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سرمقاله
به مناسبت اتمام دوره هیات تحریریه
شماره دوازدهم خبرنامه ،که در حال مطالعه آن هستید ،آخرین شماره ای
است که با همت و همراهی اعضای هیات تحریریه فعلی آماده شده است.
در این سه سال کوشیدیم به وعده ی انتشار منظم خبرنامه عمل کنیم؛
کوشیدیم در محتوا تنوع مطلب داشته باشیم؛ کوشیدیم کیفیت محتوا
مطلوب باشد و حمایت و همراهی اعضای انجمن و عالقمندان این حوزه را
داشته باشیم .اینده چقدر در این مسیر موفق بوده ایم بدون شک به نگاه
خوانندگان بستگی دارد .در  93شماره گذشته بیش از  42نفر از
عالقمندان حوزه بیمه و مالی با خبرنامه همداری داشته اند .نمایی از
محتوای خبرنامه که با همداری این عزیزان فراهم شد ،در جدول زیر آمده
است .همانطور که مالحظه می کنید در این مدت حدود  942مطلب با
قالب های مختلف در خبرنامه درج شده است .با وجود آنده به نظر
می رسد که خبرنامه تنها شامل اخبار و گزارش فعالیت های انجمن است
مالحظه می کنیم که مقاله های زیادی نیز در این مدت تهیه شده است.
هر چند با توجه به سیاست کلی خبرنامه سعی شده است مقاله های درج
شده به صورت خالصه و مفید باشند .نمودار ابر واژگان ()word cloud
نوع محتوا

تعداد مسلف

مقاهه

۵9

گزارش رویدادها و جلسهها

24

طوالها و ایدههای تخصصی

33

معابی مجله ،کتاب و نام ابزار

99

اخبار
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مصاحبه

92

طایا

32

جمع

9۷1

برای موضوع مقاله ها نشان می دهد که بیشترِ مقاله ها در حوزه بیمه
زندگی بوده است .اما تنوع موضوعی خوبی در میان محتواها وجود دارد .با
این حال ،از این نمودار چنین برمی آید که بسیاری از حوزه های مرتبط با
دانش بیم سنجی نیاز به ترویج و توجه دارد .بر این اساس امیدواریم
عالقمندان و متخصصان این حوزه با ارسال مطلب در آن زمینه ها ما را
یاری کنند.
گردآوری و تهیه مطلب ،دریافت مقاله ها و مطالب ،داوری و گزینش
محتواهای هر شماره ،تنظیم و صفحه آرایی ،ویرایش ادبی ،طراحی جلد
خبرنامه ،درج در سایت انجمن و انتشار خبرنامه جزو فرآیندهای کاری
خبرنامه است که بخشی از آن با کمک هیات تحریریه و دبیرخانه انجمن
و بخش دیگر توسط عزیزان ،سرکار خانم عاطفه مرادی ،سرکار خانم
راضیه نوابی ،سرکار خانم فاطمه نصیری و سرکار خانم فاطمه واشقانی
فراهانی به سرانجام رسیده است .به نمایندگی از طرف هیات تحریریه
خبرنامه از تمامی خوانندگانی که ما را دنبال کردهاند و از همه عزیزانی که
ما را یاری کرده اند سپاسگزارم و امیدوارم که این مسیر با قوت بیشتر در
دورة بعدی ادامه پیدا کند.
در پایان دریغ است اگر از استاد فقید ،دکتر محمدرضا مشدانی که تا
شماره  ، ۷به عنوان عضو هیات تحریریه ،راهنما و یار خبرنامه بود یادی به
میان نیاوریم .متن زیر یادداشتی از آن مرحوم درباب دوران بازنشستگی
است که توسط همسر ایشان برای ما ارسال شده است؛ یادشان گرامی باد.



رحیم محمودوند ،طادبیا خبانامه
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جدول زندگی کشور ایران ( ) ILT 1400و
تاثیر آن بر بیمههای عمر
در مباحث اکچوئری عناوین کمتری وجود دارند که اهمیتی مانند اندازه-
گیری نرخ مرگ و میر داشته باشند .ارزیابی صندوق های بازنشستگی،
بیمه های عمر و همچنین عملیات اکچوئری مرتبط با محاسبات حق
بیمه ،ذخایر ریاضی و ...همگی نیازمند داده های معتبر مربوط به نرخ
مرگ و میر هستند .جدول مرگ و میر مورد استفاده در صنعت بیمه
توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا (نهاد ناظر صنعت بیمه) تحت آئیننامه بیمههای
زندگی و مستمری ارائه شده است .این آئین نامه بیانگر مقررات مورد
استفاده برای ارائه ،صدور و مبانی اکچوئری انواع بیمه های زندگی در
مؤسسات بیمه بوده و از سال  19الزم االجرا شده است .در ماده شماره 9
و بند الف ماده شماره  2این آئین نامه ،مؤسسات بیمه به استفاده از
جدول مرگ و میر تعیین شده از طرف بیمه مرکزی در محاسبات
بیمه های عمر ملزم شده اند که پیوست آیین نامه مذکور است .جدول
فوق الذکر که با نام  TD-88-90معروف است ،جدولی بود که در یدی از
کشور های اروپایی جهت استفاده در محاسبات بیمه و در دهه نود ساخته
شده بود و به دلیل مشابهت آن با شرایط زندگی در ایران ،مورد استفاده
قرار گرفته بود .طبق بند الف ماده  2آئین نامه مذکور ،بیمه مرکزی
موظف است هر  ۵سال یدبار ،جدول مرگ و میر پیوست شده را به روز
نماید .اخیرا جدول مرگ و میر جدیدی با عنوان جدول زندگی کشور
ایران ) (ILT1400توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران به شرکتهای بیمه ابالغ
شده و استفاده از آن در سال  9422الزامیشده است .در این مقاله ضمن
مرور کلی بر نحوه تهیه آن ،در مورد اثرات ممدن استفاده از جدول در
صنعت بیمه و مخصوصا در دو نوع بیمه نامه رایج در کشور بحث خواهد
شد.

با توجه به اهمیت استفاده از جدول مرگ و میر داخلی ،تالش های
بسیاری جهت تهیه آن صورت پذیرفته است که در ادامه برخی از آن ها
به صورت مختصر اشاره میشود .در سال ،92۵3نهاپتیان و خزانه در
طرحی با عنوان بررسی و برآورد میزانهای اختصاصی سنی مرگ ومیر و

باروری در ایران جدول عمر کشور را به بازه های  ۵ساله و به تفدیک
شهر ،روستا و جنسیت تنظیم نمودند .ال کهلی به کمک آمار سال  ۵9و
به روش مستقیم جدول عمر دیگری را پیشنهاد نمود که نتایج آن در
سال  9299به وسیله مرکز آمار ایران منتشرگردید .در سال  ،9294ملک
افضلی نیز طرحی را به منظور ارائه جدول زندگی مناطق روستایی کشور
به روش مستقیم اجرا نمود .زنجانی و نوراللهی جداول مرگ و میر ایران
برای سال  92۷۵را به سفارش مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تدوین نمودند .همچنین در سال  19طرح پژوهشی ساخت جدول تغییر
وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی با استفاده از اطالعات بیمه شدگان
آن سازمان توسط اقبال زاده و حسن زاده انجام و جداول مفیدی از جمله
جداول ترکیبی کلی مرگ و میر (زنان و مردان) تهیه و استخراج شدند.
اگر چه تالش های صورت گرفته قابل تقدیر و ارزشمند هستند ،اما
متاسفانه هیچددام از جداول مورد اشاره ،به دالیل زیر در محاسبات
مربوط به بیمههای عمر مورد بهره برداری قرار نگرفتهاند:
 پیش فرض مسلم در اکثر آن ها ،مشابهت الگوی سنی مدل غرب با
وضعیت ایران بود.
 هیچددام از جداول مورد اشاره رویدرد بیمه زندگی ندارند و برای
تهیه آن از اطالعات بیمه شدگان بیمههای زندگی استفاده نشده بود.
 مطالعات صورت گرفته عمدت ًا به صورت پراکنده انجام شده و توسط
نهاد بیمه گری نبوده است و لذا در محاسبات مربوط به انواع
قراردادهای بیمه عمر مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
بدین منظور تالش هایی در بیمه مرکزی و پژوهشدده بیمه برای ارائه
جدول مرگ و میر داخلی انجام پذیرفت .از جمله نتایج این تالشها می-
توان به ارائه طرح پژوهشی با عنوان تدوین جداول زندگی مردان و زنان
سال  9219کشور به تفدیک شهری و روستایی و کاربرد آن در محاسبه
حق بیمه انواع قرارداد های بیمه زندگی اشاره کرد .در این تحقیق به
کمک اطالعات مستخرج از سرشماری های نفوس و مسدن کل کشور
سال  924۵و  9212و پس از اعمال تصحیحات الزم ،به نرخ مرگ و میر
در سنین مختلف دست یافته و با انجام محاسبات و برآورد های الزم،
جداول عمر مردان و زنان کشور ارائه شده است .مقایسه سرشماری های
مختلف نشان داد که سرشماری  9212دارای خطاهای غیرمتعارف و
ناشناخته و تجربه نشده ای است که در داده های این سرشماری بوده و
نیز با توجه به اینده تغییرات جمعیتی ایران کاربرد روش های معمول
تصحیح (هموارسازی و تسطیح) را محدود میکند ،چاره ای جز کنار
گذاشتن داده های این سرشماری نبود و بنابراین این اطالعات کنار
گذاشته شد .مهمترین مشدل مذکور ،عدم دقت داده های حیاتی ثبتی
کشور بوده است .در نهایت نیز نرخ های مرگ و میر در آن مطالعه ،با
استفاده از اطالعات مربوط به سرشماری سال  921۵بروز رسانی شد و
جدول مرگ و میر کلی (بدون تفدیک سنی) به دست آمده تحت نام
جدول زندگی کشور ایران ) (ILT1400ارائه شد.
در ادامه سعی شده است بین نتایج جدول بهدست آمده ) (ILT1400با
جدول قبلی  TD88-90مقایسهای انجام شود.
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شدل  9بیانگر تفاوت بین تعداد مرگ و میر جدول  ILT1400با جدول
 TDاست .در سن صفرسال اختالف فاحشی بین نرخ مرگ و میر در این
جداول وجود دارد که بیانگر برآورد تعداد مرگ و میر بسیار کودکان در
ایران نسبت به جدول قبلی است .در بازه سنی  9تا  42سال نیز تعداد
مرگ و میر کمتر از جدول  TD88-90برآورد شده است اما این روند
برای سنین بیشتر از  42سال معدوس شده است.
در ادامه جهت امدان مقایسه بهتر نرخ های مرگ و میر در بازه های سنی
مختلف ،نمودار های مربوط به مقایسه جدول  ILT1400با جدول TD
ارائه شده است .نرخ مرگ و میر دو جدول مذکور در مجموعه نمودارهای
زیر قابل مشاهده و بررسی است .با توجه به اینده در جدول ، ILT1400
حداکثر سن  922سال برای بیمه شده ها درنظر گرفته شده است لذا
جهت امدان مقایسه بهتر دو جدول ،نمودارهای جزئیتر در بازههای سنی
محدود ،تا سن  922سال رسم شدهاند .همانطور که در این نمودارها قابل
مشاهده است ،نرخ مرگ و میر جدول  ILT1400در بازه سنی  99الی
 42سال به طور معنی داری کمتر از نرخ مرگ و میر متناظر آن سنین در
جدول  TD88-90است .این تغییرات در نرخ مرگ و میر تاثیر قابل
توجهی بر حق بیمه های آتی شرکت های بیمه خواهد داشت .با توجه به
اینده بیشترین سهم بیمه نامه های عمر صادره توسط شرکت های بیمه به

شکل  :۲تفاوت تعداد ماگ و میا جدول زندگی ایاان و جدول TD88-90

بیمه نامه های عمر زمانی و عمر و سرمایه گذاری (جامع) اختصاص یافته
است در ادامه تاثیر این جدول بر این دو بیمه عمر بررسی می شود .از
طرف دیگر بنا بر نمودار های فوق در بازه سنین باالی  42سال این روند
معدوس و نرخ فوت جدول جدید کمتر از جدول قبلی است و لذا این
مطلب در بیمههای مستمری بررسی خواهد شد.

شکل  :۱تفاوت ناخ ماگ و میا جدول زندگی ایاان و TD88-90
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تاثیا جدول  ILT1400با بیمه خسا بوت زمانی

میآید:

یک بیمه عمر زمانی با مدت ده سال و سرمایه فوت ده میلیون ریال در نظر
بگیرید .حق بیمه خالص این نوع بیمه نامه با استفاده از جدول قبلی و
جدول جدید برای بیمه شده با سنین  22الی  92سال و بر اساس سایر
مبانی آیین نامه شماره  94محاسبه شده است .آماره های توصیفی اختالف
بین حق بیمه خالص در این دو جدول مرگ و میر به شرح زیر است.
ماکسیمم

چارک طوم

میانگین

میانه

مینیمم

چارک اول

33399۵

91۷491

991۷۵9

992۷9۵

9۵242

09694

لذا حق بیمه خالص بهدست آمده از طریق جدول  ILT1400برای این گروه
سنی به طور متوسط  991۷۵9ریال کمتر از حق بیمه خالص بهدست آمده
از طریق جدول قبلی ) (TD88-90خواهد بود .اختالف حق بیمه های
خالص در نمودار شدل زیر نمایش داده شده است .با توجه به اینده اغلب
هزینه های سربار نیز بر حسب حق بیمه محاسبه میشوند ،لذا انتظار میرود
مجموع هزینه سربار نیز کاهش یافته و در نهایت محصول بیمه ای ارزانتر از
سالهای قبل ارائه شود.

NA's
5

ماکسیمم چارک طوم

میانگین

میانه

چارک اول

مینیمم

-306658 -2893112 -2730169 -1007925 -1498415 17330951

در این جدول شاخص  NA’sبیانگر گروه سنی  929الی  929سال در
جدول  TD88- 90است که در جدول  ILT1400موجود نیست .اگرچه
جدول قبلی ) (TD88-90تا سن  929سال را به عنوان حداکثر سن بیمه
شده ها در نظر گرفته بود ،اما در نهایت مالحظه می شود که در صورت
استفاده از جدول  ،ILT1400برای چنین بیمه نامه های مستمری ،به طور
متوسط  922۷13۵ریال تعهدات بیشتری برای آن مؤسسه ،نسبت به
جدول قبلی محاسبه و ذخیره مورد نیاز برای آن منظور خواهد شد.

نتیجهگیای

پیش بینی تاثیا جدول  ILT1400با بیمه عما مستمای
سال هاست که صاحبنظران حوزه بیمه های زندگی در مورد استفاده از
جدول  TD88-90برای محاسبات مربوط به بیمه های مستمری به شرط
حیات هشدار می دادند؛ زیرا با توجه به پیشرفت حوزه سالمت کشور،
نرخ های مرگ و میر آن جدول برای سنین باال مطابق با واقعیت نبوده و
امدان کم برآوردی تعهدات آتی شرکت های بیمه و درنتیجه افزایش ریسک
محاسباتی در شرکت های بیمه را در پی داشت .همانطور که قبال بیان شد،
در بازه سنین باالی  42سال نرخ فوت جدول  ILT1400کمتر از
جدول  TD88-90است و این موضوع در محاسبه و برآورد تعهدات آتی و
مقدار حق بیمه های مربوط به بیمه نامه های مستمری مؤسسات بیمه ارائه
دهنده آن ،مؤثر خواهد شد .فرض کنید تعهد شرکت بیمه برای یک بیمه
نامه مستمری ،پرداخت سالیانه مبلغ ده میلیون ریال به بیمه شده در طول
مدت حیات وی باشد .اگر مقدار ارزش فعلی تعهدات این شرکت در زمان
شروع پرداخت مستمری بیمه شده برای افراد با سنین  ۷2سال به باال
محاسبه شود ،آماره های زیر برای تفاوت ارزش تعهدات شرکت بیمه در
زمان شروع مستمری با دو جدول مرگ و میر مذکور به شرح زیر بدست

در این مقاله سعی شد ضمن ارائه خالصهای از روند تهیه جدول ،ILT1400
مقایسه ای بین مقادیر برآوردی آن با جدول قبلی  TD88-90انجام و تاثیر
آن بر دو مدل بیمه عمر مهم و رایج در کشور بررسی شود .طبق این بررسی
انتظار می رود با استفاده از جدول زندگی جدید ،برخالف افزایش تورم در
کشور و افزایش قیمت اکثر محصوالت و خدمات در کشور ،محصوالت بیمه
عمر زمانی و بیمه عمر مختلط خطر فوت و تشدیل سرمایه (بیمه عمر
جامع) در سال آتی ارزان تر از سال های پیش ارائه شود .البته در مورد بیمه
نامه اخیر با توجه به تعیین حق بیمه توسط بیمه گذار ،اثر کاهش حق بیمه
پوشش فوت ،در افزایش اندوخته بیمه نامه مشهود خواهد بود .همچنین
جدول  ILT1400با استفاده از اطالعات سرشماری ها تهیه شده است ،این
درحالی است که معموال جداول مرگ و میر بیمه شده ها از داده های ثبت
شده مربوط به همان جامعه تولید میشود .لذا امید است در آینده نزدیک
جدول  ILT1400با داده های مربوط به بیمه شده ها بروز رسانی شود .تا
انجام این مهم و با توجه به پاندمی کرونا ،ارزیابی و مقایسه نرخهای مرگ و
میر واقع شده در مؤسسات بیمه و نرخ های جدول  ILT1400در بازه های
زمانی کوتاه مدت (مثال فصلی) به تمام همداران اکچوئر فعال در مؤسسه
بیمه متبوع پیشنهاد میشود.
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نسبتهای سودآوری در
شرکتهای بیمه عمر
رتبهبندی  AM-BESTدارای شش حوزه ارزیابی است که به طور کلی
در دو گروه کمی و کیفی طبقهبندی میشوند .حوزههای ارزیابی کمی
عبارتند از:
( )1سودآوری،
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مثبت بودن این نسبت بیانگر این بوده که شرکت مورد ارزیابی ،قیمت
سبد محصوالت خود را به گونهای تعیین کرده که صرفنظر از درآمدهای
سرمایهگذاری پس از پرداخت هزینهها و مزایای بیمهنامهها سود کرده
است.
رقم منفی این نسبت نشانگر این است که شرکت مورد ارزیابی برای
جبران کسریهای درآمدهای بیمهگری خود به درآمدهای سرمایهگذاری
خود وابسته است.
 نسبم طود خاهص عملیاتی به درآمد کل
Net Operating Gain to Total Income

( )2اهرمها و
( )3نقدینگی.

این نسبت برابر است با :سود خالص عملیاتی /کل درآمد عملیاتی و شامل
سودهای سرمایهای نمیشود.

حوزههای ارزیابی کیفی عبارتند از:
( )1میزان و صحت بیمه اتدایی،

 نسبم منابع پاداختی به مجموع حقبیمه خاهص صادره
Benefits Paid to Net Premiums Written

( )3مدیریت.

این نسبت برابر است با :مجموع منافع پرداختی /مجموع حق بیمه خالص
صادره
منافع پرداختی شامل سرمایه فوت ،سرمایه بازنشستگی ،بیمهنامههای
مختلط سررسید شده ،سرمایههای ناشی از حادثه ،ازکارافتادگی و
بازخرید ،کوپن و پرداختهای قراردادهای تدمیلی است.

( )2کفایت ذخایر و

سود برای تدوام فعالیت بیمهگری ضرورت دارد و میزان توانایی و
صالحیت مدیریت در ارائه خدمات و قیمتهای جذاب به بیمهگذاران در
بازارهای رقابتی و همچنین میزان کنترل هزینه و بهرهوری شرکتها را
در قیاس با همتایانشان میسنجد.
در حوزه سنجش سودآوری ،تحلیلهای انجام شده توسط موسسه A.M
غالباً بهترین هستند .تحلیلها طی یک دوره  ۵ساله مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفته تا روند آنها مشخص شود.
تست های اصلی تعیین و منتشرشده میزان سودآوری برای هر بیمهگر به
شرح زیر است:
 بازده طامایهگذاری Yield on Investments
بازده سرمایه گذاری به عنوان درصدی از میانگین وجوه نقدی و دارایی-
های سرمایه گذاری شده به عالوه درآمد سرمایه گذاری تجمیع شده
منهای وام گرفته شده بیان میشود .این نسبت منعدس کننده سود
سرمایه یا مالیات بر درآمد نیست.
 نسبم طود خاهص عملیاتی به حق بیمههای خاهص صادره
Net Operating Gain to Net Premiums Written
سود خالص عملیاتی درصدی از حقبیمه خالص صادره است .این نسبت
سود سرمایهای را شامل نمیشود.
 حاشیه طود Profit Margin
حاشیه سود برابر است با :
(مبلغ خالص درآمد بیمهگری+بهره جدولی +بهره بیمهنامه یا سرمایههای
قرارداد) /حق بیمه خالص صادره

 نسبم کارمزد و هزینهها به حق بیمه خاهص صادره
Commissions and Expenses to Net Premiums Written
این نسبت برابراست با:
کارمزد و هزینههای متحمل شده /حقبیمه خالص صادره
کارمزد و هزینهها شامل مواردی از جمله کارمزد و هزینههای مستقیم و
غیرمستقیم ،هزینههای عمومی بیمه ،مالیات بیمه ،هزینههای مجوز،
میزان افزایش در هزینههای سربار و سایر هزینههای متفرقه میشود
ولیدن کارمزدها و هزینههای دریافتی بابت بیمههای اتدایی واگذاری در
آن لحاظ نمیشود.
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براساس مقاله کاربردی که درخصوص جمعآوری و تحلیل دادهها مطکابکق
با  ICPها تهیه شده است ،موسسه  IAISنسبتهای سودآوری را به شکرح
ذیل پیشنهاد نموده است:
 نسبم/ضایف خسارت Loss/Claim Ratio
نسبت خسارت از تقسیم نسبت خسارت و مزایای متحمل شده بر حقبیمه
عاید شده محاسبه میشود که در آن خسارت /مزایای متحمل شده شامکل
هزینههای ارزیابی خسارت ) (LAEنیز میشود .بیمهگران سعی دارنکد ککه
ضریب خسارت آنها کمتر از922درصد باشد تا امدان جبران هزینکههکای
تحصیل بیمهنامه و دستیابی به سود معقول برایشان فراهم گردد.
 نسبم هزینه Expense Ratio
نسبت هزینه برابر است با هزینههای صدور تقسیم بر خالص حکقبکیکمکه
صادره.
هزینههای صدور در واقع هزینه تحصیل بیمهنامه بوده و هر چقدر نسکبکت
هزینه کمتر باشد بهتر است ،زیرا که شرکت بیمه سود بیشتکری بکدسکت
میآورد.
)Expense Ratio = (Underwriting Expenses / Net Premiums Written

 نسبم تاکیبی (غیا عما) Combined Ratio
نسبت ترکیبی به عنوان مجموع نسبت خسارت و نسبت هزینههای صدور
( نسبت ترکیبی = نسبت خسارت  +نسبت هزینههای صدور) اندازهگیکری
میشود .این نسبت بیانگر این بوده که آیا درآمد حقبیمه بیمکهگکر بکرای
پوشش دادن عملیات بیمهگری وی کافی است یا خیر .هر چقدر نسکبکت
ترکیبی پایین تر باشد ،شرکت بیمه در وضعیت مطلوبتری است .نسکبکت
ترکیبی مجموع هزینههای تخمینی خسارات ادعا شده و هزینههای سربکار
در طی یک دوره را به عنوان درصدی از حقبیمه عاید شده بیان میکنکد.
نسبت ترکیبی زیر  922درصد ،نماینگر سودآوری و ککارایکی عکمکلکیکات
بیمهگری شرکت بیمه است .اگرچه این نسبت به طور کلی در بیمه هکای
غیر زندگی مورد استفاده قرار می گیرد اما ممدن است برای نکظکارت بکر
کفایت درآمد حق بیمه در بخش بیمه زندگی نیز استفاده شود.

 بازده داراییها Return on assets
بازده دارایی یک نسبت سودآوری است که سودآوری یک شکرککت را در
ارتباط با داراییهایش میسنجد .بازده دارایی ( ROAنسبت درآمد خالکص
بعد از مالیات به کل داراییها) میباشد .این نسبت برای سهامداران بیانگکر
این بوده که یک شرکت به چه میزان در کسب درآمد از محل داراییهکای
خود موفق بوده است.
مقدار منفی  ROAبیانگر این بوده که شرکت مورد بررسی از سرمایه خکود
به درستی استفاده ندرده و مدیریت مناسبی ندارد ROA .منفی همچنکیکن
میتواند ناشی از سرمایهگذاری بخش زیادی از سرمایه در بخش تولیکد و
کسب درآمد کم نیز باشد.
برخالف سایر محصوالت بیمهای ،محصوالت بیمه عمر عموماً بکلکنکدمکدت
بوده و لذا سودآوری آنها نیز در بلند مدت قابل ارزیابی خواهد بود .در انواع
محصوالت بیمه عمر تعهد شرکت بیمه در یک دوره بلند مدت تداوم می-
یابد .برای محصوالت عمر اندوختهدار که عمده درآمد از محل سکرمکایکه-
گذاری بدست میآید ،نسبت بازده داراییها  ROAشاخص بهکتکری بکرای
سنجش سودآوری خواهد بود .سودآوری نهایی بیمهنامههای عمر صادره در
طی یک سال مشخص به عوامل متعددی بستگی داشته و طی چند سکال
خود را نشان می دهد و این موضوع پیچیدگی زیادی را برای گزارش منظم
نتایج مالی ایجاد میکند.
جدول زیر بیانگر شاخصهای ارزیابی عملدرد مورد استفاده در بین بیمکه-
گران عمر آمریدایی و درصد استفاده از هر شاخص در انواع مکحکصکوالت
بیمه عمر است .طبق نظرسنجی صورت گرفته 92درصد بیمهگران عکمکر
آمریدایی از ( ROIبازده سرمایهگذاری) بعنوان اصکلکیتکریکن شکاخکص
سودآوری در قیمتگذاری محصوالت خود استفاده میکنند .بازده حکقکوق
صاحبان سهام  ROEو حاشیه سود به ترتیب دومین و سومیکن شکاخکص
پرکاربرد هستند که البته اهمیت آنها در محصوالت بیمکهای مکخکتکلکف
متفاوت است.

 بازده حقوق صاحبان طلام Return on Equity
معموالً به صورت نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام محکاسکبکه
میشود .در این نسبت ،بازده (یا درآمد خالص) بکر روی ارزش خکالکص
بیمهگر ( یا دارایی منهای بدهی) محاسبه میشود.
به صورت نسبت درآمد خالص به مجمکوع وجکوه نکقکد و دارایکیهکای
سرمایهگذاری شده محاسبه میشود .این نسبت سودآوری ،درآمد خالص را
نسبت به تمام داراییهای سرمایهگذاری شده اندازهگیری میککنکد .بکازده
حقوق صاحبان سهام  ROEدید کلی نسبت به سودآوری میدهد ،ولیکدکن
همانند همهی نسبتهای سودآوری که بر پایه حسابداری هستند ،میکزان
ریسک کسبوکارهای مختلف را در نظر نمیگیرد .باالتر بودن بازده حقوق
صاحبان سهام به تنهایی نمیتواند بیانگر این باشد که سرمایهگذاری در آن
کسب و کار برای سرمایه گذاران سودآورتر خواهد بود لذا بکازده حکقکوق
صاحبان سهام باالتر تنها در مواقعی که سبد مکحکصکوالت دارای درجکه
ریسک مشابه باشند ،میتواند به معنی جذابیت بیشتر سرمایهگذاری باشد.
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بیمههای پارامتریک
یک محصول بیمه پارامتریک را میتوان به عنوان قرارداد بیمهای تعکریکف
کرد که در آن پرداخت نهایی یا تسویه قرارداد بر اساس وقوع مشاهدات یا
شاخص های آب و هوایی یا زمین شناختی مانند متوسط دما یا بارندگی در
یک دوره زمانی معین یا شدت زلزله یا طوفان تعیین میشود .این محصول
از اوایل قرن بیست و یدم در برخی از کشورها راهاندازی شد.
 -۲ریسکهای قابل پوشش در بیمه پارامتایک
درحالی که بالیای طبیعی میتوانند به شدلهای مختلکفکی رخ دهکنکد،
مهمترین ریسک های مربوط به آنها که در بازارهکای مکوجکود در زمکره
ریسکهای فاجعهآمیز قرار گرفته و تحت پوشش بیمههای پکارامکتکریکک
هستند ،عبارتند از:
 خشدسالی :زمان طوالنی تامین ناکافی آب در منابع سطکحکی و
زیرزمینی؛
 سیل :بارش بیش از حد باران؛
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میکند .همچنین ،برخی شرکتهای بیمه ( مانند سوییس ری و آکسکا)
بابت تاخیر یا لغو پرواز به ارایهی بیمه پارامتریک پرداختهاند .در این بیمکه
نیز مانند سایر محصوالت بیمه پارامتریک ،امدان ارزیابی بالدرنگ محکر
و نیاز پرداخت سریع مهیا شده است .در محصول سوییس ری ،وقتی تاخیر
یا لغو پرواز توسط شخص ثالث مورد اعتماد بیمهگر (یعنی فالیت گلوبا که
به صورت بالدرنگ دادههای جهانی پروازها را ارائه میکند) تایکیکد شکود،
پرداخت خسارت به صورت اتوماتیک صورت میگیرد .مسافران نیازی بکه
ادعای خسارت ندارند و به سادگی مبلغ از پیش تعیین شده را دریکافکت
میکنند که این میتواند منجر به افزایش رضایت و وفاداری مشتریان شود.
بیمه پارامتریک تروریسم نیز توسط برخی شکرککتهکا ارائکه مکیشکود.
محر های پرداخت برای بیمه پارامتریک تروریسم میتوانند شامل مکوارد
زیر باشند:
 وقوع حادثه تروریستی در شعاعی از پیش تعیین شده از محل بکیکمکه
شده؛ مثال در فاصله  3۵ ،92 ،۵یا  ۵2مایلی از آن وقکوع حکادثکه
تروریستی در سایر محلهای از پیش تعیین شدهای که بتواند منجر به
خسارتی مانند قطع زنجیره تامین شود؛
 وقوع حادثه تروریستی در یک محل بیمه شده دیکگکر ککه مکوجکب
خسارت در پورتفوی یا زنجیره تامین شود؛

 طوفان :باد بسیار شدید به سبب طوفانهای گرمسیکری شکدیکد،
تندباد یا گردباد؛

 وقوع حادثه تروریستی در فرودگاه که موجب بسته شدن آن و عکدم
جذب مسافر پس از آن شود؛

 زلزله :فعالیت لرزهای شدید زمین؛

 وقوع حادثه تروریستی موثر بر شبده تولید انرژی.

 هوا :سرما یا گرمای شدید ،باد کم (برای تولید برق بادی) ،محدود
بودن تابش خورشید (برای تولید برق خورشیدی).

 -۱مزایای اطتفاده از بیمههای پارامتایک

تسهیالت بیمه ریسک فاجعهآمیز در حوزه دریای کارائیب ( پوشش فجایکع
زلزله و طوفان)  ،تسهیالت بیمه بالیای طبیعی آمریدای مرکزی ( پکوشکش
فجایای طبیعی) ،بیمه فجایع چندگانه در مدزیک (پوشش زلزله و طوفان)،
صندوق بیمه ایالت آالباما ( پوشش بالیای طبیعی)  ،از جمله نکمکونکههکای
بیمههای پارامتریک در جهان هستند.
از سوی دیگر ،برخی ریسک ها مانند تاخیر در پرواز هواپیما نیز از طکریکق
بیمه پارامتریک قابل پوشش هستند .پاندمی اخیر ویروس کرونا نکیکز در
برخی کشورهای دنیا دارای برخی پوششهای پارامتریک از جکملکه عکدم
النفع پارامتریک است ( برای مثال ،بیمه تعاون در سال گذشته در خصوص
پوشش این ریسک اقدام به ارایه یک بیمهنامه پارامتریک کرده است).
بزرگ ترین بیمه گران دنیا و نیز استارتاپ های فناوری بیمه ،شکرککت هکای
مشاوره ریسک و تحول آفرینان خارج از صنعت بیمه نیز در حال بررسی و
ارایه محصوالت پارامتریک برای امنیت سایبری ،پانکدمکی و تکهکدیکدات
تروریستی هستند .برای مثال ،یک خرده فروش آنالین میتوانکد بکیکمکه
پارامتریک را برای رویدادی خریداری کند که در آن به دلیل یک حکملکه
سایبری ،بازدیدهای وب سایتش کم میشود .یک هتلدار میتواند بیمهنامه
پارامتریدی را خریداری کند که در صورت کاهش نرخ اشغال اتاق به کمتر
از یک میزان مشخص ( به دلیل یک بیماری مسری)  ،خسکارت پکرداخکت

مزایای بالقوه زیادی در استفاده از بیمه پارامتریک وجود دارد .نخست ،بکه
دلیل این که رویداد فاجعهآمیز میتواند تقریبا به صورت فوری تکعکیکیکن
شود ،پرداخت نسبتا سریع صورت میگیرد .مشارکتکنندگان ،ظرف مدت
چند روز ،از مقدار پرداخت آگاه خواهند شد و کاغذبازی به حداقل میرسد
دوم ،مبلغ خسارت به صورت عینی و بر اساس فرمولهای از پیش تعییکن
شده در بیمه نامه محاسبه میشود .هیچ مذاکرهای با ارزیابان خسارت یکا
کاغذبازی برای اثبات خسارت وجود ندارد .مثال پارامتر مورد نکظکر بکرای
طوفان ،سرعت باد است و برای زلزله ،شتاب زمین اسکت .ایکن رویکدکرد،
هزینههای مبادله برای پوشش بیمه ای را کاهش داده و بنابکرایکن اجکازه
میدهد که حق بیمه ها در وهله اول به پرداخت خسارت اختصاص یابند و
نه هزینههای اداری .سومین مزیت این است که در این نوع بیمه ،ریسکک
بهتر تعریف می شود ،زیرا متغیرهای نامطمئن ککمکتکری وجکود دارنکد.
همچنین ،به دلیل عدم نیاز به پردازش خسارت ،احتمال بروز اختالفات و
منازعات در آن کمتر خواهد بود .در واقع در این بیمه ،دو ریسک بکیکمکه
نامه های سنتی شامل انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقی تا حد زیکادی
مرتفع می شوند زیرا نیازی به اطالعات خاص درخصوص موضکوع بکیکمکه
نخواهد بود؛ که این امر عالوه بر کاهش مخاطرات اخالقی ،موجب کاهکش
هزینه اجرایی بیمه و در نتیجه کمتر شدن حق بیمه پرداختی نیز میشود.

8
 -9انواع بیمههای پارامتایک
الف -بیمه شاخص خسارت تجمعی ( کاربرد در بیمه های اتدکایکی بکیکمکه
درمان یا زندگی) :نوعی از بیمه نامه است که در آن پرداخکت خسکارت بکر
اساس تجمیع خسارت در یک ناحیه یا منطقه بوده که از آن بکه عکنکوان
نماینده ای مستقیم برای تک تک خسارتهای واقع شده استفاده مکی شکود
( برای مثال ،آمار فوتی های ناشی از شیوع پاندمی به میزان از پیش تعیکیکن
شدهای برسد ،که در این صورت تجمیع خسارت رخ داده است).
شاخص های خسارت تجمعی از خسارات ثبت شدهی منطقهای ،به عکنکوان
پروکسی (نماینده) برای خسارات بیمه گذاران در یک گروه استفاده میکند.
شاخص های بازده منطقه و مرگ و میر احشام جزو بهترین مثالها در ایکن
زمینه هستند .پرداختهای شاخص بازده منطقه ،زمانی انجام میشوند ککه
بازده محقق شده برای منطقه مورد نظر ،کمتر از بازده بیمه شده باشکد .بکه
همین طریق ،پرداختها برای بیمه نامه مرگ و میر احشام ،زمکانکی انکجکام
میشود که نرخ منطقهای مرگ و میر ،بیش از نرخ مرگ و میر بیمکه شکده
باشد .در این بیمهنامهها فرض میشود تعداد کافی از ریسکهکای نسکبکتکا
مشابهی در یک ناحیه وجود دارد و خسارتهای مربوط به هر یک از مکوارد
بیمه شده ارتباط نزدیدی با میانگین خسارت منطقهی تحت پوشش دارنکد.
این طراحی سادهتر از سایر روشها بوده اما دادههای خسارت تجمعی ممدن
است بیشتر در معرض دست کاری باشند و نتوان به طور کامل به آنها اتکدکا
کرد.
ب -بیمه پارامتریک محض  -شاخص مبتنی بر رویداد (کاربرد در بیمههای
مستقیم بیداری یا تعطیلی کسب و کار) :بیمهگر در صورت فعالسازی یکک
محر از سوی رخداد بیمه شده ( برای مثال ،نرخ مرگ و میر کلی یا روزانه
ناشی از پاندمی) مبلغ از پیش تعیین شده را به عنوان خسکارت پکرداخکت
میکند .پرداخت خسارت معموال دوحالته است .به این معنی که بیکمکه گکر
مبلغ ثابتی را صرف نظر از اختالف میان خسارت مدلسازی شده و خسارت
واقعی هر یک از بیمهشدگان پرداخت میکند .در این بیمه فرض مکی شکود
بین خسارت و پارامتر رابطهی (خطی ،غیرخطی) کمی وجود دارد و تنها بکه
احتمال وقوع خسارت و نه توزیع کل خسارت نیازمندیم.
شاخصهای مبتنی بر رویداد از سنجههای رویدادهایی که همبستگی زیادی
با خسارات بیمهگذاران دارند به عنوان مبنایی برای پرداخت بیمهای استفاده
می کنند .هدف این شاخصها این نیست که به عنوان نماینکده مسکتکقکیکم
خسارت عمل کنند بلده به عنوان پیشگو یا نماینکده بکرای خکود رویکداد
بیمه شده عمل می کنند؛ زیرا میتوانند بر نحوهی دریافت محصول در بکازار
تاثیر گذاشته و توسط قانونگذار طبقهبندی شوند .رایجترین شاخکص هکای
مبتنی بر رویداد ،شاخصهای مبتنی بر آب و هوا هستند .نمونه هکای ایکن
شاخص شامل شاخص های بارندگی از ایستگاه های محکلکی هکواشکنکاسکی
(خشدسالی یا بارندگی زیاد ،سرعت باد ،طوفان) هستند.
پ -بیمه شاخص پارامتریک ( کاربرد در بیمه مستقیم بیداری یا تعطکیکلکی
کسب و کار و بیمه اتدایی در تمامی ریسکهای ناشی از پاندمکی) :در ایکن
بیمهها پارامتر ،ساختار پرداخت خسارت و قیمتگذاری بر اساس مدلسازی
است .پرداخت خسارت بر اساس خسارت مدلسازی شده در منطقکه وقکوع
رخداد خسارت صورت می گیرد و مبلغ خسارت همزمان با تحقق پکارامکتکر
تغییر میکند .مدل طراحی شده برای این نوع از بیمهها میتواند اثر مرککب
عوامل مختلف برای تخمین توزیع خسارت و تنظیم پارامترها را تکجکزیکه و
تحلیل کند.
 -0تامین ماهی بیمه پارامتایک

زمستان  | 99شماره ۲۱
تامین مالی بیمه پارامتریک با رویدردهای تک کشکوری و چکنکدکشکوری
(کنسرسیوم) و صندوق بیمهای و اوراق بهادار بیمه ای انکجکام مکی شکود.
رویدردهای چندکشوری در بیمه های پارامتریک به ویژه برای گکروهکی از
کشورهای کوچک مناسب است تا هزینه توسعه سازوکارهای انتقال ریسکک
را کاهش دهند و فرصتی طبیعی برای یک کاسه کردن ریسک از لکحکاظ
جغرافیایی وجود داشته باشد و در نتیجهی آن ،قیمتگکذاری هکزیکنکه ای
پایینتری حاصل شود .به اشترا گذاری هزینه توسعه و مشارکت در
مزایای یک کاسه کردن ریسک برای کشورهای بزرگتر هم میتواند جکذاب
باشد ،به شرط آن که منافع مشتر  ،امدان خنثیسازی ریسک و شکرایکط
مناسبی برای اقدام وجود داشته باشد .با این حال ،رویدرد تککشوری هکم
می تواند امدان یک فرایند توسعه سریع را متناسب با دغدغههکای تکامکیکن
مالی خاص یک کشور فراهم کرده و اجازه استفاده از تامین مالی مکنکاسکب
ریسک را برای یک پوشش بسیار بزرگ بدهد .برای مکثکال ،مکدکزیکک بکا
رویدردی تککشوری و از طریق اوراق بهادار بیمهای در سال  3221معادل
 312میلیون دالر ریسک طوفان و زلزله را از طریق اوراق قرضه فاجعه آمیکز
به سرمایه گذاران بازار سرمایه منتقل کرد تا جبران خسارات ناشی از فاجعکه
را در صورت وقوع هر یک از این رویدادهای مهم تامین مالی کند .تسهیالت
بیمه ریسک فاجعه آمیز کارائیب ،نوعی رویدرد چنکدکشکوری و صکنکدوق
بیمه ای است این اولین صندوق منطقه ای جهکان اسکت ککه از بکیکمکه
پارامتریک بهره برده و به دولت های منطقه کارائیب این فرصت منحکصکربکه
فرد را داد تا پوشش فجایع زلزله و طوفان را در جذابترین قیمت خریداری
کنند.
 -5تعیین ریسک پایه در بیمههای پارامتایک
پرداخت های بیمه پارامتریک مبتنی بر ارزیابی خسارت هر فرد نیست ،بلدکه
بر اساس سنجش یک شاخص بسیار همبسته با خسارت در یک یکا چکنکد
منطقه تعیین میشود و در واقع پرداخت برمبنای وقوع رویداد انکجکام مکی
شود و نه وقوع خسارت .بنابراین ،پتانسیلی برای عدم انطباق میان خسکارات
پرداختی در بیمه پارامتریک و خسارت واقعی بیمه شده وجود دارد که بکه
آن ریسک پایه گفته میشود.
تعیین ریسک پایه ،مهمترین چالش در ارایهی بیمههای پارامتریک اسکت و
مدیریت آن یدی از کلیدهای موفقیت عملیات بیمه پارامتریک مکی بکاشکد.
ریسک پایه در همه انواع بیمه وجود دارد .در بیمههای غرامتی (بیمکه هکای
متعارف) ،ریسک پایه میتواند به عنوان تفاوت میان خسارت واقع شده برای
بیمه شده و مبلغ جبران غرامت در قرارداد بیمه تفسیر شود .طراحی قرارداد
بیمه (مثال کسورات ،بیمه مشتر و محدودیتهای بیمهنامه) ،مکی تکوانکد
موجب این تفاوت شود .از این لحاظ ،ریسک پایه چندان موجکب نکگکرانکی
نیست ،زیرا این تفاوت قابل پیش بینی بوده و احتمال آن قبال و در آغکاز
بیمه نامه ،به بیمه شده اطالع داده می شود .آن چه موجب نگرانی میشکود
این است که تفاوت مورد اشاره ناشی از خطای بیمهگر در تعیین ریسکک و
ارزیابی خسارت باشد .یک بیمه گر محتاط باید قادر باشد این ریسکدکهکا را
مدیریت کرده و بنابراین ریسک پایه را کنترل نکمکایکد .در بکیکمکه هکای
پارامتریک ،ریسک پایه به معنی انحرافات (هم مثبت و هم منفکی) خسکارت
پرداختی از پرداخت مورد انتظار است .با این حال ،بررسیها نشان دادهاست
که ریسک پایه در بیمههای پارامتریک ،واریانس توزیع خسارات بیمه شده با
توجه به مقدار مشخص یک شاخص است .این ریسک به معنای حساسکیکت
بیمه شده به شاخصی سیستمی است که بر در دسترس بودن پرداخت پس
از وقوع هر خسارت تاثیر میگذارد.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
بنابراین در اینجا ریسک پایه به عنوان تفاوت میان پرداخت بر مبنای پارامتر
(یا مدل خسارت) و خسارت واقعی بیمه شده تعریف میشود.
دو نوع ریسک پایه وجود دارد :مثبت و منفی.
 ریسک پایه مثبت هنگامی رخ میدهد که بیمهگر ،پرداختی را به بیمکه
شده انجام می دهد که تحت تاثیر وقوع رویداد قرار نگرفته یکا مکبکلکغ
پرداختی بیش از خسارت واقعی است .این ریسک میتواند بر توانکگکری
بیمهگر تاثیر بگذارد .مدیریت اثربخش ریسک پایه مثبت ،نیازمند ایکن
است که بیمه گر در جامعی از اکسپوژر خسارت بیمه شکده داشکتکه
باشد و مناسبترین پارامتر را برای تناسب با این اکسپوژر انتخاب کند.
 ریسک پایه منفی زمانی است که بیمه گر مبلغی را بکه بکیکمکه شکده
پرداخت می کند که کمتر از زیان واقعی است .این ریسک مکی تکوانکد
موجب نارضایتی مشتری شده یا نرخ های تمدید بیمهنامه را ککاهکش
دهد و شاید هم هر دو .وقوع این ریسک میتواند نشانهی نکاککامکی در
پوشش شدافهای بیمهای باشد و البته موجب ریسک شهرت بیمه گکر
نیز بشود .بانک جهانی در گزارشی تصریح کرده که تردید بیکمکه گکران
خصوصی برای مشارکت در ارایه بیمههای پارامتریک با افزایش مقیکاس
مشارکتشان در بازار بیمه های پارامتریک ،تا حدی میتواند نکاشکی از
همین موضوع باشد و این که ریسک پایه منفی ممدن است به شهکرت
آنها در فروش سایر محصوالت بیمهای در آن منطقه آسیب بزند.
عوامل زیادی بر ریسک پایه در بیمه پارامتریک اثر میگذارند .مثال ،نکاقکص
بودن مدل و ناکافی بودن کیفیت داده ها ،موجب افکزایکش ریسکک پکایکه
می شود یا عوامل ویژه ی فردی مانند ثروت خالص هر بیمه شکده ،مکنکابکع
درآمدی و نگرش او به ریسک (که میتواند بر ارزش ادراکی وی از بیمه یکا
حساسیت او به وقوع خسارت اثرگذار باشد) ،نیز موجب افزایش ریسک پایکه
شود .ریسک عوامل ویژه فردی به احتمال بیشتری منجر به ریسکک پکایکه
منفی میشود .وقتی این ریسک باال باشد ،ممدن است تعداد بیمه شکدگکان
ناراضی افزایش یابد .اگر بیمه گر نتواند این ریسک را مدیریت کند ،بیمهنامه
بیشتر شبیه به یک قمار پرهزینه ریسکافزا میشود و نه محصکولکی بکرای
کاهش ریسک.
از سوی دیگر ،عدم مدیریت درست ریسک پایه مثبت به معنای آن است که
بیمهگر حق بیمهای ناکافی را دریافت میکند ،زیرا پرداختها را برای مواردی
انجام میدهد که در قیمت گذاری ریسک لحاظ ندرده است .ایکن اشکدکال،
بیمه گر را مجبور خواهد کرد اندازه نوسان را در ذخایر خسارت افزایش دهد.
در نتیجه ،بیمه گر به جایی خواهد رسید که نیازمند پشتیبانی سرمکایکه ای
بیشتری خواهد بود تا بتواند شو های ناشی از ترکیب آثار قیمکت گکذاری
ناکافی ،نوسان در ذخیره خسارت و ریسک کسب و کار را جذب کند.
 -6قیممگذاری بیمههای پارامتایک
حق بیمه ریسک برای محصوالت بیمه پارامتریک میتواند به صکورت زیکر
نوشته شود:
])RP=E[PO(X
که در آن  POتابع پرداخت و  Xتابع فرایند است .تابع فرایند ،تکدکامکل و
تغییر پارامتر مد نظر بیمه را مدل میکند:
 زنجیره مارکوف ،شامل اجزای روندهای فصلی و بلندمدت ،مکی تکوانکد
برای مدلسازی دما به کار رود.
 مدل های پواسون برای دیرش مربوط به پارامترهایی مکانکنکد تکعکداد
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روزهای متوالی بارش مناسب است.
ندته مهم آنده پارامتر مورد نظر ،تاثیر مستقیمی بر فعالیت بیمه شده دارد.
به عنوان مثال ممدن است این باور وجود داشته باشد که کاهش دما (کمتر
از صفر درجه سانتی گراد) ،موجب ترکیدن لولهها شود .در حقیکقکت ،ایکن
کاهش ناگهانی و شدید دماست که باعث این رویداد می شود (و کاهش بکا
روندی آهسته چنین خسارتی را به بار نمی آورد) .در این مکورد ،پکارامکتکر
مورد نظر ،تغییر روزانه دما در زمانی است که نزدیک به صفر یا کمتر باشد و
نه خود دما .تابع پرداخت ،منعدسکنندهی حساسیت بیمه شده به پارامکتکر
تعیین شده است:
 این حساسیت باید به نحوی مناسب و بسته به مشخصات هر بیمه شده
(به ویژه شرکتهای بزرگ) ،تحت قاعده و اصول معینی دربیاید.
 نقاط شروع پرداخت و حد نهایی پرداخت باید تعریف شوند .همچنین،
حداکثر پرداخت (حد پوشش) باید با بیمه شده مورد توافق قرار گیرد و
منعدسکننده وضعیت کسب وکارش باشد.
 تابع پرداخت باید محدود شود تا از پرداختهای بسیار زیاد برای مقادیکر
بسیار زیاد پارامتر اجتناب گردد.
بر اساس روش بانک جهانی ،بسیاری از بیمه گذارانی که اکسپوژر ریسکدکی
در مناطق مختلف جغرافیایی دارند ،میخواهند محصول بیمهای با یک نکرخ
حق بیمه واحد در مناطق مختلف خریداری کنند .این مکحکصکوالت ،ککه
محصوالت قیمتگذاری شده بر مبنای پورتفوی نامیده می شکونکد ،بکایکد
نماینده پروفایل های ریسک در هر منطقه ،مرتبط با ریسک همه مناطکق و
ارزش بیمه شده در هر منطقه باشند .هر منطقه جغرافیایکی ککه بکا یکک
محصول قیمت گذاری شده بر مبنای پورتفوی پوشش داده مکی شکود ،در
واقعیت پروفایل ریسک متفاوتی دارد که منجر به نرخ حق بیمه متکفکاوتکی
میشود که به آن نرخهای حقبیمه عادالنه میگویند .بنابراین ،ممدن است
بیمه گذار این نرخ گذاری های ریسک را در اتخاذ تصمیمات آینکده دربکاره
اعطای وام در مناطق جغرافیایی خاصی مفید بداند.
 ۲-6قیمم گذاری با مبنای پورتفوی
در قیمتگذاری بر مبنای پورتفوی بر اساس سه سناریو (بیمه نامکه فکاقکد
بیمه اتدایی ،دارای اتدایی نسبی و دارای اتدایی نسبی و غیرنسبی) سه گکام
اصلی انجام میشود:
گام اول :تعیین ورودی های کلیدی مدل و فرضیات
 داده های داخلی از بیمه گذار همچون تعداد واحدهای بیمه شده در هکر
منطقه؛
 دادههای داخلی از بیمهگر همچون مخارج سربار (به عنوان درصدی از
حق بیمهها) ،حاشیه سود هدف (درصد) یا بازده مورد نیکاز سکرمکایکه
(درصد)؛
 دادههای تیم طراحی محصول همچون پرداختهای تاریخی؛
 درصد واگذاری به بیمهگر اتدایی؛
 مبلغ نگهداری شده تحت قرارداد غیرنسبی (بر حسب واحد پول)؛
 حد زیان انباشته تحت قرارداد غیرنسبی (بر حسب واحد پول)؛
 درصد به عهده گرفته شده توسط بیمهگر اتدایی تحت قرارداد غیرنسبی
(درصد)؛
 نرخ حق بیمه اتدایی غیرنسبی برآورد شده.
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گام دوم :ارزیابی شاخص های کلیدی مدیریت بر اسکاس رهکنکمکودهکای
مدیریت ریسک
در این گام عاملهایی همچون تحمل ریسک (احتمال نابودی صکنکدوق یکا
احتمال سود منفی) و اشتهای ریسک (ارزش در معرض ریسک دنبکالکهای)
مدنظر قرار میگیرد.
گام سوم :مستندسازی و انتقال تصمیمات تجاری
در این گام ،اگر نرخ حق بیمه ،معیارهای رهنمود مدیریت ریسک را برآورده
نمیکند ،نرخهای حق بیمه با استفاده از بیمه اتدایی نسبی ارزیابی میشود.
 ۱-6قیممگذاری با مبنای ریسک ها منسقه
هر منطقه جغرافیایی که توسط محصول پارامتریک قیمت گذاری شکده بکر
مبنای پورتفوی پوشش داده می شود ،پروفایل ریسک متفاوتی دارد (مانکنکد
بارش کمتر یا حداکثر دمای گرم بیشتر) ،که حق بیمه متفاوتی را میطلبد.
نرخ های حق بیمهای که خاص هر منطقه در پورتفوی هستند ،نرخهای حق
بیمه عادالنه یا مبتنی بر ریسک نامیده میشوند.
گام  :9تعیین ورودی های کلیدی مدل و فرضیات
مدیر بیمهای و تحلیلگر از همان ورودیهایی در مدل حق بیمه مبتنی بکر
ریسک هر منطقه استفاده می کنند که برای تحلیل قیمت گذاری محکصکول
فقط دارای بیمه اتدایی نسبی استفاده می کردند .هیچ ورودی دیگری مکورد
نیاز نیست زیرا مدیر بیمهای و تحلیلگر اکچوئری صرفا در حال شناسکایکی
نرخهای حق بیمه خاص هر منطقه جغرافیایی خواهند بود .مکمکدکن اسکت
مشتری این نرخ گذاریهای ریسک را برای تصمیمات آینده خود جهت وام
دادن در این مناطق مفید ببیند.
شایان توجه است که قیمت تجاری نهایی برای هر منطقه جغرافیایی صکرفکا
برابر با نرخ های حق بیمه مبتنی بر ریسک هر منطقه نخواهد بود زیرا بیمکه
گر سربار مخارج و سربار سود را هم به آن اضافه میکند .اغلب مشکتکریکان
انتظار دارند پولی که پرداخت می کنند ،نرخ حق بیمه خالص ریسک بکاشکد
اما این رویدرد امدان پذیر نیست زیرا بیمهگر باید هزینه هکای راه انکدازی
صندوق بیمه (مانند حقوق کارکنان و اجارهبهای محل) را هم تامین ککنکد.
جذابیت محصول بیمه ای برای مشتری آینده تحکت تکاثکیکر انکدازه ایکن
سربارهای هزینهای اضافی قرار میگیرد .مثال ،بیمه گذار بالقوه باید بسکیکار
ریسکگریز باشد که هزینه سربار  ۵2درصدی را قبول کند.
گام  :3ارزیابی شاخص های کلیدی تصمیمات مدیریتی
بر اساس ورودیهایی که بر سر آن توافق شده است ،تحلیلگر اککچکوئکری
شاخصهای قیمتگذاری محصول را تدوین میکند .مدیر بکیکمکه ای ایکن
ورودی ها را نسبت به اهداف سودآوری و اشتهای ریسک ارزیابی میکند .در
این مورد ،هدف تحلیل یافتن یک نرخ حق بیمه کلی نیست که بتواند برای
کل پروتفوی مناطق جغرافیایی به کار رود بلده یافتن حق بیمه مبتنی بکر
ریسک برای هر منطقه است که ویژگیها و ریسدهای خاص هر منکطکقکه را
لحاظ کند.
باید توجه شود که نرخ حق بیمه مبتنی بر ریسک برای یک منطقه است و
نه برای هر واحد بیمه شده و تالشی برای محاسبه حق بیمههای هر واحکد
بیمه شده صورت نمی گیرد زیرا بیمه پارامتریک مبتنی بر متوسط ریسکک
منطقه است .همه بیمه گذاران در یک منطقه جغرافیایی خاص ،نکرخ حکق
بیمه واحدی را پرداخت میکنند .هر یک از واحدهای بیمه شده در منطقکه
جغرافیایی ممدن است واقعا پروفایل ریسک متفاوتی داشته بکاشکنکد ،امکا
همگی به عنوان یک طبقه همگن در نظر گرفته میشوند.

همچنین ،نرخ های حق بیمه مبتنی بر ریسک هر منطکقکه ،مکبکتکنکی بکر
مخاطرات تاریخی یا پایگاه داده های خسارات هستند ،بنکابکرایکن نکتکایکج
میتوانند تحت تاثیر مثال خسارات متعدد سالهای اخیر در یک مکنکطکقکه
خاص قرار بگیرند ،حتی اگر پروفایل ریسک اکچوئری این منطقه با منطقکه
مجاور یدسان باشد .آزمون اهمیت تفاوتها در نرخهای حق بیمه مبتنی بکر
ریسک هر منطقه برای مناطق در این سناریو اهمیت زیادی دارد ،اما فکراتکر
از حوزه این رهنمود است.
گام  :2مستندسازی و انتقال تصمیمات تجاری
در این گام ،مدیر بیمهای نرخ های حق بیمه عادالنه را برای هر منطقه تحت
پوشش محصول مستند میکند .او این نرخها را با بیمه گذار بکه اشکتکرا
می گذارد ،به نحوی که بیمهگذار می تواند آنها را بررسی کرده و به عکنکوان
نقطه مرجع برای اتخاذ تصمیمات جهت اعطای وام نگهداری کند.
 -7بیمههای پارامتایک و قااردادهای هوشمند
به جرات میتوان گفت که بهترین محصول بیمهای که با استفاده از فنکاوری
زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشمند مبتنی بر آن قابل ارائه است ،بکیکمکه
پارامتریک است .در قراردادهای هوشمند ،توافقات تجاری در یک زنکجکیکره
بلوکی قرار می گیرند و وقتی شرایط مشخصی به وقوع بپیوندند ،پرداختها به
صورت خودکار انجام میشوند .کل فرایند به صورت کارا و به طکور ککامکل
توسط فناوری و از طریق یک عملیات قاعده محور که در کدها نوشته شکده
است ،بدون مداخله دستی مدیریت میشود .داده های مورد نیاز برای اجرای
یک قرارداد هوشمند ،ممدن است خارج از زنجیره بلوکی واقع شده باشکنکد
( که در بیمه پارامتریک این وضعیت حاکم است) .در این صورت ،یکک نکوع
جدید از شخص ثالث که به عنوان اوراکل شناخته می شود ،این اطالعات را
در زمان معینی ،به جایگاه خاصی در زنجیره بلوکی میفرستد .
قرارداد هوشمند ،دادهها را می خواند و بر آن اساس عمل میکند (اجکرا یکا
عدم اجرا) .در بیمه پارامتریک بالیای طبیعی ،این اطالعات می تکوانکنکد از
سایتهای هواشناسی ،مرکز لرزهنگاری و  ...گرفته شوند.
کلید بیمه پارامتریک ،یافتن نشان گرهایی عینی است که بتوانند به عکنکوان
یک پروکسی ( نماینده) اثربخش برای نوع خسارت تحت پوشش عمل کنند.
مزیت این کار آن است که وقتی پروکسیهای اثربخش شناسکایکی شکونکد،
بیمه نامههایی که نیازمند ارزیابی کیفی هستند ،میتوانند به عبارات سادهتر
»اگر-آنگاه « کاهش یابند .مثال ،با اتدا بر نشانگرهای عینی ماننکد شکدت
طوفان ،سرعت باد یا مقدار باران ،نیازی به ارزیابی فردی خسارات نکیکسکت.
پس از این که طوفانی به یک منطقه خسارت میزند ،یک اوراکل میتکوانکد
داده ها را از سایت یک نهاد ثالث مانند سازمان هواشناسی کشور دریافکت و
شاخص های عینی مانند قدرت طوفان را تعیین کند و سپس بر اسکاس آن
دادهها ،پرداختی را انجام دهد .با این که ممدن است هر خسارت کمتکر یکا
بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد ،اما دستاورد این بیمکه بکرای بکیکمکه گکر
اطمینان است و برای بیمهگذار سرعت در پرداخت .بنابراین ،هر دو طرف از
خودکارسازی فرایند و کاهش هزینهها سود میبرند.
منبع
برگرفته از گزارش توجیهی ارائه بیمه های پارامتریک در ایران ،پژوهشکدکده
بیمه ،بهار 9211


باطمه طادات آلحسینی ،رئیس اداره مدیایم ریسک ،اکچوئای و تسبیق
مقارات شاکم بیمه کارآباین

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران

بررسی روند تغییرات ضریب خسارت در
صنعت بیمه ایران
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جدول  .۲ضایف خسارت صنعم بیمه در طال ماهی ( ۲997-99درصد)

ضایف

ضایف

خسارت

خسارت

طال99

طال97

بیمه ایاان

82

84

-2

بیمه اهباز

93

89

4

بیمه آطیا

81

84

-3

بیمه دانا

76

81

-5

بیمه معلم

82

77

5

بیمه کارآباین

109

114

-5

بیمه رازی

94

133

-39

بیمه پارطیان

78

82

-4

بیمه ملّم

81

113

-32

بیمه طینا

83

89

-6

بیمه طامان

75

81

-6

بیمه دی

70

128

-58

بیمه نوین

80

76

4

بیمه پاطارگاد

69

74

-5

بیمه میلن

85

80

5

بیمه کوثا

76

88

-12

بیمه ما

97

95

2

بیمه آرمان

66

87

-21

بیمه تعاون

70

73

-3

بیمه طامد

87

77

10

بیمه تجارت

72

78

-6

بیمه خاورمیانه

22

31

-9

بیمه حکمم

64

63

1

بیمه امین

200

71

129

بیمه ایاانیان

63

71

-8

بیمه حابظ

66

62

4

بیمه امید

80

81

-1

شاکمهای بیمه

 -۲ماوری اجماهی با شاخص ضایف خسارت
ضریب خسارت بعنوان یدی از اصلی ترین معیارهای ارزیابی شرکت های
بیمه به شمار می رود .این ضریب نشان می دهد که چند درصد از حق
بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمهگذاران پرداخت شده
یا خواهد شد.
ضریب خسارت ،حاصل نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده
است .طبق این تعریف ،خسارت واقع شده عبارت است از حاصل جمع
خسارت های پرداختی طی دوره و تفاوت خسارت معوق انتها و ابتدای
دوره .همچنین حق بیمه عاید شده ،شامل مجموع حق بیمه صادره طی
دوره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان دوره میباشد .البته حق بیمه
بیمه نامه هایی که در گذشته دریافت شده اند ،ولی هنوز منقضی نشده اند
به حقبیمه صادره اضافه می شود و حق بیمه دریافت شده مربوطه به
دوره های آتی از آن کسر می شود .طبیعتاً عوارض قانونی و سهم صندوق
تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه صادره کسر میگردد.
شایان ذکر است که در محاسبه شاخص ضریب خسارت ،کارمزد شبده
فروش ،سایر هزینه/درآمدهای بیمهای و نیز هزینههای اداری و پرسنلی
دخالتی ندارند .لیدن میتوان با اضافه نمودن خالص سایر هزینه/
درآمدهای بیمهای و نیز سود سرمایهگذاری از محل منابع بیمهای ،ضریب
خسارت ترکیبی عملیاتی (عملیات بیمهگری) را نیز ارائه نمود.
بررسی اطالعات صورتهای مالی شرکتهای بیمه برای سال مالکی -14
 921۷نشان میدهد که صنعت بیمه در سال  921۷با خالص درآمد حق
بیمه معادل ۷9۵ر 349میلیارد ریال و هزینه خسارت ۷19ر 342میلیکارد
ریال ،بطور کلی ضریب خسارت  4۷درصد را حکاصکل نکمکوده اسکت.
همچنین در سال  9214مجموع عملدرد خالص درآمد حق بیمه و هزینه
خسارت به ترتیب معادل 12۷ر 2۷9و 24۵ر 229میلیارد ریال می باشد و
بر این اساس ضریب خسارت صنعت بیمه بطور کلی  49درصد میباشد.
بدین ترتیب کاهش حدود  9درصدی ضریب خسارت در سال  ،14بیانگکر
این موضوع است که شرکت های بیمه در این سال ،عملدرد بکهکتکری را
نسبت به سال قبل تجربه نمودهاند.

بیمه ایاان
معین

90

103

-13

103

561

-458

81

150

-69

71

-6

87

-6

اطالعات ضریب خسارت به تفدیک شرکتهای بیمه و روند تغییکرات آن

بیمه متقابل

برای عملدرد سال های  921۷و  9214در جدول  9ارائکه شکده اسکت.

کیش

همانگونه که مالحظه می گردد ،ضریب خسارت  93شکرککت شکامکل؛

بیمه اطمینان

شرکت های بیمه اتدایی امین ،کارآفرین ،متقابل کیش ،ما ،رازی ،الکبکرز،

قشم

ایران معین ،سرمد و میهن ،سینا ،معلم و ایران از میانگین صنعت بکیکمکه

بیمه آطماری

65

جمع شاکم ها

81

( )49%باالتر میباشد.

تغییاات
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با توجه به اینده معموالً  9۵الی 32درصد هزینه شرکتها در ارتبکاط بکا
کارمزد فروش و هزینههای سربار اداری و پرسنلی است .از اینرو مکعکیکار
ضریب خسارت نرمال برای ارزیابی سود بیمهگری حدود  %42در نکظکر
گرفته میشود ( با لحاظ نمودن  %32هزینه کارمزد و سایر هکزیکنکههکای
سربار) بدین ترتیب ضریب خسارت ،باید کمتر از سطح میانگین (میانگین
ضریب خسارت سال  )14باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمهگری سود
شناسایی کند ،در غیر اینصورت حاشیه سود آنها در معرض خطکر قکرار
خواهد گرفت و باید از محل درآمدهای غیرعملیاتی جبران گردد.
همچنین بررسی روند تغییرات ضریب خسارت نشان میدهد که ضکریکب
خسارت سال  9214در مقایسه با سال قبل برای سه شرکت سهامی بیمه
دی ،بیمههای متقابل کیش و اطمینان قشم کاهش قابل توجه و در مورد
بیمه اتدایی امین افزایش قابل توجهی داشته است .البته همانگونه که در
ابتدای این بخش اشاره گردید بهبود وضعیت ضریب خسارت مکتکاثکر از
کاهش خسارت واقع شده و یا افزایش حق بیمه عاید شده میباشد.
همچنین در سال  14شرکت بیمه اتدایی امین باالترین میکزان ضکریکب
خسارت ( 322درصد) را به خود اختصاص داده است .البته مکهکمتکریکن
دلیل آن ،تغییر فرمول برآورد خسارت واقع شکده ولکی اعکالم نشکده
(محاسبه از  4۵درصد خسارت واقع شده و اعالم شده به  9۵درصکد در
سال )14میباشد .در مقابل شرکتهای بیمه زندگی خاورمیانکه ،بکیکمکه
اتدایی ایرانیان و حدمت صبا دارای وضعیت مطلوب تری هستند ،چرا ککه

ضریب خسارت این شرکتها زیر  9۵درصد است .در این میکان بکیکمکه
خاورمیانه کمترین ضریب خسارت سال (  33درصد) را به خود اختصکاص
داده است.
با عنایت به توضیحات فوق میتوان گفت که رشد و یکا ککاهکش ایکن
شاخص به تنهایی نمیتواند گویای عملدرد مثبت شرکتهای بیمه باشکد.
بلده مهمترین موضوع در ارزیابی شاخص ضریب خسارت ،روند تغییرات و
میزان تاثیرگذاری آن در مقایسه با دیگر شاخصهای اساسی عکمکلکدکرد
میباشد .این موضوع ایجاب می کند تا در بدو امر شاخص ضریب خسارت
به تفدیک شرکتهای همطراز (از جهت نوع فعالیت ،حجم عملکیکاتکی و
گستردگی جغرافیایی) و با توجه به شاخص متوسط صنعت مورد مقایسکه
قرار گیرند .سپس در گام بعدی از طریق رصد نمودن روند تغیکیکرات در
سنوات مختلف ،میزان انطباق و همراستایی آن با نتایج دیگر شاخصهای
عملدرد مورد بررسی قرار گیرند.
در تقسیم بندی کلی میتوان شرکتهای بیمه کشور را براسکاس نکوع و
موقعیت شان به سه گروه با عناوین زیر تفدیک نمود:


شرکتهای بیمه سرزمین اصلی ( 32شرکت)؛



شرکتهای بیمه مناطق آزاد ( 9شرکت)؛



شرکتهای بیمه اتدایی (3شرکت).

خاطر نشان میسازد که عملدرد بیمه مرکزی و صندوق مستقل اتدکایکی

جدول  .۱ضایف خسارت صنعم بیمه در طال ماهی  ۲997-99به تفکیک ها گاوه

گاوه شاکم های بیمه

ضایف خسارت

ضایف خسارت عملیاتی

سال 14

سال 14

سال 1۷

سال 1۷

شاکمهای طازمین اصلی

%81

%87

%89

%97

شاکمهای مناطق آزاد

%81

%92

%72

%98

شاکمهای بیمه اتکایی

%102

%71

%97

%82

مجموع شاکمها

%81

%87

%88

%97

همچنین روند ضریب خسارت به تفدیک هر گروه در طی 8سال (بازه زمانی  )1391-98در نمودار زیر مورد مقایسه قرار گرفته است.
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همانگونه که توضیح داده شد ،استناد صرف به شاخص ضریب خسارت
بدون در نظر گرفتن سایر شرایط و متغیرهای تاثیرگذار ،نتیجه گیری
مطلوب را بدست نخواهد داد .بلده باید روند تغییرات و سطح همراستایی
شاخص ضریب خسارت با نتایج دیگر شاخصهای اساسی عملدرد مورد
بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
 - ۱ارتباط ضایف خسارت با طایا شاخصهای بیمهای

 -۲-۱ارتباط ضایف خسارت و طود بیمهگای
سود بیمه گری (سود/زیان ناخالص فعالیت های بیمه ای) شرکتهای
بیمه با توجه به سرفصل اصلی عملیات مرتبط با اطالعات درآمدها و
هزینههای فعالیت بیمهای و مشتمل بر اقالم؛ درآمد حق بیمه سهم
نگهداری ،هزینه خسارت سهم نگهداری ،درآمد سرمایه گذاری از محل
ذخایر فنی و خالص سایر هزینه و درآمدهای بیمهای حاصل میگردد.

جدول  .9محاطبات طود بیمه گای عملکاد طال۲999

خاهص درآمد

خاهص هزینه

خاهص طایا درآمد

درآمد طامایهگذاری

طود (زیان) ناخاهص

حق بیمه

خسارت

(هزینه) بیمهای

از محل منابع بیمهای

بیمهگای

بیمه ایاان

138,546,492

()113,822,163

()33,552,437

19,146,606

10,176,686

بیمه اهباز

22,116,990

()20,509,221

()3,543,409

2,801,023

859,211

بیمه آطیا

42,363,808

()34,320,319

()9,386,688

3,480,912

1,839,746

بیمه دانا

33,928,424

()25,771,745

()6,453,299

1,573,171

3,190,778

بیمه معلم

15,406,137

()12,684,634

()4,279,932

1,875,684

302,878

بیمه کارآباین

4,426,773

()4,826,082

()1,259,576

3,773,286

1,089,832

بیمه رازی

7,006,521

()6,571,947

()1,555,925

2,056,618

883,951

بیمه پارطیان

18,315,931

()14,195,351

()4,686,195

1,485,825

875,389

بیمه ملّم

8,963,725

()7,253,847

()2,712,806

1,670,298

172,296

بیمه طینا

8,277,907

()6,873,747

()926,165

1,252,873

1,678,556

بیمه طامان

7,526,514

()5,622,530

()1,767,655

1,861,062

1,749,238

بیمه دی

6,525,619

()4,560,781

2,594,201

587,674

5,101,874

بیمه نوین

5,086,102

()4,061,525

()794,082

1,022,601

1,069,702

بیمه پاطارگاد

12,604,398

()8,709,222

()4,983,970

6,756,712

4,844,478

بیمه میلن

1,993,582

()1,692,977

()244,066

85,349

127,883

بیمه کوثا

15,978,844

()12,085,336

()2,667,513

3,177,140

3,995,901

بیمه ما

4,419,081

()4,270,424

()720,158

2,243,637

943,558

بیمه آرمان

3,761,786

()2,497,123

()474,488

319,895

1,095,070

بیمه تعاون

2,333,810

()1,640,079

()457,913

83,905

307,834

بیمه طامد

5,781,379

()5,057,991

()411,577

1,208,623

1,465,845

بیمه تجارت

3,743,110

()2,677,700

()557,975

766,135

1,253,394

بیمه خاورمیانه

120,056

()26,453

()33,199

23,675

80,324

بیمه حکمم

1,086,066

()690,277

()273,718

15,500

133,111

بیمه امین

447,043

()892,018

687,221

159,060

401,306

1,135,710

()713,650

()411,831

273,051

283,280

بیمه حابظ

667,517

()442,198

()98,576

2,974

128,352

بیمه امید

785,329

()627,844

()204,240

91,216

43,837

بیمه ایاان معین

2,444,982

()2,209,924

()354,531

1,637,224

1,503,559

بیمه متقابل کیش

179,569

()184,516

4,947

بیمه اطمینان قشم

()93,119

75,143

17,976

شاکمهای بیمه

بیمه ایاانیان

بیمه آطماری

1,027,173

()668,468

()204,393

43,608

197,920

جمع شاکمها

376,907,259

()306,084,949

()79,711,972

59,475,337

45,795,789
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همانگونه مالحظه می شود که در سال  9214به استثناء دو شرکت بیمکه
متقابل کیش و قشم ،شرکت دیگری از محل فعالیت بیمهگری خود زیکان
شناسایی ندرده است .همچنین بررسی وضعیت درآمدی شرکتهای بیمه
در سال 9214نشان میدهد که بیمه ایران با  ۵/924هزار میلیارد ریکال،
باالترین میزان درآمدی و بالغ بر  %29درآمد خالص حق بیمه صنعکت را
به خود اختصاص داده است .اما با توجه به هزینه خسارت  4/992هکزار
میلیارد ریال ،ضریب خسارت  43درصدی برای این شرکت حاصل شکده
است .از سوی دیگر شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ،کمترین درآمد حکق
بیمه و در عین حال کمترین ضریب خسارت سال را در گروه شرکتکهکای
بیمه داراست .البته دوره کوتاه شروع فعالیت و نیز محدودیت در تکنکوع
رشته فعالیت این شرکت را باید در حصول این میزان از ضریب خسارت را
هم در نظر گرفت.

جدول  .5مقایسه تغییاات ضایف خسارت و ضایف طود بیمهگای

تغییراتضریب

تغییراتضریبسود

خسارت

بیمهگری


بیمهایران

-3۱99

92.9۵

بیمهالبرز

3.34

1.81

بیمهآسیا

-2۱2۵

6.31

بیمهدانا

-۵۱31

7.09

بیمهمعلم

5.48

-۵۱2۷

بیمهکارآفرین

-۵۱2۷

20.71

بیمهرازی

-21۱2۵

67.02

بیمهپارسیان

-4۱24

4.70

بیمهملّت

-29۱9۵

-99۱21

بیمهسینا

-۵۱۵4

16.04

بیمهسامان

-9۱۷2

2.51

بیمهدی

-۵4۱34

58.99

بیمهنوین

3.58

1.92

بیمهپاسارگاد

-۵۱9۷

20.05

بیمهمیهن

5.03

-۵۱94

بیمهکوثر

-93۱23

-2۱۷4

1.45

-4۱92

بیمهآرمان

-32۱42

36.29

بیمهتعاون

-3۱91

-3۱33

بیمهسرمد

10.86

0.32

بیمهتجارت

-9۱۵۵

13.29

بیمهخاورمیانه

-1۱22

-4۱34

بیمهحکمت

0.08

-۷۱۷9

بیمهامین

128.77

45.59

بیمهایرانیان

-4۱94

17.02

بیمهحافظ

4.06

11.10

بیمهامید

-2۱14

-2۱9۵

بیمهایرانمعین

-93۱94

66.83

 -۱-۱ارتباط ضایف خسارت و طود (زیان) خاهص دوره

بیمهمتقابلکیش

-4۵۷۱49

-4942۱44

فعالیت شرکتهای بیمه به دو دسته فعالیتهای بیمهگری و فعالیتهکای
سرمایهگذاری تقسیم می شوند ،سود و زیان شرکت از جمع جبری این دو
دسته حاصل میگردد .مطابق با فرمت جدید تنظیم صورتهای مالی ککه
از سال  9214جهت اجرا به شرکتهای بیمه ابالغ گردید ،سود بیمهگری

بیمهاطمینانقشم

-91۱۵4

-۵۱14

بیمهآسماری

-9۱32

4.03

جمع شرکتها

-۵۱22

10.00

رشد یا کاهش ضریب خسارت ارتباط مستقیمی با سود بیمه گکری دارد.
ضریب سود بیمهگری از تقسیم سود فعالیت بیمهگری به درآمد حق بیمه
سهم نگهداری بدست میآید.
جدول .0روند تغییاات ضایف طود بیمهگای

ضریبسود

ضریبسود

تغییراتضریب

بیمهگری89

بیمهگری89

سودبیمهگری

سرزمیناصلی

12

2

۰۱

شرکتهایاتکایی


43

22

۱۰

مناطقآزاد

37

3

۴۳

12

2

۰۱

شرکتهایبیمه


جمعشرکتها


روندهای خطی رسم شده برای ضریب نفوذ بیمهگری صنعت بکیکمکه در
سال مالی  14در حدود  93درصد می باشد که با توجکه بکه اطکالعکات
جدول شماره  ، 9حاکی از آن است که به نوعی همگرایی در این شاخکص
بین شرکتهای بیمه در نوسان است.
مالحظه میگردد که ضریب سود بیمه گری عملدرد در سال مالی 9214
میانگین صنعت بیمه در حدود  92درصد می باشد ،لذا شاخص متکوسکط
صنعت بیمه برای ارزیابی سطح نواسانات هریک از شرککتهکای بکیکمکه
میتواند الگوی مناسبی باشد .جدول  ۵مقایسه روند تغیکیکرات ضکرایکب
( ضریب خسارت و ضریب سود بیمهگری) در طی دو سکال 14و  1۷را
نشان می دهد .به لحاظ اینده خالص حق بیمه عامل موثر و مشتکر در
محاسبات هر دو ضریب میباشد .هرچند موضوع ارتباط رشد یا ککاهکش
ضریب خسارت با سود بیمهگری یک فرض کلی است.

شرکتهایبیمه


بیمهما
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با مقایسة حق بیمه خالص سهم نگهداری و خسکارت خکالکص سکهکم
نگهداری و لحاظ کردن کارمزدها و سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی و
نیز درآمد سرمایهگذاری از محل ذخایر فنی بدست میآید.
بررسی اطالعات صورت سود و زیان شرکت های بیمه موید این ندته است
که ضریب خسارت ،تاثیر آنچنانی در سود (زیان) خکالکص پکایکان دوره
نداشته است ،بلده سودآوری این شرکت ها بیشتر با تدیه بر درآمکدهکای
سرمایه گذاری و سایر درآمدهای غیرعملیاتی توام با مدیریکت مکنکاسکب
هزینه های اداری و مالی صورت گرفته است .توان سرمایه گذاری و حصول
حداکثر بازدهی شرکت های بیمه متاثر از دو عامل اصلی  .9منابع ناشی از
حقوق صاحبان سهام و ذخایر فنی ابتدای دوره ( به اسکتکثکنکاء ذخکیکره
خسارت معوق) و  .3برخورداری از پشتوانه تیم مدیریت سرمکایکهگکذاری
قوی میباشد.
جدول زیر مقایسه بین ضریب خسارت و سود( زیان) خالص ،مربکوط بکه
شرکتهای بیمهای با بیشترین سود خالص دوره و نیز شرکتهایی با زیان
خالص در سال مالی  14را نشان میدهد.
مالحظه می شود که سود خالص دوره با تغییرات ضریب خسارت ،کاهکش
جدول  .6مقایسه ضایف خسارت و طود(زیان) خاهص دوره شاکمهای منتخف

شرکتبیمه

ضریب
خسارت

سود(زیان)خالصدوره

بیمهپاسارگاد

%69

۵8۴۱۵9۵

بیمهدی

%70

۳۳9۳۰۵۴

بیمهایرانمعین

%90

۱9۴۶9۵۵

بیمهکوثر

%76

۱۳۵۴999

بیمهآسیا

%81

۰۶۱9999

بیمهمتقابلکیش

%103

()98۴۶

بیمهاطمینانقشم

%81

()۴۵۱99

بیمهحکمتصبا

%64

()9۳898

و یا افزایش پیدا میکند .لیدن شرکتهایی که باالترین حجم سود خالص
را دارند ،دارای ضریب خسارت متعادلتری هستند (میانکگکیکن ضکریکب
خسارت در سال 14حدود  49درصد ارزیابی گردید ،لذا سطح تعکادل بکا
وزن میانگین در مقیاس  92تا  922درصد در نظر گرفته شده است).
در این رابطه شرکت بیمه پاسارگاد با ضریب خسارت  91درصدی خکود،
بیشترین میزان سود خالص دوره را تحصیل نموده است .از سوی دیکگکر
شرکت بیمه حدمت صبا با وجود ضریب خسارت  94درصدی ،به هکمکراه
دو شرکت بیمه متقابل کیش و اطمینان قشم ،زیان خالص در پایان دوره
شناسایی نمودهاند.
الزم به ذکر است که اساس فعالیت و ساختار تنظیم صورتهای مالی در
دو شرکت بیمه متقابل ،خاص بوده به طوریده سود عملیات بیمه گری در

صورت های مالی این شرکت ها حداقل در دو سال اخیر منعدس نمیشود،
لذا عملدردشان نباید صرفاً زیان تلقی گردد .لیدن درخصوص شناسکایکی
زیان  4۵میلیارد ریالی بیمه حدمت صبا می توان عواملی همچون افزایش
قابل توجه هزینه اداری عمومی نسبت به افزایش میزان پرتفوی شرککت،
باال بودن نسبت خسارت در بخش بیمه های درمانی و نیز عکدم تکحکقکق
افزایش سرمایه از سوی سهامداران را برشمرد.
مقایسه اطالعات سود عملیاتی و سود خالص دوره ،موید این ندته اسکت
که توفیق شرکتها در عرصه عملیات بیمهگری میتواند با نتایکج مکالکی
( سود خالص پایان دوره) متفاوت باشد .به عبارت دیگر بخش عمده ای از
سوددهی خالص شرکت مدیون فعالیت در حوزه سرمایهگذاری اسکت .بکه
عنوان نمونه جهش چشمگیر درآمد سرمایهگذاری شرکت بیمه آسیا باعث
شده تا عملدرد متوسط شرکت در زمینه بیمهگری جبران شده و شرککت
سودآور شود.
شاخص سودآوری براساس الگوی
شاخص سودآوری = ضریب خسارت 1-
محاسبه میگردد .لیدن برای اینده تاثیر تغییرات فاحش ضریب خسارت
یک دوره در این محاسبه به حداقل ممدن کاهش یابد ،از متوسط شاخص
ضریب خسارت سه سال اخیر (سالهای 19و 1۷و ) 14استکفکاده شکده
است .متوسط ضریب خسارت برخی از شرکتها از جمله بیمه کارآفکریکن
در طول سه سال اخیر باالی 922درصد است ،این بدین معنی است ککه
روند زیان عملیات بیمه ای این شرکتها قابل توجه است .لیدن باید توجه
داشت که فعالیت شرکت های بیمه به دو دسته عملیات بیمهای و عملیات
سرمایهگذاری تقسیم میشود .البته کسب رضایت مشکتکریکان ایکجکاب
میکند تا شرکت ها سود خود را معطوف به عملیات بیمه ای ننمایند ،بلده
با پرداخت بهینه خسارت و یا کاهش حق بیمه دریافتی ،سود را به نوعکی
به جامعه بیمه گذاران انتقال دهند و در مقابل با بدارگیری و بکهکرهوری
مطلوب از منابع و با تدیه به استراتژی سرمایهگذاری قوی ،خسکارتهکای
احتمالی را از محل سود و نه اصل حق بیمه پرداخت میکند.
 -9-۱ارتباط ضایف خسارت و نسبم توانگای ماهی
توانگری مالی به توانایی مالی موسسه بیمه برای پکوشکش ریسککهکای
پذیرفته شده آن موسسه از محل خالص داراییهای تجدید ارزیابی شکده
اطالق میگردد .در بیان ساده شرکت های بیمه همواره باید در وضعیکتکی
باشند تا توانایی ایفای تعهدات در مقابل ذینفعان خود را داشته باشند.
همچنین نسبت توانگری مالی از تقسیم سرمایه موجود بر سرمایه الزامکی
بدست میآید .ارزیابی توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران بر اسکاس
مدل سرمایه مبتنی بر ریسک صورت می گیکرد .بکدیکن تکرتکیکب ککه
دارایی های شرکت بیمه با تعهدات بالفعل (بدهی ثبت شده) و تکعکهکدات
بالقوه (ریسکهای ناشی از فعالیتهای بیمهگر) پذیرفته این شرکت ،مورد
مقایسه و نتایج در قالب نسبت ارائه میگردد .طبق مدل مذکور توانگکری
شرکت های بیمه در مدیریت ریسک صدور ،ریسک نقدیکنکگکی ،ریسکک
بازاری و ریسک اعتباری مورد توجه قرار میگیرد.
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عملیاتی در افزایش داراییها و بدهیها و کیفیت سرمایهگذاری شرکتهکای
بیمه است.

گزارش توانگری شرکت در زمان ارائه گزارش صورتهای مالی (شش ماهه و
یا ساالنه) از سوی بیمه مرکزی و پس از بررسی داده ها و کنترل محاسبات
و دیگر اطالعات عملدرد شرکت ها در ۵سطح تعیین می گردد .طبق مکفکاد
آیین نامه توانگری (آیین نامه  ،)91فزونی سطح توانگکری از صکد درصکد،
تناسب توانگری مالی شرکت را نشان میدهد .درصورت کاسته شدن نسبت
توانگری به کمتر از  ،922شرکت میبایست برنامهریزی مالی و اقدامات خود
بمنظور ایجاد تناسب دارائی ها با ریسک پذیرفته شده جهت حفک سکطکح
آستانه منطقی و تامین نظر نهاد ناظر را بعمل آورد.

درخصوص ارتباط بین تغییرات شاخص ضریب خسارت و نسبت تکوانکگکری
طبق اطالعات جدول در مورد  94شرکت ،تغییرات این دو شاخص متناظکر
و در جهت عدس هم بوده و به عبارتی کاهش ضریب خسارت مکنکجکر بکه
افزایش نسبت توانگری مالی شرکت شده است .همچنین در مورد  ۷شرکت،
کاهش ضریب خسارت همسو با کاهش نسبت توانگری مالی شرککت بکوده
است .در مورد  ۵شرکت نیز ،علیرغم افزایش ضکریکب خسکارت ،نسکبکت
توانگری مالی شرکت افزایش داشته و در  2شرکت هم افکزایکش ضکریکب
خسارت منجر به کاهش نسبت توانگری مالی شرکت شده است.

بنابراین یدی از موضوعات حائز اهمیت در ارزیابی شاخص ضریب خسکارت،
سطح توانگری مالی و ارتباط بین روند تغییرات این دو شکاخکص در بکازه
زمانی مشخص است .چرا که ضریب خسارت متاثر از درآمدها و هزینههکای

جدول  .۷مقایسه ضریب خسارت و نسبت توانگری

شرکتهایبیمه


ضریبخسارت

نسبتتوانگریبرای
سال۰۴88

(براساسعملکردسال)۰۴89

ضریبخسارت

نسبتتوانگریبرای

تغییرات

سال۰۴89
ضریبخسارت

نسبتتوانگری

(براساسعملکردسال)۰۴89

بیمهایران

82

93

84

71

()2

22

بیمهالبرز

93

138

89

122

4

16

بیمهآسیا

81

120

84

145

()3

()25

بیمهدانا

76

122

81

121

()5

1

بیمهمعلم

82

78

77

77

5

1

بیمهکارآفرین

109

177

114

117

()5

60

بیمهرازی

94

102

133

71

()39

31

بیمهپارسیان

78

129

82

120

()4

9

بیمهملّت

81

279

113

194

()32

85

بیمهسینا

83

115

89

90

()6

25

بیمهسامان

75

101

81

115

()6

()14

بیمهدی

70

208

128

81

()58

127

بیمهنوین

80

114

76

137

4

()23

بیمهپاسارگاد

69

219

74

157

()5

62

بیمهمیهن

85

104

80

101

5

3

بیمهکوثر

76

127

88

126

()12

1

بیمهما

97

184

95

174

2

10

بیمهآرمان

66

108

87

71

()21

37

بیمهتعاون

70

159

73

138

()3

21

بیمهسرمد

87

147

77

138

10

9

بیمهتجارت

72

150

78

300

()6

()150

بیمهخاورمیانه

22

926

31

2665

()9

()1739

بیمهحکمت

64

195

63

405

1

()210

بیمهامین

200

436

71

1017

129

()581

بیمهایرانیان

63

612

71

791

()8

()179

بیمهحافظ

66

4

-

بیمهامید

80

117

81

106

()1

11

بیمهایرانمعین

90

335

103

142

()13

193

بیمهآسماری

65

100

71

138

()6

()38

62
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 -9نتیجهگیای
با عنایت به اینده در محاسبه ضریب خسارت عالوه بر نتایج مسکتکقکیکم
عملیات بیمه گری ،اضافه کردن ذخایر به صورت و مخرج کسکر بکاعکث
می شود تا شاخص نسبت خسارت با توجه به رشد یا افزایکش پکرتکفکوی
تعدیل شود .لذا یدی از عناصر تاثیر گذار در محاسبه ضکریکب خسکارت،

17
ضریب خسارت این شرکت نسبت به سال قبل 931درصد افزایش داشته،
لیدن نسبت تعدیل عایدات بیمه گری نسبت به سال قبل کاهش داشکتکه
است .در مقابل بیمه اتدایی ایرانیان با وجود اینده نسبت تعدیل عکایکدات
بیمه گری آن  11درصد می باشد لیدن از ضریب خسکارت پکایکیکنتکری
برخوردار است.

تغییرات در ارزیابی تعهدات آتی (برآورد ذخایر فنی) میباشد.
در حقیقت ذخایر فنی جزء بزرگترین و حساسترین اقکالم صکورتهکای

جدول  .9مقایسه ضایف خسارت و نسبم تعدیل عایدات عملیات بیمهگای

شرکتهای بیمه محسوب میگردند و از طریق احتساب و انعداس ذخایکر
فنی در پایان سال مالی و یا در زمان ارائه گزارشهای مالی ،بکخکشکی از

شرکتهای بیمه

عایدات حاصل از فعالیتهای بیمه گری بابت تعهدات بالفعل و بالقوه آتکی
مورد تعدیل قرار میگیرد.

ضریب

نسبت

ضریب

نسبت

خسارت

تعدیل

خسارت

تعدیل

براساس عملکرد سال

براساس عملکرد سال

8931

8931

بیمهما

97

134

95

120

از آنجاییده شاخص توانگری ،میزان آمادگی شرکت برای ایفای تعهدات را

بیمهخاورمیانه

22

68

31

69

نشان می دهد و مهمترین تعهدات شرکت بیمه را هزینههکای مکعکوق و

بیمهامین

200

67

71

79

ذخیره هزینه های پرداختی از قبیل ذخیره حق بیمه عاید نشده ،ذخکیکره

بیمهایرانیان

63

99

71

112

خسارت معوق و ذخیره هزینههای آتی برای تسویه خسارت احکتکمکالکی

بیمهآسماری

65

71

71

70

بزرگ (ذخایر فنی تدمیلی) تشدیل می دهد ،لذا با اسکتکخکراج نسکبکت
تعهدات ارزیابی شده به عایدات عملیات بیمهگری و پایش دامنه و میکزان
پراکندگی تغییرات آن و همچنین سطح انطباق و همراسکتکایکی آن بکا

منابع

شاخص ضریب خسارت در راستای شفافسازی عملدرد و ارزیابی توانگری

 صورتهای مالی شرکتهای بیمه در سال های 9213-9214

مالی شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیت است .بی تردید وجود تکعکارض

 کتاب صنعت بیمه ،سندیدای بیمهگران ،انتشارات مدث نظر

پیچیدگیها و چالشهای ارائه گزارش مالی شرکتهای بیمه اسکت .چکه

 نشریه گزارش موردی ( )92توانگری در بیمه ،ترجمه آقای مکحکمکود
امراللهی

گزارشگری مالی شرکتهای بیمه سایه خواهد افدند .چرا که مکیتکوانکد

 نشریه گزارش موردی ( )۵4گزارش تحلیل مغایرت با استانکداردهکای
حسابداری ،تالیف آقای مجتبی عابد

صورت گیرد.

 امین  ،محمد ابراهیم ،کمالخانی ،سحر( ،)9212سازمان و مکدیکریکت
شرکتهای بیمه ،انشارات بیمه البرز ،تهران ،چاپ دوم.

بین سطح توانگری مالی و انعداس سود قابل تقسیم بکعکنکوان یکدکی از
بسا تغییرات شدید و نامتجانس در ارزیابی تکعکهکدات بکر شکفکافکیکت
بعنوان یک اهرم موثر برای مدیریت یا مهندسی سود توام با نگاه اقتصادی

در طراحی مدل استاندارد ارزیابی توانگری مالی ،در کنار کنترل حاشکیکه
توانگری مبتنی بر الزامات حداقل سرمایه ،از الزامات تغییرات در ارزیکابکی
تعهدات آتی و نیز سطح انطباق و همراستایی در این تغییرات ،بکا سکایکر
مولفه های عملدرد شرکت تحت عنوان شاخصهای پیشگیرانه ،میتکوانکد
مبین قابل اعتماد و قابل اتدا بودن گزارشهای مالی شرکتهای بیمه نیز
باشد .در این رابطه نسبت تعدیل و ضریب خسارت برخی از شرککتهکای

 فرشباف ماهریان ( ،)9244مبانی نظارت در صنعت بیمه ،پژوهشدکده
بیمه ،تهران.
 صفری ،امیر ،شهریار ،بهنام (  ، )9219مطالعه و طراحکی سکیکسکتکم
نظارت مالی بر موسسات بیمه ایرانی با استفاده از تکجکربکه سکایکر
کشورها .پژوهشدده بیمه.

بیمه منتخب براساس عملدرد سال  921۷- 14از صکورت هکای مکالکی

 نشریه نظرگاه – فصلنامه تخصی بیمه ایران -شماره 9۵

شرکت های منتخب هر گروه استخراج و در جدول زیر مورد مقایسه قکرار

 عباس هشی و داریوش حسن زاده ،تحلیلی بر استاندارد حسکابکداری
شماره  -34فعالیتهای بیمه عمومی  -حسابدار  -اردیبکهکشکت مکاه
 - 924۵شماره 9۷9

گرفته است.
همانگونه که مالحظه می گردد احتساب تعهدات آتی (ذخایکر فکنکی) در
صورتهای مالی سال 14شرکت بیمه اتدایی امین موجب شده تا حکدود
 9۷درصد از عایدات بیمهگری این شرکت تعدیل گردد و علیرغم ایکنکدکه
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مصاحبه با آقای جمیل صیدیمرادی

چالش ها و اقدامات در نظر گرفته شده جهت برون رفت انجام شد که در
فصلنامة تخصصی مطالعات آمریدا چاپ شد .همچنین در سالهای -9219
 9213چندین همداری با روزنامة دنیای اقتصاد داشتم که در قالب مقاله
در این روزنامه چاپ شدند.
 .2با چه شاخههایی از اکچوئری آشنایی داشتهاید؟

 .1لطف ًا شرح مختصری از سابقه و کارهای آموزشی ،پژوهشی و
اجراییتان برای خوانندگان بفرمایید.
یا عرض سالم و ادب خدمت خوانندگان محترم خبرنامة انجمن محاسبات
مالی و بیمة ایران و تبریک سال نو ،اینجانب مدر کارشناسی آمار از
دانشگاه پیام نور سنندج و مدر کارشناسی ارشد رشتة محاسبات فنی
بیمه از موسسة اکو دانشگاه عالمه طباطبایی را دارم .از سال  9219با
عنوان محاسب فنی (اکچوئر) زندگی شرکت بیمة امید فعالیت خود را در
صنعت بیمة ایران آغاز کردم .سال  9213با تاسیس بیمة تعاون به عنوان
اکچوئر زندگی وارد شرکت بیمة تعاون شدم ،سال  9212با حف سمت
به عنوان معاون مدیر بیمه های زندگی فعالیت خود را ادامه دادم .در سال
 921۷وارد شرکت بیمة سامان شدم و با عنوان رییس اداره اکچوئری
مشغول به کار شدم .از سال  9214نیز به عنوان مدیر شعبة تخصصی
عمر بیمة سامان مشغول فعالیت هستم .همچنین برخی فعالیت های
مشاوره ای در حوزة اکچوئری داشتم که از این میان می توانم به صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح و برخی شرکت های مبتنی بر فناوری
اطالعات که درصدد نرخ دهی آنالین در سایت های خود بودند ،اشاره
نمایم .عالوه بر فعالیت در صنعت بیمه از فاصلة سالهای  9212تا 9219
دروس مربوط به رشته های بیمه در مقطع کارشناس و با تمرکز بر
بیمههای اشخاص در حوزه کلیات بیمه ،بیمههای زندگی ،محاسبات فنی،
صدور ،خسارت و  ...را در دانشگاههای علمی و کاربردی تدریس میکردم.
در خصوص کارهای پژوهشی ،چندین همداری با سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مسلح (ساتا) و پژوهشددة بیمه داشتم .در ساتا انجام طرحی در
موضوع بیمه های مراقبتی بلندمدت در سال  9212و یک مورد ترجمه
کتاب در حوزه بحران صندوق های بازنشستگی در کشورهای بلو شرق
اروپا به انجام رساندهام .در سال  921۷به عنوان همدارِ طرح در پژوهشی
با عنوان بررسی انواع محصوالت بیمة عمر با تمرکز بر طبقه بندی های
مختلف این محصوالت در بازار در پژوهشدده بیمه فعالیت داشتم و در
حال حاضر هم مشغول کار بر روی طرح پژوهشی با عنوان بررسی
بازخریدی بیمه های عمر اندوخته دار و تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر آن
در پژوهشدده بیمه هستم که امیدواریم تا چند ماه آینده به اتمام برسد.
در سال  9213مقالهای با عنوان نظام سالمت بیمههای درمانی در آمریدا،

در این سالها با لطف خدا توانسته ام به عنوان اکچوئری داخلی در هر دو
حوزه بیمه های زندگی و غیرزندگی از سوی بیمه مرکزی تاییدیه فنی
دریافت نمایم .در واقع هم در حوزة زندگی و هم در حوزة غیرزندگی
فعالیت داشتهام .عمدة فعالیتم در حوزة زندگی بوده ولی با توجه به تنوع
فعالیتم در شرکت های مختلف ،تجاربی در هر دو حوزه کسب کرده ام.
همچنین مطالعاتی در خصوص بیمه های اتدایی دارم که بیشتر در جهت
افزایش دانش فردی در این حوزه بوده است.
 .3توصیة شما به اکچوئرها برای موفقیت در این صنعت ،آشنایی با چه
حوزههایی است؟
ندتة اساسی که عالقمندم خدمت دوستان اکچوئر بیان کنم این است که
در حال حاضر در حوزة زندگی ،غیرزندگی و اتدایی فرصت های بسیار
خوبی برای اکچوئرها در پیش رو است که عمده این فرصت ها در
حوزه های غیرزندگی و اتدایی قرار گرفته است .از دیدگاه اینجانب،
دانشجویان این رشته و فعالین این حوزه ،می توانند با گسترش مطالعات
خود در این حوزه ها خودشان را آمادة اتخاذ این جایگاهها کنند و از این
فرصت مغتنم استفاده کنند .همچنین با توجه به الزام وجود مدیریت
ریسک در چارت سازمانی شرکتهای بیمه از سوی بیمه مرکزی،
شایستهترین افرادی که می توانند چنین جایگاهی را بدست آورند و
مدیریت نمایند ،فارع التحصیالن رشتة اکچوئری هستند .الزم به یادآوری
است زمانیده قرار بود بیمه های  Universal lifeوارد بازار ایران شوند،
اکچوئرهایی از کشور پاکستان به عنوان مشاور محاسبات و ذخایر و تهیة
جداول به کار گرفته می شدند .رفته رفته با الزام بیمه مرکزی به داشتن
اکچوئرهای داخلی ،فارغ التحصیالن اکچوئری این موارد را آموزش دیده و
مسلط شدند .در واقع با ورود فارغ التحصیالن اکچوئری داخل کشور به
صنعت و تسلط آنها به موضوعات تخصصی ،رفته رفته جایگاه این افراد
شناخته شد و امروزه شاهد هستیم این دوستان توانایی معرفی محصوالت
جدید را نیز پیدا کرده اند و عالوه بر معرفی محصوالت ،تمامی محاسبات
مربوطه را نیز به خوبی انجام می دهند .همانطور که اخیراً شاهد هستیم،
شرکت های بیمة داخلی در حال ورود به نسل جدیدی از بیمه نامه ها
هستند به گونه ای که با ارائة محصوالت جدید اثرات تورم را در پس انداز
بیمه نامه های عمر و تشدیل سرمایه تا حد ممدن خنثی کند که این امر
می تواند تحول خوبی در بیمه های زندگی باشد .در حال حاضر در حوزة
غیرزندگی هم چنین فضایی برای فعالیت و اثبات توانایی های اکچوئرها
برقرار است و امیدوارم با توجه به استعدادهای خوبی که داریم ،با
استفاده از انتقال دانش اساتید مجرب دانشگاه هایمان ،اکچوئرها بتوانند
خودشان را به صنعت بیمه اثبات کنند و جایگاه شان را در حوزه های
غیرزندگی هم مشابه حوزههای زندگی تعیین کنند.

خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
 .4شما چه پیشنهادی برای انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در
راستای بهبود وضعیت این رشته دارید؟
شدر خدا در حال حاضر با همت اساتید پذیرش دانشجو در مقطع دکترا
در رشته اکچوئری آغاز شده است .برای بهتر کردن جایگاه رشتة
اکچوئری در صنعت بیمه و سایر صنعتهای مرتبط مانند حوزههای مالی،
بازار سرمایه ،مدیریت ریسک و  ...پیشنهاد من این است که اگر انجمن
بتواند سازوکار برگزاری دورة کارشناسی این رشته در دانشگاه را از طریق
وزارت علوم پیگیری کند تا تمهیداتی اندیشیده شود که این رشته در
مقطع لیسانس هم پذیرش دانشجو داشته باشد .یک پیشنهاد دیگر
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط انجمن است که اخیر ًا هم
اولین دورة چنین آموزشهایی برگزار شده است و تدرار این دوره ها با
تعدیل هزینه و شهریهها برای تسهیل شرکت در این دورهها ،به این رشته
بسیار کمک خواهد کرد.
 .5یدی از اهداف انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران ،برگزاری
آزمون های تخصصی اکچوئری است .به نظر شما امدان چنین کاری
وجود دارد؟
قبل از موضوع برگزاری چنین آزمونهای تخصصی ،می بایست بررسی
شود که افرادی که چنین آزمونهایی را می گذرانند و گواهی قبولی در
این آزمون را کسب می کنند ،قرار است چه مزیتهایی بدست بیاورند و
طرف متقاضی این مزیتها چه اشخاص حقوقی خواهند بود .همانطور که
می دانیم افرادی که بتوانند آزمون های انجمن اکچوئری ) (SOAرا با
موفقت پشت سر بگذارند ،امتیازات خاصی در موضوعات اشتغال ،و
تخصص بدست می آورند و بدین ترتیب بخشی از بازار متقاضی چنین
افرادی است .منتهی من به این موضوع اشراف ندارم که انجمن محاسبات
مالی و بیمة ایران چه استانداردهایی و از چه سازمانی اتخاذ خواهد نمود
و برای افرادی که چنین آزمونی را پشت سر گذاشته اند چه مزیتهایی
به ارمغان خواهد آورد .موضوع دیگری که به ذهنم میرسد این است که
اگر انجمن قادر به برنامهریزیای باشد که آزمونهای بینالمللی در داخل
کشور برگزار شوند ،چنانچه قبالً برگزار می شده است فرصت بسیار خوبی
در اختیار عالقمندان این حوزه قرار داده خواهد شد .هرچند با توجه به
تحریمهای حال حاضر ،امدان ثبتنام و شرکت در چنین آزمونهایی برای
افراد داخل کشور فراهم نیست ،با اینده برخی کنوانسیون های بین المللی
آموزش ،دارو و پزشدی را از تحریم ها مستثنی کرده اند ،ولی متاسفانه ما
ال کار را
در تمامی زمینه ها زیر بار تحریم ها هستیم و این موضوع عم ً
خیلی سخت کرده است .چنانچه انجمن با توجه به ماهیت خود ،قادر به
رایزنی در این موضوع باشد ،تحول اساسی در آینده حرفهای فارغ-
التحصیالن این رشته رخ خواهد داد.
 .6آیندة این تخصص را در ایران به چه صورت پیشبینی میکنید.
به طور خالصه و شفاف آیندة این تخصص و رشته بسیار روشن است و با
توجه به ورود شرکتهای مختلف تخصصی مانند شرکتهای بیمه زندگی
و شرکتهای اتدایی به صنعت بیمه ،اهمیت این رشته بیش ازپیش
احساس خواهد شد .بیمه گرها برای تصاحب بازار ،مجبور هستند مزیت-
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های رقابتی چه از لحاظ خدمات و چه از لحاظ قیمت ایجاد نمایند و
سهم بیشتری از بازار را بدست بیاورند .اصلی ترین فاکتور خرید هر
محصول از طرف خریدار ،قیمت است و این قیمت و نرخگذاری میبایست
توسط فارغ التحصیالن رشتة اکچوئری و متخصصین این رشته انجام شود.
همچنین در حوزة بیمه های بازنشستگی و مستمری ،که با توجه به بافت
جمعیتی و سنی یدی از بحرانهای پیشروی کشور است ،قطعاً استفاده از
متخصصین اکچوئری ،از الزامات بیمه های اجتماعی و بازرگانی است .در
کل چنانچه متخصصین این رشته فعالیت خود را در حوزه های مختلف
تقویت کنند و تنها به دروس مطالعه شده در دانشگاه اکتفا ندنند،
میتوانند به یدی از وزنههای اصلی در شرکتهای بیمه تبدیل شوند.
 .7آیندة انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران را چگونه می بینید؟ برای
پیشرفت این انجمن چه راهدارهای پیشنهاد میکنید.
انجمن محاسبات بیمه و مالی یدی از بازیگران تاثیرگذار در حوزه های
اکچوئری است و دوستانی که در زمان تاسیس این انجمن تالش کردند و
با کسب مجوزهای الزم آن را بنا نهادند ،یک اثر ماندگار از خود به جای
گذاشتند و من به نوبة خودم از تمامی عزیزانی که چه در زمان تاسیس،
چه در گذر زمان در این انجمن فعال بوده و هستند کمال تشدر را دارم و
برایشان آرزوی سالمتی دارم .انجمن می تواند این نقش را با برگزاری
دوره های تخصصی ،دعوت از اساتید فعال در این حوزه در داخل و خارج
از کشور ،برگزاری سمینارها ،بسیار پررنگ تر کند .همچنین در تعریف
دورهها و با کاربردیتر و حرفهای تر کردن این دورهها میتوانیم به تربیت
هرچه بهتر فعالین این حوزه چشم امید داشته باشیم .در خصوص
پیشرفت ،پیشنهاد بنده برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ،آزمون های
تخصصی و رایزنی برای برگزاری آزمون های بین المللی در داخل کشور،
برگزاری سمینار برای مدیران ارشد صنعت ،مدیران ارشد بیمه مرکزی
جهت تبیین و روشن سازی وظایف اکچوئرها و لزوم حضور آنها در بدنة
فنی و مدیریتی شرکت های بیمه ،این مفاهیم را جلوه دهند و شرایط را
برای پذیرش هر چه بهتر این رشته و تخصص فراهم کنند.
 .8در آخر اگر مطلبی یا پیشنهادی دارید بفرمایید.
در پایان از تمامی دوستانی که در انجمن محاسبات مالی و بیمة دلسوزانه
و بدون هیچ چشم داشتی فعالیت دارند نهایت تشدر را دارم .در خصوص
پیشنهاد ،به نظر اینجانب با وجود پژوهشدده هایی در تامین اجتماعی و
بیمه مرکزی که هرساله اولویت های پژوهشی آنها اعالم می شود ،اگر
انجمن بتواند با همداری این پژوهشدده ها ،طرحهای پژوهشی با
گرایش های مختلف اکچوئری و حتی طرح های کاربردی تر ،را تعریف
کنند ،و از افراد عالقمند و توانمند در این حوزه استفاده کنند ،بسیار
خوب است و موجب تاثیرگذاری این رشته در حوزة بیمه های اجتماعی و
بازرگانی خواهد شد.
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گزارش سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی
گروه بیم سنجی دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ،اخیرا اقدام به برگزاری سلسله سخنرانیهای علمی و تخصصی در حوزه بکیکمسکنکجکی و
ریاضیات مالی نموده است .این سخنرانیها با هدف ایجاد محیط مناسب برای تبادل دانش اساتید و عالقمندان حوزه بیمسنجی و با حمایت انجمن علمی
محاسبات بیمه و مالی ایران به صورت ماهانه و در اولین چهارشنبه هر ماه برگزار میشوند .تاکنون سه جلسه از این سلسله سخنرانیها در بستر نرم افزار
ادوب کاندت از طریق آدرس
194.225.24.96/marasem-riazi
برگزار شده است .مشخصات این سخنرانی ها ،که با استقبال اساتید ،دانشجویان و عالقمندان روبرو شدند ،به شرح جدول زیر است:
طخناان
امیاتیمور پاینده نجفآبادی
عضو هیات علمی گاوه بیمطنجی دانشگاه
شلید بلشتی

تاریخ

عنوان
ارزیاب ریسک و اهمیت وجود آن در صنعت بیمه
ایران

 2دی 9211

طاغا حیدری
عضو هیات علمی گاوه بیمطنجی دانشگاه

قیمتگذاری محصوالت بیمهای متصل به دارائی

 9بهمن 9211

شلید بلشتی
رامین اقبال زاده
دانشجوی دکتای دانشگاه کنکوردیا کانادا

ارزیابی بیمههای عمر مشارکتی در صندوقهای
ترکیبی

 9اسفند 9211

اعضای گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی با تمام توان تالش خواهند کرد تا با برگزاری منظم این نشستهای علمی فرصتی مکنکاسکب بکرای بکه
اشترا

گذاری تجربیات ،دانش روز و ایده های خالقانه فراهم سازند .برای این منظور دعوت از افراد متخصص و خبره ی مراکز علکمکی ،پکژوهشکی و

دانشگاهی داخل و خارج کشور و فعاالن حوزه صنعت و ارائه سخنرانی در حوزههای مختلف بیم سنجی و بازارهای مالی در دستور کار برگزار کنکنکدگکان
است .در اینجا از عموم عالقمندان دعوت می شود برای آگاهی از اخبار مربوط به سلسله سخنرانی ها از طریق لینک زیر به گروه بیم سنکجکی دانشکگکاه
شهید بهشتی در شبده واتس اپ بپیوندند:
https://chat.whatsapp.com/ERXvvxBJJOIQI5qbP3c2t
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گزارش برگزاری
نخستین رویداد بازی با دادههای واقعی
موسسه بین المللی آمار ،به عنوان یدی از نهادهای بین المللی برجسته در
حوزه دانش آمار ،مجری برنامه »ظرفیتسازی برای آمار« است و کوشیده
است فعالیت های گوناگونی را برای این منظور در کشورهای مختلف اجکرا
کند .خوشبختانه با پیشنهاد برگزاری »نخستین رویداد بازی با دادههکای
واقعی« توسط آقای دکتر رحیم محمودوند به عنوان یدی از برنامکههکای
مورد حمایت این مؤسسه در ایران موافقت شد .هدف از این رویداد ایجاد
یک فضای کاری واقعی برای آشنایی دانشجویان ،دانش آمکوخکتکگکان و
محققانِ جوان در حوزه آمار و تحلیل داده از یک سو و آگاهی رسانی بکه
صاحبان دادهها از سوی دیگر بود .این برنامه با همداری »تیم تحلیل داده
های علمی « و »انجمن بین المللی آمارهای صنعتی و بازرگکانکی« و بکا
مشارکت و همراهی شرکت بیمه دی ،آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و
دانشگاه لوند ( کشور سوئد)  ،به عنوان فراهم کنندگان داده ،به شرحی ککه
در ادامه آمده است در بازه  99دی ماه تا  99بهمن ماه سال  9211اجکرا
شد.
عنوان بانامه

بازه زمانی

وبینار افتتاحیه

 99دی

ثبت نام تیمها

 93تا  94دی

مسابقه

 39تا  3۷دی

ارسال نتایج تحلیل
داده توسط تیم ها

 3۷و  34دی

داوری نتایج

 31دی تا 4
بهمن

انتخاب تیمها برای
مرحله نهایی

 ۵تا  92بهمن

وبینار سخنرانی ده
تیم برتر

 99بهمن

اعالم برندگان نهایی

 93بهمن

نتیجه
سخنرانی معرفی رویداد
دو سخنرانی عمومی
سخنرانی نمایندگان صاحبان داده
پاسخگویی به سوال شرکت کنندگان
ثبت نام  9۵3نفر
مشارکت  9۵تیم
مشخص شدن دادههای هر تیم
در اختیار قرار دادن دادهها
گفتگو در پلتفرم مسابقه
نتایج در قالب پوستر و فایلهای ضمیمه
دریافت شد
خودارزیابی توسط افراد
ارزیابی هر فرد از سایر تیمها
ارزیابی کمیته داوری
اعالن ده تیم برتر
تهیه فایلهای ویدئویی به مدت حداکثر
 9۵دقیقه برای هر تیم
سخنرانی رئیس انجمن بینالمللی
آمارهای صنعتی و بازرگانی
ارائه ویدئوی تیمهای برگزیده

با توجه به بین المللی بودن رویداد ،وبینارهای افتتاحیه و ارائکه نکتکایکج
تیم های برتر بر بستر اپلیدیشن  GoToWebinarمربوط به مکؤسکسکه
بین المللی آمار برگزار شد .بر این اساس حدود  2۵2نفر از داخل و خکارج
از کشور برای شرکت در وبینار ثبت نام کردند .در بین ثبکتنکامکیهکا از
اقشار و رشته های مختلف اعم از دانشجویان ،اسکتکادان ،مکحکقکقکان و
کارشناسان سازمان ها و شرکت های مختلف حضور داشکتکنکد .بکرگکزاری
نخستین رویداد بازی با داده های واقعی با حمایت نهادهای زیر میسر شد
که در اینجا از ایشان تقدیر مینماییم:
 دانشگاه بوعلی سینا
 تیم تحلیل دادههای علمی
 انجمن بینالمللی آمارهای صنعتی و بازرگانی
 مؤسسه بین المللی آمار
 مؤسسه FeedbackFruits
 شرکت بیمه دی
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
 دانشگاه لوند (کشور سوئد)
 انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
 بانک جهانی

پرسش و پاسخ
معرفی  4تیم به عنوان رتبههای  9تا 2
(جایگاه اول مشترکا به دو تیم تعلق
گرفت)



رحیم محمودوند -مسئول باگزاری

زمستان  | 99شماره ۲۱

22

اهم مباحث جلسات هیات مدیره
انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی













طاعم

طاعم

شاوع

خاتمه
94:22

مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت
مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت
مجازی از
طریق بستر
ادوب کاندت

شماره

تاریخ

3

 3۵آذر

99:22

2

 22دی

99:22

94:22

4

 34بهمن

91:22

39:22

مکان

جناب آقای دکتر پاینده به عنوان مسئول هماهنگی ککمکیکتکه هکای
تخصصی انجمن انتخاب شدند .همچنین در این راستا سرکار خکانکم
دکتر تیموریان به عنوان مسئول کمیته غیرزندگی ،جناب آقای دکتکر
پاینده به عنوان مسئول کمیته درمان ،سرکار خانم دکتکر شکعکاعکی
به عنوان مسئول کمیته بیمه زندگی و جناب آقای دکتر راد بهعنکوان
مسئول کمیته مالی تعیین شدند.
مقرر شد که سرکار خانم دکتر زهرا برزگر مسئول روابکط عکمکومکی
انجمن باشند .همچنین جناب آقای امیر الفت به عنوان مسئول بخش
وب سایت فارسی و خانم فاطمه سادات الحسینی به عنوان مسکئکول
کانال تلگرام تعیین شدند.
مقرر شد جناب آقای مجتبی عابد به عنوان مدیر امور مالی و حقوقکی
انجمن مسئولیت سازماندهی امور قانونی انجمن و دبیرخکانکه را بکر
عهده داشته باشند.
مقرر شد جناب آقای دکتر رحیم محمودوند بکه عکنکوان مسکئکول
کارگروه علمی و فرهنگی امور مربوط به انتشار خبرنامکه ،بکرگکزاری
مسابقات علمی در حوزه بیم سنجی و بزرگداشت ها و استانکداردهکای
اکچوئری را برعهده داشته باشند.
مقرر شد که جناب آقای دکتر مرتضی اعال باف بهعکنکوان مسکئکول
کمیته امور بینالملل امور مربوطه به مشارکت هرچه بیشتر ایرانکیکان
خارج از کشور ،ارزیابی وضعیت انجمن در  IAAو تفاهکمکنکامکههکای
بینالمللی را برعهده داشته باشند.
موضوعات مربوط به آزمونهای اکچوئر رسمکی مکطکرح شکد و از
آنجائیده که مجوز پروانه غیرزندگی منوط به شرکت در این دوره هکا
شده است ،مقرر شد که محتوی دروس دوره بررسی شود .همچنیکن
پیشنهاد شد که مباحث غیرزندگی به جهت تسریع در فراینکد اخکذ
پروانه در اولویت باشند.

 مقرر شد گزارش های ماهانه ای برای پیشبرد روند فکعکالکیکت هکای
یک ساله انجمن مشتمل بر کارهای انجام شده ،درصکد پکیکشکرفکت
فعالیتها ،فعالیت های انجام نشده و علل صورت نگرفتن این فعالیکت
توسط هریک از اعضا تنظیم شود و این گزارشها در اختیکار خکانکم
دکتر شعاعی به جهت ارائه به هیات مدیره قرار داده شوند.
 مقرر شد از ایمیل رسمی انجمن برای مداتبات رسمی استفاده گکردد
و همچنین یک متن برای ایمیل اطالع رسانی جهت برگزاری جلسات
ماهانه انجمن توسط خانم دکتر شعاعی تهیه و حداقل یک هفته قبل
از تشدیل جلسات برای اعضا ارسال گردد.
 مقرر شد با عنایت به اتمام دوره فعالیت کمیته آمکوزش ،از اعضکای
کمیته آموزش دوره قبل تقدیر و اعضای جدید کمیته آموزش معرفی
گردند.
 پیشنهاد شد که در صورت امدان با توجه به تغییرات ایجاد شده در
بسته پیشنهادی دورههای آموزشی تخصصی ویژه داوطلبکان آزمکون
اکچوئری ،دوره های تدوین شده و برنامه ریکزی شکده آمکوزشکی و
آزمون های اکچوئری انجمن محاسبات بیمه و مکالکی ایکران بکطکور
مستقل پیگیری شوند.
 پیشنهاد شد که برنامه کمیتههای تخصصی انجمن به نحوی تدوین و
برنامه ریزی شوند که مدمل دوره های آموزشی باشند و از شدل ارائکه
مطلب مطلق خارج و کارهای حرفهای و کارگاهی در آنها ارائه شود.
 مقرر شد برای ارتقا جایگاه انجمن تقویت ،افزایش و گسترش مکوارد
زیر مد نظر قرار گیرند:
 افزایش قدرت مطالبهگری انجمن
 گسترش روابط بین المللی ،رابطه با بیمه مرکزی و سندیدا،
 راهاندازی هرچه سریعتر مجله علمی-مروری انجمن
 معرفی شایستهتر توانمندیهای انجمن
 ضرورت داشتن برنامه استراتژیک ( یکک مکاه-یکک سکالکه و
بلندمدت) و تعیین اولویتها بر اساس اساسنکامکه انکجکمکن،
آییننامه کمیسیون انجمنهای وزارت علوم و جامعه بینالمللی
اکچوئریها )(IAA
 تقاضای انجمن اکچوئری ارمنستان مبنی بر تمایل به اجرای بکرنکامکه
مشتر )در حوزه  (Astinتوسط دکتر اعالباف مطرح گکردیکد ،و
مقرر شد که همداریهای الزم در این مورد صورت پذیرد.
 بررسی برنامه استراتژیک و بلند مدت انجمن و تصویب آن و ارائکه
برنامه نشستهای کمیتههای تخصصی انجمن توسط دکتر پاینده بکه
جلسه آتی موکول گردید.
 مقرر شد جناب آقای دکتر محمودوند برای دوره دوم سردبیر خبرنامه
انجمن باشند.
 پیشنهاد شد که از دانشجویان عالقه مند برای همداری و کمک بکرای
انجام امور انجمن با کنترل ویژه استفاده شود.
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آنالز آو اکچوئریال ساینس

انتصابتای جدید اکچوئریتا

)(Annals of Actuarial Science

اورینف اباوز
 کارشناس تحقیقات بازار در شرکت بیمه ملت از سال  13تا 1۵
 اکچوئر داخلی بیمه های اشخاص شرکت بیمه ملت از سال  1۵تا 1۷
 اکچوئر داخلی بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی از اسفند 1۷
 رئیس اداره اکچوئری و ریسک بیمه های اشخاص شرکت بیمکه رازی
از اسفند  1۷تا آذر 11
 مدیر اکچوئری در بیمه رازی از دی .11

آنالز آو اکچوئریال ساینس ( سالنامة علم بیمسنکجکی) مکقکالکههکای
پژوهشی در همة زمینههای علم بیمسنجی را منتشر میکند .این مکجلکه
سه شماره در سال منتشر می شود و ترکیبی برابر از کارهکای نکظکری و
کاربردی را چاپ میکند .کلیة مقالهها در معرض یک فرایند دقیق بررسی
همتا ) (peer-reviewقرار میگیرند .سردبیر از همه برای ارسال مطالب
در هر زمینه از علم یا عملورزی بیمسنجی ،بهویژه مقالههایی که ماهیکت
کاربردی دارند ،دعوت به عمل میآورد .آنالز آو اکچوئریال سکایکنکس از
مقالههایی در زمینة بیمة عمر ،بیمه های غکیکرزنکدگکی ،صکنکدوقکهکای
بازنشستگی ،بیمة درمانی ،امور مالی و سرمایهگذاری ،اقکتکصکادسکنکجکی،
اقتصاد بیمه و مدیریت ریسک مالی استقبال میکند .تحقیقکات اصکیکل،
مقاله های مروری ،مطالعات موردی ،و نقد کتاب ،همگی برای چاپ در نظر
گرفته میشوند .پایگاههای نمایهکنندة این مجله عبارتاند از:
) Web of Science’s Emerging Sources Citation Index (ESCI
 Scopus
 ScImago
 European Reference Index for Humanities and Social Sciences
)(EIRHH

) RePEc (Research Papers in Economics
 EconLit
 Proquest
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خواندن نقادانه
در سال های اخیر چنین به نظر میرسد که انتشار اندیشهها و گفتکارهکای
علمی و پژوهشی بسیار شتابان شده است .چنانده رایج اسکت ،فکرآیکنکد
انتشار مقالههای علمی از شدلگیری ایده ی پژوهش توسط نویسندگان ،تا
ارسال برای مجله ،طی داوری و پذیرش (در صورت مقبولیت) برای چکاپ
تماما درگیر سالیق و تصمیم های متخصصان حوزه علکم و نشکر اسکت.
بنابراین بپذیریم که اگر یک مقاله ،حتی در معتبرترین مجله هم منتکشکر
شده باشد ممدن است از خطای انسانی سهمی گرفته باشد .موضوع نکقکد
علمی در برخی از رشتهها متداول است اما در رشتههای علوم پایه کمکتکر
مورد توجه قرار می گیرد و چه بسا آن را مذموم میدانند .با این وجکود از
بحث نشر رسمی نقدهای علمی که بگذریم ،به عنوان خواننده و پژوهشگر
از منظر انتقادی به مقاله ها نگریستن بسیار مفید خکواهکد بکود .در ایکن
رویدرد میتوان
 از خود پرسید که نویسنده قصد قبوالندن چه چیزی را دارد؟
 از چه دالیل و شواهدی استفاده میکند؟
 آیا دالیل و شواهد به خوبی نتیجه را تایید میکنند؟
چه بسا مواردی باشد که می توان با خواندن نقادانه آنها به این نکتکیکجکه
رسید که مقاله یا پژوهش علمی از اعتبار کافی برخوردار نیست و حکتکی
پیشنهادهایی برای بهبود آن مطرح کرد.
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سقف پرداخت خساره مالی بیمه شخص
ثالث در یک چالش اخالقی
هر زمان که صحبت از بیمه و پوشش های بیمه ای می شود ،نکاخکوداگکاه
ذهن من معطوف به این پرسش است که چرا سقف خسارت مالی با وجود
این همه افزایش قیمت خودرو بسیارکمتر از دیه است؟ واضح اسکت ککه
ارزش جان یک انسان هیچ گاه قابل مقایسه با یک شی بی جکان مکانکنکد
خودرو نیست .اما اگر همین تفاوت در سقف پوشش بیمهای جان انسانها
را به خطر بیاندازد چه؟ بگذارید مثالی بزنم :فرض کنیم در یک سرازیکری
ترمز خودروی شما بریده باشد و قادر به کنترل آن نیستید .در یک طرف
جاده چند نفر ایستاده و در سوی دیگر خودرویی گران قیمت مثکالً یکک
المبورگینی پار کرده است ،شما ماشین خود را به کدام طرف منحکرف
خواهید کرد ،تا بایستد؟ با در نظر گرفتن این ندته مهم که اگر بر فکرض
همه انسان ها در این تصادف کشته شوند ،بیمه ،دیه کامل آنها را خکواهکد
پرداخت اما اگر به البورگینی برخورد کنید سقف خسارت مالی بکیکمکه،
مقدار ناچیزی از خسارت آن را پوشش خواهد داد.
این پرسش را با  ۵2نفر از هم وطنان ،با ویژگی های مختلف ،در سکراسکر
جهان در میان گذاشتم و پاسخدهی به شرح جدول زیر به دست آمد
بااوانی

بیپاطخ

ناخ بیپاطخی

جنسیم
خانم

32

92

۵2

آقا

22

94

۵۵

برخی از افراد طرح این پرسش را خطا می دانستند و یدی از ایشان که در
تصادفی مادرش را از دست داده بود بر بعد غیر اخالقی بودن ،حکتکی در
حد فدر کردن به گزینه انسانها تاکید داشت .خانمها به خانواده و عزیزان
افراد قربانی گزینه اشاره کرده و یدی از ایشان گفت :بر فرض که تا آخکر
عمر به خاطر عدم توانایی پرداخت خسارت تصادف با المبورگینی گرفتکار
یا بدهدار شوم ،بهتر از آن است که با عذاب وجدان گرفتن جکان آدمهکا
سرکنم .یدی از ایشان هم گفت :باید در عمل دید!
کسی هم از بین آقایان گفت :بشر در موقعیت های خطرنا  ،طبق قانکون
بقا فقط به نجات خودش با کمترین خسارت فدر می کند لذا طکرح ایکن
پرسش را در مجالی که فرد می تواند با فراغ بال فدر کرده و پاسخ دهکد،
مردود دانست.
حال با توجه به مطالب فوق ،آیا بازنگری در افزایش سقف بیمکه مکالکی
ضروری نیست؟


سوال تخصصی اکچوئری شماره 1۲
در ترازنامه شرکت بیمه ،پستهای قسمت سرمایه را نام ببرید؟

پاسخ سوال تخصصی اکچوئری شماره 11
جواب بخش ۲

از بین پاسخ دهندگان  3نفر باالی  92سال و بقیه کمتر از  92سال سن
داشتند و از این تعداد ،شغل  ۵نفر از آقایان رانندگی بود .پاسخ دهندگان
دارای مشاغلی چون دانشجو ،مدیر ،راننده تاکسی اینترنکتکی ،خکانکهدار،
استاد دانشگاه ،فعال مدنی و سیاسی بوده و اغلب کسانی ککه پکاسکخکی
ندادند کسبه و تجار بودند.
در حین گردآوری پاسخها متوجه شدم که شرکتککنکنکدگکان گکزیکنکه
جدیدی به پاسخها افزودند که باعث شگفتی بود .آنها ادامه مسیر مستقیم
تا واژگونی و یا بیرون پریدن از خودرو را ،ولو به قیمت جکان خکودشکان،
انتخاب کردند که در جدول فراوانی زیر با گزینه سایر مشخص کردیم.

باطمه معمای ،دانشجوی دکتای ریاضی دانشگاه بوعلی طینا

Asset

4.۲96

Equity

4.۲44

Stock

4.056

Liability

4.09۱

Bond

4.59۱

Total

4.59۱

Total

جواب بخش ۱
Asset

جنسیم

انتخاب انسانها انتخاب خودرو

طایا

خانم

(٪ )٪۰۲

(٪ )٪۰۲

(٪ )٪۰۲

آقا

(۴ )٪۷۲

(۷ )۴٪۲

(۴ )٪۷۲

 3نفرخانمی که گزینه انسان ها را انتخاب کرده بودند ،قکبکال بکا انسکان
تصادف داشته و بیمه خسارت ایشان را پرداخت نموده بود .برعدس  4نفر
آقایی که گزینه انسانها را انتخاب کرده بودند ،تاکنون تصادفی با خسارت
بدنی نداشتند.



-4۸490

Equity

4.۲44

Stock

4۸7۱7

Liability

4۸509

Bond

4۸609

Total

4۸609

Total
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اخبار دانشگاتی

بزرگداشت مقام استادانی که برای اعتالی جایگاه علمی کشور و تکربکیکت
متخصصان مورد نیاز کشور کوشش بی دریغ داشته اند کاری بسیار ارزشمند
است که انتظار میرود توسط دانشگاه ها و نهادهای علمی صورت بگیکرد .در
این راستا اخیرا در یک حرکت قابل تقدیر گروه بیم سنجی دانشگاه شهکیکد
بهشتی برای پاسداشت زحمات استاد گرانقدر ،جناب آقای دکتکر مکحکمکد
ذکایی ،یک سمینار علمی تدار دید .در این سمینار ککه در عصکر روز
چهارشنبه و صبح روز پنجشنبه 3۷ ،و  34اسفند  9211به صورت مکجکازی
برگزار گردید از زحمات  42ساله ایشان تقدیر به عمل آمد .همانطور که در

تعداد  9دانشجوی کارشناسی ارشد در فصل زمستان موفق بکه دفکاع از
پایاننامه خود شدند .مشخصات دفاعیهها به شرح زیر است:
نام و نام خانوادگی :پریسا خدیوی
Title: The Relationship between Globalization and
Insurance Activities in Selected Middle East and
)North Africa Countries (MENA
اساتید :دکتر گودرزی – دکتر امانی تهرانی – دکتر افقی
نام و نام خانوادگی :منیر محمدی جوبنی
Title: Gender-based differences in life insurance market in Iran
اساتید :دکتر مهدوی – دکتر گودرزی – دکتر افقی
نام و نام خانوادگی :هستی اتحادی
Title: The Relationship between Insurance growth
and the Financial development: Evidence from selected countries of Iran’s 20-year vision plan

این سمینار عنوان شد ،آقای دکتر ذکایی از جمله استادانی هستند ککه در
راهاندازی و گسترش دوره تحصیالت تدمیلی رشته بیمسنجی در دانشکگکاه
شهید بهشتی و تدریس دروس و راهنمایی دانشجویان این رشته نقکش بکه
سزایی داشتند .با توجه به تمرکز ایشان به موضوعهای حکوزه بکیکمکههکای
غیرزندگی ،در سمینار مذکور تعداد  92سخنرانی نیز به شرح زیکر ارائکه و
تبادل نظر علمی بین شرکتکنندگان صورت گرفت.
طاعم ارائه

طخناان

عنوان

امیرتیمور پاینده

گزارش کنفرانس

94:22-9۵:22

طخناانیهای عصا چلارشنبه  ۱7اطفند

اساتید :دکتر گودرزی – دکتر مهدوی – دکتر افقی
نام و نام خانوادگی :سمیره طهماسبی
Title: An assessment of the effect of inflation on the
demand for insurance and providing methods to reduce the effects
اساتید :دکتر مهدوی – دکتر امانی تهرانی – دکتر گودرزی
نام و نام خانوادگی :زهرا رحمانی
Title: Analysis of the Ethereum Exchange Using Particle Markov Chain Monte Carlo Methods

رحیم محمودوند

چالشهای بدارگیری نظریههای علمی در بیمههای غیرزندگی

9۵:22-99:22

علی صادق خانی

بهینه سازی قراردادهای اتدایی مازاد خسارت با ملحوظ داشتن میزان

99:22-9۷:22

اساتید :دکتر مهدوی – دکتر سرزعیم – دکتر اسالمی بیدگلی

9۷:22-9۷:22

نام و نام خانوادگی :جابر علیپور

قباد برمالزن
محمد رضا براتی

Some Stochastic Comparison Between Smallest and
برآورد خسارتهای معوق با استفاده از مدل نردبان زنجیرهای قطری

9۷:22-94:22

طخناانیهای صبح پنجشنبه  ۱9اطفند
خالد معصومی فرد

Stochastic Optimization in Correlated Multiple Insurance

1:22-1:22

احسان جهان بانی

برآورد باورمندی برای مدلهای آمیخته متناهی

1:22-92:22

مریم تیموریان

طراحی یک سیستم پاداش-جریمه برای بیمه مسیولیت مدنی کارفرما در قبال

92:22-92:22

فاطمه عطاطلب

ارزیابی اکچوئری روشهای ذخیرهگیری خسارت برای بیمه شخص ثالث

99:22-99:22

اسماء حمزه

بررسی کانالیهای اثرگذاری تغییر اقلیم بر بیمههای غیرزندگی

99:22-93:22

Title: Feasibility Study and Pricing of Unit-linked Life
Insurance Policies in Iranian Insurance Market
اساتید :دکتر مهدوی – دکتر امانی تهرانی – دکتر گودرزی
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فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیم سنجی در ایران و جهان ،آشنایکی بکا مسکائکل حکرفکه ای
بیم سنجی و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یددیگر در پایان هر فصل منتشر میشود .برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنکامکه ،از
همداری و همفدری همه عالقمندان به گرمی استقبال میشود .به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قکالکب فکایکل ورد یکا
دستنویس ،به 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؛



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

