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کرد که قادر است در یک چشمم     اگر هزار سال پیش کسی ادعا می

برهم زدن شخصی را که در شهر دیگری ساکن است ظاهر کند بمه    

نحوی که با آنها سخن بگوید احتماال او را ممجمنمون و در مگمو              

در واقع تصور اینکه چهره و صدای فرد را بدون رفت و .  پنداشتند می

در حمالمی کمه        .  آمد فیزیکی بتوان دید بسیار عجیب و نشدنی بود

توانمد انمجمام       امروزه این کار را حتی یک کودک هم به سادگی می

 . بدهد

ها و شهرها جای خود را بمه   ها، سالن ها، محله های اخیر خانه در سال

اند و رفمتمه    های اجتماعی داده های مختلف در شبکه ها و کانال گروه

ها به این دنیای جدید منتقل  رفته بخش قابل توجهی از زندگی آدم

مهاجرت به این دنیای جدید / تا چند وقت پیش مسافرت.  شده است

ها بود؛ امما از زممانمی کمه            تا حد زیادی اختیاری و به انتخاب آدم

/ویروس کرونای جدید شیوع پیدا کرده به مموازات آن مسمافمرت       

تر از گذشته و در برخی  مهاجرت به این دنیای جدید بسیار گسترده

دهمنمد    البته آمارهای رسمی هم نشان می.  موارد اجباری شده است

به عنوان مثال نمممودار     .  مهاجرت فراهم است/ که ملزومات مسافرت

اشتراک تلفن همراه و استفاده از اینتمرنمت   (  بانک جهانی: منبع)زیر 

 . دهد نفر جمعیت در ایران را نشان می 922به ازای هر 

 

آموزش و پرورش و آموزش عالی از جمله نهادهایی هستند کمه از      

اند و هنموز   به اجبار به فضای مجازی مسافرت کرده 11ابتدای سال 

مسافرتی که !  زمان دقیقی برای بازگشت آنها از این سفر وجود ندارد

آمموزان و     صرف نظر از اثربخشی آن در میزان یمادگمیمری دانمش        

دانشجویان، باعث آشنایی همه معلمان و ممدرسمان بما ابمزارهمای          

ابزارهای آموزشی الکترونیکمی سمو ماتمی       .  آموزش الکترونیکی شد

تواند منشاء خیر و بمرکمت      ارزشمندی است که در شرایط فعلی می

 . های علمی باشد بسیاری در زمینه

دهمنمد،    های رایجی که معموال مراکز علمی انجام می یکی از فعالیت

هاست که با هدف اشاعمه عملموم و فمنمون و               برگزاری گردهمایی

با شیوع ویمروس کمرونما،        .  شوند گسترش تعامالت علمی انجام می

بسیاری از برگزارکنندگان خبر از لغو یا موکول کردن گردهمایی بمه  

اما برخی نیز به ظرفیت دنیای جدید ممتمکمی      .  زمان دیگری دادند

شدند و تصمیم گرفتند که گردهمایی را به صورت مجازی بمرگمزار     

بدیهی است که برگزاری گردهمایی به این شمکمل، افمراد و        .  کنند

بما ایمن     !  آورد اما نه به آن شکل گذشته صاحبنظران را گرد هم می

های بسیاری، هم برای برگزارکننده و هم برای سایریمن   وجود مزیت

توان  از آن جمله می.  آورد اعم از شرکت کننده و سخنران، فراهم می

 :به موارد زیر اشاره کرد

 ،انعطاف در زمان و تاریخ برگزاری 

 ،انعطاف در پذیرش شرکت کنندگان 

 های شرکت کنندگان، کاهش هزینه 

 ،تسهیل در مشارکت سخنرانان از سراسر دنیا 

 های برگزاری و در نتیجه حق ثبت نام کاهش هزینه. 

 

هر چند باید توجه داشت که الزمه موفقیتِ گردهمایی، دسترسی به 

کنندگان  اینترنت پایدار از سمت برگزارکنندگان، سخنرانان و شرکت

 .های مناسب است افزارها و سامانه و استفاده از نرم

ها، وبینارهای متعددی هم توسط نهادهمای   اخیرا در کنار گردهمایی

شوند که معموال در حد یک یا دو  علمی و اشخاص حقیقی تبلیغ می

به عنوان مثال انجمن آمار ایران همر  .  شوند ریزی می سخنرانی برنامه

یک وبینار بمرگمزار    94دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه ساعت 

توانید به بخش وبمیمنمارهما در        کند که در صورت عالقمندی می می

 . مراجعه کنید irstat.irسایت انجمن آمار ایران به آدرس 

ای  انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران هم در شرایط موجود چماره   

های فضای  های خود از ظرفیت ندارد جز آنکه برای گسترش فعالیت

خوشمبمخمتمانمه      .  مجازی و ابزارهای آموزش الکترونیکی بهره بگیرد

رود بمه   هایی صورت گرفته و در دست انجام است که امید می تالش

 .تر ادامه پیدا کند صورت جدی

شممماره      4دو سال از انتشار نخستین شماره خبرنامه گذشت و در 

گذشته سرکار خانم عاطفه مرادی، از فارغ التحصیالن کارشمنماسمی    

آرایی و تکمیل خبرنامه به ما کمک   ارشد دانشگاه رازی، برای صفحه

همای فمراوان      از آنجا که ایشان اعالم کردند که بنابه مشغلمه .  کردند

قادر به همکاری با خبرنامه نیستند، از زحمات بی دریغ ایشمان در    

کنم و برایشان آرزوی موفقیت و    مدت دو سال گذشته قدردانی می

همچنین از سرکار خانم فاطمه واشقانی فراهانی که از .  سالمتی دارم

 .کنند سپاسگزارم آرایی به خبرنامه کمک می این شماره برای صفحه
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های کرونا از  ، شیوع ویروسی از خانوادۀ ویروس3291از اواخر ماه دسامبر 

شهر ووهان چین آ از شده که توسط سازمان بهداشت جهانمی بمه نمام        

گرچه منشأ انتشار ویروس تاکنون بمه صمورت     .  نامگذاری شد 91-کووید

عنوان مبمد    قطعی مشخص نشده است، ولی ا لب شهر ووهان چین را به

هایی  انتشار ویروس از طریق میکرودراپلت.  شناسند انتشار این ویروس می

شوند، از افراد ناقل یا مبتال به سایر افراد منتقل  که در اثر سرفه ایجاد می

قابلیت فعال ماندن در محیط را تا چمنمدیمن     91-ویروس کووید.  شود می

ساعت دارد، ولی تعداد بسیار کمی از افراد که به این ویمروس ممبمتمال         

قابملمیمت    .  اند اند، از طریق تماس با سطوح به این ویروس مبتال شده شده

انتقال انسان به انسان این ویروس، و جابجایی افراد از شهر ووهمان بمه       

شهرها و کشورهای دیگر، منجر به انتشار این ویروس در کل جهان شمد    

، این شیوع بمه  3232مارچ  99طوریکه به دلیل شیوع جهانی، در تاریخ  به

این ویروس از سرعت شیوع بسیار باالیمی  .   گیری جهانی معرفی شد همه

برخوردار است، و ا لب کشورهای جهان را درگیر کرده به طموریمکمه در      

میلیون فرد در سراسر جهان به این ویروس مبمتمال    1حال حاضر بیش از 

هزار انسان به دلیل این ویروس زندگی خود را از      4۷2اند و بالغ بر  شده

کشورهای زیادی با این ویروس درگیر هستند و در زممان    .  اند دست داده

تهیۀ این گزارش کشور آمریکا با بیش از دو میلیون مبتال از نظر تمعمداد     

در ادامه کشورهای برزیل، روسمیمه، همنمد،         .  مبتالیان در صدر قرار دارد

این در حالیست کمه    .  انگلیس و اسپانیا بیشترین تعداد مبتالیان را دارند

در حال حاضر کشور ایران ردۀ دهم کشورهای درگیر با این ویروس قمرار  

این ویروس، عالوه بر تاثیراتی که بر جامعه و اقتصاد دارد، صنمعمت   .  دارد

بیمه را نیز تحت تاثیر قرار داده است، و شرایطی پیش آورده اسمت کمه     

زندگی تمامی افراد را از اقصی نقاط جهان چه از نظر سالمتی و چمه از      

در این یادداشت، به طور اجمالی بمه    .  نظر اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد

تاثیرات این ویروس بر صنعت بیمه پرداخته و نقش این صنمعمت را در       

همای     در پایان، برخی فرصت.  کند مواجهه با شرایط پیش آمده مطرح می

 .شود ای پیشنهاد می ممکن برای گسترش بازار محصوالت بیمه

ماهیت رخداد بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، این پیشامد را در زمرۀ 

کند و شیوۀ برخورد با چنین پیمشماممدی،     بندی می بار دسته وقایع فاجعه

ای که بایمد   نکته.  نیازمند در نظر گرفتن جوانب مختلف این پیشامد است

مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار باشد، چنین ریسکی تمحمت     

از طرف .  بیمۀ باالیی خواهد شد پوشش قرار بگیرد، منجر به پرداخت حق

های مختلمف زنمدگمی       دیگر، همانطور که گفته شد، این موضوع از جنبه

 طوریکه معرفی یک محصول  افراد جامعه را تحت شعاع قرار داده است، به

 

 

 

 

 

صنعت بمیمممه بمه         .  نیازمند در نظر گرفتن تمامی جوانب این امر است 

پذیر باشند و برای ایمن ممنمظمور        پردازد که بیمه هایی می پوشش ریسک

هایی برای در نظر گرفتن عوامل موثر بر ریسک استمفماده    معموال از مدل

در خصوص ویروس کرونا، در نظر گرفتن چنین مدلی چمنمدان     .  شود می

بندی  رسد، لذا باید تغییری در تغییر شیوۀ تفکر در مدل آسان به نظر نمی

بمنمدی      بنابراین، نیاز به تغییر رویۀ ممدل   .  ای صورت بگیرد معمول بیمه

یکی از رویکردهایی که برای مواجهه با این مموضموع   .  متغیرها خواهد بود

هممانمطمور کمه       .  های پارامتریک است شود، استفاده از بیمه پیشنهاد می

هایی ممرتمبمط بما        های پارامتریک به دنبال تعیین شاخص دانیم بیمه می

گیری  معرفی شاخصی از معیارهای مرتبط با همه.  موضوع ریسک هستند

. که یک محصول را مفید و کاربردی کند، بسیار سخت و پیچیمده اسمت    

گران باید از دیدی فراتر از    گران و بیمه رسد که تحلیل چنین به ذهن می

بندی متغیرهای مموثمر بمر         معمول به مسئله بنگرند و در خصوص مدل

تمر از     تر بیندیشند و این موضوع نیازمند اطالعات کامل ها عمیق خسارت

با تموجمه بمه      .  عوامل موثر و جوانب مختلف مرتبط با ویروس کرونا است

های خمانموادۀ کمرونما          ای که جامعۀ بشری ازانواع مختلف ویروس تجربه

ها برای مواجهه با ویروس کرونا بسیار سریع بمود و       العمل داشت، عکس

همکاری مشترک علمی خوبی برای درک اوضاع و کمنمتمرل شمرایمط            

پیشرفت تکنولوژی، اممکمان دسمتمرسمی بمه           .  آمده، صورت گرفت پیش

های اجتماعی و ارتباطات سریع یکی از  اطالعات برای همه افراد، و شبکه

عوامل مهم در تسریع روند مطالعات، اطالع رسانی، و  عملکرد مردم بوده 

المللی از اپیدمی پیشین نشان دهندۀ ایمن اسمت کمه           نتایج بین.  است

گیری و اجرا یکی از موارد بسیار مهم در موفقیت  سرعت عمل در تصمیم

صنعت بیمه نیز در این مسیر مستمثمنمی    .  در مواجهه با این موضوع است

گرچه بسمیماری از       .  نبوده، در این راستا اقدامات مهمی انجام داده است

های خود،  نامه ای در جهان با اصالح و تعدیل شرایط بیمه های بیمه شرکت

اند، ولمی   در قالب درمان یا حادثه، موضوع کرونا را تحت پوشش قرار داده

شود و    نکتۀ اساسی این است که این ویروس تنها به این جنبه ختم نمی

صنمعمت بمیمممه        .  ابعاد اقتصادی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است

تواند، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع، شرایط حاکم را بمه     می

فرصتی مغتنم تبدیل کرده و با ارزیابی دقمیمق و ممنماسمب ریسمک،               

یکی از موضوعاتی که مممکمن اسمت      .  محصوالت جدیدی روانۀ بازار کند

نماممۀ مموضموع        گران اتکایی قرار گیرد، بیمه گران و بیمه مورد توجه بیمه

 . تامین و اختالل در تجارت است

 های ویاوس کاونا ها و تهدید باصم

 باای صنعم بیمه 
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مدیریت زنجیرۀ تامین اساسًا برمبنای وابستگمی اسمت، و وابسمتمگمی            

گستردگی سراسری ویروس کرونا مممکمن   .  کند پذیری را ایجاد می آسیب

: کمنمنمدگمی ایمجماد کمنمد               است تاثیر اساسی بر شبکۀ وابستۀ تاممیمن  

 ...ها و  کننده کنندۀ تامین کنندۀ آنها و تامین ها، تامین کننده تامین

کنندگان بیشتری هستند، کمتر تحمت   هایی که دارای تعداد تامین شرکت

طور کملمی در بمرابمر          گیرند، ولی به ای قرار می تاثیر عواقب چنین پدیده

اند  ای متفاوت اتخاذ کرده هایی که رویه شرکت.  خطرات آن مصون نیستند

اند، بیشتمر   کننده کاهش داده کنندگان خود را حتی به یک تامین و تامین

هما بما      لذا در این حالت شرکت.  گیرند ای قرار می تحت تاثیر چنین پدیده

ای مواجه هستند که تحت تاثیر تاخیمر در     نشده رفتۀ بیمه درآمد از دست

همای     هزینمه و خسمارت      .  گردش اقتصادی ناشی از شیوع اپیدمی است

مضاعف ممکن است به دلیل تعطیلی جزئی یا کلی بنادر و مراکز حمل و   

نقل به دلیل دستور دولتی، قرنطینه، مصادرۀ یک ممحمصمول در زممان         

 . ترانزیت یا آلودگی بالقوه محصول تولید شده باشد

ای است که بر جبران خسارت  بیمۀ اختالل تجارت یکی از محصوالت بیمه

های اضافی و تاخیر یا اخمالل در       بالقوه ناشی از دست دادن سود، هزینه

نماممه بما         این بیمممه  .  پردازد روند تجارت در نتیجۀ حوادث ذکر شده می

همای فمیمزیمکمی         های بیمۀ اموال یا باربری که به جبران خسارت پوشش

هایی که در زنجیرۀ تماممیمن قمرار        پردازد متفاوت است و برای شرکت می

 . کند اند اطمینان خاطر ایجاد می گرفته

در پایان و برای جمعبندی، الزم به یادآوری است که ویروس کرونا شرایط 

ناآرامی و ناامنی از بعد اقتصادی و روانی برای جامعه پیش آورده است، و   

هما   توانند با ارزیابی مناسب ریسک، بخشی از خسارت های بیمه می شرکت

 . گذاران فراهم کنند را پوشش داده و اطمینان خاطری برای بیمه

 

 

 

گیری از دانش اکچوئریال در صنعت بیممه   با توجه به روند رو به رشد بهره

های ارائه دهنده خدمات مالی، تمیز مابین اکچوئری داخلمی   و سایر بخش

و اکچوئری رسمی گاها با ابهاماتی روبرو بوده است که در ایمن نموشمتمار       

در این نوشتار سعی شمده اسمت از       .  خواهیم به این موضوع بپردازیم می

از این رو به فردی کمه    .  های مرسوم این حرفه در ایران استفاده شود واژه

دهمد   و به کماری کمه انمجمام ممی           “  اکچوئر”در این حرفه مشغول است 

هرچند که در فرهنگستان زبان و ادب فمارسمی   .  شود گفته می“ اکچوئری”

اند که بیم، برگمرفمتمه از       را درنظر گرفته“  سنجی بیم” و “ سنج بیم”معادل 

همان ماهیت نااطمینانی، ریسک و ترس در شرایط مورد بررسی است که 

 .تواند در هر کسب و کاری وجود داشته باشد می

حال اکچوئر کیست؟ مطابق تعریفی که در انجمن اکچوئران ارائمه شمده     

. نممایمد   گیری و مدیریت می است، اکچوئر فردی است که ریسک را اندازه

از ایمن رو      .  اکچوئرها فهم عمیقی از ریاضیات، آمار و کسب و کار دارنمد 

ها و ایجاد ارزش افزوده برای مشمتمریمان کمممک           ها به رشد سازمان آن

اکچوئرها در کسب و کارها با تمرکز مالی مشمغمول بمه کمار         .  نمایند می

همای     گمذاری، صمنمدو         هستند، نهادهایی چون بیمه، بانک، سمرممایمه   

های  که تحلیل...  بازنشستگی، توسعه محصول، مدیریت ریسک سازمانی و 

 .شود ها را شامل می نگرانه و انواع مشاوره در این حوزه آینده

 اکچوئا داخلی

در صنعت بیمه ایران اکچوئر داخلی فردی است کمه پمس از دریمافمت           

های مرتبط با اکچوئمری را     ا مسئولیت فعالیت. ا. تاییدیه از بیمه مرکزی ج

تایید صالحیت اکچوئران داخلی مطابق با .  در سازمان متبوع بر عهده دارد

ای    نحوه احراز صالحیت حمرفمه    ” شورایعالی بیمه با عنوان  12نامه  آیین

که اکچوئر داخلی را یکمی از    “  کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه

  .گیرد کارکنان کلیدی درنظر گرفته است صورت می

ای مفید برای احراز صالحیمت   نامه، حداقل تجربه حرفه مطابق با این آیین

افراد .  باشد ای در زمینه اکچوئری می سال تجربه بیمه ۵اکچوئری داخلی، 

توانند در ایمن حموزه      های اکچوئری، آمار، ریاضی و اقتصاد می با تخصص

التحصیالن و نوع تمخمصمص     فعالیت نمایند که البته با توجه به تعداد فارغ

التحصیالن اکچوئری در ایمن حموزه        این حرفه، در اکثر مواقع صرفا فارع

 بعد از واجد شرایط بودن فرد جهت احراز    . باشند مشغول به فعالیت می

  زهاا بازگا  و  شیما آراء، شاکم بیمه طاتان 

 تقایسه اکچوئا داخلی و اکچوئا رطمی
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این موقعیت، قبولی فرد در مصاحبه تخصصی که توسط بیممه ممرکمزی      

 . ای برخوردار است گردد،  نیز از اهمیت ویژه برگزار می

در حال حاضر با توجه به حوزه فعالیت اکچوئران در مؤسسات بیممه کمه     

بماشمنمد، تمعمداد         های زندگی مشغول به کار می ها در حوزه بیمه اکثر آن

گیرند،  بسیار بیشتر از حموزه       های زندگی تاییدیه می افرادی که در بیمه

های  میمرزنمدگمی      این در حالی است که رشته.  های  یرزندگی است بیمه

البته در مواردی نیز فرد بما    .  توانند اهمیت بسزایی داشته باشند است می

ای اکچوئری در تممماممی     توجه به فعالیت در هردو حوزه، صالحیت حرفه

 . نماید ای را دریافت می های بیمه رشته

 :باشد اهم وظایف اکچوئران داخلی در موسسات بیمه به شرح زیر می

های  یرزندگی بما تموجمه بمه          بیمه در بیمه محاسبه نرخ حق ֍

 (بغیر از ثالث اتومبیل) 9244ها در سال  آزادسازی نرخ

ای متشکل از اکچموئمر    همکاری در تدوین مبانی نرخ در کمیته ֍

ربط و معاون فنی ممطمابمق بما        داخلی، مسئول فنی رشته ذی

بیمه  عنوان مقررات تعیین حق” شورایعالی بیمه با  14نامه  آیین

الزم بذکر است این مبانمی پمس از       .  “ ای های بیمه انواع رشته

تصویب در هیات مدیره باید به بیمه مرکزی ارسال گردد کمه    

ای    همای بمیمممه       مالک عمل شرکت بیمه در هر یک از رشته

. نماید مرکزی بر اعمال صحیح آن نظارت می  خواهد بود و بیمه

لذا اعضای کمیته و مدیریمت ارشمد سمازممان نسمبمت بمه                

اتفا  خوبمی  .  باشند سازی و عمل به مفاد آن مسئول می جاری

که در چند سال اخیر رخ داده است، توجه و اصرار نهاد ناظر به 

محاسبه دقیق نرخ، محاسبه میزان تاثیرپذیری فماکمتمورهمای     

نامه است که اهمیت  ریسک و انواع تخفیفات ارائه شده در بیمه

و نقش استفاده از دانش اکچوئریال را بیش از پیش نمممایمان      

در این راستا این فرصت برای اکچوئران داخلی فراهم .  سازد می

شده است تا با محاسبات موارد فو  بتوانند عالوه بمر ایمجماد      

نامه برای سمازممان خمود،       مزیت رقابتی در نرخ و شرایط بیمه

. های کالن را به حداقل برسمانمنمد    احتمال ورشکستگی و زیان

ای که در اینجا خوب است به آن اشاره شمود، اهمممیمت        نکته

های مبتنی بر ریسک جهت انمجمام ممحماسمبمات            وجود داده

اکچوئری است که متاسفانه با توجه به دید سنتی صنعت بیمه، 

همای     آوری داده عدم توجه به نوآوری، عدم توجه به لزوم جمع

مبتنی بر ریسک و اعتبار پایگاه داده، تحقق این مهم با چالمش  

روبرو بوده است که بایستی در این زمینه اقمدامماتمی صمورت       

 .گیرد

های زندگی و دریافت مجوز از    طراحی و انجام محاسبات بیمه ֍

 بیمه مرکزی

های زندگی و انواع ذخمایمر در      محاسبه ذخایر ریاضی در بیمه ֍

شورایعالی بیمه با عمنموان    ۵4نامه  ها مطابق با آیین سایر رشته

، بررسی کفایت ذخایر و تمایمیمد      “ ذخایر فنی موسسات بیمه” 

 ها جهت ارسال به بیمه مرکزی آن

های زندگی و تمایمیمد آن       محاسبه مشارکت در منافع در بیمه ֍

 جهت ارسال به بیمه مرکزی

 ای همکاری در طراحی محصوالت جدید بیمه ֍

ای و بمررسمی    های مختلف بیمه تجزیه و تحلیل سوددهی رشته ֍

 .14نامه  تحت کنترل بودن ضریب خسارت مطابق با آیین

 سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی مشارکت در پیاده ֍

ای جهت ارسال به  سایر اقدامات از جمله تهیه آمار و ارقام دوره ֍

 ...بیمه مرکزی، 

 اکچوئا رطمی

در صنعت بیمه ایران اکچوئر رسمی فردی است که پس از دریافت پروانمه  

ا به عنوان یک شخص مستمقمل   . ا. فعالیت اکچوئر رسمی از بیمه مرکزی ج

های موسسه بیمه را در حوزه اکچوئری ارزیابی و نسبت به وضعیت  فعالیت

این دقیقاً همان چیزی است که صنعت .  نماید موسسه بیمه اظهار نظر می

بیمه به آن نیازمند بود که عالوه بر گزارش حسابمرس مسمتمقمل بمرای          

های مالی، گزارش اکچوئر مستقل هم در خصوص عملکرد موسسه  صورت

نفعان و سهامداران این حق را دارند کمه     گذاران، ذی بیمه.  بیمه ارائه شود

افراد مستقلی در خصوص عملکرد موسسه بیمه از ابعاد مختلف اظهارنظر 

در    .کمنمد   کنند، حتی نهاد ناظر نیز از گزارش اکچوئر رسمی استفاده می

هما     توان به مقایسه ممعمادل آن     مقایسه نقش اکچوئر داخلی و رسمی می

اکچوئر رسمی بصورت . یعنی حسابرس داخلی و حسابرس رسمی پرداخت

الزم بمذکمر     .  نمایمد  مستقل نسبت به عملکرد موسسه بیمه اظهارنظر می

، اکچوئر رسمی بیمه حقیقی یما اعضما و       ۷4نامه  است که مطابق با آیین

شرکاء مؤسسه اکچوئر رسمی بیمه، همچنین اقارب نسبی و سببی درجمه  

ای که برای آن گزارش تهیمه   ها نباید در مؤسسه بیمه یک از طبقه اول آن

 ۷4نامه شممماره      آیین.  باشند کنند نفع مستقیم یا  یرمستقیم داشته  می

 9219/21/34شورایعالی بیمه با عنوان اکچوئر رسمی بیمه در تماریمخ         

نماممه بمه         با توجه به نبود اکچوئران رسمی اجرای این آیین.  تصویب شد

تعویق افتاد و باالخره پس از جذب چند مرحله اکچوئر رسممی و المزام       

مبنی بر تعیین اکچوئر  9214موسسات بیمه توسط بیمه مرکزی در سال 
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طبق این الزام، موسسات بیمه موظف شدند .  نامه به جریان افتاد این آیین
، گزارش اکچوئر رسمی را 9214های زندگی در سال  جهت اکچوئری بیمه

. قبل از برگزاری مجمع عمومی ساالنه به بیمه مرکزی ارسال نمممایمنمد      
همچنین موسسات بیمه موظف شدند در مجمع عمومی سماالنمه خمود        

البدل خود را برای سه سال جهت اکچموئمری    اکچوئر رسمی اصلی و علی
به جریمان   ۷4نامه  با این اقدام آیین.  ای اعالم نمایند های بیمه کلیه رشته

 . افتاد
. شمود    پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بصورت حقیقی و حقوقی صادر ممی   

متقاضیان تاسیس مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه باید پروانمه فمعمالمیمت        
ازجمله شرایط دریافت پروانه فمعمالمیمت       .  اکچوئری حقیقی داشته باشند

اکچوئری برای متقاضیان حقیقی دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر و 
سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شمرح زیمر و       

های تخصصی کتبی و شفاهی اکچوئر رسممی   همچنین موفقیت در آزمون
 :باشد بیمه که توسط بیمه مرکزی برگزار خواهد شد می 

 
  سال  4و حداقل (  اکچوئری) مدرک کارشناسی ارشد آمار بیمه

 سابقه کار
 های مرتبط شماممل آممار،       مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته

سال سابمقمه    9ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل 
 کار

 ای    ای در زمینه اکچوئمری از ممراجمع حمرفمه            مدرک حرفه
 سال سابقه کار 4المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل  بین

، اکچوئر رسمی بیمه موظف است حمداقمل   ۷4نامه  آیین ۷مطابق با ماده 
خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت   سالی یک بار گزارش

مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیممه و    
 :بیمه مرکزی ارائه نماید

 همای     بیمه در انواع بیمممه   گذاری و نحوه تعیین حق مبانی نرخ
 .ها زندگی و  یرزندگی و فنی بودن آن

 گیری و کفایت آن ذخیره  نحوه. 
  نسبت توانگری مالی و صحت آن محاسبه  نحوه. 
 های اتکایی نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش. 
 های مؤسسه بیممه از جمملمه ریسمک            نحوه مدیریت ریسک

 .ها گذاری سرمایه
 گذاران به ویمژه   نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه

 های زندگی و صحت آن گذاران بیمه بیمه

در حال حاضر اسامی افراد دارای پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بمه شمرح      
و به جریان افتادن  ۷4نامه  رسد اجرای آیین به نظر می.  باشد می 9جدول 

اکچوئری رسمی، نقطه عطفی نسبت به شناخت اهمیت و تماثمیمرگمذاری     
. حرفه اکچوئری بر عملکرد مؤسسات بیمه و سایر نهادهای مالمی بماشمد     
همچنین با توجه به لزوم تعامل حداکثری اکچوئران رسمی با اکچموئمران   

ای که موظف به ارائه گزارش اکچموئمری رسمممی        داخلی مؤسسات بیمه
البته .  هستند، نقش اکچوئران داخلی نیز بیش از پیش پررنگ خواهد شد

تالش و انگیزه باالی اکچوئران جهت تحقق این امر و به تبع آن کسمب      
جایگاه مناسب چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ مالی پراهمیت خواهد 

لذا امید است با ایجاد جایگاه مستقل برای اکچموئمران داخملمی در         .  بود
موسسات بیمه، نظارت بر ضمانت اجرای گزارشات اکچوئر رسمی، حمایت 

، فراهمم  . ا.ا.همه جانبه از سوی مؤسسات بیمه و نهاد ناظر، بیمه مرکزی ج
 .   گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند تا سهمی در  از زمان شیوع ویروس کرونا، پژوهشگران مختلف کوشیده
. داشته باشمنمد   91آگاهی بخشی به جامعه درباره مسائل مرتبط با کووید 

و همممکماران      John Dhaeneتوسط 3232آوریل  31مطلبی در تاریخ 
 :وی تحت عنوان

Wearing a face mask: the new dress code? 

 :در وبسایت دانشگاه لوون به آدرس

https://feb.kuleuven.be/public/u0014274/2020-
Dhaene-Linders-Hanbali.pdf 

نمژاد بمرای      منتشر شده است که بنا به توصیه آقای دکتر احممد صمالح    
متنی که در ادامه ارائمه شمده اسمت،        .  استفاده در خبرنامه پیشنهاد شد
 .ترجمه آزادی از این مقاله است

های گذشته، بحث درباره اینکه آیا باید از ماسک صورت به منمظمور    هفته
. مقابله با ویروس کرونا استفاده کرد یا خیر باعث سردرگمی شمده اسمت    

توصیه کرده است که در صورت عمدم     (WHO)سازمان بهداشت جهانی 
از .  ابتال یا عدم مراقبت از فرد مبتال نیازی به استفاده از ماسک نمیمسمت     

طرفی، کشورهایی مانند جمهوری چک، مراکش و سنگاپور که در حمال    
 هستند استفاده از ماسک  91حاضر در مراحل ابتدایی درگیری با کووید 

 طبک پوششی جدید؟: پوشیدن تاطک صورت

  طمانه عزیزنصیای، اکچوئا رطمی بیمه 

 اطاتی اکچوئاان رطمی بصورت حقیقی: 1جدول 

 تجوز بعاهیم نام و نام خانوادگی

 های زندگی و  یرزندگی بیمه زر خشایار تشت

 های زندگی و  یرزندگی بیمه ریحانه جناتی کاشانی

 های زندگی و  یرزندگی بیمه فرزین حاجتی

 های زندگی و  یرزندگی بیمه سمانه عزیزنصیری

 های زندگی بیمه شیما آراء

های زندگی بیمه پرویز مرادی  

های زندگی بیمه محمد دنان  

های زندگی بیمه حسینی فاطمه سادات آل  

 های زندگی و  یرزندگی بیمه زاده امین حسن

 های زندگی و  یرزندگی بیمه آبادی امیرتیمور پاینده نجف
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هما و     در بسیاری از کشورها، دولمت .  اند در اماکن عمومی را اجباری کرده

 .کارشناسان بهداشت بر استفاده از ماسک تاکید زیادی دارند

در دنیا عرف نشده اسمت؟ نسمیمم         »سبک پوششی جدید«اما چرا این 

از ابتدای شیوع ویمروس، شمدیمدا      » قوی سیاه  «طالب، نویسنده معروف

های اصلی در استمراتمژی    موافق استفاده از ماسک به عنوان یکی از مؤلفه

در رویکرد احتیماطمی   .  عمومی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بود

های نادرست برای هر دو رهیافت  های احتمالی تصمیم نسیم طالب هزینه

اگر همه ماسک بپوشند بدترین اتفا  ممکن آن اسمت  .  قابل مقایسه است

که مشخص شود این کار مفید نبوده و هر کسی با پوشیدن ماسک اندکی 

از سوی دیگر، اگر ماسک نپوشیم و یمک روز        .  دچار ناراحتی شده است

مشخص شود که پوشیدن آن مفید بوده ما شانس مقابله مؤثر با ویمروس  

 .را از دست داده ایم

با مقایسه دو پیامدِ کمی زحمت در مقابل از دست دادن فرصت ممقمابلمه    

سریع تر برای متوقف کردن شیوع ویروس، واضح است که ما بمایسمتمی      

در این یادداشت نشان می دهیم که برخی ممالحمظمات      .  ماسک بپوشیم

مقدماتی ریاضی پاسخ ساده ای برای این سوال که آیا بایستی هر کسمی    

 .ماسک بپوشد یا خیر فراهم می کند

در  Rعدد .  نفر را مبتال کند Rدارد  91فرض کنید هر شخصی که کووید 

بماشمد    3برابر R در حالتی که .  اپیدمیولوژی عدد سرایت نامیده می شود

یک شخص دو نفر دیگر را مبتال می کند و هر یک از این دو نفر دو نمفمر   

نمفمر      4در نتیجه تعداد مبتالیان در مرحله دوم .  دیگر را مبتال می کنند

نفر دو نفر دیگر را مبتال می کنند که  4در مرحله سوم هر یک از .  هستند

فرض کنید چنین مکانیزمی کمه در    .  مبتالی جدید می شوند 4منجر به 

بعد از زنجیره ای . بار اتفا  بیفتد 92آن هر نفر دو نفر دیگر را مبتال کند، 

 .است 392دور ابتال، تعداد مبتالیان در دور دهم برابر با  92از 

هر فمرد     9.2برابر با R برای یک انفلوآنزای معمولی با مقدار عدد سرایت 

با استدالل باال در پمایمان   .  نفر را مبتال می کند 9.2مبتال به طور متوسط 

که بمه عمدد       ) باشد  3برابر با     Rاما اگر.  نفر مبتال شده اند 94دور دهم 

تعمداد افمراد      92آنگاه در دور ( سرایت کروناویروس فعلی نزدیک تر است

 .است که یک اختالف بسیار بزرگ است 9234مبتال شده برابر 

ممکن است در نگاه اول    3و  9.2اگرچه همه گیری هایی با عدد سرایت 

شبیه به یکدیگر باشند اما مورد اخیر بیماری بسیار جدی تمری خمواهمد      

حتی یک اختالف بسیار کوچک در عدد سرایت بعد از چندبار انتقال .  بود

تا وقتی که واکسنی در   .  پیاپی تاثیر بسیار بزرگی در تعداد مبتالیان دارد

تواند به سرعت از شرایط  کار نباشد مشکل رشد نمایی تعداد انتقال ها می

در چنین مواردی تالش برای متوقف . سخت به شرایط بحرانی تبدیل شود

. کردن ابتالهای آتی با سیاست کاهش عدد سرایت بسیار حیماتمی اسمت     

گمذاری     تواند شامل معیارهای احتیاطی نظیر فاصملمه   چنین سیاستی می

بحثی که معممموال در ممقمابمل          .  اجتماعی و پوشش ماسک صورت باشد

شود آن است که افراد ممکن اسمت در     سیاست پوشش ماسک مطرح می

چنمیمن   .  صورت استفاده از ماسک تمایل کمتری به مراقبت داشته باشند

به ویژه اجبار یما    .  معروف است» اثر پلتزمن  «پدیده رفتاری تحت عنوان

حتی توصیه اکید به استفاده از ماسک های حفاظتی ممکن است به جای 

گذاری اجتماعی یا خمودداری از     های احتیاطی از قبیل فاصله سایر توصیه

هما، ارزیمابمی       به منظور پرداختن به این نگرانمی .  رو بوسی نیز تعبیر شود

ایمن  .  حدودی اثر پلتزمن بر تخریب مزایای پوشیدن ماسک مهمم اسمت    

بمرای کماهمش      .  مقدار برای ارزیابی کاهش خالص عدد سمرایمت اسمت       

پیامدهای اثر پلتزمن، بسیار مهم است که سیاست پوشش ماسک هممراه  

با توجه به اینکه اثر پلتزمن بطور کامل منجر بمه  .   با آموزش مناسب باشد

شود، استفاده از این سیاست ارجحیت  تخریب مزایای پوشیدن ماسک نمی

به منظور تشریح آثار مثبت پوشیدن ماسک، فرض کنید پموشمیمدن    . دارد

های خانگی در فضای عمومی اجباری باشد و این سیماسمت عمدد       ماسک

بمر ایمن     .  تغییر دهد 9.9به عدد  3درصد کاهش از عدد  32سرایت را با 

دور تماس افراد با این عدد سرایت تعداد مبتالیمان در     92اساس پس از 

 99این عدد تقریبا .  شود نفر می 992است که حدود  9.992دور دهم برابر 

درصد تعدادی است که در صورت عدم استفاده از پوشمش مماسمک بمه         

 .شوند بیماری مبتال می

 42درصد کاهش در عمدد سمرایمت، کماهمش            32فرض کنید به جای  

خواهیمم   در این صورت می.  داشته باشیم 9.3به  3درصدی یعنی تغییر از 

چنین اثر قابل توجهی در مقابله بما ویمروس       .  افتد ببینیم چه اتفاقی می

همای     ممکن است به عنوان مثال در صورت استفاده عموم مردم از ماسک

دور تعداد مبمتمالیمان دور       92در این حالت بعد از . حرفه ای اتفا  بیفتد

درصمد کمل        2.9این تعداد در حدود .  نفر خواهد بود 9دهم برابر حدود 

تعدادی است که در صورت عدم استفاده از پوشش ماسک به بمیممماری      

توان نتیجه گرفت که نخستین کماهمش      بر این اساس می.  شوند مبتال می

درصدی بمه     32درصدی در عدد سرایت در مقایسه با دومین کاهش  32

در واقع در دور دهمم  .  مراتب تاثیر بیشتری در کاهش تعداد مبتالیان دارد

 32نفر در تعداد مبتالیان با اولمیمن کماهمش          194کاهشی برابر حدود 

 32در حالی که با حرکمت از      .  شود درصدی در عدد سرایت مشاهده می

این .  شود نفر از تعداد مبتالیان کاسته می 924درصد حدود  42درصد به 

در واقع از لحاظ ریماضمی   .  اختالف بسیار زیاد به دلیل پدیده تحدب است

این ویژگی .  تعداد مبتالیان در دور دهم تابعی محدب از عدد سرایت است

کند که تغییر شرایط از وضعیت بدون ماسک به وضعمیمت بما       تصدیق می

های خانگی در مقایسه با تغییر وضعیت از ماسک های خانگی بمه     ماسک

از .  تواند تعداد افراد بسیار بیشتری را نجات بدهد های حرفه ای می ماسک

این رو انتظار برای آنکه پس از تامین ماسک به اندازه کافی یما تماممیمن       

ماسک با کیفیت باال تصمیم به ابالغ سیاست استفاده از ماسک کنیم یک 

 .اتالف وقت  یر قابل جبران است

در مقابل وضعیت باال حالتی که عدد سرایت افزایش پیدا کند را نیز مورد 

این موضوع زمانی که محدودیت ها برداشته شود به .  دهیم بررسی قرار می

. افزایش پیدا کند 9.4به  9.9فرض کنید که عدد سرایت از .  آید وجود می

نفمر ممی      2۵۷نفر به حدود  992در این صورت تعداد مبتالیان از حدود 

این در حالی است که اگر عدد سرایمت  (.  نفر 34۷افزایش در حدود )رسد 

نفر به حدود  992کاهش پیدا کند تعداد مبتالیان از حدود  9.4به  9.9از 

مالحظه می شمود کمه اثمر          (.  نفر 49کاهش در حدود )رسد  نفر می 31

درصدی در عدد سرایت به مراتب بیشتر از اثر سازنمده   32مخرب افزایش 

به طور خالصه اثر مخرب حدود .  درصدی در عدد سرایت است 32کاهش 

 . سه برابر بیشتر از اثر مثبت است
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بمر ایمن اسماس        .  دیگری از ویژگی تحدب اسمت این موضوع هم نتیجه 

ها که قطعا باعث افزایش عمدد سمرایمت         استراتژی برداشتن محدودیت

 .خواهد شد بایستی بسیار با احتیاط و گام به گام برداشته شود

محاسبات باال اهمیت استفاده از ماسک، به عمنموان بمخمشمی از یمک             

البته ایمن    .  دهد استراتژی موثر، برای مقابله با ویروس کرونا را نشان می

تر از آن چیزی است که همه جوانب استفاده از ماسمک   مدل بسیار ساده

مقادیر عددی به کار گرفته شده برای کاهش عدد سرایت .  را در بر بگیرد

اما نکته مهم آن است که ویژگمی تمحمدب      .  تنها برای شرح موضوع بود

توانمد   موضوعی است که به این اعداد ربطی ندارد و با مقادیر مختلف می

 .تاثیر بیشتر یا کمتر بر مقابله با ویروس را نشان بدهد

اگر چه در این متن بر سیاست پوشش ماسک تمرکز شد واضح است که 

توان به دست  های مقابله با ویروس می نتایج مشابهی برای سایر استراتژی

در واقع هر استراتژی که احتمال انتقال ویروس از یک شخص بمه    .  آورد

کاهش اندکی در عمدد    .  شخص دیگر را تغییر دهد یک تاثیر نمایی دارد

ها بعد از چندین دور    تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش مرگ سرایت می

 .ابتال داشته باشد

شود که به زودی اجبار در پموشمش مماسمک در            این تحدب باعث می

هما بمدل      فضاهای عمومی به بخش ضروری استراتژی کاهش محدودیت

ها خانگی باشند و مما شمواهمد         چنین نتیجه ای حتی اگر ماسک.  شود

 .آماری درباره تاثیر آن هم نداشته باشیم باز معتبر است

 

 

 

 

 تقدته

های مورد توجه در دنیا هستند کمه     های زندگی و مستمری از بیمه بیمه

های زندگی شهروندان با اقبال عموممی همممراه       به دلیل پوشش ریسک

ای ایرانیمان در ممقمایسمه بما             های عمر از سبد بیمه سهم بیمه.  اند بوده

عوامل گوناگونمی بمر     .  درصد است 94.4کشورهای مشابه پایین و تقریبا 

. های زندگی و مستمری تأثیرگذار هستنمد  ی محصوالت بیمه عدم توسعه

صرف نظر از عوامل اقتصادی و معیشتی مردم، مطالعات زیربنایی بیمممه   

همای زنمدگمی و           ی طراحی محصوالت جدید بمیمممه    به ویژه در زمینه

از طرف دیگر، نه تنها جدول مرگ و میر .  مستمری نیز کافی نبوده است

شدگان که پیشنیاز محاسبات بیمه زندگمی اسمت وجمود         مختص بیمه

ندارد، بلکه آمار کلی دقیقی از تعداد فوت شدگان، ازکار افتادگان، افمراد  

مبتال بیماری خاص در کشور و مانند آن نیز در دسترس نیست و جممع  

این مسأله و در حالت .  آوری آن نیز در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد

گمذاری ممحمصموالت        کلی نبود آمار قابل اتکا و اعتماد، طراحی و قیمت

 . دهد ها را تحت تأثیر قرار می ای به ویژه مستمری جدید بیمه

 های تستمای در کشور عدم توطعه یابتگی بیمه

های بیمه شمدنمی بمه         ای بر اساس امکان انتقال ریسک محصوالت بیمه

هما     اولین گام در طراحی هر محصول، شناسایمی ریسمک    .  گر است بیمه

گمذاری، طمول      هایی همچون ریسک تورم، سرمایه از طرفی ریسک. است

های  عمر زیاد، مرگ ومیر برای بیمه شدگان بالقوه وجود دارد که شرکت

ها را پوشش دهند و از طمرف     بیمه باید با طراحی محصوالت مناسب آن

گذاری، نمظمارت و        هایی که مسیر طراحی، قیمت نامه دیگر، وجود آیین

 .کنند، الزامی است پایش را روشن می

تواند موجب  محصوالت موجود و مدرن همچون مستمری هر چند که می

جذب مشتریان شود، اما نهاد ناظر نیز باید ابزارهای الزم جهت حصمول    

بسته به نوع محصول و سنتی یا .  اطمینان از کفایت ذخایر را داشته باشد

مدرن بودن آن، شیوه محاسبه ذخایر و حتی واژه مورد استفاده می تواند 

 .تغییر کند

گذاری نیمسمتمنمد،      در محصوالت مستمری سنتی که عموماً جزء سرمایه

گر منهای ارزش  ذخایر ریاضی برابر با ارزش فعلی آکچوئری تعهدات بیمه

گذار است که البته ذخایر دیگری هم وجود  فعلی آکچوئری تعهدات بیمه

در حالمت کملمی، اجمزای ممالمی             .  ها اشاره خواهد شد دارند که به آن

هما، ذخمایمر،         قراردادهای مستمری و بیمه زندگی شامل حمق بمیمممه      

های نقدی، سایر مزایا، سود تقسیمی و عناصر تضمیمن نشمده و        جریان

همای زنمدگمی و           نامه به طور کلی، ذخایر بیمه.   ها هستند سهم دارایی

آور اسمت کمه در        های الزام گر در قبال پرداخت مستمری، تعهدات بیمه

اسمتمون و     ) ها فرا نرسیده اسمت     نامه مشخص شده  ولی موعد آن بیمه

در ایران ذخایر رایج عبارتند از ذخایر ریاضی، ذخمیمره     (.  322۷هریس، 

فنی حق بیمه عایدنشده، ذخیره فنی خسارات معمو ، ذخمیمره فمنمی          

گذاران در منافع، ذخیمره فمنمی       بیمه، ذخیره مشارکت بیمه برگشت حق

ها خماص     های زندگی که برخی از آن تکمیلی و خطرات طبیعی در بیمه

میزان ذخایر، شرکت بیمه را در وضعیمتمی   .  های زندگی زمانی است بیمه

دهد که قادر به پرداخت ادعاهای خسارات آتی تحت قراردادهای  قرار می

موجود خواهد باشد، در نتیجه ذخایر به عنوان بدهی در ترازنامه تعریمف  

شود که بیانگر ارزش فعلی خالص وجوه الزم برای تمأممیمن تمممام           می

 . گذاران و ذینفعان مندرج در قراردادها خواهد بود تعهدات بیمه

 

 بارطی جداول تستمای در دنیا و تقایسه آن با ایاان

تعداد کشته شدگمان بمه       -در طول نیم قرن گذشته، میزان مرگ و میر 

به طور کلی رو به کاهش   -عنوان سهم جمعیت در طی یک دوره خاص 

این امر منجر بمه     94۵2در اقتصادهای توسعه یافته، پس از سال .  است

پیشرفت پایدار در امید به زندگی شده است که بخش عمده آن مربموط  

های زیادی در شرایط زندگی، پزشکی و فناوری و سمالممت      به پیشرفت

 3تما     9حدود در دوره پس از جنگ، مرگ و میر به طور متوسط .  است

. درصد در سال در بین کشورهای توسعه یافته بمهمبمود یمافمتمه اسمت           

اقتصادهای پیشرفته هنوز نسبت به کشورهای در حال توسعه از امید بمه  

تری برخوردار هستند، اما این شکاف در بعضی از مناطمق   زندگی طوالنی

 .کاهش یافته است

 رحیم تحمودوند، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا 

 بارطی بیمه تستمای و توطعه آن
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های بازنشستگی در صورتی از عملکرد مناسب برخوردار خواهنمد   سیستم

دلیل این اممر    .  ها نیز قابل توجه باشد بود که وضعیت عملکرد مستمری

ها نقش اساسی در تبدیل انباشت دارایی به جریان  آن است که مستمری

اما . نمایند منظم درآمد بازنشستگی تضمین شده برای زندگی را بازی می

پیش بینی و محاسبات محصوالت سالیانی و مستمری نیازمند اطالعمات  

از .  زیادی در حوزه جمعیت افراد از قبیل مرگ و میر و جنسیمت اسمت    

آوری  در جمع( از جمله ایران)رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه  این

آمار مربوط به مرگ و میر دچار مشکل هستند، در نتیجه در بسیاری از   

این کشورها به داده های مرگ و میر سایر کشورها اعتماد نموده و از آن 

 .نمایند استفاده می

جداول مرگ و میر به دلیل گذشت زمان و تغییر در زندگی افراد و امیمد  

اند و مرگ و میر افراد بما     به زندگی آنان دستخوش تغییرات زیادی شده

سنین باال، در کشورهای توسعه یافته به سرعت کاهش یافتمه اسمت و       

اکچوئران با بمررسمی     .  رود که این روند در آینده نیز ادامه یابد انتظار می

های پیشیمن، جمداسمازی جمداول،          ای از داده جداول مرگ و میر دوره

بینی آینده روند مرگ و میر مشکالت این چنمیمنمی را بمرطمرف           پیش

 .نمایند می

بررسی روند تغییرات امید به زندگی برای مردان و زنان از صفر سالمگمی   

تفاوت امید به زندگی .  آمده است 9برای چندین کشور در جدول شماره 

دار و    دار است و امید به زندگی زنان به طور ممعمنمی    زنان و مردان معنی

هما   همچنیمن بمررسمی     .  تر از مردان است سال طوالنی 9تا  ۵تقریبا بین 

نمودارهای شمماره  ) دهد که در کشورهایی نظیر امریکا و کانادا  نشان می

اختالف امید به زندگی زنمان و    (  3جدول شماره )و کشور ترکیه ( 3و  9

مردان معنی دار بوده و این تفاوت همچنان در آینده نیز برقرار خمواهمد   

که  در نتیجه جداول عمر برای مردان و زنان باید مجزا باشد در حالی.  بود

های  برای محاسبات مربوط به بیمه(TD88) در ایران از یک جدول پایه 

 .شود عمر و مستمری استفاده می
 

هاای   های تستمای و زیا طااخام   تسایل و نیازهای توطعه بیمه

 الزم باای طااحی و توطعه تحصوالت تستمای
 

 :های تعدیل مستمری موارد زیر هستند ترین روش مهم

استفاده از مقیاس بهبود در جداول مرگ و میر به منظور رفع مشکل   -9

 افزایش امید به زندگی

در بسیاری از کشورها که از یک جدول پایه برای محاسمبمات عمممر و         

هایی روی جداول لحاظ کرده که این  مستمری استفاده می نمایند تعدیل

شوند و کلیه محاسبمات بمر      های متفاوتی اعمال می ها در مقیاس تعدیل

 . گیرد انجام می( کاهش نرخ فوت)اساس طول عمر تعدیل شده 

  yساله در سال  xنرخ مرگ و میر یک شخص  q(x,y)بر این اساس اگر 

ام باشد y ساله در سال  xنرخ بهبود مرگ و میر یک شخص  f(x,y)ام و 

 .نرخ مرگ و میر در سال های آتی از رابطه بازگشتی زیر بدست می آید
 

q(x,y+1) = q(x,y)(1 - f(x,y+1))    
 

 3291به عنوان مثال اگر فرض کنیم نرخ بهبود مرگ و میر در سمال        

در ایمن    .  اسمت  2.2294سال برابر  42تا  22برای افراد مذکر در سنین 

 42سنی برابر با  3232صورت نرخ مرگ و میر مردی که در ابتدای سال 

بمه صمورت      329۵سال دارد  نسبت به نرخ مرگ و میر در ابتدای سال 

 :شود زیر تعدیل می
 

q(40,2020) = q(40,2015)(1 - 0.0064)5 

=0.9715q(40,2015)    
 

های گذشته اسمتمفماده     برای محاسبه نرخ بهبود مرگ و میر از روند داده

 :آید این نرخ تحت مفروضات زیر بدست می. شود می

 های مرگ و میر گذشته، نرخ مرگ و میر گذشتمه   آوری داده با جمع

های  نرخ.  شود بهبود یافته و نرخ بهبود مرگ و میر ابتدایی برآورد می

 .باشند بهبود یافته اولیه با توجه به سال، سن و جنسیت متفاوت می

 های بهبود مرگ و میر نهایی ثابت بوده و فقط با توجه به سمن     نرخ

 .باشند متفاوت می

  نرخ بهبود مرگ و ) در شرایط یکسان، نرخ بهبود مرگ و میر از ابتدا

پمایمدار بموده و        (  نرخ بهبود مرگ و میر نهایی) تا پایان (  میر اولیه

 .تغییرات به صورت یکنواخت است

 های مرگ و میر نهایی با استفاده از یک روش درون یابی بمیمن      نرخ

. شونمد  های بهبود نهایی فرض شده محاسبه می های اولیه و نرخ نرخ

های گذشته از نظرات کارشنماسمان بمه       همچنین عالوه بر روند داده

 .منظور برآورد نرخ مرگ و میر نهایی استفاده می شود
 

 استفاده از توابع انتقال سن -3

از آنجا که بروزرسانی جداول عمر و بازنشستگی در فاصله زمانی کموتماه     

هزینه بر است و همچنین به منظور استفاده از جدول عمممر بمه جمای         

جدول بازنشستگی در برخی کشورها و نیز به منظور بهبود جدول عمممر   

در برخی از کشورها از جمله فرانسه از تابع انتقال سن که به شدت تحت 

مکانیزم انتقال سن یکی از متمداول  .  شود تاثیر نرخ سود بوده استفاده می

باشد که در آن    های اکچوئری جهت تعدیل جداول عمر می ترین تکنیک

به صالحدید اکچوئران جداول عمر تعدیل شده و بمه عمنموان جمداول         

 . مستمری استفاده می شوند
 

 ها تضمین کوتاه مدت مستمری -2

شمود،     ها نرخ بهره فنی تضمین نممی  در سایر کشورها در ا لب مستمری

سمال     ۵فقط در برخی موارد این نرخ برای مدت کوتاه به طور ممثمال       

که در ایران برای تمام مدت ارائه مستمری تما     در حالی.  شود تضمین می

 .تضمین شده است% 92پایان قرارداد نرخ 
 

همای   های بازنشستگی مشارکت معین به جای طمرح  استفاده از طرح  -4

 بازنشستگی مزایای معین

های بازنشستگی داوطلبانه بمزرگمی دارنمد، بما          در کشورهایی که بخش

های سنتی ممزایمای      افزایش بهره وری و بازارهای جهانی کارآمد، برنامه

های مشارکت معیمن   معین در حال از بین رفتن بوده و به جای آن طرح

در .  جایگزین شده که نشانگر تغییر اساسی در روندهای اقتصادی اسمت   

های مزایا  های بازنشستگی و مستمری بر اساس طرح ایران نیز اکثر طرح

همای   معین هستند، که با توجه به هرم سنی جمعیت این روش در سمال 

 .گذاران نخواهد بود شده بیمه آتی جوابگوی مزایای از قبل مشخص
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 روند تغییاات اتید به زندگی در دنیا و تفاوت طول عما زنان و تادان : 1جدول 

  (Explained)باای زن و تاد در تاکیه  -تقایسه اتید به زندگی : ۲جدول 

باای زن  -طاهگی  55تقایسه اتید به زندگی در طن : 1نمودار 

 و تاد در ایاالت تتحده اتایکا

 -طال 55بارطی روند اتید به زندگی در کانادا در طن : ۲نمودار 

  (OECD (2014)) ۲112تا  1951های  طال

 شاکم بیمه رازی -های اشخاص رئیس اداره ریسک و اکچوئای بیمه -اورینف اباوز کالردهی 

 زنان تادان اتید به زندگی کلی طن

0 78 75.3 80.7 

15 64.3 61.6 66.9 

50 30.6 28.3 32.9 

65 17.9 16.2 19.4 

 زنان تادان  

  1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 

 83.5 83.6 83.8 82.8 - - - 78.3 78.2 77.9 76.9 - - - اتحادیه اروپا

 83.9 84 83.4 83 81 79.5 76.7 79.2 79 78.7 77.5 74.6 72.7 69.9 بلژیک

 78.4 78.5 78.2 77.4 75 74.7 73.9 71.4 71.3 71.2 70.3 68.4 68 68.4 بلغارستان

 82 82.1 81.6 80.9 78.5 75.5 74 76.1 76.1 75.7 74.5 71.6 67.6 66.9 جمهوری چک

 83.1 82.8 82.7 81.4 79.2 77.8 77.3 79.2 79 78.8 77.2 74.5 72 71.2 دانمارک

 83.4 83.5 83.1 83 81.2 78.5 76.2 78.7 78.6 78.3 78 75.1 72 69.6 آلمان

 82.6 82.2 82.2 80.8 76.4 74.9 74.3 73.8 73.3 73.2 70.9 65.6 64.7 64.2 استونی

 84 83.6 83.4 83.1 79.2 77.7 - 80.4 79.9 79.6 78.5 74 72.1 - ایرلند

 83.9 84 83.7 83.3 81.3 79.5 77.5 78.8 78.9 78.5 78 75.9 74.7 73 یونان

 86.1 86.3 85.7 85.5 82.8 80.6 785 80.6 80.5 80.1 79.2 75.8 73.3 72.3 اسپانیا

 44.۵ 44.4 44.4 42.۵ 49.3 ۷1 ۷4 ۷4.1 ۷4.9 ۷4.۷ ۷9.1 ۷4.3 ۷9 91.3 فنالند

 44.9 44.9 44.9 42.9 43 42.۵ ۷1 42.4 42.9 42.4 ۷1.9 ۷۷.4 ۷4.4 ۷3.4 سوئد
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هسفاً شاح تختصای از طابقه و کارهای آتوزشی، پژوهشی و    .1

 . تان باای خوانندگان بفاتایید اجاایی

های زندگی و مدیر اکچوئری شمرکمت    اینجانب شیما آراء معاون فنی بیمه

گیری شرکت بمیمممۀ     ، همزمان با شکل9244از سال .  بیمۀ سامان هستم

افزار فعالیت خودم را در ایمن   سامان، با سمت کارشناس تهیه و تحلیل نرم

لیسانس ریاضی محض شروع به کار کرده  با مدرک فو .  شرکت آ از کردم

روند شغلی و تحصیلی در مقطمع  .  و همزمان در دورۀ دکترا پذیرفته شدم

. رفمت    دکترا به صورت همزمان و با حضور در شرکت بیمۀ سامان پمیمش  

همزمان با فعالیت در شرکت بیمۀ سامان، در دانشمگماه نمیمز تمدریمس           

قبل از اخذ تمایمیمدیمۀ     .  کردم و ارتباط خودم را با دانشگاه حفظ کردم می

، همزمان بما    14های زندگی در سال  بیمه مرکزی برای معاونت فنی بیمه

 . ام مسئولیت مدیریت اکچوئری، مدیر درمان و عمر نیز بوده

هایی بود که مدیریت اکمچموئمری را       شرکت بیمۀ سامان، از اولین شرکت

کمه   19از سال .  عنوان یک واحد متسقل در چارت سازمانی تعریف کرد به

مدیریت اکچوئری در شرکت بیمۀ سامان شکل گرفت، تاکنون مدیمریمت   

گیری این مدیمریمت،    در ابتدا شکل.  این واحد بر عهدۀ اینجانب بوده است

بیشتر بر موضوعات بیمۀ عمر تمرکز داشتیم و با حضور مشماورهمایمی از      

های عمر و تشکیل  های کارهای ارزیابی سوددهی بیمه کشور پاکستان پایه

در ادامه، و پس از تمام همکاری با مشاور پاکستانی، .  سرمایه شکل گرفت

همای آتمی      این امور در داخل واحد و توسط همکاران اکچوئری برای سال

همای     در ادامه، فعالیت مدیریت اکچموئمری بمه رشمتمه         .  ادامه پیدا کرد

هایمی در زممیمنمۀ          در این راستا، فعالیت.   یرزندگی نیز توسعه داده شد

های ریسمک و     گذاری، تحلیل های  یرزندگی از جمله نرخ اکچوئری رشته

های مهمی که در ممدیمریمت       از فعالیت.  شود انجام می....  الس پروفایل و 

توان به معرفی و نرخگذاری رشتۀ درممان     اکچوئری انجام شده است، می

 . انفرادی اشاره کرد که مورد توجه قرار گرفته است

های پژوهشی، ما در واحد اکچوئری بمیمممۀ سماممان         در خصوص فعالیت

ها و سمینارهای علمی مرتبط به بیمه و اکمچموئمری       معموالً در کنفرانس

کنیم و تاکنون چندین مقاله از طرف شرکت بیمۀ سماممان و        شرکت می

. انمد    المللی حضمور داشمتمه        های ملی و بین واحد اکچوئری در کنفرانس

عالوه شرکت بیمۀ سامان همواره با پژوهشکده بیمممه، چمه از نمظمر             به

ها و چه در خصموص در     سازی طرح ساری بستر مناسب برای پیاده فراهم

های پژوهشی همکاری داشمتمه    ها، برای انجام فعالیت اختیار گذاشتن داده

 .است

 

 اید؟  هایی از اکچوئای آشنا داشته با چه شاخه .2

های زندگی هسمتمم و        با توجه به اینکه اینجانب هم اکچوئر داخلی بیمه

همای زنمدگمی را دارم، و             همچنین مجوز اکچوئر رسمی در حوزۀ بیمه

های زندگی، تمممرکمز     ام در حوزۀ بیمه همچنین با توجه به سوابق اجرایی

واسطۀ مسئولیتم در واحمد   های زندگی است ولی به ام در رشتۀ بیمه اصلی

به عمنموان ممثمال،       .  ها هم فعالیت داشته و دارم اکچوئری در سایر شاخه

همای     گذاری رشمتمه   های مالی، نرخ محاسبۀ توانگری مالی، تحلیل صورت

اخیراً، هم .  های اکچوئری است های من در شاخه جزو فعالیت...  ای و  بیمه

کاوی در حوزۀ صنعمت   های داده ها و استفاده از روش به بحث تحلیل داده

 . ایم و کارهایی در این راستا شروع شده است بیمه روی آورده

 

توصیۀ شما به اکچوئاها باای توبقیم در این صنعم، آشنایی  .3

 هایی اطم؟ با چه حوزه

هایشان در دو بعد میسمر   از نظر من موفقیت اکچوئرها از تقویت توانمندی

اکچوئرها برای موفقیمت در ایمن       .  علمی دانشگاهی و تجربی:  خواهد شد

حوزه باید از محیط صرف محض و تئوری دانشگاهی بهره گرفته و به زبان 

در ادامه، دانش و علم خود را برای حل .  مشترک با نیازهای صنعت برسند

های اخیر، به واسطمۀ   در سال.  مسائل مورد توجه در صنعت به کار بگیرند

هما، و       های قابل تقدیر انجمن برای برگزاری سمینارها و کنفرانمس  تالش

های تخصصی که با حضور افرادی از صنعت و دانشمگماه شمکمل            کمیته

ایمن مسمتملمزم تمالش          .  گیرد، این فاصله تا حدودی کم شده اسمت  می

اکچوئرها است که این فاصله را کمتر کرده و با درک علمی مسائل صنعت 

. های مناسب، جایگاه خود را در صنعت تعیین کمنمنمد    و حل آنها با روش

نکتۀ مهم این است که اکچوئرها باید خودشان برای چنیمن مموضموعمی       

به بیان دقمیمق،     .  قدم شوند و نیاز به حضور خودشان را تعریف کنند پیش

صورت از پیش تعریف شده وجود ندارد، و این بر عمهمدۀ      چنین نیازی به

اکچوئرها است که با اثبات اهمیت حضور خودشان در جایگاه ممنماسمب،      

 . جایگاه خود را در صنعت بیمه مشخص کنند

 

های خود و شاکم بیمۀ طاتان در راطتای ابزایا    از بعاهیم .4

حوزۀ بعاهیم اکچوئای یا در جهم خدتم به این رشاتاه در     

 . صنعم بیمۀ ایاان بفاتایید

عنموان   شرکت بیمۀ سامان اولین شرکتی بودند که مدیریت اکچوئری را به

یک مدیریت مستقل تشکیل دادند، و همان ابتدا از مشاورۀ اکچموئمرهمای    

المللی بهره گرفتند و اکچوئرهایی برای صنعت بیممه   مختلف داخلی و بین

 تصاحبه با طاکار خانم شیما آراء 
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اینجانب، به عنوان مدیر اکچوئری در این شرکت، همممواره   .  تربیت کردند

در تالش برای ایجاد فضایی برای حضور اکچوئرهای فعال در صنعت بیمه 

 ام و تمام تالش خود را برای ارتقای دانش همکاران و  بوده

طوریکه با مشارکت و همممراهمی       ام به همگامی با علم روز دنیا انجام داده

شرکت بیمۀ سامان، هر ساله اکچوئرهای فعال در این شرکت برای شرکت 

اعمزام  (  های آموزشی خمارج از کشمور       حتی دوره) های آموزشی  در دوره

عالوه، با توجه به ارتباط تنگاتنگ مدیریت اکچوئری شمرکمت    به.  شوند می

های علمممی و      بیمۀ سامان با دانشگاه، بیمۀ سامان همواره حامی فعالیت

پژوهشی در حیطۀ اکچوئری  هستند و در این راستا حامی مالی چندیمن  

بود که با حمایت مالی FINACT کنفرانس بودند که آخرین آنها کنفرانس 

همممچمنمیمن، حمممایمت از             .  برگزار شمد   IPMشرکت سامان در محل

های بمیمممۀ     های پژوهشی از دیگر فعایت های دانشجویی و طرح نامه پایان

 . سامان در راستای حمایت از این رشته در صنعت بیمه است

ای بین دانشگاه و صنعت بیمه وجمود دارد،     همانطور که گفته شد، فاصله

شرکت بیمۀ سامان با ایجاد یک فضای مناسب برای کارآموزی دانشجویان 

 . التحصیالن این رشته، درصدد کاهش این فاصله برآمده است یا فارغ

 

 

 

 

 

 

 

شما چه پیشنهادی باای انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایااان   .5

 در راطتای بهبود وضعیم این رشته دارید؟

به نظر من ارتباط با صنعت که برای اکچوئرها پیشنهاد شد، بمه صمورت       

انجمن بما    .  شود ویژه برای انجمن محاسبات بیمه و مالی هم پیشنهاد می

هایی متشکل از اعضای انجمن، صنعت و دانشگاه و ارتباط  تشکیل کارگروه

. تواند به حل مسائل مرتبط با صنعت بپردازد ها با صنعت، می این کارگروه

های موجود در صنعت برای حل مشکالت صنعت بیممه   در واقع از ظرفیت

عالوه، به نظر اینجانب، انجمن باید ارتباط مسمتمقمیمم و        به.  استفاده شود

تنگاتنگ با بیمۀ مرکزی و پژوهشکده بیمه داشته باشد و حضور انجمممن   

بسمیمار   ...  هما و       نامه در جریان کارهای پژوهشی، تدوین و بازنگری آیین

 .مثمرثمر خواهد بود

 

یکی از اهداف انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان، بااگازاری    .6

به نظا شما اتکان چنایان   .  آزتوهای تخصصی اکچوئای اطم

 کاری وجود دارد؟

های تخصصی اکچوئری توسط انجمممن    از نظر من موضوع برگزاری آزمون

در .  قدم شمود  تواند در آن پیش یکی از اقدامات مهمی است که انجمن می

های مربوط به اکچوئر رسمی، این موضوع قید شده است کمه     یکی از بند

های  های اکچوئر رسمی را به انجمن تواند برگزاری آزمون بیمه مرکزی می

بنابراین، بسیار خوب است که انجمن در این موضوع .  ای واگذار کند حرفه

های اولیمه و صمدور        مصمم باشد، و در گام اول با برگزاری برخی آزمون

هایی، در مسیر برگزاری و صدور پروانۀ اکچوئر رسمممی اقمدام       گواهینامه

با توجه به شرایط موجود در کشور ایران، و مشمکمالت نماشمی از           .  کند

المللی ممکن اسمت در     های بین ها، امکان برقراری ارتباط با انجمن تحریم

همایمی    سازی آزمون توان با بومی آیندۀ نزدیک وجود نداشته باشد، ولی می

همای اولمیمه بمرای ارائمۀ               شود، قمدم    المللی انجام می که در سطح بین

ای برای اکچوئرهای فعال صنعت بیمه را    های تخصصی و حرفه گواهینامه

نیازهایی برای اخمذ   عنوان پیش تواند به هایی می چنین گواهینامه.  برداشت

. تاییدیۀ بیمه مرکزی برای اکچوئرهای داخلی و رسمی نیز استفاده شمود   

ای بیمه استفماده کمرد کمه         توان از تجربۀ انجمن حرفه در این راستا می

کند و در  هایی در سطوح مقدماتی، عمومی و تخصصی برگزاری می آزمون

 .سازی چارترهای موجود در سطح دنیا است واقع بومی

 

بایانای       آیندۀ این تخصص را در ایاان به چه صورت پایا    .7

 . کنید تی

اخیراً با ظهمور  .  ما ناگزیر از استفادۀ عمیق این رشته در ایران خواهیم بود

کاوی، به نظر من اکچوئرها باید بمه   های داده علوم داده و استفاده از روش

در صورتیکه که اکچوئرهای ما به همر دو عملمم          .  این دانش مجهز شوند

وجمود آممده در          اکچوئری و علوم داده مسلط شوند، با توجه به نیاز بمه 

های شغلی مناسبی در انتظار اکچوئرها  گر و مالی، فرصت های بیمه شرکت

منتهی، تاکید اینجانب بر این است که بحث تئوری و علمممی   .  خواهد بود

 . باید به صورت توام به کار گرفته شوند

 

بینید؟  آیندۀ انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان را چگونه تی .8

 .کنید باای پیشابم این انجمن چه راهکارهای پیشنهاد تی

های کنونی  از نظر اینجانب، آیندۀ انجمن و پیشرفت آن، بیشتر به فعالیت

ها در جهت تبیین این رشته باشد، و    اگر این فعالیت.  انجمن بستگی دارد

ارتباط خوبی با صنعت برقرار کند، قطعاً جایگاه مناسبی کسمب خمواهمد      

چمرا کمه انمتمظمار          .  کرد و جزء الینفک مباحث در این حوزه خواهد بود

 . ها توسط انجمن انجام شود ها و اعتبارسنجی رود، تمامی آزمون می

از طرف دیگر، انجمن با نیازسنجی صنعت بیمه، و ارتباط با ممدرسمان و     

های آموزشمی و     تواند در برگزاری دوره اساتید داخل و خارج از کشور، می

افزایش سطح دانش اکچوئرهای داخل کشور و همگام سازی آن با عملمم     

یکی از پیشنهادهایی که در این .  روز دنیا، نقش بسیار موثری داشته باشد

اندازی بخشی در سایت انجمن برای آموزش است کمه بما      زمینه دارم، راه

ای و پیشرفتۀ اکمچموئمری     ها، مطالب پایه نامه تولید محتوای مناسب، آیین

 آموزش داده شود .... و 

 

 .در آخا اگا تسلبی یا پیشنهادی دارید بفاتایید .9

در پایان از فرصتی که در در اختیار اینجانب قمرار داده شمد، بسمیمار             

سپاسگزارم و امیدوارم که فرصت استفاده از اکچوئرهای متخصص را در     

 . صنعت و شرکت بیمۀ سامان داشته باشیم

 

 
 تصاحبه از زهاا بازگا 
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با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، دیده شدن محصوالت و خدمات در 

بررسی .  فضای اینترنتی و بازایابی دیجیتالی بسیار اهمیت پیدا کرده است

ها یا جستجوهای صورت گرفته درباره یک مموضموع      آمار رجوع به سایت

خاص یکی از راهکارهای ارزیابی میزان دیده شدن آن موضوع خماص یما     

پمردازنمد کمه از         های مختلفی به تهیه این آمارها می شرکت. سایت است

بمرای  .  میان آنها سرویس ترندز در شرکت گوگمل بسمیمار رایمج اسمت           

 :کند دسترسی به این سرویس آدرس زیر در حال حاضر کار می
http://www.google.com/trends 

انجمن محاسبات بیمممه و     «های مختلفی مانند  به عنوان یک تمرین واژه

را در   ...  و    »بیمسنجی«، Actuarial Society of Iran، »مالی ایران

، »اکمچموئمری   «ها واژه تنها چهار واژه  این سایت وارد کردیم و از میان ده

در چند سال گذشتمه   Actuarial scienceو  Actuary، »آمار بیمه«

نمودار زیر عالقمندی به این واژگمان  .  آمار جستجوی قابل توجهی داشتند

 .دهد را در چند سال گذشته تا زمان حاضر نشان می

ای که شمایمد خمیملمی         های شاخص عالقمندی، نکته صرف نظر از نوسان

خوشایند هم نباشد، کاهش عالقمندی به همه واژگان در ایمن ده سمال       

باید متذکر شویم که این نمودار تنها در موقعیت جغرافیمایمی   .  اخیر است

قابل روئیت است و لذا عالقمندی در   (  به پائین نمودار توجه کنید) ایران 

عمالوه  .  خارج مرزها بسیار ضعیف بوده که در حد صفر گزارش شده اسمت 

، کمه    ( در زیر یکی ارائه شمده اسمت      ) بر این نگاهی به نمودارهای بعدی 

مربوط به توزیع استانی جستجوی چنین واژگانی هست، نشمان داد کمه       

ها در کشور ایران نیز تقریبا به طور کامل متعلمق بمه      جستجوی این واژه

هما   ها استقبال بسیار کمی از این واژه   استان تهران است و در سایر استان

 .   شده است

 در جستجوی جستجوکنندگان
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 تقدته
بایست از سودآوری کاالهای در حال فروش خود آگماه     وکار می هر کسب

همای     با این وجود، تعیین سودآوری محصوالت بازنشستگی و بیممه .  باشد

در .  هما خمواهمد بمود           عمر طوالنی مدت بسیار دشوارتر از دیگر صنعمت 

تواند از سودآوری قسمتی از کسب و کار خود  حقیقت، فرد تنها زمانی می

آگاه شود که آخرین قراردادش منقضی شده باشد؛ امری که ممکن اسمت  

هایی به  از این رو، روش. برای قراردادی خاص پنجاه سال به طول بینجامد

منظور ارزیابی سودآوری محتمل یک کسب و کار پیمش از آ ماز و در           

در این مقاله گذری بر عوامل موثر در فرآینمد  .  ی اول مورد نیاز است وهله

 .ای از آ از آن خواهیم داشت تعیین سودآوری یک قرارداد بیمه

( 91۵1) ی مرجع در خصوص آزمون سودآوری متعلق به اندرسون    مقاله

ی تخصمصمی در ایمن خصموص در              در ایاالت متحده و نخستین مقاله

ها نیز نقش مهمی  ظهور رایانه.  بود(  91۷۷) انگلستان و متعلق به اِسمارت 

 .ی جریان نقدی آزمون سودآوری داشته است در توسعه

ای را بمه       گذار به شخصی که سرمایه در طول این مقاله، اصطالح سرمایه

در عمممل،     .  دهد، اشماره دارد    اندازی کسب و کار اختصاص می منظور راه

گذاری ا ملمب    گذار وجود داشته و سرمایه ممکن است بیش از یک سرمایه

با این وجود، مما  .  شود توسط صاحبان سهام در یک شرکت بیمه انجام می

گذار به منظور تمرکز بر سودآوری و بازگشمت   در اینجا از اصطالح سرمایه

هما و تموزیمع           کنیم که دلیلی است بر وجود شرکت سرمایه استفاده می

دقت داشمتمه بماشمیمد کمه             .  ها گذاران در شرکت سرمایه توسط سرمایه

، یمک    ( های خصوصی در مورد شرکت) تواند یک سهامدار  گذار می سرمایه

در مورد صنمدو   ) ، یا حتی هر دو ( های تکافلی در مورد شرکت) گذار  بیمه

 .باشد( خصوصی همراه با سود

 

 های طودآوری دیگا کاربادهای آزتون

های سودآوری در    ها همچنین از آزمون عالوه بر آزمون سودآوری، شرکت

های موجود در محصول به فرضمیمات کملمیمدی         بررسی میزان حساسیت

تموانمنمد از         ها ممی  یکی از مواردی که تمامی اکچوئری.  کنند استفاده می

ی واقمعمی بما         صحت آن اطمینان داشته باشند، عدم تطابق دقیق تجربه

تغییر پارامترها در یمک    .  های سودآوری است مفروضات موجود در آزمون

گوید که یک قرارداد چمه   ها می مدل آزمون سودآوری نه تنها به اکچوئری

هایی در تعیین این سودآوری  تواند سودآور باشد، بلکه چه فرض میزان می

از این رو، آزمون استرس یا حساسیت یک بمخمش ممهمم         .  کلیدی است

در حقیقت، آگاهی از این موضوع کافی نیست :  سازی سودآوری است مدل

است، اگر یک تغمیمیمر    %  92ی مورد انتظار از سرمایه  که نرخ بازده ساالنه

. ی عملی بتواند این نرخ را به صفر کاهش دهمد  کوچک احتمالی در تجربه

و دیمگمر فمروض مشمخمص،            ای و نرخ بازده سرمایه تحت ساختار هزینه

های سودآوری به منظور تعمیمیمن اهمداف در          تواند از مدل اکچوئری می

توانمد   همچنین، آزمون سودآوری می.  سودآوری کسب و کار استفاده کند

 .سازی جریان نقدی برای تمام یک شرکت بیمه مفید باشد در مدل

 

 طود هدف 

تحت برابری تمامی موارد، یک اکچوئری در تالش به منمظمور طمراحمی       

 :محصولی است که

 دارای باالترین نرخ بازده سرمایه ممکن باشد 

 ی ممکن استفاده کند از کمترین سرمایه 

 ی سر به سر برسد در سریعترین شرایط ممکن به نقطه 

 ای آن در برابر تغییرات در فرضیات استوار باشد ی سرمایه بازده 

در نظر داشتن این اهداف در ذهن، گرچه طراحی چنین محصمولمی بمه      

 . پذیر خواهد بود، مفید خواهد بود ندرت در عمل امکان

 ی سر به سر کجاست؟ اما سرمایه چیست، بازده سرمایه چیست و نقطه

 

 طاتایه چیسم؟

های زندگی معانی متنوعی دارد اما یک تعریف رایج از آن  سرمایه در بیمه

ی مورد نیاز برای آ از  این تعریف نه تنها به سرمایه. ی قانونی است سرمایه

ها در ترازنامه که همراه با آ از کسمب و     کسب و کار، بلکه به دیگر گزینه

ی  به عنوان مثال، یک شرکمت بمیمممه      .  کند گیرد، اشاره می کار شکل می

بایست یک جریان نقدی  زندگی را در نظر بگیرید که در شروع قرارداد می

اگر بر اساس مقررات نیاز به نگهمداری  .  دالر را بپردازد ۵22منفی خالص 

دالر نیز برای این قرارداد باشد، در کل سرمایه مورد نمیماز    322ی  ذخیره

 .دالر است ۷22برای این شرکت 

 

 بازده طاتایه چیسم؟

گمذار     گذار به سرمایه بازده سرمایه به معنای نرخ بازگشت سرمایه سرمایه

یک شمرکمت بمیمممه        ) گذار  شود، سرمایه وقتی یک قرارداد آ از می. است

ها  همه این.  پردازد ی ذخایر می ها را به عالوه مبلغ کارمزد و هزینه(  زندگی

در .  شمود    ی اولیه انجام می بیمه قبل از دریافت هرگونه درآمد فراتر از حق

نامه مورد بحمث   گذار نسبت به جریان درآمد حاصل از بیمه عوض، سرمایه

با گذشت زمان، ذخایر در نهایمت آزاد شمده و بمه            .  حق خواهد بود ذی

ناپذیر  شود و این آزادسازی ذخایر بخش جدایی گذار برگردانده می سرمایه

 . گذار است از بازگشت به سرمایه

 

 نقسه طا به طا چیسم؟
نقطه سر به سر زمانی از آ از قرارداد است که در آن درآمدهای انباشمتمه   

ایمن  .  های انباشته شمده بماشمد      شده از قرارداد همتراز یا بیشتر از هزینه

ی سر به سر،  تفسیر نقطه.  انباشت ممکن است با یا بدون لحاظ سود باشد

متفاوت از بازده سرمایه است، گرچه محاسبات آن بسیار شبیه به دیگمری  

ی سر به سر در اکثر موارد معیماری از ریسمک زممانمی در              نقطه.  است

ی سر به سر قرار داشتمه   ی باالتری از نقطه هرچه در نقطه:  محصول است

پذیرتر خمواهمد    بینی نشده آسیب باشیم، محصول نسبت به تغییرات پیش

 .    بود

 ای با آزتون طودآوری  تقدته
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 ها و ضاورت آزتون طودآوری شناطی روش

بندی جریان نقدی تمنمزیمل     روش مدرن آزمون سودآوری مبتنی بر مدل

. شمود    سازی شده یا تصادفی انجام ممی  ی شبیه ا شده است و اکثرا بر پایه

ی اهمیت کفایت سرمایه، موضوع تحلیل ریسک نیز حائمز   تقریبا به اندازه

بندی سودآوری آزممون حسماسمیمت        اهمیت بوده و یک عنصر مهم مدل

در آزمون حساسیت، هر پارامتر مدل سود به ترتیب تغییر کمرده و    .  است

در ایمن روش، همدف         .  گیرد اثر این تغییر مورد تجزیه و تحلیل قرار می

های اصلی سودآوری در یک محصول است و هممچمنمیمن      شناسایی عامل

ی ذاتی در محصول  بررسی این موضوع که آیا رفتارهای  یرشناسایی شده

وجود دارد که قبل از ارایه به بازار نیازمند بهبود باشند؟ نتایج یک آزمون 

گیری برای قراردادها پمیمش از        ی ذخیره حساسیت اکچوئری را در نحوه

 . سازد اینکه محصول به بازار عرضه شود، اگاه می

 

 باضیات

سازی آزمون سودآوری، در نظر گرفتن برخمی فمروض اصملمی          در پیاده

ی فرضیات برای هر نوع محصول مورد نیاز  البته همه.  ضروری خواهد بود

برخی فرضیات نسبت به سایر آنها از اهمیت بیمشمتمری در      .  نخواهد بود

 .برخی از محصوالت برخوردار خواهند بود

ی    بسیاری از فرضیات مورد استفاده در آزمون سودآوری بخشی از چرخه

بایست از    های سربار می به عنوان مثال، هزینه.  کنترل اکچوئریال هستند

ها استخراج شده باشند، در حالمی کمه      جدیدترین تجزیه و تحلیل هزینه

های مرگ و میر و یما       بایست از جدیدترین بررسی فرضیات جمعیتی می

 . ابتال به بیماری تهیه شده باشند

نرخ .  گذاری، یک فرض اساسی در آزمون سودآوری است نرخ رشد سرمایه

بینانه از هرگمونمه    بایست یک ارزیابی واقع گذاری مفروض می رشد سرمایه

رشمد  .  شمود  ها حاصل می رشدی باشد که احتماال در ترکیب اصلی دارایی

برای محصموالتمی کمه      .  تواند ترکیبی از افزایش سرمایه و درآمد باشد می

ی عمر زمانمی،   اندازی کمی داشته یا اصال ندارند، همچون بیمه عنصر پس

 . این مورد یک فرض اصلی نخواهد بود

نرخ بهره مورد استفاده در تمنمزیمل    ) حق بیمه ریسک، نرخ تنزیل ریسک 

نرخ بهره مورد استفاده در تعمیمیمن    ) ، نرخ بهره ( های آتی در آینده جریان

های فمروش، صمدور،        شامل هزینه) ها  ، مالیات، هزینه( ها نامه ذخایر بیمه

ی قرارداد، تورم و کارمزد از دیگر فروض حائز اهمیت در    خدمات، خاتمه

 .آزمون سودآوری هستند

ها از دیگر ممتمخمصمصمان         های متمایز اکچوئری یکی از مهمترین ویژگی

قطعیت پیراممون ممفمروضمات        ها در کار با عدم خدمات مالی، توانایی آن

مفروضات جمعیتی شامل هر دو رویداد . ها است جمعیتی و اثرات مالی آن

همممچمون    ) و  یر ارادی (  همچون ازدواج، ازدواج مجدد، مهاجرت) ارادی 

ترین مفروضات جمعیتی عبارتند  مهم. است( مرگ و میر و ابتال به بیماری

نرخ مرگ و میر، نرخ بیماری و بهبود، نرخ آ از ازکارافمتمادگمی، نمرخ       :  از

 . گذاران، نرخ بازخرید یا انتقال توقف پرداخت حق بیمه از سوی بیمه

الذکر با توجه به نوع قرارداد مسمتمقمیممما بمه            های جمعیتی فو  ریسک

های جمعیتی برای هر  فرض.  شوند پرداخت خسارت مورد انتظار منجر می

ممکن اسمت سمرممایمه       :  نامه مورد نیاز است ی ریسک تحت بیمه سرمایه

ریسک شامل مرگ، بیماری خاص، ناتوانی یا ورود به مراقبمت طموالنمی      

نرخ ریسک برای فرضیات جمعیتی باید متناسب با مماهمیمت    .  مدت باشد

 .سرمایه باشد

بایست به طور صریح در آزمون سودآوری  اثرات قراردادهای اتکایی نیز می

بندی شوند؛ فارغ از اینکه آنها انتقال ریسک جمعیتی را پوشش داده  مدل

 .یا خیر

 

 

 

 

 

 تقدته

بدیهی است که با پیشرفت علم پزشکی، از شدت درد و رنجی که مردم از 

همای   با این وجود تامین هزینمه .  ها دارند کاسته شده است تحمل بیماری

درمان در برخی موارد باعث ورود بیمه به عنوان یک ابزار حمایتی به این 

تواند از لحاظ ممالمی    ای هر چند می داشتن پوشش بیمه.  حوزه شده است

گذار را تحت حمایت قرار دهد اما در صورت استفاده نادرست باعمث   بیمه

یکمی از مموارد       .  شود گر می اخالل در عملیات درمان و تامین مالی بیمه

و    9212های    در سال.  های درمان است نادرست، استفاده زیادی از بیمه

مندی از خدمات سمالممت در کشمور، تموسمط               آمارگیری بهره 9214

پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز آمار ایران و موسسه ملی تحمقمیمقمات     

سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

درصد مردم  12مطابق نتایج به دست آمده حدود .  در کل کشور اجرا شد

چمنمانمکمه در       .  های درمانمی هسمتمنمد       ایران تحت پوشش یکی از بیمه

ای اسمتمفماده       های مربوطه آمده است، افرادی که از هیچ بمیمممه    گزارش

بار به مراکز درمانی ممخمتملمف      9اند به طور متوسط در سال حدود  نکرده

اند در حالیکه این مقدار برای افرادی که تحت پوشش بیممه   مراجعه کرده

ای به وضموح     بر این اساس وجود پوشش بیمه.  بار است 1هستند حدود 

گیر مردم برای گرفتن خدمات بهداشتی و درممانمی        باعث افزایش چشم

های گاها  یرضروری مردم برای گرفتن خدمات سمالممتمی     مراجعه.  است

گران باعث ازدحمام و افمت          های سنگین بر بیمه عالوه بر تحمیل هزینه

در گفتار مسئولین به راهکارهایی مانمنمد   .  کیفیت خدمات نیز خواهد شد

با این وجود . بندی خدمات و طراحی سیستم ارجاع اشاره شده است سطح

 . ارائه راهکارهای دیگری که به حل این مشکل کمک کند ضرورت دارد

 

 طیستم پاداش عدم خسارت

مسئله کم توجهی به دلیل داشتن حمایت بیمه ای در خیلی از رشمتمه       

های بیمه ای وجود دارد و در رشته ای مانند اتومبیل استفاده از سیستمم  

جریمه برای تعدیل اثر کم توجهی بیمه گذاران پمر ریسمک     -های پاداش

در نظر گرفتن جریمه در بیمه درمان با توجه بمه نموع       .  بسیار رایج است

  حسینی، رئیس اداره تدیایم ریسک، باطمه طادات آل: گادآورنده 

 اکچوئای و تسبیق تقارات شاکم بیمه کارآباین                

 تخفیف عدم خسارت در بیمه درتان
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بر این اسماس  .  ریسک تحت پوشش شاید کمی دور از انتظار به نظر برسد

سیستم پاداش عدم خسارت برای تعدیل میزان مراجعه افرادی که تحمت  

چنین سیستمی به سوابق .  تواند یک راهکار باشد پوشش بیمه هستند، می

معموال پاداش در نمظمر       .  مراجعه و عوامل فردی موثر برآن بستگی دارد

گرفته شده برای بیمه گذارانی که ادعای خسارت نداشته اند به دو فمرم      

 :مختلف قابل اعمال است

 تخفیف روی حق بیمه در هنگام تمدید قرارداد 

 پرداخت مبلغی به بیمه گذار در پایان قرارداد 

 

 اجاای طیستم پاداش عدم خسارت
از .  جریمه سابقه طوالنی در حدود یک قمرن دارنمد      -های پاداش سیستم

هما و     لحاظ مبانی اکچوئریالی و انجام محاسبات مربوطه و معرفمی روش   

. های بسیار زیادی وجود دارد رویکردهای عملیاتی در رشته اتومبیل مقاله

اما مطابق با جستجویی که در اینترنت انجام شد تقریبا هیچ مقاله یا منبع 

معتبری که به محاسبات سیستم پاداش عدم خسارت در رشمتمه درممان      

توان از رویکرد  رسد که می با این وجود به نظر می. پرداخته باشد پیدا نشد

شمویمم کمه در         یمادآور ممی    .  مشترکی برای این منظور کمک گمرفمت    

ای که برای بیمه های اتومبیل به کار گمرفمتمه     جریمه-های پاداش سیستم

می شود میزان حق بیمه برای تمدید قرارداد با توجه به سوابق خسارتمی  

برای این منظور معموال تعدادی سطح با حمق  .  بیمه گذار تعدیل می شود

های نسبی مختلف، که برخی از سطوح کمتر از حق بمیمممه ورودی       بیمه

( رده های جریممه ) و برخی بیشتر از حق بیمه ورودی (  رده های تخفیف) 

سپس با توجه به قواعد مشخصی، که تابعی از   .  هستند، تعریف می شوند

سوابق خسارتی بیمه گذاران است،  رده هر بیمه گذار در موعد تمممدیمد    

تر اگر بیمه گذار ادعای خسمارت     به طور دقیق.  قرارداد مشخص می شود

داشته باشد در هنگام تعدیل به رده های جریمه منتقل می شمود و در        

صورتی که ادعای خسارتی نداشته باشد به رده های تخفیف منتقل ممی    

های جریمه  اما در رشته درمان، الاقل در ابتدا، تمایلی به داشتن رده.  شود

تصمور کمنمیمد       .  های تخفیف داشته باشیمم  خواهیم تنها رده نداریم و می

 .سیستمی مانند زیر برای بیمه درمان پیشنهاد شده باشد

در این سیستم، بیمه گذاری که یکسال ادعای خسارت نمداشمتمه بمرای       

گیرد و چنانچه ادعمای خسمارت      درصد تخفیف می 3۵تمدید قراردادش 

در نمهمایمت      .  کمنمد   داشته باشد همان حق بیمه کامل را پرداخمت ممی    

 92سال هیچ ادعای خسارتی نداشته است از      ۵گذاری که بیش از  بیمه

چنین سیستمی در صمورت      .  درصد تخفیف حق بیمه برخوردار می شود

تواند هم به رضایت بیمه گذاران کم ریسک کمک کنمد   اجرای صحیح می

 .های  یرضروری را کاهش بدهد و هم تا حدودی مراجعه
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1طتون  2طتون   3طتون   4طتون    

 رده
حق بیمه نسبی 

(درصد)  

ی سال بعد در صورت داشتن رده  

ادعا  0 ادعا و بیشتر 1   

5*  100 4 5 

4 75 3 5 

3 70 2 5 

2 65 1 5 

1 55 0 5 

0 40 0 5 

 رحیم تحمودوند، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا 

 تا تای جدید اکچوئری انتصاب

 تحمد دنان 

 

 

 

 

خرداد به سمت معاونت فروش و         92آقای محمد دنان در تاریخ       

از سوابق کاری ایشان در ادوار        .  درآمد بیمه کوثر منصوب شدند     

 :توان به موارد زیر اشاره کرد گذشته می

 های نوین شرکت بیمه کوثمر   مدیر محاسبات فنی و طرح

 .9211/22/92تا   921۵/24/29از 

  گذاری شرکت  های عمر و سرمایه بیمهرئیس اداره صدور

 921۵/24/29تا تاریخ  9212/92/22بیمه کوثر از تاریخ 

                  کارشناس محاسب فنی شمرکمت بمیمممه سمیمنما از

 9212/92/22تا تاریخ  9212/29/29

 طمانه عزیز نصیای: تعابی 
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)یک مجلۀ علمی دانشورانۀ هممتماداوری     (  JII) جورنال آو اینشورنس ایشوز     

peer‐reviewed  )های نظری و تجربی دقیق در زمینۀ ریسمک   است که پژوهش

کند و از کملمیمۀ       اندازهای جدید را تشویق می چشم JII.  کند و بیمه را منتشر می

همای ریماضمی، تمجمربمیمات             های تحقیق شامل مطالعات تجربی، بمرهمان     روش

. کمنمد     کند؛ اما خود را به آنها محدود نمی سازی استقبال می آزمایشگاهی و شبیه

های تجربی، نیاز به آزمون، بسط، و یما پمدیمدآوری         ها، ازجمله نوشته کلیۀ نوشته

انمدرکماران      های عمومی یا دسمت    گذاری های جدید دارند که برای سیاست نظریه

برای جایزۀ ممعمتمبمر دونمالمد            JIIهر سال، یک مقاله از .  موقع باشد مرتبط و به

 .شود گری انتخاب می هاردی

 ABDC Journal) ممجمالت        ABDCاین مجله در فهرست کیفیمت          

Quality List  ) به عنوان یک مجلۀ سطحB بمرایمن،        عالوه .  شود نمایه میJII 

( Cabell’s) و در کیبمل    (  ESCI) نیز در فهرست استنادی منابع در حال ظهور 

به صورت آنالین در دسمتمرس    JSTORاز طریق  JIIهای  کلیۀ شماره.  قرار دارد

های  شوند در پایگاه ، مقاالتی که در این مجله منتشر می JSTORعالوه بر .  است

 :زیر نیز موجود است
 Business Source Complete 

 ABI/INFORM Global 

 RePec  

افزار ورد تایم    بایستی مقاله در نرم به منظور ارسال مقاله به این مجله می

 :شده و به آدرس زیر ایمیل شود

      journalofinsuranceissues@gmail.com  

 
 
 
 
 

دالیل مختلفی در جهت لزوم استفاده از تماریمخ     (  9114) مایکل متیوس 

تموان   کند می ترین دالیلی که ارائه می از مهم.  کند علم در آموزش ارائه می

به اتصال بستر ذهنى رشد تفکر فردى به واسطه آشنایی فرد با تاریخ علمم  

از ایمن    .  اند، اشاره کمرد    هاى علمى در آن تکوین یافته به بسترى که ایده

سنجی، برای کسانی که در این حوزه فعمال   منظر آشنایی با تاریخ علم بیم

این مقوله را بما   ۷تا  9های  خبرنامه انجمن در شماره.  هستند اهمیت دارد

. های ارزشمند شادروان دکتر محمدرضا مشکانی بمه پمیمش بمرد           تالش

خوشبختانه اخیرا کتاب ارزشمندی در زمینه تاریخ احتمال به قلم شیوای 

دکتر محمدقاسم وحیدی اصل منتشر شده است که با توجه بمه قمرابمت      

در .  ای برای عالقمندان خواهمد بمود     سنجی گنجینه موضوع احتمال و بیم

هایی از این کتاب، که به موضوع ریسک و بیمه پمرداخمتمه       ادامه به بخش

 .است، اشاره مختصری شده است

واژه عربی رز ، به واسطه ارتباط تجار ایتالیایی با کشورهای عرب زبان بمه  

ای که پمرادیمه    نقشه. مبدل شده است  riscoو riscioکلمات ایتالیایی 

شناسی در کتابخمانمه    های ریشه نامه با مراجعه به تمام واژه 9114در سال 

های  دهد که چگونه ریسک در زبان ملی فرانسه تولید کرده است نشان می

شود و در مسمیمرهمای تمجماری         اروپایی با نقطه شروع از ایتالیا ظاهر می

 (.9۷9ص )کند  گسترش پیدا می

و در اصل از واژه پمهملموی       »روزی«در عین حال کلمه رز ، واژه معرّب 

این واژه فارسی از راه سریمانمی   .  رچیک به معنای نان و  ذای روزانه است

وارد عربی شده و در دوره تمدن اسالمی دوباره به شکل رز  وارد فارسمی  

 (.9۷۷ص )شده و در شعرهای قدیمی بسیار به کار رفته است 

های اول قرن شانزدهم، بیمه دریایی به خوبی در بازارهای مدیترانه  در دهه

بر این اساس . جا افتاد و استفاده از آن در بندرهای شمال اروپا معمول شد

کتابچه راهنمایی در اواسط قرن پانزدهم میالدی برای بازرگانان نموشمتمه    

 :بایست به گفته نویسنده آن کوتروگلی، صادرکنندگان بیمه می. شده است

ای  آید را گرد آوری کنند و به آنها توجه ویژه همه اخباری که از دریاها می

 ؛(942ص )داشته باشند 

 هما،   های شرور، جمنمگ     به طور مداوم درباره دزدان دریایی و آدم

ها و همه چیزهایمی کمه      گیری های ترک مخاصمه،  رامت پیمان

 .ممکن است در دریا اخالل ایجاد کنند، پرس و جو کنند

 های ناوبری را روی میز خود نگه دارند و از شناخت خوبی از  نقشه

بنادر و سواحل و فواصل از یک مکان به مکان دیگمر بمرخموردار      

 .باشند

 ها را ممورد       شرایط ناخدای کشتی، بازرگانان بیمه شده و کشتی

 .توجه قرار دهند

 نوع کاالها را در نظر بگیرند. 

داری، شاید بیش از هر دوره دیگر، در اختیار داشتن  در اوایل دوره سرمایه

یمک ممنمبمع       .  پول بسیار ضروری اما به دست آوردن آن بسیار دشوار بود

ها و دیگر نهادهای قدرتمند، فمروش آتمی یمک         وسوسه انگیز برای دولت

 (.949ص )آن، در مقابل پول نقد در زمان حال بود چیز، یا چشم انداز 

 معرفی کتابی درباره تاریخ احتمال

، مجلۀ رسمی انجممن  ( مجلۀ موضوعات بیمه) جورنال آو اینشورنس ایشوز 

 Western Risk and Insurance) ریسممک و بممیمممممۀ  ممرب             

Association )               با حمایت انجمن ریسمک و بمیمممۀ جمنموب ، (the 

Southern Risk and Insurance Association   )کند فعالیت می .

این مجله بما عمنموان ممجملمۀ مموضموعمات و                    9112تا  91۷۷از سال 

 Journal of Insurance Issues and) هممای بممیمممممه       کمماربسممت

Practices )شد منتشر می. 

 تحمد قاطم وحیدی اصل، اطتاد دانشگاه شهید بهشتی 

 ای مجلۀ موضوعاه بیمه

https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/
https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/
http://www.cabells.com/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-complete
https://libproxy.library.unt.edu:2165/abiglobal
https://ideas.repec.org/
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های سنی را    های مرگ و میر مطابق با توزیع         اویلر نظریه کاملی از نرخ     

او همچنین نتایج جالبی درباره دوره زمانی دو برابر شدن             .  ساخته است 

های  او عقیده داشت که جدول    .  اندازه یک جمعیت مفروض به دست آورد      

 (: 3۷1ص )توان جهان شمول تلقی کرد  مرگ و میر را نمی

                 هر جدول برای محلی که برای آن تدوین شده است مناسب

 است؛

 مرگ و میر در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک است؛ 

 مرگ و میر در شهرهای کوچک بیشتر از مناطق روستایی است؛ 

          های سنی کمتر از مردان       مرگ و میر زنان برای برخی از گروه

 است؛

                 میزان مرگ و میر در بخش خاصی از افراد، میزان مرگ و میر

 .کند جامعه به عنوان یک کل را منعکس نمی

ها درباره نظریه احتمال با شروع از سال            در دانشگاه مسکو اولین درس     

در آرشیو دانشگاه مسکو یک طرح        .  توسط دیویدوف ارائه شدند      94۵2

درس درباره نظریه احتمال محفوظ مانده است که توسط دیودوف برای             

. برای دانشجویان سال سوم تهیه شده است         94۵9-94۵3سال تحصیلی   

که اولین برنامه در نظریه احتمال در دانشگاه مسکو              -این برنامه جالب  

 (:291ص )به شرح زیر است  -است

 تعریف پیشینی احتمال ها: 

  (شرطی)احتمال نسبی 

 احتمال پیشامدهای مرکب 

 قضیه جیمز برنولی 

  درباره امیدهای ریاضی و اخالقی 

 تعریف پسینی احتمال ها: 

 های علت ها تعریف احتمال 

 تعریف احتمال پیشامدهای آتی بر حسب مشاهدات 

 کاربرد نظریه احتمال در آمار: 

  های مرگ و میر و کاربرد آنها در تعیین طول             ساختن جدول

 های طول عمر محتمل زندگی، متوسط طول زندگی و اندازه

 درباره موسسات بیمه ای: 

 ها ها برای بیوه های زندگی و صندو  درباره مستمری 

 ترین نتایج از مشاهدات تعیین محتمل 

کنید در این کتاب گریزی بر موضوع ریسک و             همانطور که مالحظه می   

چنین گریزی  با توجه به خویشاوندی بین موضوع          .  است    بیمه زده شده  

بدون شک آگاهی از ریشه      .  احتمال و ریسک بسیار حائز اهمیت است        

کما اینکه الاقل . واژگان کمک بسیار زیادی به درک معانی آنها خواهد کرد

و   »رز «بنده برای نخستین بار با خواندن این کتاب به ارتباط بین واژه              

عالوه بر این در کتاب تاریخ احتمال که حاصل              .  پی بردم » ریسک«

مطالعه بسیاری از منابع خارجی و داخلی است، در مورد دانشمندان                 

برجسته ایرانی و خارجی به زیبایی مطالبی نگاشته شده است که باعث               

شود از این به بعد به ابزارهای ریاضی و کشفیات دانشمندان به چشم                می

های مرتبط با    به همین منوال توسعه نظریه     .  تری هم نگاه کنید      متفاوت

های مختلفی که به آن وجود        احتمال مانند نظریه ریسک و بیمه و دیدگاه       

دارد بخشی از محتوای این کتاب را تشکیل داده است که به تعمیق نگاه                

بر پشت جلد این کتاب متن      (.  9۷۷ص  )کند   خواننده به موضوع کمک می  

 :زیر نوشته شده است

تاریخ احتمال، بیان مجمل داستان رویارویی آدمیان با مفهومی سرکش،            

فریبنده، و مسحور کننده است که از دورترین زمانها ریاضیدانان را در                

های کارکرد آن به چالش کشیده اما در         بندی قوانین و اصول زمینه     صورت

همه ادوار، بشر با هر مقدار اندوخته ذهنی در این زمینه، آن را در دانشها،               

بینی، خواه علمی و خواه وهمی،        سرگرمیها، و انواع گوناگون روشهای آینده

این کتاب، مختصری از سیر تحوالت این مفهوم و             .  به کار برده است    

چیستی بسترهای رشد و نمو آن، و دستاوردهای ارزشمند دانشوران در              

طول دوره های مختلف تاریخی در انواع زمینه های حضور آن را به تصویر              

نیاز از آنها    کشد، دستاوردهایی که امروزه هیچ رشته علمی خود را بی           می

 .شود روز بر دامنه و قوت کاربرد آنها افزوده می به داند، در حالی که روز نمی

فصل سه قسمت زیر را پوشش        99صفحه در     49۵کتاب تاریخ احتمال در  

 :توسط انتشارات مبتکران به چاپ رسیده است 9211داده است و در سال 

 در آمدی بر ریاضیات پیش از قرن هفدهم: قسمت اول 

 ظهور احتمال: قسمت دوم 

 به سوی انسجام: نظریه احتمال: قسمت سوم 

  رحیم تحمودوند، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا 
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با توجه به عدم امکان برگزاری جلسات انجمن بمه صمورت حضموری،        

در .  به صورت مجازی برگزار گمردیمد   9211جلسه هیات مدیره در بهار 

 .این جلسه درباره موضوعات زیر بحث و تصمیم گیری شد

 

  مباحث کلی ممطمرح      9211درباره فعالیت های انجمن در سال

 .شد

    موضوع ارجاع متقاضیان پروانه اکچوئری از سمت بیمه ممرکمزی

 .به انجمن مورد بحث قرار گرفت

          برنامه پیشنهادی انجمن برای برگزاری دوره همای آمموزش و

آزمون های اکچوئری با جزئیات مطرح شد و کلیت برنامه ممورد  

 .تصویب قرار گرفت

     موضوع امکان برگزاری مجمع و کنفرانس دو ساالنه انجممن در

های احتمالی آن ممطمرح      تابستان به شیوه  یرحضوری و مزیت

 .شد اما جزئیات بحث به جلسه بعدی موکول شد

 

 

 

 

هما بمرای      های اجتماعی مربوط به اکچوئری پیرو اعالن قبلی در شبکه

برگزاری وبینارهای مفید، دو جلسه در اردیبهشت ماه برگزار گردید کمه    

رود با همت اعضای محترم انجمن بر تعداد این وبینارها در آینده  امید می

سهولت در دسترسی به اینترنت و مشغله روزانمه دوسمتمان      .  افزوده شود

 . باعث شد تا این وبینارها در زمانی از شب برگزار شود

در نخستین وبینار، که بیشتر با هدف امکان انجام چنین فمعمالمیمتمی        

ترتیب داده شده بود، به موضوع نرم افزارهای تحلیل داده و ممبماحمث          

های زیادی نیز در ابتدا و برای  با این حال بحث.  مرتبط با آن پرداخته شد

در این وبینار دربماره ممبماحمث زیمر          .  ورود به بحث نرم افزار مطرح شد

 :مطالبی ارائه شد

 دو مفهوم مهم در مطالعات علمی 

 های تاریخی توسعه و تحول آمار دوره 

 ای از آمار یا یک علم جدید توسعه ،انشعابی از آمار: علم داده 

 چند نرم افزار مناسب برای تحلیل داده 

های خود را درباره وبمیمنمار       پس از ارائه مطالب شرکت کنندگان دیدگاه

 .مطرح کردند

همای   دومین وبینار در اواخر اردیبهشت ماه با مشارکمت گمروه آمموزش       

کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا و سخنمرانمی آقمای دکمتمر          

در این و بینار مرور اجمالی بر انمواع    .  شیبانی، ریاست انجمن، برگزار شد

گمیمر    های هر یک و مشکالتی که گریمبمان   های بازنشستگی، ویژگی طرح

 . آنهاست پرداخته شد

 

همای مشمارکمت       و طمرح (  DB) های مزایای معین  به طور خاص به طرح

هایی که وجوه اشتراک و افتراقی با این دو دارند  و سایر طرح(  DC)معین 

 .پرداخته شد

هایی در ارتباط بما مموضموع       در پایان نیز شرکت کنندگان به طرح سوال

 .وبینار پرداختند و سخنران با ارائه توضیحات تکمیلی به آنها پاسخ دادند

 

 جلسه انجمن

 شماره تاریخ روز هفته تکان

 ۵2 11اردیبهشت  22 سه شنبه سامانه ادوب کانکت

 شده تای برگزار  وبینار

 طخناان تاریخ تکان

 رحیم محمودوند  11اردیبهشت  33 سامانه ادوب کانکت

 صابر شیبانی  11اردیبهشت  31 سامانه ادوب کانکت

 باطمه واشقانی بااهانی، خباناته انجمن 
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فرض کنید متغیر   .  ای دارای دو محصول بیمه  یرعمر است        شرکت بیمه 

نشان داده می شوند دارای توزیع        X2و    X1خسارت این دو محصول که با       

 :پارتو به صورت زیر باشند

P(Xi<x)=(1-x-b)I[1,)(x)   ,  i=1,2 

اگر دو متغیر فو  وابستگی داشته باشند و نوع وابستگی آنها را بتوان به                

را به  X2و  X1بندی کرد، توزیع توام  مدل وسیله مفصل گامبل با پارامتر 

شویم که مفصل گامبل در این مسئله به صورت            یادآور می .  دست آورید 

 :زیر است

C(u1,u2)=exp(-((-ln(u1))+(-ln(u2)))1/)     ,   

 :به صورت زیر است Zو  X ،Yتابع احتمال توام متغیرهای تصادفی 

 :بنابراین داریم

 

 (proportional)تناسبی  -الف

 

 

  

 

 

 (marginal principle)ای  حاشیه -ب
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  شعله نعمت نژاد، موسسه آموزش عالی بیمه اکو 

   2تای تخصصی اکچوئری شماره  پاسخ سوال 

z y x f(x,y,z) 

92 92 22 2.92 

22 22 32 2.92 

92 22 32 2.22 

22 22 2 2.22 

42- 42 92 2.32 

 اخبار دانشگاتی

۰۲ VaR0.60 (x)      

۰۲      VaR0.60 (y)      

۰۲ VaR0.60 (z)      

۰۲ VaR0.60 (x+y)      

۰۲ VaR0.60 (x+z)      

۰۲ VaR0.60 (y+z)      

۰۲ VaR0.60 (x+y+z)      

0 =00(/00-00) km(x)      

04  =00(00(/00-00)) km(y)      

54  =00(00(/40-00)) km(z)      

   9تای تخصصی اکچوئری شماره  سوال 

54=00(00/00 ) kp(x)      

0024=00(00/00) kp(y)      

0024=00(00/00) kp(z)      
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ای    سنجی در ایران و جهان، آشنایمی بما مسمائمل حمرفمه             خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیم

برای نیل به اهداف فو  و پربارتر شدن خبرنماممه، از     .  شود سنجی و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یکدیگر در پایان هر فصل منتشر می بیم

به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قمالمب فمایمل ورد یما                .  شود فکری همه عالقمندان به گرمی استقبال می همکاری و هم

  :فرآیند همکاری به صورت زیر است. نویس، به صورت خوانا، تهیه نموده و برای ما ارسال کنید دست

 فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

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

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

 شود مطالب دریافت شده، بازگردانده نمی. 

 

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

 

 های مرتبط با بیمه و مالی های تخصصی در حوزه ها و سخنرانی ها، کارگاه ها، نشست رسانی درباره همایش اطالع 

 (ای، مباحث مربوط به صنعت بیمه و بازارهای مالی و  مباحث آئین نامهاستانداردها، ای،  های حرفه آزمون)ای  مسائل حرفه... 

 ( های محاسباتی  های آموزشی، نرم افزار و بسته گزینی، مقاله واژه)ئل آموزشی  مسا 

 های مرتبط معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزه 

 ای های علمی و حرفه معرفی سایر انجمن 

 معرفی کتاب 

قابل ذکر است که خبرنامه ممکن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره، برخی از مطالب دریافت                           

 .های بعدی منتشر کند شده را در شماره
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