ها، تأمختلفی چون بانک

های بیمه اشتغال دارند که به نوعی نشان از شناخت شرکت

ین التحصیالن ابازارهای مالی از این حرفه و بکارگیری فارغ

 رشته دارد.

چه  کچوئرهاآ وتوانایی تخصص میزان خصوص در ❖

 نظری دارید؟

برداشت من طی بیست سالی که در صنعت بیمه فعالیت 

دارم این است که اگر کسی بخواهد در بخش اکچوئری 

است. در حال  های زندگی فعالیت کند موضوع راحتتربیمه

و...  های اقتصاد مدیریتالتحصیالنی از رشتهحاضر فارغ

های عمر و طی بیمههستند که بر اساس تجربه و آشنایی با 

-های اکچوئری، امور محاسباتی این رشته را انجام میدوره

های دهند. اما فعالیت در زمینه اکچوئری و محاسبات بیمه

غیرزندگی بسیار پیچیده است و بدون دارا بودن پایه قوی در 

 آمار و ریاضی عمالًهای و احتماالت و تحصیل در رشته آمار

های آماری غیرممکن است. مباحثی از جمله بکارگیری مدل

های احتمال پیچیدگی خاص خود را دارد. و استفاده از توزیع

در حال حاضر آن بخشی از فعالیت اکچوئری که آگاهی 

کمتری نسبت به آن وجود دارد در حقیقت ریاضیات 

یافته است. های غیرزندگی هست که به خوبی توسعه نبیمه

طور که عرض کردم دو فرد مجرب )آقایان عادل و همان

های زندگی جوهریان( در گذشته بودند که در ریاضیات بیمه

کردند. بکارگیری موضوعاتی از جمله جدول مرگ و کار می

میر، نرخ بهره و بدست آوردن ارزش فعلی، ارزش آتی و... 

های بیمهتری در مقایسه با تعیین نرخ در مسایل ساده

و فارغ التحصیالن سایر  تری استغیرزندگی که کار پیچیده

 توانند ورود کنند.نمی هارشته

ه التحصیالن این رشتبنابراین در آینده صنعت بیمه به فارغ

های غیرزندگی داشته که توانمندی خوبی در فیلد بیمه

باشند نیاز دارد ضمن آنکه این افراد باید نسبت به حرفه 

ز آشنایی خوبی داشته باشند و با اصول بیمه و بیمه نی

های مختلف در صنعت بیمه ضوابط، مقررات و دستورالعمل
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نیز آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند در صنعت بیمه 

 موفق باشند.

منابع وضعیت  در کشور آیا در حال حاضر ❖

 در دسترس مناسب است؟موزشی آ

چند سال قبل مطلع شدم دانشگاه شهید بهشتی نیز برخی 

نشریات علمی در زمینه اکچوئری را عضو شده و دریافت می 

این موضوع  دهد.میکند و در دسترس دانشجویان قرار 

کند هم در انتخاب موضوع رساله دانشجویان، هم کمک می

ها در زمینه ها و نوآوریها، روشدر آشنایی با آخرین یافته

و هم برقراری ارتباط با محققان و اساتید خارجی  ،اکچوئری

 این رشته.

ای نیز در گذشته وجود این کمبود در خصوص منابع بیمه

ای اکچوئری نبود. خاطرم هست در دورهداشت و خاص بحث 

راه اندازی  "نهضت ترجمه"در صنعت بیمه طرحی  بنام 

اکچوئری تهیه شد. یکصد جلد کتاب جدید در زمینه بیمه و 

و ترجمه گردید. به تدریج کتب و منابع این رشته هم در 

خریداری شد  دانشگاه و هم در کتابخانه بیمه مرکزی

که در حال حاضر کتب بسیار زیادی در زمینه بطوری

های زندگی و اکچوئری توسط پژوهشکده محاسبات بیمه

اشخاص حقیقی ترجمه شده است. بنابراین در  بیمه و بعضاً

حال حاضر منابع درسی خوبی در دسترس دانشجویان و 

 دانشگاه است. 

اوایل تعداد اساتید جهت تدریس دروس اکچوئری نیز 

محدود و انگشت شمار بودند و سرآمد آنها آقای دکتر 

 محمدرضا مشکانی بودند که خداوند بر عمرشان بیفزاید.

رد ضمن آنکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز باید در مو

تربیت استاد، اعطای بورس و اعزام دانشجویان مستعد به 

گذاری کند تا در زمینه هیأت علمی خارج از کشور سرمایه

 نداشته باشیم. در این رشته خأل

 .دهید توضیح کمی رشته این کار بازار درخصوص ❖

 ارتباط سخن، دیگر به یا جامعه و رشته این تعامل

و  رشته این التحصیالنفارغ برای بازار و دانشگاه

 است؟ التحصیالن جدید چگونهفارغ

 در مورد بحث تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، بیمه مرکزی

هم اکنون در جلسات  کنیم.له را با جدیت دنبال میاین مسأ

های اکچوئری از االت و یا آزمونطراحی سؤ مصاحبه،

 بریم.دانشگاه بهره میمشارکت اساتید 

حصیالن رشته التبحث، این است که فارغاما مهمترین 

 شان را در صنعت بیمهها و تواناییاکچوئری باید قابلیت

نشان دهند. این خیلی بحث مهمی است. در حال حاضر 

های بیمه مشغول بکار التحصیالن در شرکتبرخی از فارغ

لیت دارند. کاری را شان فعااند و در کارهای غیرتخصصیشده

ها هم التحصیالن سایر رشتهکه فارغدار هستند عهده

د انجام دهند و از دانش خود در زمینه اکچوئری نتوانمی

های خود . این افراد بدون رجوع به آموختهبرندبهره نمی

ان اکچوئر توانند وارد فعالیت اکچوئری شده و به عنونمی

ها با مایند. در مصاحبهییدیه اخذ نداخلی از بیمه مرکزی تأ

شویم که بدلیل حصیالنی از این رشته مواجه میالتفارغ

های فاصله گرفتن از رشته تحصیلی خود و فعالیت در بخش

ییدیه بیمه در شرکتهای بیمه، موفق به اخذ تأ نامرتبط

به عالقمندی خود شوند. بنابراین بخشی از کار مرکزی نمی

گردد که در یک شاخه خاص اکچوئری ورود این افراد بر می

نند کار عملی با داده واقعی انجام دهند نتیجه کار و پیدا ک

های ه دهند و فعال باشند تا توانمندیپژوهش خود را ارائ

ها استفاده کنند و با استفاده از خود را اثبات کنند. از فرصت

هایی که از سوابق گذشته در دسترس هست مجموعه داده

های خود در یک رشته و شاخه خاص با پشتوانه آموخته

مطالعه و پژوهشی انجام دهند. نرخی را با توجه به سابقه 

های شرکت را ، محاسبه کنند و پیشنهاد اصالح نرخخسارتی
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با پشتوانه علمی و محاسباتی ارائه کنند با این هدف که 

التحصیالنش را بیمه بیش از پیش این رشته و فارغصنعت 

آورد. بنابراین در این باور کند و به توانمندی این افراد ایمان 

راستا باید تالش خودشان را انجام دهند. در این صورت به 

ها از بکارگیری اکچوئرها استقبال عقیده اینجانب شرکت

خواهند کرد و همچنین ممکن است در آینده دپارتمان 

های بیمه اکچوئری و محاسبات فنی )اکچوئری( در شرکت

های نیاز هست که نرخ نیز ایجاد شود. در حال حاضر واقعاً

های مختلف بازنگری شود و بر اساس و به پشتوانه رشته

شکل فعلی که در واقع  محاسبات فنی و علمی اصالح شوند.

های حذف شده قبلی را با درصدی شرکتهای بیمه تعرفه

افزایش یا کاهش مبنای نرخگذاری قرار دهند، مناسب 

 اءاهلل.شنیست. آینده این رشته روشن خواهد بود ان

 هایشرکت آگاهی افزایش در مرکزی نقش بیمه ❖

 و رشته این التحصیالن فارغ خصوص در بیمه

                                                                                       چیست؟ صنعت در ایشان بکارگیری

مرکزی همه ساله همایشی با عنوان بیمه و توسعه  بیمه

های اخیر مقاالت کند و خوشبختانه در سالبرگزار می

متعددی در زمینه محاسبات بیمه و اکچوئری در این 

ها و به همایش ارائه و به چاپ رسیده است. بعضی از پنل

به مقاالت اکچوئری  نوعی سمینارهای جنبی همایش کامالً

نیز در خصوص  (1396)اختصاص دارد. موضوع امسال

توانند انجام ها می. کاری که دانشگاهمدیریت ریسک است

رییس برخی  ها که بعضاًدهند و در واقع اساتید دانشگاه

نیز هستند این است که در ارائه مقاله  جلسات این همایش

حضور جدی دانشگاهها و بویژه ارائه مقاالت  قدم شوند.پیش

در نیل این رشته به  مرتبط با اکچوئری در این همایش

ثیرگذار خواهد تأ عی خود در صنعت بیمه بسیارجایگاه واق

موضوع امسال همایش )مدیریت ریسک( ارتباط  اتفاقاً بود.

  وثیقی با رشته اکچوئری دارد.

 این ارتباط دو سویه است که یا دانشگاه و انجمن اکچوئری،

های صنعت بیمه در همایشسمینارهایی را برگزار کنند یا 

مابین امر در تعامالت فی ه اینه باشند کتحضور جدی داش

 ثیرگذار خواهد بود.تأ

آیا در ضوابط و مقررات صنعت بیمه برای فعالیت  ❖

جایگاه مشخصی پیش بینی  ویآکچوئر و نقش 

 شده است؟ لطفاً توضیح دهید.

نامه شماره سسات بیمه غیردولتی )آیینسیس مؤضوابط تأ

( اولین مقرراتی بود که طبق آن 1380مصوب -40

وانه فعالیت از اکچوئر داخلی در هنگام صدور پر برخورداری

همه  آور گردید و بر این اساسهای بیمه الزامشرکت

یید صالحیت شده های بیمه باید اکچوئر داخلی تأشرکت

دفتر "داشته باشند. در بیمه مرکزی واحدی تحت عنوان 

وجود دارد که اگر شرکتی بخواهد برای طرحی  "امور فنی

باید توسط  گی مجوز بگیرد، محاسبات طرحهای زنددر بیمه

یید بیمه مرکزی وئر داخلی شرکت )که صالحیتش به تأاکچ

رسیده است( انجام و متعاقب آن توسط دفتر امور فنی بیمه 

 یید شود.أمرکزی ت

ای احراز صالحیت حرفه نامهبا تصویب آیین1394در سال 

( مصوب شورای 90سسات بیمه )شماره ؤکارکنان کلیدی م

اکچوئر داخلی به عنوان یکی از کارکنان کلیدی و  عالی بیمه،

ر این های بیمه تعیین گردید و بمسئولین فنی در شرکت

سسات بیمه باید دارای اکچوئر داخلی باشند اساس کلیه مؤ

 یید بیمه مرکزی رسیده باشد.ای وی به تأکه صالحیت حرفه

آمار فرد پیشنهادی باید دارای مدرک تحصیلی اکچوئری )

 5های مرتبط )آمار، ریاضی و اقتصاد( بوده و بیمه( یا رشته

سال تجربه در زمینه اکچوئری داشته باشد. همچنین در 

مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی قبول شود. مصاحبه تخصصی 

داخلی در  با فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت اکچوئر

ن نفر از کارشناسا 5ای متشکل از شرکتهای بیمه در کمیته
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شود و از اساتید این رشته صاحبنظران این رشته انجام می و

در دانشگاهها نیز تاکنون آقایان دکتر ذکایی، دکتر 

زاده، دکتر پاینده، بهزادی جهت مصاحبه با افراد حسن

با اکچوئر  اند. در مصاحبه تخصصیپیشنهادی دعوت شده

داخلی، راجع به موضوعات تئوری و عملی مختلف از جمله 

 شود. ال میسؤ فنی و ... محاسبه نرخ، ذخایرنحوه 

های بیمه دارای اکچوئر داخلی در حال حاضر همه شرکت

یید أای آنان توسط بیمه مرکزی تحیت حرفههستند که صال

ها دارای چند اکچوئر داخلی به شده است. برخی شرکت

های زندگی و در بیمه های اشخاص، اموال یاتفکیک بیمه

 غیرزندگی هستند.

ضوابط دیگری که بستر مناسبی برای فعالیت حرفه 

اکچوئری در صنعت بیمه کشور فراهم نموده است آیین نامه 

به  1391است که در سال  (78اکچوئر رسمی بیمه )شماره 

دو مورد پروانه  تصویب شورای عالی بیمه رسید. اخیراً

اکچوئر رسمی مشابه  اکچوئر رسمی بیمه صادر شده است.

سسه است ولی در شخصیتی مستقل از مؤحسابرس رسمی 

شات خود را در فیلد کاری متفاوتی با حسابرس رسمی، گزار

کند. در حال حاضر مورد وضعیت مالی مؤسسه بیمه تهیه می

سسه حسابرسی مؤ ای تحت عنواننهادهای حرفه در کشور،

کنند. این یهای مالی شرکتها را بررسی مداریم که صورت

بندند و سسات دارای استقالل بوده و با شرکت قرارداد میؤم

کنند. گزارش حسابرس گزارش حسابرسی خود را ارائه می

رسمی و بازرس قانونی در مجمع عمومی شرکت مطرح و 

نیز این ظرفیت را ایجاد  78آیین نامه  شود.اتخاذ تصمیم می

قالب اکچوئر  کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند در

رسمی فعالیت نمایند. در همه جای دنیا متداول است که 

برای آنکه اطمینان حاصل نمایند مقامات نظارتی بیمه 

-ای فعالیت میبا اصول فنی وحرفه سسات بیمه منطبقمؤ

برند و بکارگیری ایند از اکچوئرهای مستقل بهره مینم

ه است. اکچوئرها تبدیل به مزیتی برای مقامات نظارتی شد

اکچوئرهای رسمی نیز باید در مورد ارزیابی تعهدات، ذخایر 

–احتمال ورشکستگی، مدیریت دارایی فنی و کفایت آنها،

بدهی)تعهد(، توانگری و... گزارشاتی را در چارچوب 

ای تهیه و ارائه کنند. وظایف اکچوئر استانداردهای حرفه

 تبیین شده است. 78رسمی در آیین نامه شماره 

اکچوئرها نقش رسمی در درون فرایند نظارتی دارند که  بعضاً

چنین نقشی ممکن است شامل گزارش به مقام ناظر یا 

هیئت مدیره شرکت بیمه در مورد موضوعاتی از قبیل 

وضعیت مالی شرکت بیمه، سودآوری محصوالت جدید 

بیمه های حقسسه، افزایش در نرخؤهای زندگی مبیمه

سود تقسیمی به  ودن میزانای خاص، منصفانه برشته

ت مدیره، سهامدار قبل از تأیید در مجمع عمومی و هیأ

گذاران، رکت در منافع جهت توزیع بین بیمهمیزان مشا

گر و ... باشد. بانک جهانی چند سال قبل کفایت سرمایه بیمه

منتشر کرده  "نقش اکچوئر در بیمه"ای تحت عنوان کتابچه

قرار دارد. در این  همگانکه ترجمه شده و در دسترس 

های کاری و فعالیت اکچوئر به تفصیل بیان کتایچه زمینه

 شده است. 

در حال حاضر بیمه مرکزی بسیاری از گزارشات اکچوئری و 

نظارتی در مورد وضعیت مالی شرکتهای بیمه را خود تهیه 

های مالی شرکت بیمه توسط کند. اما همانگونه که صورتمی

در مورد آن اظهارنظر می شود بسیاری  بررسی و حسابرس،

سسات بیمه، وضعیت از موضوعات از جمله وضعیت مالی مؤ

سسات و موضوعات توانگری آنان، کفایت ذخایر فنی مؤ

سسات اکچوئری رسمی بیمه باید توسط مؤمتعدد دیگری 

گزارش مربوط به مقام نظارتی و نظر شود و  بررسی و اظهار

د و نهاد ناظر نیز با توجه به ت مدیره شرکت ارائه گردهیأ

در  گذاران، تدابیر الزم راوظیفه قانونی حمایت از حقوق بیمه

سسه اتخاذ نماید. مخاطبین مورد چگونگی ادامه فعالیت مؤ
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ت و هیأگذاران اصلی گزارش اکچوئر رسمی، نهاد ناظر، بیمه

مدیره شرکت هستند. این گزارش به اشخاص حقوقیِ 

دهد که اگر ای جهت و گرا میبیمه متقاضی خرید پوششهای

ای پوشش خواهند ریسک بزرگی را نزد شرکت بیمهمی

ها چگونه است و کدام دهند توانایی مالی و وضعیت شرکت

این امر  شرکت از وضعیت مناسبتری برخوردار است. اجرای

سسه اکچوئر رسمی دارای مستلزم آنست که چندین مؤ

که  ته باشد در حالیپروانه فعالیت در کشور وجود داش

سسه اکچوئری واصل نشده سیس مؤتاکنون تقاضایی برای تأ

 است.

مقررات اخذ پروانه فعالیت اکچوئری رسمی با هدف  اخیراً

ایجاد تسهیل برای متقاضیان آن بازنگری شده است بدین 

ترتیب که اگر شخصی در شرکتهای بیمه با هر عنوان حتی 

تواند تقاضای دریافت می اکچوئر داخلی اشتغال داشته باشد

مشروط به اینکه تا زمانی که در  پروانه اکچوئر رسمی نماید

د توانای اشتغال دارد برای آن مؤسسه نمیسسه بیمهؤم

به عنوان اکچوئر  تواندگزارش اکچوئری تهیه کند ولی می

در گذشته این  سسات بیمه همکاری نماید.رسمی با سایر مؤ

اکچوئری رسمی وجود داشت که در نگرانی برای متقاضیان 

صورت اخذ پروانه از بیمه مرکزی ممکن است تا مدتی کاری 

به آنان ارجاع نشود که با اصالح مقررات، همزمان با اشتغال 

توانند پروانه اکچوئر رسمی در شرکتهای بیمه، متقاضیان می

اخذ کنند. به تدریج که تعداد اشخاص دارای پروانه رسمی 

پیش بینی  78شد همانگونه که در آیین نامه  اکچوئری زیاد

شده )هر یک از موسسات بیمه موظفند از تاریخی که بیمه 

مرکزی اعالم خواهد کرد یک اکچوئر رسمی داشته باشند(، 

زمان اجرای این الزام، توسط بیمه مرکزی اعالم خواهد شد. 

همچنین اسامی این اشخاص در سایت بیمه مرکزی به 

سمی درج خواهد شد. همانگونه که در حال عنوان اکچوئر ر

حاضر اسامی حسابرسان رسمی مورد تایید سازمان بورس، 

در سایت بورس در دسترس است. ضمن آنکه در فرایند 

نیز از  برای متقاضیان اکچوئر رسمی صدور پروانه فعالیت

و صاحبنظران صنعت بیمه  اساتید دانشگاهی این رشته

 کنیم.میاستفاده 

نامه یگر که در حیطه فعالیت اکچوئری است آیینضابطه د

سسات بیمه حاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤنحوه م

تی را راجع به مقامات نظارتی الزاما معموالً ( است.69)شماره 

مین گر تأای که باید بوسیله یک بیمهحداقل مبلغ سرمایه

گر تا از توانایی ایفای تعهدات بیمهکنند شود وضع می

الزامات کفایت سرمایه  مینان حاصل نمایند. معموالًاط

گری است و محاسبه متناسب با ریسک ذاتی فعالیت بیمه

-ر پیچیده و متضمن استفاده از مدلسرمایه مورد نیاز بسیا

است تعیین سرمایه اقتصادی گر های تصادفی از فعالیت بیمه

-جویانه بنحوی که از یکسو متناسب با تعهدات بیمهو صرفه

گر بوده و از سوی دیگر انتظارات سهامداران را در کسب 

سود مناسب برآورده کند از اولویت برخوردار است. در 

رمایه، مبلغ ثابتی است و حداقل س صنعت بیمه ما مقررات

ت وزیران به تصویب رسیده است لذا در سالهای توسط هیأ

 که پورتفوی آن شکل نگرفته است و اولیه فعالیت شرکت،

گذاری و ای اندک است، فعالیت سرمایهه عملیات بیمهبازد

دغدغه مدیریت منابع شرکت بیشتر وجود دارد تا دغدغه 

فعالیت بیمه گری. در حالی که در دنیا اکچوئرها در ارزیابی 

توانند توانگری و مدیریت سرمایه دخالت مستقیم دارند و می

ر اساس حداقل سرمایه مورد نیاز را برای اهداف تنظیمی و ب

 طرحهای رشد آتی در فعالیت شرکت محاسبه کنند. 

همه این موارد مستلزم وجود اشخاص دارای پروانه اکچوئری 

کنم یک د مورد نیاز در کشور است. فکر میرسمی به تعدا

-دغدغه دانشگاه و انجمن اکچوئری باید این باشد که فارغ

به التحصیالن این رشته طی بیست سال اخیر که هم اکنون 

کنند؟ چرا اند کجا فعالیت میبیش از دویست نفر رسیده
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متقاضی اخذ پروانه اکچوئر رسمی وجود ندارد یا بسیار اندک 

 است؟ 

به اشتباه مقرر شده است که  69نامه شماره در آیین

شرکتهای بیمه، گزارش تفصیلی محاسبات توانگری مالی 

بیمه مرکزی خود را تهیه و همراه با اظهارنظر حسابرس به 

این امر در حیطه فعالیت  ارائه نمایند در حالیکه اساساً

باشد و تاکنون نیز، حسابرس شرکتهای بیمه حسابرس نمی

سسات بیمه یا توانگری  در مورد کفایت ذخایر فنی مؤاصوالً

اند چرا که فعالیت حسابرسی آنان اظهارنظر مشخصی نداشته

قرار است در بازنگری های متفاوتی هستند. و اکچوئری مقوله

این موضوع اصالح و بجای آن اظهارنظر  69آیین نامه 

اکچوئر رسمی در مورد توانگری مالی جایگزین شود. مباحثی 

ذخیره ریاضی، ذخیره خسارت معوق  از جمله توانگری مالی،

نردبانی( و  -روش پلکانی )که با چه روشی محاسبه شود مثالً

ها برای ه )شرکتهای بیمدر کل ذخائر فنی شرکت

کنند(، شناسایی میابگویی تعهداتشان ذخائر مختلفی را جو

-و ارزیابی می تعیین همه این مباحث با محاسبات اکچوئری

ها و ای برای نظارت بر داراییکمیته گران معموالًشوند. بیمه

گذاری، دارند که عالوه بر مدیران سرمایهتعهدات خود 

گر برای بیمه مشارکت دارند و بهاکچوئرها نیز در این کمیته 

ثرتر و کسب سود بیشتر هایش بطور مؤگذاری داراییسرمایه

-کنند. برخی از اکچوئرها در زمینه عملیات سرمایهکمک می

ها و مدیریت ترکیب گذاریگران، انتخاب سرمایهگذاری بیمه

های کاری ها در پرتفوی فعالیت دارند. حوزهگذاریسرمایه

به آن اشاره شد،  کتابچه بانک جهانی که قبالًاکچوئر در 

 آمده است.

ای های بیمهررات تعیین حق بیمه در کلیه رشتهدر مق

به تصویب شورای  1391( که در سال 81نامه شماره )آیین

 94نیز به عنوان آیین نامه شماره  عالی بیمه رسید و اخیراً

 بازنگری شده است برای تعیین حق بیمه هر رشته توسط

ای پیش بینی شده است که اکچوئر شرکتهای بیمه، کمیته

داخلی یکی از اعضای این کمیته است. با توجه به حذف 

ها بر تعرفه و آزادسازی نرخها در چند سال قبل، تعیین نرخ

خواهد های بیمه است. شرکت در زمانی که میعهده شرکت

نرخ تعیین کند باید سابقه خسارتی، شدت و تواتر خسارت 

د با توجه ها به تفکیک و ... را داشته باشد تا بتوانهمه رشته

ازی کند و آینده را مدلس ای،به ماهیت هر رشته بیمه

تا بتواند به همان مباحث تئوری ریاضیات  بینی کند،پیش

با توجه به ماهیت هر  های غیرزندگی )به عنوان نمونهبیمه

آن کدام  ای و شدت و تواتر آن، توزیع مناسبرشته بیمه

است و ....(، بپردازد. بنابراین شرکت ناگزیر است که برای 

بخش غیرزندگی هم اکچوئر داشته باشد. در حال حاضر 

ها، اکچوئر داخلی زندگی و غیرزندگی به برخی شرکت

صورت جداگانه دارند که اسامی آنها روی سایت بیمه مرکزی 

 آمده است.

ابط و مقرراتی که کنیم که بموجب ضوبنابراین مشاهده می

در صنعت بیمه وضع شده است به اکچوئرها و نقش آنها در 

 این صنعت بها داده شده است.

 کمی تخصص این با مرتبط آزمونهای درخصوص ❖

 .دهید توضیح

یکی از شرایط دریافت پروانه  78به موجب آیین نامه شماره 

فعالیت اکچوئری، موفقیت شخص متقاضی در آزمون های 

و شفاهی )مصاحبه( است که توسط بیمه  تخصصی کتبی

برای  مرکزی برگزار خواهد شد. سالی دو نوبت آزمون کتبی

-نه اکچوئر رسمی هستند، برگزار میافرادی که متقاضی پروا

در برگزاری هر دو آزمون، بیمه مرکزی از اساتید رشته  شود.

اکچوئری در دانشگاهها و صاحبنظران و کارشناسان این 

صصی حی سئواالت و برگزاری مصاحبه تخرشته جهت طرا

 گیرد. بهره می
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از دیگر شرایط دریافت پروانه فعالیت اکچوئری، دارا بودن 

سابقه کار مرتبط با فعالیت اکچوئری است بدین ترتیب که 

شناسی ارشد اکچوئری یا دارندگان مدرک تحصیلی کار

 4المللی در زمینه اکچوئری باید حداقل ای بینمدرک حرفه

حصیلی کارشناسی ارشد ال سابقه کار و دارندگان مدرک تس

های مرتبط )آمار، ریاضی، بیمه اقتصاد و مدیریت رشته

سال سابقه کار مرتبط با اکچوئری  6مالی( باید حداقل 

 داشته باشند. 

 بینید؟می چگونه ایران در را تخصص این آینده ❖

 کنم صنعت بیمه در حال حاضر بستر را برای جذبفکر می

 التحصیالن اکچوئری فراهم کرده است و شناخت نسبتاًفارغ

بیمه وجود دارد و بتدریج با  خوبی از این حرفه در صنعت

سسات اکچوئر ای از جمله مؤگیری نهادهای حرفهشکل

به استفاده از خدمات و  صنعت بیمه ناگزیر رسمی،

های فارغ التحصیالن این رشته است. االن باید توانمندی

موسسه اکچوئر رسمی وجود داشته باشد تا ماده  10حداقل 

سسه ؤاجرایی شود و الزام گردد که هر م 78آیین نامه  15

بیمه یک اکچوئر رسمی داشته باشد. اینکه تقاضایی از سوی 

صاحبنظران، کارشناسان و اساتید این رشته جهت اخذ 

دانم دلیلش نمی پروانه کارگزاری رسمی ارائه نمی گردد واقعاً

 یست. چ

ای که وجود دارد این است که دانشگاه در کنار لهاما مسأ

های زندگی و آمار و احتماالت و ریاضیات بیمه منابع درسی

 کلیاتی از اصول بیمه و حسابداری بیمه را نیز غیرزندگی باید

واحدی برای دانشجویان این رشته  2در حد دو درس 

ال حاضر وجود اجباری کند. البته از اینکه این موارد در ح

رم هست که در زمان ما به مطلع نیستم اما خاط دارد یا خیر،

وقتی فردی از  له توجه نشده بود. در حالی کهاین مسأ

خواهد وارد بازار کار و التحصیل شده و میدانشگاه فارغ

شناختی از بیمه داشته باشد و  شود باید حداقلصنعت بیمه 

لع باشد. زمانی که با این به اصطالح از ادبیات صنعت نیز مط

ادبیات بیگانه و ناآشنا است برای ارتباط برقرار کردن با 

 صنعت بیمه باید مدتی را صرف آشنایی با این صنعت کند.

بحث دیگر آن است که دانشجویان اکچوئری حسب 

ع رساله خود باید در یکی از عالیقشان هنگام انتخاب موضو

تخصصی وارد شوند و در های اکچوئری بطور عمیق و شاخه

همان شاخه فعالیت خود را ادامه دهند. موضوعات متنوعی 

 توانند در آنالتحصیالن این رشته میوجود دارد که فارغ

-های بازنشستگی، بیمهفعالیت کنند از جمله موضوع بیمه

های اتکایی، ذخایر فنی، توانگری، بیمههای مستمری، 

-احی محصوالت، نرخت، طرمدیریت ریسک، ارزیابی تعهدا

همچنین ملزم های عمر )بلندمدت( و غیره. گذاری بیمه

ای واقعی استفاده های بیمهشوند که در رساله خود از داده

کنند و کار عملی انجام دهند و این امر هم به آینده این 

رشته و هم نشان دادن نقش و توانایی دانشجویان این رشته 

 در صنعت، کمک می کند. 

 از زمانی که در اختیار انجمن قرار دادید... با تشکر ❖

 مصاحبه: مهدی اولیایی
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 های بازنشستگیو صندوق آکچوئر

 آکچوئر–هاله فرزانه 

 

تأمین وضعیت مالی دوره بازنشستگی موضوعی بسیار مهم 

برای افراد جامعه است چراکه امروزه اثرات اقتصادی، 

کشورها را با اجتماعی و مالی سالمندی جمعیت بسیاری از 

چالش مواجه کرده است. این مسئله فشار مالی زیادی را بر 

تبع های بازنشستگی سراسر دنیا وارد نموده است. بهنظام

عنوان  های بازنشستگی بهسالمندی جمعیت، نقش صندوق

ساز تفاهم دولت، ملت، النسلی که زمینهنهادهای مالی بین

یابد؛ جایگاه ای مییندهکارگران و کارفرمایان نیز اهمیت فزا

های تأمین اجتماعی از آن جهت که بازنشستگی در نظام

عنوان  بازنشستگی و برخورداری از مزایا وتسهیالت آن به

تک آحاد مردم یک جامعه یا کشور حقی اساسی برای تک

های بدیهی است که اجرای برنامه. است، حائز اهمیت است

ی از جمعیت مستلزم ابازنشستگی، برای تعداد گسترده

 .های بیشتری خواهد بودهزینه

های بازنشستگی با در نظر گرفتن ها در صندوقآکچوئر

اطالعات اقتصادی، جمعیتی و قوانین و مقررات به ارزیابی 

های ثبات و پایداری صندوق و بررسی کفایت مزایا، گزینه

پردازند. از آغاز فعالیت یک طرح گذاری و ذخایر میسرمایه

ها در تحلیل وضعیت مالی طرح و آکچوئربازنشستگی، 

ه انجام اقدامات مناسب جهت تضمین پایایی و دوام توصیه ب

به ارزیابی  آکچوئرطورکلی کنند. بهآن، نقش مهمی ایفا می

های مالی ایجاد یک طرح جدید، پیگیری آثار و پیچیدگی

بینی اثر اصالحات منظم وضعیت مالی آن و برآورد و پیش

گوناگونی که ممکن است طی زمان در طرح اعمال گردند، 

دازند. از همان آغاز پیدایش این تخصص در این حوزه پرمی

های جمعیتی ها برای گروهآکچوئرسال پیش  150در حدود 

هایی طراحی کردند. به نسبت کوچک درون اجتماع مدل

های جمعیتی و بینیجهت انجام پیش آکچوئرالهای مدل

هایی طورکلی از مدلهای مستمری عمومی به مالی طرح

ای در های مستمری حرفهکه برای طرح اندمشتق شده

های نسبتاً کوچک کارگران مورد استفاده برگیرنده گروه

قرارگرفته بودند و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی و اقتصادی 

 بیرونی و مستقل بودند.

قبول بودن های بازنشستگی باید قابلصندوق آکچوئر

که  مفروضات متعدد جمعیتی، اقتصادی، مالی و اجتماعی را

است که  آکچوئرشوند بررسی کند. این وارد فرایند مدل می

باید قضاوت نماید که آیا تصویر تحوالت آتی یک جامعه و 

بینانه و شده واقعاقتصاد که بر پایه این مفروضات ترسیم 

 آکچوئرباید با محاسبات سود و زیان  آکچوئرپایدار است. 

ضعیت مالی ای وناشی از انحراف مفروضات، بررسی دوره

ها، صندوق آکچوئرها، ارائه گزارش ارزیابی ساالنه صندوق

بینی آتی ها و پیشهای تحمیلی به صندوقمحاسبه هزینه

های وضعیت مالی صندوق، دولت و مدیران صندوق

لی، اجتماعی و اقتصادی ام یهابازنشستگی را از ناهماهنگی

آتی دولت،  هایالزم است تا برای بودجه آکچوئرآگاه نماید. 

وضعیت تعهدات مالی کلی، کمبود مالی، سطوح بسیار پایین 

ها را مزایا، همچنین تخصیص نادرست منابع، ریسک

مشخص نماید. در فرایند طراحی و تدوین سیاست اجتماعی، 

 عنوان پشتیبان عقالنیت مالی عمل کند.باید به آکچوئر
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ی کنندهیک مسئله مهم امروز ایران وضعیت نگران

صندوق  17های بازنشستگی است. در کشور بالغ بر ندوقص

بازنشستگی وجود دارد که اکثر آنها وضع مناسبی ندارند. 

انسجام و  ،ها امروزه با سه شاخص پایداریاین صندوق

کفایت به مرزهای نگرانی و هشدار رسیده و بلکه از آن عبور 

هم از ها و اند . این نگرانی هم از منظر مدیریت صندوقکرده

منظر مدیریت کالن که مسئولیت تأمین کسری منابع آنها را 

طرح است. با وجود اهمیت باالی حضور  گرفته قابل برعهده

در  آکچوئرالهای اجتماعی و کارایی علم ها در بیمهآکچوئر

ها عمالً عدم حضور حل مسائل پیش روی بحران صندوق

های ذاریگهای اجتماعی و سیاستکارآمد آنان در بیمه

 صندوق مشکالت متعددی را به وجود آورده است.

 

 

 

 

 

 

 هادر بازار سرمایه و بانک آکچوئرنقش 

 آکچوئر -پور سامان ابراهیم

 مقدمه

های و صندوقتنها به بخش بیمه  هاآکچوئرهای فعالیت

های اخیر این شود، در سالمحدود نمیبازنشستگی 

داری افزایش و بانک گذاریهای سرمایهها در بخشفعالیت

ی است که آکچوئرگذار، سرمایه آکچوئریک  یافته است.

ها را مدیریت گذاریصورت مستقیم یا غیر مستقیم سرمایهبه

هایی در این زمینه به مدیریت مشاوره کند یا با ارائهمی

 کند. گذاری کمک میسرمایه

های مشخص بیمه طور سنتی بر روی بخشها بهآکچوئر

های بازنشستگی تمرکز داشتند. مانند، عمر، درمان و صندوق

کنون به خوبی نقش خود را، تا آنهاهای صنعت، در این بخش

 اند. هم در بخش شرکتی و هم تجاری و عملیاتی، ایفا کرده

ای از وضعیت اعتباری و نقدینگی در این نوشته ابتدا خالصه

و سپس نقش ارائه خواهد شد  95های ایران در سال بانک

ارائه  و بازار سرمایه هادر مدیریت ریسک بانک  آکچوئر

 شود.می

 95ها در سال وضعیت نقدینگی و اعتباری بانک

به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و 

، افزایش نرخ 95درصدی در سال  9یابی به نرخ تورم دست

سال درصد در اسفند  11.9تورم نقطه به نقطه به سطح 

در  -محدود ندهرچ-های موجود دهنده ریسکنشان 1395

خصوص روند آتی نرخ تورم است. در چنین شرایطی تقویت 

انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت باالیی برای 

حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم 

گذاران قرار گیرد. برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست

ا توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحوالت نقدینگی، کنترل ب

رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف 

انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان 
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های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد. گفتنی سیاست

درصد( و  30) 1394است که رشد باالی نقدینگی در سال 

ها درصد( عمدتاً به مساعدت 28) 1395ست سال نه ماه نخ

های نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی از و حمایت

های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد فعالیت

های استفاده از ظرفیت سیاست پولی رشد اقتصادی، ضرورت

های تولیدی تا حدود زیادی کاهش برای حمایت از فعالیت

ت و همین امر شرایط بهتری را برای مدیریت یافته اس

 گذاران قرار داده است.نقدینگی دراختیار سیاست

های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر در حوزه سیاست

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف 

های خالی اقتصاد و نیز حمایت از برداری از ظرفیتبهره

مرکز بوده که با توجه به واحدهای کوچک و متوسط مت

شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، الزم است این رویکرد در 

 آینده نیز ادامه یابد.

 وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری

بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر 

هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به  11848.6به  1395

درصد رشد داشت.  28.1یزان به م 1394پایان آذر سال 

در  1395رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر 

مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماه منتهی به آذر سال 

واحد درصد افزایش  3.5درصد( به میزان  24.6) 1394

از  1395یافته است. حجم نقدینگی در نه ماهه نخست سال 

شد که در مقایسه با رشد درصد برخوردار  16.5رشدی برابر 

واحد درصد  1.7درصد(،  18.2) 1394دوره مشابه سال 

 دهد.کاهش نشان می

های کمیته نظارت بر بانکداری بازل، به منظور بررسی رویه

، کارگروه 2006نظارت بر نقدینگی کشورهای عضو، در سال

نقدینگی را تشکیل داد. وظیفه این کارگروه، بررسی 

قدینگی کشورهای عضو بود. این برنامه، چگونگی نظارت بر ن

دربرگیرنده بررسی نوع رویکرد و ابزارهایی بود که به منظور 

های نقدینگی ارزیابی ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک

ناشی از توسعه بازارها توسط مراجع نظارت بانکی مورد توجه 

 .گرفتقرار می

رخداد، در بازار  2008 هایی که در اواسط سالنابسامانی

اهمیت ویژه نقدینگی بازار را برای بخش بانکی بارز ساخته 

است. جذابیت نقدینگی برای بازارهای بین بانکی و بازار 

بندی شده، به همراه افزایش احتمال محصوالت ساختار

انتقال تعهدات زیر خط ترازنامه، به باالی خط ترازنامه، به 

و مداخله  هاکمبودهای جدی نقدینگی در برخی از بانک

گردید. این رخدادها بر  بانک مرکزی در دیگر موارد منجر

ارتباط بین تأمین وجوه و ریسک نقدینگی بازار، همبستگی 

بین ریسک نقدینگی تأمین وجوه و ریسک اعتباری و این 

واقعیت که نقدینگی یک عامل مهم در سالمت بخش بانکی 

 .تأکید دارد، شودمحسوب می

 هادر بانک آکچوئر

از جمله در های مختلف سیستم بانکی در بخش هاآکچوئر

های مالی و مدیریت ریسک گذاری بانک، ادارهدفتر سرمایه

ترین جاذبه بخش بانکی برای کنند. مهمفعالیت میاعتباری 

های های کاری در مقایسه با بخشتنوع فرصت هاآکچوئر

سازی ریسک اعتباری در بانک برای سنتی است. نقش مدل

نویسی در سازی و برنامههای مدلهایی که مهارتآکچوئر

تواند بخش جذابی اند، میدست آوردهبخش بیمه عمومی به

گذاری محصوالت فنی )که در بخش باشد. همچنین قیمت

شود( در برخی از محصوالت انجام می هاآکچوئربیمه توسط 

های آکچوئرشود، نیز بخش جذابی برای بانکی دیده می

 مند به سیستم بانکی است.قهعال

ادامه مشکالت مدیریت ریسک که در دوره بحران مالی 

های ایجاد شد، کلید اصلی فرصت 2009-2008های سال

در بخش بانکی است. در الزامات  هاآکچوئرایجاد شده برای 

های بازار، ها، ارزیابی ریسکبرای بانک 3سرمایه بازل 

ش از پیش مورد تأکید قرار ها بیاعتباری و عملیاتی بانک
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که بیشتر برروی  3گرفته است. الزامات نظارتی بازل 

شناسایی ریسک نقدینگی و اجرای الزامات نقدشوندگی 

بینی تأکید های غیر قابل پیشها برای مقابله با بحراندارایی

سازی گیری و مدلدر اندزه هاآکچوئرداشت، باعث شد نقش 

 تر باشد.پررنگ ریسک نقدینگی سیستم بانکی

های بیشتری در با توجه به نیازهای بخش بانکی آموزش

 باعث افزایشهای بانکی و نظارتی نیاز است تکنیک

 در بخش بانکی خواهد شد. هاآکچوئرهای فرصت

در تغییرات ایجاد شده نظارتی برای بهبود مدیریت ریسک و 

ز داری در بانک بعد انقش خزانهها، کنترل سیستمی بانک

است.  شدهتغییرات محسوسی  دچار 2009سال  بحران مالی

ای ها که نسبتاً بخش توسعه نیافتهداری بانکمدیریت خزانه

بندی، مدیریت و به شکل قابل توجهی بر روی مدل ه،بود

های روش ه است.گذاری ریسک اعتباری تمرکز کردقیمت

رای گرفت بحسابداری که در ترازنامه مورد استفاده قرار می

های بررسی استرس، تحلیل حساسیت و سایر تکنیک

استفاده شده برای مدیریت ریسک نقدینگی و سایر 

، لذا استفاده از همناسب نبود های دارایی/ بدهیبندیمدل

های برای کنترل و مدیریت ریسک  الآکچوئرهای روش

 است. شده بانکی به شدت مورد نیاز بخش بانکی

در بخش بانکی  هاآکچوئرهایی که تطور کلی عمده فعالیبه

رد زیر اتوانند انجام دهند، شامل موگذاری میو سرمایه

 هستند:

 گذاری بانکیسرمایه •

 بخش مالی •

 ها و چارچوب(ریسک اعتباری )مدل •

ها )ریسک بازار، ریسک مدیریت و کنترل ریسک •

 (غیرهعملیاتی و 

 داریخزانه •

 گذاری محصوالتمدیریت و قیمت •

اوراق  توسعه: تحلیل بازار و ریسک اعتباری،تحقیق و  •

 مشتقه

 هادهی دادهارزیابی و سازمان •

همچنین در بازار سهام و  هاآکچوئرهای اخیر در سال

اند. بازار های خود را بیشتر کردهگذاری نیز فعالیتسرمایه

جهت فعالیت در  هاآکچوئرهای جدیدی برای سهام، چالش

ذاری ایجاد کرده است. عالوه بر گهای مالی و سرمایهبخش

ها در صنعت بیمه و بانکی، آکچوئرنقش حیاتی و انکارناپذیر 

خصوص بازار ها در صنعت خدمات مالی، بهفعالیت آن

، به سرعت در حال افزایش است. تغییرات نظارتی سرمایه

مانند، افزایش نظارت در بازاهای مالی، همگرایی 

بداری در خدمات مالی و المللی حسااستانداردهای بین

افزایش شناخت از نیازهای مدیریت ریسک، نیازهای بازار را 

 افزایش داده است. الآکچوئربرای استفاده از حرفه 

 در بازار سرمایه آکچوئر

را برای ای است که اطالعات عددی ، حرفهآکچوئرفعالیت 

با  وکند، گردآوری و تفسیر میهای آماری تعیین احتمال

گران را در بیمه در صنعت بیمه محاسبه و ارزیابی ریسک،

های کنند. با این حال مهارتبیمه کمک میزمینه تعیین حق

ارائه با و  ،گذاریتواند در بخش سرمایهمی آکچوئریک 

گذاری بسیار مفید باشد. برای تصمیمات سرمایه مبنایی

گذاری و درسرمایه  آکچوئرهای بخش قابل توجهی از مهارت

به عنوان مشاور  ،طور خاص بازارهای سهامبه

 های بلند مدت است.گذاریسرمایه

های خود را در بخش فعالیت ها با تأکید بر داده،آکچوئرهمه 

دهند. در زمینه کاری هرکدام گذاری انجام میبیمه و سرمایه

ای در صنعت هایی نیز وجود دارد. یک اکچوئر حرفهتفاوت

هایی مانند نرخ بهره، اق بهادار با آمارهبورس و اور

کند، در حالی که کار میها، نقدینگی و شاخص پرداختپیش

بیمه و حلیل مرگ و میر، تعیین حقدر بخش بیمه تجزیه و ت

های افراد در این حرفه محسوب از عمده فعالیت غیره

گذار، عملکرد آینده یک شرکت سرمایه  آکچوئرشود. یک می

های گذاری، با توجه به دادهس ترکیب سبد سرمایهرا بر اسا
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های موجود در سهام، بازده اوراق بهادار و شاخص شرکت

تواند با ارزیابی سهام کند. همچنین، میبزرگ، محاسبه می

خواهند در مورد گذارانی که مییک شرکت برای سرمایه

آینده یک سهام خاص اطالعاتی داشته باشند، خدمات 

ه دهند و وضعیت آینده سهام شرکت را بر اساس مشاوره ارائ

 های احتمالی ارزیابی کنند.مدل

  آکچوئرها، یک گذاری شرکتعالوه بر تعیین ارزش

آوری آمار و اطالعات مالی مانند تواند با گردگذار، میسرمایه

درآمد، بازده، جریان نقدینگی، سود بازده سهام و همچنین 

ورد آینده یک سهام خاص و یا رشد های کلی بازار، در مآماره

                          هایی را انجام دهد.بینیپتانسیل یک صنعت پیش

بینی وضعیت همچنین با توجه به اطالعات گذشته با پیش

گذاران، در زمینه ساخت یک تواند به سرمایهاقتصادی می

گذاری قوی مشاوره دهد. این مدل اقتصادی سبد سرمایه

گذاری اند در تعیین بهترین زمان برای پرهیز از سرمایهتومی

های دیگر، گذاری در بخشدر یک بخش خاص و یا سرمایه

 بسیار کمک کند.

با  هاآکچوئردهد که تحوالت اخیر در بازار سرمایه نشان می

انگیز در بازار سرمایه بیشتر روبرو های جدید و هیجانفرصت

هایی که باعث تغییر شکل این شوند. بدون شک فرصتمی

گذاری بازار سرمایه در شوند. با توجه به سرمایهحرفه می

و تغییر  هاآکچوئرهای بیشتری برای صنعت بیمه، فرصت

این  ود.شها در بازار سرمایه ایجاد میهای آنفعالیت

 هاآکچوئرها را به سمت استفاده از سایر صنعت ،تغییرات

 .دهدسوق می

( ERMهمچنین با توجه به تأثیر مدیریت ریسک سازمانی )

های تجاری، افزایش بانک وگذاری، بر دنیای تجاری و سرمایه

های پوششی و ها، صندوقگذاری، کارگزاریهای سرمایهبانک

اهمیت فهم و تحلیل کمی و بررسی گذاران، نیازهای سرمایه

بیش از پیش احساس  هابخشاین ها در گذاریسرمایه

 شود. می

از همه نوع برای  های ذاتیبازار سرمایه دارای جذابیت

های ها و چالشها فرصت. این جذابیتگران استتحلیل

دارای  هاآکچوئرآورد. فراهم می هاآکچوئربسیاری را برای 

برای حل مسائل پیچیده مالی هستند. دانش فنی الزم 

بندی مالی و ارزیابی هایی در مدلدانشی که شامل روش

های مناسب کنترل ریسک در شگیری، ارائه روریسک، اندازه

شود و به بخش خاصی از صنعت های مالی میهمه بخش

ها در بازار محدود نیست. اهمیت بررسی وضعیت شرکت

ان به بررسی و مدیریت ریسک سرمایه، و افزایش توجه مدیر

هم به صورت داخلی در هر سازمان و هم به صورت 

در این ها آکچوئرتری را برای ی روشنسیستمی، قطعاً آینده

 بخش خواهد داشت.

 گیرینتیجه

بینی و پر ریسک است. ریسک موقعیتی آینده غیر قابل پیش

کند که اتفاقی ناخوشاایند در آیناده امکاان رخ    راتوصیف می

دادن دارد، با ایان وجاود ریساک یاک فرصات نیاز هسات.        

هاای در  باا اساتفاده از اطالعاات و داده     آکچوئرمتخصصین 

 کنناد، راه دسترس احتمال رخداد اتفاقات آتی را ارزیابی می

کارهااای خالقانااه باارای کاااهش احتمااال رخااداد اتفاقااات   

کنناد و همچناین اثارات اتفاقاات     ناخوشایند را بررسای مای  

 کنند.ناخوشایند اتفاق افتاده را نیز کم می

گیری آن، های پیچیده اندازهبر اساس ماهیت ریسک و روش

ای را ایفاا  ها نقش برجستههادر بازارهای مالی و بانکآکچوئر

ها در صنعت بیمه بر کسی پوشیده . نقش پررنگ آنکنندمی

های مالی نیاز پاس از بحاران ماالی     نیست، و در سایر بخش

هاای ماالی   گیری و کنتارل ریساک  نیاز به اندازه 2008سال 

پاس از تغییارات    ه اسات. بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت

هاا و  ها اعمال شده موقعیات برای بانک 3نظارتی که در بازل 

و  در بخاش باانکی   آکچاوئر های شغلی متعددی برای فرصت

 . ه استایجاد شد بازار سرمایه
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 معرفی انجمن

و  1393انجمن علمی محاسبات بیمه  و مالی ایران از سال 

با برگزاری انتخابات به عنوان انجمنی علمی در وزارت علوم، 

سسه ؤمآغاز به کار کرده است. این انجمن به صورت 

به شماره ملی  35998شماره ثبت تجاری به غیر

با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و  14004923670

ها و در اداره ثبت شرکت  23/02/1394فناوری در تاریخ 

هیأت  . اعضایسسات غیر تجاری به ثبت رسیده استؤم

 البدلهفت عضو اصلی و دو عضو علل انجمن شامل مدیره

از طریق  ،البدلو علیدو بازرس اصلی  هستند که به همراه

-ی مجمع عمومی برگزیده میانتخابات و در جلسه

برگزار شده  در این انجمن تاکنون دو دوره انتخابات شوند.

 است.

 باشد:می زیر اهداف تأسیس انجمن به شرح

سترش و پیشبرد علمی دانش نظری و کاربردی آمار در گ

مرتبط حوزه صنعت بیمه و بازارهای مالی و سایر حوزه های 

و ارتقای کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور 

های علوم محاسبات بیمه و در زمینه  پژوهشی و آموزشی

های وابسته و ارتقای فرهنگ بیمه. انجام مالی و سایر رشته

المللی با های علمی و فرهنگی در سطح ملی و بینپژوهش

ای با گونهپژوهشگران، متخصصان و سایر کارشناسانی که به 

های وابسته سر و کار دارند. و سایر رشته آکچوئرالعلوم 

همکاری با نهادهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی در زمینه 

های مربوط به ها و برنامهارزیابی و بازنگری و اجرای طرح

امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت 

ی که خدمات انجمن. ترغیب و تشویق پژوهشگران و استادان

اند. برگزاری شایانی در پیشبرد اهداف انجمن ارائه نموده

المللی ای و بینهای علمی در سطح ملی، منطقهگردهمایی

انتشار کتب و نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی که 

ترجمه، کتاب، مقاله و سخنرانی و غیره  در قالب تألیف،

 .اندانتشار یافته

تا کنون اقدام به  در راستای اهداف خویش انجمناین 

ها و دورهها، برگزاری کنفرانس، آزمون، سخنرانیهمکاری و 

-ی آنها میهای آموزشی بسیاری نموده که از جملهکالس

-های بیمهمدلسازی آماری در دادهکارگاه تخصصی توان به 

-کنفرانس روشای، گذاری محصوالت بیمه، کارگاه قیمتای

و  ای و آمارهای صنعتیهای بیمهگذاریدر قیمتهای مدرن 

اشاره نمود. شرح کامل های بازنشستگی همایش صندوق

ها در تارنمای انجمن به تفصیل در دسترس فعالیت

:  تارنما)آدرس  عالقمندان است.

http://www.irsoa.ir) 

بایست می ،آن تارنمایطریق  انجمن ازاین عضویت در برای 

انجمن شوید و  تارنمای، عضو آنبا پر کردن فرم عضویت در 

                                                            .کنید ی خود را دریافتنام کاربری و گذرواژه

محاسبات  علمی عضویت در انجمنهمچنین باید بدانید که 

عضویت حقوقی و حقیقی  یبه دو شیوه بیمه و مالی ایران

مایل به عضویت حقوقی هستید فرم پذیرد. اگر صورت می

ها ) فرم عضویت حقوقی( را پر کنید و در اطالعات شرکت

حقیقی هستید فرم اطالعات  یتعضومایل به صورتی که 

تا پس از  کامل نماییدمتخصصان ) فرم عضویت حقیقی( را 

یید در فهرست اعضای حقوقی و حقیقی انجمن قرار أت

مربوطه الزم است هزینه عضویت  تکمیل فرم گیرید. پس از

  کند(سالیانه اشخاص )وابسته به نوع عضویت تفاوت می

نام انجمن علمی محاسبات به 342074669به حساب  را
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بیمه و مالی ایران نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید 

-0002-4253یا به شماره کارت   3420بهشتی کد 

و پس از تکمیل فرم  واریز بانک تجارت 8370-5859

درخواست عضویت تصویر فیش واریز را به پست الکترونیکی 

ارسال  ir.actuary@gmail.com انجمن به نشانی

 .فرمایید

 

 طریقه تماس:

 www.irsoa.irآدرس تارنما: 

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، تهران، اوین، 

 گروه آمار

 021 – 22419430تلفن: 

 Ir.actuary@gmail.comپست الکترونیکی:  

 1983963113صندوق پستی: 

 تماس با نشریه از طریق سردبیر: 

khashayar.tashtzar@gmail.com  

mailto:ir.actuary@gmail.com
http://www.irsoa.ir/
mailto:Ir.actuary@gmail.com
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  های پیش روها و دورهها و همایشکنفرانس

 
   28و   27در تاریخ  "سنجی ایراننخستین کنفرانس بیم"-

توسط انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی  1397مرداد 

ایران و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار 

 خواهد شد. 

 محورهای علمی این کنفرانس عبارتند از:

 بازنشستگیهای های زندگی و صندوقبیمه •

 درمان هایبیمه •

 مالی و سنجیبیم هایمدل •

 

دبیر اجرایی کنفرانس جناب الزم به توضیح است که 

آقای دکتر امیرتیمور پاینده و دبیر علمی کنفرانس 

جناب آقای دکتر محمد قاسم وحیدی اصل هستند. 

فروردین  31آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت 

توانید به تارنمای میاست. برای اطالعات بیشتر  1397

 کنفرانس مراجعه فرمایید:

.ir1http://www.iac  
 

 

 

 
 

های زندگی بهار سال آینده برگزار توسعه بیمه سمینار  -

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، دبیرخانه : شودمی

مندی هر چه بهرههای زندگی به منظور سمینار توسعه بیمه

بیشتر در حضور و استفاده از تجارب استادان برجسته 

های زندگی، از تغییر زمان برگزاری خارجی در سمینار بیمه

خبر  97اسفند ماه سال جاری به بهار سال  7این سمینار از 

  .داد

این دبیرخانه اعالم کرد کلیه مقاالتی که تاکنون دریافت 

بالغ می شوند در فرایند داوری مقاله  40شده و به حدود 

اند و با توجه به تغییر زمان اعالمی، دریافت قرار گرفته

 .مقاالت تا پایان سال جاری تمدید شده است

گفتنی است پژوهشکده بیمه زمان دقیق برگزاری سمینار 

مندان های زندگی را متعاقباً به اطالع عالقهتوسعه بیمه

  .خواهد رساند

 

 

http://www.iac1.ir/
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داخلی  هایها و دورهکنفرانسها، همایش

 برگزار شده

ساخت جدول مرگ و میر و "سخنرانی علمی با موضوع  -

در  "شدگان سازمان تأمین اجتماعیتغییر وضعیت بیمه

زاده و توسط آقایان رامین اقبال، 1396بهمن ماه  10تاریخ 

زاده در مکان سازمان تأمین اجتماعی دکتر امین حسن

سخنرانی علمی با پشتیبانی و حمایت برگزار گردید. این 

 عالی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، مؤسسه

تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی صورت  پژوهش

 پذیرفته است.

 

 و ایران مالی و بیمه محاسبات انجمننشست علمی  -

 تن دو همراه به اجتماعی تأمین پژوهش عالی موسسه

 4، روز چهارشنبه (ILO)کار جهانی سازمان کارشناسان از

 دانشگاه ریاضی در سالن دانشکده علوم 1396 بهمن ماه

 .گردید برگزار بهشتی شهید

المللی همایش ملی و نهمین همایش بین چهارمینبیست و -

مدیریت ریسک و بیمه: الزامات، "بیمه و توسعه با عنوان 

در سالن  1396آذرماه  13در تاریخ  "چالشها و راهکارها

های برج میالد با همت پژوهشکده بیمه و با محل همایش

 برگزار گردید. کمک بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

-های پاداشکارگاه یک روزه تخصصی طراحی سیستم-

به همت انجمن علمی  1396جریمه در تاریخ دوم آذر 

محاسبات بیمه و مالی ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران 

 ط آقای دکتر رحیم محمودوند برگزار گردید.توس

ای و های بیمهگذاریهای مدرن در قیمتکنفرانس روش -

، با 1396شهریور ماه  14تا  12آمارهای صنعتی از تاریخ 

المللی و داخلی در دانشگاه بوعلی سینای حضور اساتید بین

های همدان برگزار گردید. عالقمندان برای دریافت چکیده

 توانند به آدرس زیر مراجعه فرمایند:انگلیسی می فارسی و

 htpp://sdat.ir/mipis96تارنما: 

 7چهارمین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی از تاریخ  -

در محل پژوهشگاه تحقیقات بینادی  1396مرداد ماه  9الی 

 فیزیک و ریاضیات نظری در تهران برگزار شد.

 www.finact.irتارنما:

های کارگاه دو روزه تخصصی مدلسازی آماری در داده -

به همت  1396اردیبهشت ماه  27و  26ای در تاریخ بیمه

انجمن علمی محاسبات مالی و بیمه ایران در دانشگاه شهید 

 بهشتی برگزار گردید.

انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران سومین کارگاه  -

های مدل سازی آماری درداده»آموزشی خود را با عنوان 

سنجی دانشکدۀ علوم ریاضی با مشارکت گروه بیم« ایبیمه

. مدرسین این نموده استدانشگاه شهید بهشتی برگزار 

کارگاه جناب آقای دکتر رحیم محمودوند، عضو هیئت علمی 

اه بوعلی سینای همدان و سرکار خانم فاطمه نصیری، دانشگ

 بودند.  آکچوئرکارشناس ارشد 

در این کارگاه آموزشی دو روزه که در دو نوبت صبح و بعد از 

نفر شامل جمعی از اساتید، دانشجویان  25ظهر تشکیل شد، 

های کشور، کارشناسان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه

ها و اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ بیمه شرکت آکچوئر

 حضور داشتند. 

http://www.finact.ir/
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در پایان دورۀ آموزشی گواهی معتبر نیز تقدیم حضور 

 کنندگان شد.شرکت

 

 :برگزاری ده دوره نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه -

 ایران ،(سنا) سرمایه بازار یرسان اطالع پایگاه گزارش به

 ینمایشگاه رویداد بزرگترین عنوان به 2016 فاینکس

 جمع حضور با ساالنه که است کشور بیمه و بانک بورس،

. شودیم پا بر یخارج و یداخل توانمند یشرکتها از یکثیر

 نمایشگاه بزرگترین ،یبرگزار دوره ده یط فاینکس ایران

 سوم جایگاه وسعت لحاظ از و بوده کشور داخل یمال حوزه

دهمین نمایشگاه بین  .است داده اختصاص خود به دنیا در را

 1396فروردین ماه  29الی  26المللی بورس، بانک و بیمه 

 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

 انجمن یهمکار با «یبازنشستگ یهاصندوق» شیهما -

                                                                  یمال و مهیب محاسبات یعلم

 رفاه و کار تعاون، وزارت یاقتصاد امور معاونت ران،یا

 سازمان ،یاجتماع نیتأم پژوهش یعال مؤسسه ،یاجتماع

 یپژوه استیس مؤسسه و مسلح یروهاین یاجتماع نیتأم

خلیج در سالن همایشهای  1395 سال ماه آبان در صبا

 و کالن اقتصاد ؛فارس )پژوهشگاه نیرو( تهران برگزار شد

 مباحث نظارت، و یحکمران ،یبازنشستگ یصندوقها

 یهاصندوق و یگذارهیسرما ،یامهیب وال آکچوئر

 .بوده است شیهما نیا یمحورها از یبازنشستگ

تا  6سومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی از تاریخ  -

به همت پژوهشکده ریاضیات  1395شهریور ماه  8

 های بنیادی در تهران برگزار گردید.  پژوهشگاه دانش

همایش )نشست تخصصی( با برگزاری پیش -

 یهاصندوق دری آکچوئر محاسبات یاستانداردها»موضوع

 یبازنشستگ یهاصندوق» شیهمادر راستای  «یبازنشستگ

با همکاری  ،1395 آبانماه 18 خیدرتار« (تنگناهاوراهکارها)

 مورخ دوشنبه روز در یاجتماع نیتأم پژوهش یعال مؤسسه

 پژوهشکده درمحل 12 یال 10 ساعت 1395 ورماهیشهر 8

 .شد برگزار( IPM) نیادیبن یهادانش ات،پژوهشگاهیاضیر

مبانی محاسبات اکچوئری "کارگاه یک روزه تخصصی  -

های زندگی برای پوشش خطر فوت بر اساس آیین نامه بیمه

توسط آقای فرزین حاجتی )مدیر کل امور  "های زندگیبیمه

فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا( و خانم دکتر مریم تیموریان )عضو 

هیأت علمی دانشگاه و مشاور اکچوئری اداره امور فنی بیمه 

و به همت انجمن علمی  1395مرکزی ج.ا.ا( در شهریور ماه 

بهشتی  در محل دانشگاه شهیدمحاسبات بیمه و مالی ایران 

 برگزار گردید.تهران 

الی  20نهمین نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه  -

درمحل دائمی نمایشگاه تهران به عنوان  1395تیرماه  23

شناخته شد که با وقفه ای یک  95بزرگترین همایش سال 

 ساله اما برای اولین بار به صورت بین المللی برگزار گردید.

های در صندوق یآکچوئرزیابی دومین همایش ملی ار -

بازنشستگی ایران با همکاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین 

اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی، 

بهمن ماه  6انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در تاریخ پس

وری سازمان مدیریت صنعتی در مرکز مطالعات و بهره 1394

 برگزار گردید.
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 آکچوئرالالمللی مجمع بین

 الآکچوئربه عنوان نقطه عطفی مهم برای حرفه  1998سال 

ای در سازی حرفهو یک گام مهم در آماده رودمیبه شمار 

 .ه استهای هزاره بعدی بودمواجهه با چالش

که در  الآکچوئرالمللی در بیست و ششمین کنگره بین

برگزار شد، گروه  1998ژوئن  12تا  7 تاریخ بیرمنگام از

( خود را به مجمعی تحت IAA) 4آکچوئرالالمللی مجمع بین

قوانین سوئیس که دبیرخانه آن در اوتاوای کانادا بود، تبدیل 

 کرد.

 Comité Permanent des" نهاد ، ادامۀIAAسازمان 

Congrèsd’Actuaires"  به عنوان  1895که در سال بود

 IAAبه  1968و در سال ه تاسیس شد یک انجمن تخصصی

در ژوئن  IAA. در حوزه سازماندهی مجدد بود هتغییر نام داد

 الآکچوئرهای المللی تبادل نظر انجمن، بخش بین1998

(IFAA که در )به عنوان بخشی از  1995سپتامبر  10IAA 

برای  IFAAتشکیل شده بود، منحل شد. نظارت و ساختار 

در رویارویی با نیازهای روبه رشد  IAAسازماندهی مجدد 

، همانند گسترش اقتصاد جهانی، نامناسب الآکچوئرحرفه 

این تغییر در ساختار باعث بوجود آمدن یک ساختار  بود.

متحد و قوی برای اطمینان از وحدت رویه و هماهنگی کافی 

 با توجه به مسائل جهان بود.

 هایکه در حال حاضر با انجمن IAAمسؤلیت عمده 

ها در کشورهای متبوع آکچوئرگردهم آوردن  ،است یآکچوئر

های جهانی ها و انجمنآکچوئرخود و ایجاد ارتباط بین 

 است. الآکچوئر

IAA المللی یکتاست که خود را وقف یک سازمان بین

 یآکچوئرهای ای و انجمنتحقیق، آموزش و توسعه حرفه

 کرده است.

IAA  بخش است:  هفتشاملERM, /STIN, AFIRA

IACA, IAAHS, PBSS, AWB  وLIFE. 

                                                           
International Actuarial Association4 

تاسیس شد. با این حال  1957در سال  5ASTINبخش 

ای که دامنه تحقیقات این بخش اخیراً توسعه یافت به گونه

 شد. نیز شامل بیمه درمان

ASTIN المللی نشریه مشهور علمی و بینASTIN 

Bulletin های را سالی دو مرتبه منتشر کرده و همایش

 کند.ساالنه را سازماندهی می

تأسیس شد. هدف این  1988در سال  6AFIR/ERMبخش 

های ر ریسکد الآکچوئربخش ارتقای تحقیقات و مسائل 

عملکردش در سازماندهی نمود ترین مالی است که مهم

 باشد.های ساالنه میهمایش

منظور  و به IAAمستقل از  6819که در سال  7IACAبخش 

های آکچوئرالمللی بین های بینتسهیل در تبادل دیدگاه

در زمره بخشی  1999ای شروع به کار کرد و در سال مشاوره

برای تهیه  2003در سال  8IAAHSدرآمد.بخش  IAAاز 

های دولتی و به خصوص المللی بیمهانداز بینیک چشم

ازنشستگی، مزایا و تأمین بخش ب درمان آغاز به کار کرد.

رسانی به برای خدمت 2003( در سال PBSS) 9اجتماعی

هایی که در سراسر جهان برای منافع شخصی، آکچوئر

 کوشند، تأسیس شد.میغیره ای، آموزشی، تحقیقاتی و حرفه

 به منظور - ( نیزAWB) 10های بدون مرزآکچوئربخش 

در  الآکچوئرهایی که نیاز به تخصص متصل کردن موقعیت

هایی که داوطلب آکچوئرارتباط با منابع مالی و همچنین 

 تأسیس شد. 2003در سال  -هستندموارد رفع این 

المللی ( برای ارتقاء دیدگاه بینLIFEبخش زندگی )همچنین 

 ی بیمه زندگی تأسیس شده است.ها در حوزهآکچوئربین 

                                                           
Actuarial Studies In Non-life insurance5 

Actuarial Approach for Financial Risks6 

International Association of Consulting Actuaries7 

International Actuarial Association Health8 
9Security SectionPensions, Benefits, Social  

Actuaries Without Frontiers Borders10 
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: آکچوئرالدرک مدیریت "معرفی کتاب 

 "آکچوئرالی کنترل چرخه

 

 

 "آکچوئرالی کنترل : چرخهآکچوئرالدرک مدیریت "کتاب 

ها برای در پاسخ به نیاز دانشگاه 2003نخستین بار در سال 

های درسی آنها را رفع داشتن منبعی که نیازهای سرفصل

از آن  .چاپ شد 11های استرالیاآکچوئرنماید، توسط مؤسسه 

در بسیاری از  آکچوئرالزمان تا کنون، مفهوم چرخه کنترل 

-آکچوئردنیا از جمله انجمن  آکچوئرالها و مؤسسات انجمن

به عنوان بخشی از سرفصل درسی مورد استفاده قرار 12اه

 گرفته است.

-آکچوئر(، مؤسسه 2010در طرح دومین ویرایش این کتاب)

برای تهیه یک متن اصالحی ها آکچوئرهای استرالیا و انجمن 

اند تا عالوه بر برآورده نمودن با یکدیگر همکاری نموده

المللی نیازهای دو مجموعه فوق نیازهای مؤسسه بین

را نیز برآورده سازند  14بریتانیا آکچوئرالو حرفه 13آکچوئرال

و به دلیل همین همکاری است که کتاب مزبور به کتابی 

 جهانی تبدیل شده است.

                                                           
11Institute of Actuaries of Australia 
12 Society of Actuaries 
13International Actuarial Association 
14UK Actuarial Profession 

یرایشگران، نویسندگان و بازنگران از اقصی نقاط دنیا در تیم و

اند، و این خود یکی از دالیلی است این پروژه مشارکت داشته

که باعث شده تا هدف کاربرد فراگیر جهانی از کتاب محقق 

 شود. 

باشد نقش می آکچوئرالدر این کتاب که درباره حرفه 

هایی یستمها در طراحی، ساخت و مدیریت مستمر سآکچوئر

-دهند، مشخص میای ارائه میکه خدمات مالیِ گسترده

تواند دانشجو یا ی نوعی این کتاب میگردد. خواننده

ی باشد که در زمینه اقتصاد، مالی، آکچوئرالهنرجوی 

مهارت  آکچوئرالهای آماری کارهای ریاضیات و تکنیک

ها آکچوئرکافی را کسب کرده است. همچنین این که چگونه 

هایی به مؤسسات ها را برای تهیه و تدارک توصیهین تکنیکا

های مختلف بیشمار به خصوص در زمینه ها در زمینهو بنگاه

باشد. برند، از موضوعات اصلی این کتاب میمالی به کار می

های علمی دیگر نیز، کتاب را  در خوانندگانی با پیشینه

اهند ها مفید خوآکچوئرخصوص تشخیص و شناختن کار 

 یافت.

ی تصویری در این کتاب با تمرکز بر مفاهیم بنیادین بر ارائه

ها تأکید شده است و قانون، آکچوئرنگرانه و جامع از کار کل

مقررات، قوانین مالیاتی، استانداردهای حسابداری و موارد 

گیرد. چنین جزئیاتی فنی بطور جزئی مورد بررسی قرار نمی

 ست اما جزو اهداف کتاب نیست. مهم ا آکچوئرالبرای عملِ 

در حول  آکچوئرالی انداز نویسندگان کتاب از حرفهچشم

( ساخته و ACC)آکچوئرالچارچوبی با نام چرخه کنترل 

چارچوبِ مفهومی  آکچوئرالشود. چرخه کنترل پرداخته می

سودمندی برای توضیح و توصیف فرایندهای توسعه و 

مدیریتِ اقدامات مالی، محصول یا موارد دیگر است. مبنای 

 ای از حل مسئله استوار است:این چارچوب بر الگوریتم ساده

 تعریف مسئله -

 طراحی راه حل؛ و -

 پایش )مانیتور( کردن نتایج -
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-محیط یا زمینه کل فرایند، یا چرخه کنترل، در درون

دهد هدایت و راهبری ای که تصمیمات را شکل می

شود. چرخه تکرار شونده است: هر سه گام ممکن می

است تکرار شده یا در هر مرحله بازگشت به گام قبل 

 آکچوئرالصورت گیرد. در زیر نمودار چرخه کنترل 

 آمده است:

 
 ساختار کتاب

ای از روی جنبهکتاب شامل هفده فصل است که هر کدام بر 

 یمتمرکز شده است. به عالوه آکچوئرالی کنترل چرخه

 آکچوئرالمقدمه، فصل پایانی با عنوان کاربرد چرخه کنترل 

نوزده به نیز بر این فصول اضافه شده و مجموع کل فصول را 

ای است رساند. به طور کلی ترتیب فصول همچون چرخهمی

طبیعت تکرار شونده چرخه که در نمودار آمده است. در واقع 

-به این معنی است که عناوین به طور درونی متصلند و می

توان به آسانی ترتیبی کامالً متفاوت از آنچه که هست را 

برای خواندن در نظر گرفت. البته باید دانست که در نهایت 

تواند مورد هیچ عنوانی به صورت فردی و مجزا از بقیه نمی

تواند پیام هر ر کلی خواننده میمالحظه قرار گیرد. بطو

های کتاب درک نویسنده را بدون مراجعه به دیگر فصل

ها برای خواننده در خوانشِ دوم کتاب نماید اما این پیام

تر خواهند شد. هر نویسنده از مفاهیم در هر کجای روشن

کتاب چه زودتر و چه دیرتر از جایی که در اصل آن آمده 

طور عمومی، شما باید توانا به درک استفاده کرده است. به 

های کتاب باشید پیام هر نویسنده بدون ارجاع به دیگر فصل

تر ها محتمالً برای شما در خوانش دوم کتاب روشنولی پیام

 خواهند شد.

فرایند شناسایی و تشخیص مسئله را مشتمل  7تا  2فصول 

دهند. هفت فصل بعدی گام دوم را بر درک زمینه پوشش می

تا  15دهد: توسعه و تکمیل راه حل. و چهار فصل شش میپو

ردن و واکنش)پاسخ( به گام نهاییِ پایش )مانیتور( ک 18

 شوند.می تجربه را شامل

 ها از انواع مختلفی از فعالیتز مثالدر پایان، تعدادی ا

( مورد 19)فصل آکچوئرالدر کاربرد چرخه کنترل  آکچوئرال

 گیرد.بررسی قرار می

ای دهد، و توسط نویسنده، یک عنوان را پوشش میهر فصل

مجزا نوشته شده است. تا جایی که ممکن بوده، به هر 

شده تا از چشم انداز و با لغات و روش  نویسنده اجازه داده

های نگارش خود به موضوع بپردازد. به این معنی که شیوه

به  هایی راکامالً با هم تفاوت دارند. این برای خواننده چالش

آورد ولی از طرفی نشانگر واقعیت کار عملی وجود می

است، جایی که اطالعات باید از منابع مختلفی  آکچوئرال

 گردآوری گردد.
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 نقد وضعیت

سعی خواهد شد تا با نقد و یا انتقاد  از نشریه در این بخش

 صورت مستقیم و غیرمستقیم با در خصوص مواردی که به

سعی در فراهم  ،ها مرتبط استآکچوئرو  آکچوئرالدانش 

ساختن بستری برای بیان نظرهای مختلف و پیشنهادات 

 .صورت پذیرد وضعیت بهبود به منظورسازنده 

( 93نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه )شماره آیین

تبصره  3ماده و  20مشتمل بر  10/02/1396در تاریخ 

-توسط شورای عالی بیمه تصویب گردید. بر خالف پیش

های آکچوئرو به ویژه  هاآکچوئرها در خصوص نقش بینی

ای که دال ای هیچ واژهکلمه 1173نامه ، در این آیینرسمی

باشد دیده نشد. این در حالی است که بر طبق  "آکچوئر"بر 

پژوهشکده بیمه با عنوان  توسط ترپیش طرحی که

منتشر شده بود و به  "حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه"

نامه باشد، چندین بار رسد مبنای محتوای این آیینمینظر 

صحبت شده و حتی نامه پیشنهادی در آیین آکچوئراز نقش 

  ...آن مشخصاً در این مورد بوده است 9ماده 

کنید موضوعات و مواردی وجود دارد در صورتی که فکر می

نقد و انتقاد است، مطالب خود را با ما در میان  که نیازمند

 گذاشته تا با توجه به بضاعت این بخش برای کارشناسانِ

 بیان مسئله گردد. ،موضوع

 


