نشريه الكترونيكي

دو هــفتـهنـامــه
عـلـمـي ،حرفهاي
اطـــالعرســـانــي
_______ ____________
_

شماره  /85نيمه دوم مرداد 79

مدير مسئول:
عليرضا محمدعلي

دبير اجرايي:
مهدي مالئي

روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

www.irc.ac.ir
tazehayebimeh@.irc.ac.ir

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 85نيمه دوم مرداد ]79

فهرست
یکند 2.....................................................................................
.1ناظربیمهایرانکارکردهاراباخدماتبرخطآسانم 
اندپی5.....................................................
اس 
مهایدرگزارشجدید 
.2تحولدربازاربیمهاتکائیتوسطاوارقبهاداربی 
خسارتهایناشیازحوادثطبیعیبه55میلیارددالررسید7....................................................................................

.3
.5دیدگاه:بیمهواینترنتاشیاء 11.................................................................................................................................
.5ای.او.ان:رسانههایاجتماعیریسکشهرتشرکتهارادوبرابرکردهاست15........................................................
.6بهبودنرخبیمههایتجاریدرجهانتوسطرشتهاموال 11..........................................................................................
.7چگونهاقتصادمشارکتیبهبیمهشکلجدیدیبخشیدهاست 21..................................................................................













 1روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 85نيمه دوم مرداد ]79

 .1ناظر بیمه ایران کارکردها را با خدمات برخط آسان میکند
ناظربیمهایران،بیمهمرکزیج.ا.ایران()CIIدرنظرداردتاطیفوسیعیازخدماتبرخطبهمشتریاندر
آیندهاینزدیکارائهدهد.اینمطلبرارئیسشورایعالیبیمه،غالمرضاسلیمانیعنوانکرد.

بهگزارشایشاانشورنیوزوبهنقلازتهرانتایمز:سیستمبیمهمرکزیدرمدیریت،نظارتوشبکهفروش
کهبهسنهابشهرتدارد،زیرساختیبرایخدماتبرخطارائهمیدهد.

توسعهسنهاببخشعمدهایازمشکالتبخشنظارتو

رئیسکلبیمهمرکزیهمچنیناظهارداشت:
خدماتراحلمیکند.

اطالعاتدقیقودسترسیبهاطالعات،اثرعمدهایبرصنعتبیمهکشورداشتهاست.

ویدرادامهافزود:
فنآوریراسرعتبخشیمزیراتعلل
مابایدتحولدرحوزه 

سلیمانیدرسخنانخوداشارهنمود«:
میتواندماراازجهانعقبنگهدارد».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسنیوز،آگوست2112
نکته:
سامانهسنهابدرابتدا برایکنترلعملیاتبیمهاجباریشکلگرفتامابهتدریجبراینظارتآنالینبر
طراحیوپیادهسازی

عملکردشرکتهایبیمهوشبکهفروشصنعتبیمهموردبهرهبرداریقرارگرفت.

سیستم سنهاب با هدف تجمیع اطالعات و فراهم آوردن امکان نظارت و هدایت شرکتهای بیمه و
مدنظرقرارگرفتوحاصلاینبهرهبرداریبهبودوضعیتآمارواطالعاتشرکتهایبیمه

صنعتبیمه
وسهولتدسترسیاطالعاتعملکردیصنعتبیمهبراینظارتبیشتروتکمیلحلقهدولتالکترونیک
دروزارتاموراقتصادیوداراییبود.
براساسبرنامهجامعتوسعهتجارتالکترونیک،بیمهمرکزیجمهوریاسالمیایرانبهمنظورتسهیلدر
انجامعملیاتبیمهالکترونیکی،نسبتبهبررسی،مطالعهوسیاستگذاریروشارائهخدماتنوینبیمهای

در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدام به راه اندازی سنهاب (سامانه نظارت و هدایت
الکترونیکی بیمه) کرد .ایجاد و یکپارچه سازی سامانههای اطالعات مدیریت و عملیاتی یکی از
اولویتهایراهبردیوزارتاموراقتصادیوداراییبود.بههمینمنظورتسهیلتبادلاطالعاتبااتصال

ارتباطیدستگاههایمرتبطومکانیزاسیونفرآیندهایاداریوعملیاتیسازمانازجمله

بهسامانههای
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اهدافراهبردیاینسامانهقرارگرفت.
انجامتکالیفقانونیبیمهمرکزیبرایتهیهسامانهجامعنظارتیبهجهتسهولتدسترسیبهآمارو
اطالعاتعملکردیشرکتهایبیمهواشرافاطالعاتیبهصنعتبیمهصورتگرفت.اینسامانهازنظر

شرکتهایبیمه،تمرکزاطالعاتمهم

برونسازمانیامکانارائهخدماتارزشافزودهبهبیمهگذارانو
ودادههایموردنیازبهوزارتاموراقتصادیو

واساسیصنعتبیمهدربیمهمرکزیوارائهگزارشها

داراییوهمچنینتغذیهاطالعاتیسامانهیکپارچهاطالعاتاقتصادیکشوربادادههایصنعتبیمهرا

میسرکردهاست.
اینسامانهازنظر درونسازمانینیزتغییراتاساسیدرعملکردبیمهمرکزیایجادکردهاستکهاز
حذفتبادلکاغذیاطالعاتبینشرکتهایبیمهوبیمه

میتوانبهمواردیشامل:
جملهاینتغییرات  
مرکزی ،مکانیزه کردن فرآیند صدور صورتحسابهای اتکایی ،مکانیزه کردن فرایندهای اتکایی
اجباری ،مکانیزه شدن فرایندهای اتکایی اختیاری ،ایجاد کد منحصر بفرد برای هر بیمهنامه ،الحاقیه،
پروندهخسارتیوخسارتپرداختشدهدرسطحصنعتبیمه،استانداردسازیدادههادرسطحصنعت

گذاریها،تنظیم


بیمهودرونسازمان،سهولتدسترسیبهآمارواطالعاتشفافوصحیحدرسیاست
اجرایی،ارائهوضعیتهرشرکتبیمهبهمدیرعاملشرکتمبتنیبردادههای

نامههای
مقرراتوآیین 

عملیاتیآنشرکتنسبتبهسایرشرکتها،تعبیهداشبوردمدیریتیبرایمدیرانارشد،ازوضعیتصنعت
بیمهوبرقراریامکاناستعالمصحتبیمهنامهبرایمردمازطریقپرتالبیمهمرکزیاشارهکرد.

کاربردسنهابدرزیربخشهایسازمانیبیمهمرکزی
هاییازسازمانراکهبهنوعینیازبهاطالعاتصنعتبیمهبرایانجامفعالیتها


سامانهسنهابهمهبخش
پسازراهاندازیسامانهسنهاب،ادارهکل

ووظایفخوددارند،تحتپوششاطالعاتیقراردادهاست.
اتکایی اجباری ،برای انجام فرایند دریافت بردور ،کنترل بردور و صدور صورتحسابهای اتکایی
میکند .
اجباریدررشتههایمختلفبرایکلیهشرکتهایبیمهازاینسامانهاستفاده 

بهصورتوضعیتعملیاتیکموسسهبیمهکهاطالعاتگوناگونمرتبطباعملیاتبیمهایاتکائی
میشود.
اتکائیارسالمیگردد،بردروگفته 

بیمهگر
یمهگرواگذارندهتنظیموبرای 
توسطب 
نظارتفنیبرایانجامامورنظارتفنیبرعملکردشرکتهایبیمهونظارتبررعایتقوانینومقررات

صورتمیگیرد .

سویشرکتهایبیمهازطریقسنهاب

نامههایبیمهمرکزیاز
هاوآیین 


ایوبخشنامه

بیمه
اداره کل اتکاییاختیاری،با استفاده از این سامانه،فرایندهایمدیریتریسک،تشکیلسبدریسک،
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نگهداری و مدیریت انواع قراردادهای اتکایی واگذاری و قبولی ،کنترل صورتحسابهای واصله و
میدهد .
صدورصورتحسابهایمربوطبهقراردادهایاتکاییراانجام 

همچنینادارهکلنظارتبرنمایندگانوکارگزارانبیمهجهتدسترسیبهاطالعاتشعب،نمایندگانو
میکند.
کارگزارانوکنترلعملکردآنهاازاینسامانهاستفاده 
باتوجهبهاینکهصنعتبیمهدردهههایگذشتهبامشکلآمارواطالعاتناقصوگاهنادرسترنج

میکندو
ازیوتکمیلسامانهسنهابدرمسیراطالعرسانیشفافبهبیمهگذارانحرکت 

راهاند
میبرد .

میبرند .تمامی مراحل خریداری ،ثبت و تمدید
شرکتهای بیمه نیز از این شفافیت اطالعات سود  

میتوانند از طریق این سامانه آخرین
میشود و بیمه گذاران  
نامهها از طریق الکترونیکی انجام  
بیمه 

اطالعات مربوط به بیمهنامههای خود را به آسانی رصد کنند و در خصوص تمدید ،فسخ قرارداد و
تکمیلسبدبیمهایخودتصمیمگیریواقدامکنند.

نظارتآنالیندربیمهمرکزی
بهمنظورتوسعه سامانه سنهابدرزماندولتیازدهم،فازشناساییشاخصهاینظارتیبیمهمرکزی
آغاز و پس ازبررسیهایبه عملآمده،شاخصهاینظارتمالی ،فنی،شبکهفروش ورسیدگیبه
شکایاتنهاییشد .

تهیه شاخصهای نظارتی با هدف نظارت دقیق ،سامانههای ثبت اطالعات قبول شدگان آزمون جامع
نمایندگی،ثبتاطالعاتشبکهفروش،ثبتناممتقاضیانارزیابیخسارت،رسیدگیبهشکایاتوزیر
سیستمهاینظارتمالی،اتکاییاختیاری،خودرووارتباطسامانهسنهابباسیستممکاتباتدیدگاهدر

سامانهسنهابطراحیوراهاندازیشد.
ازطریقاینسامانه،بیمهمرکزیبهعنوانمرکزمیانیبهصورتآنالینبهاطالعاتناجادسترسییافتهو
میتوانندازطریقشمارهپالکیاشماره  VINخودروودریافتاطالعاتپشتوروی
شرکتهایبیمه 

کارت خودرو ،مبلغ تخلفات خودرو و کروکیهای تصادفات و تخلفات رانندگی و نمرات منفی و
اصالتگواهینامهرااستعالمکنند.سرویسساهانیزسامانهاحرازهویتاشخاصنیزازدیگرامکاناتاین
میآیدکهدرراستایگسترشتعاملسیستماتیکسازمانیونیازصنعتبیمهبهاحراز
سامانهبهشمار  
هویتاشخاصطراحیشد.
سامانهسنهابنقشمهمیدرتحققبندهای11و 22اقتصادمقاومتیدرصنعتبزرگومهمبیمهکشور
است.
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 .2تحول در بازار بیمه اتکائی توسط اوارق بهادار بیمهای در گزارش جدید
اساندپی 
اوراقبهاداربیمهای،بازاربیمهاتکائیجهانرامتحولساختهاست.اینمطلبیاستکهشرکتجهانی

کائیآموختهاندتاباسرمایهثالث

چگونهبیمهگرانات

بندیاساندپی1درگزارشاخیرخودباعنوان«


رتبه
نیازهایخودرابرآوردهسازند»اعالمنمود.
کهاجازهمیدهدتاسرمایهشخصثالثواردبخش

دراینگزارشآمدهاست:اوراقبهادارسازیبیمه2
بیمهاتکائیگردد،اثرشگرفیبرفضایحوادثطبیعیفاجعهبارگذاشتهاست.

درپیپیداکردنجایگاهخوددررشتههایحوادثوبیمهاتکائیزندگیاست،اما

هماکنون،اینظرفیت

سرمایهگذارانزماننیازدارندتابهاینواقعیتدستپیداکنند.

درخبرینیزازاکسپریم،اشارهشدهاستکهاخیراًنمایندگانلویدزطیپیمایشیکهتوسطانجمنبازار

لویدز ( 3)LMAانجام شد ،اعالم کردند که بسیار عالقمند به استفاده از ظرفیت اوراق بهادار بیمهای
( 5)ILSبه عنوان یک ابزار باثبات در بازار اتکائی هستند .این پیمایش که از  25مدیر ارشد از
هایلویدزانگلستانتهیهشدهاست،نشانمیدهدکهبیشازدوسومافراد،چارچوباوراق


نمایندگی
ایانگلستانرادرماههایآتیبهکارخواهندبست.ایندرحالیاستکهشرکتاسکور

بهاداربیمه
فرانسه به عنوان اولین بیمهگر اتکائی ،از نظام اوراق بهادار بیمهای انگلستان برای انتشار اوارق قرضه
درژوئنسالجاریمیالدیبهرهبردارینمودهاست.

حوادث5
شناختهمیشود

سرمایههمگرا»6

ساندپیآمدهاست:آنچهامروزباعنوان«
دربخشدیگریازگزارشا 
رامیتوان دربیمه اتکائی وثیقهای 7بهکاربست،اما ابزارهاییماننداوراققرضهحوادثفاجعهبار و

نیزنقشیدراینوضعیتبازیمیکنند.

اوراقسایدکار2
هایبیرویهدر


هاونرخ
ایننوعظرفیتهایعمدهسببمحدودکردنافزایش 
قیمت

اندپیمیافزاید:


اس
تمدیدهایبیمهاتکائیژانویه2112شد.

1. S&P Global Ratings
2. Insurance-linked securitization
3. Lloyd’s Market Association
4. Insurance-linked security
5. Catastrophe bond
6. Convergence capital
7. Collateralized reinsurance
8. Sidecar
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یکی از دغدغههای این نوع سرمایه همگرا آن است که این نوع ظرفیت میتواند در صورت بروز
خسارت هایبزرگ،ناتوانباشداما اینگزارش تأکیدداردکه فراوانی تأمین سرمایه موجود پس از

ایندغدغهرامنتفیمیکند.

خسارتهایسال،2117

اساندپی اضافه میکند« :حتی خسارتهای فاجعهبار طبیعی سال  ،2117عالقه سرمایهگذاران برای

بهرهبرداری از ابزارهای مختلفی که تحت عناوینی مانند سرمایه جایگزین یا همگرا ارائه میشوند ،را

کاهشندادهاست».
بسیاریازناظرانبراینباوربودند،سرمایهگذارانیکهطی

دراینگزارشهمچنیناعالمشدهاست«:
هایبروزحوادثخفیف،واردبازارشدند،ممکناستبراثربازدهمنفیسرمایهدچارهراسشوند.


سال
مایهپسازطوفانهایسال2117

اما،ماشاهدبودیمکههیچنوعفرارسرمایهایبراثربازدهمنفیسر

اتفاقنیفتاد».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاواینجاواینجاراکلیکنمایید.
اساندپی،بیزینسانشورنس،اینتلیجنتاینشورر،آگوست2112
منبع :
نکته:
اهمیتاوراقبهاداربیمهایبهاندازهایبودکهرئیسکلبیمهمرکزیایراندرنخستیننشستخودبا
ازراهانداریاوراقبهاداربیمهایباهمکاریپژوهشکدهبیمه

برنامههایخود
اصحابرسانه،درتشریح 
خبردادوگفت":درحالطراحی اوراق ریسک بیمه برای عرضهدربازارسرمایه هستیمکهبا انتشار
یمها هستیمو
یسکهادرزمانتحر 

یندهای نزدیک شاهدمزیتاین ر
یمهای دربازارسرمایه درآ 
اوراقب 
یتوانند از سود مناسبی برخوردار شوند.به عالوه با انتشار اوراق
از سوی دیگر خریداران این اوراق م 
یمهاباتوزیعریسکبینمردموفعاالنبازارسرمایه،خنثیخواهد
یمهایدربورس،بخشیازتحر 
بهادارب 
شد".
پیرامون تقارب صنعت بیمه با بازارهای سرمایه ،بسیار سخن به میان آمدهاست .چنین تقاربی از طریق
شیوههای متعددی حاصل گشته که برخی از آنها در این حیطه موفقتر عمل کردهاند .اوراق بهادار

بهعنوانیکیازموفقترینابزارهایانتقالریسکبیمهبهبازارسرمایه،نقشبسزایی

مرتبطبابیمه()ILS
غیرعمروبیمهعمرتاپایانسال2112

اند؛بطوریکهحجممعامالتاوراقبیمه


درایجاداینتقاربداشته
هایبیمهایاز


،ریسک
عالوهبراوراقبهادارابیمهای()ILS

بهترتیببرابربودبا 13و 25میلیارددالر.
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طریق ابزارهای دیگری نیز در بازارهای سرمایه عرضه شدهاند .یکی از قدیمیترین این ابزارها،
هااوراقسایدکارمیباشند.باپایانسال 2112شاهد


وجدیدترینآن
ضمانتهایزیانصنعتی()ILW

بودهایم؛ به این ترتیب که بانیهای جدیدی وارد بازار شدهاند ،ریسکهای
رشد چشمگیر بازار   ILS
سازیشدهاند،طیفخریداراناوراق


هایبسیاریبطوردقیقمدل

اند،ریسک

عاملهشده
جدیدیقابلم
حتیباوجودبحرانمالیاخیر،رشدوتوسعهاینبازارمتوقفنشد.

ترشدهاست


گسترده
هایبیمهایباافزایشفشاربرروی


مفهوماوراقبهادارسازیریسک
میدهد
البتهمرورکلیبازارنشان  
هایبیمهیعمروغیرعمراز


وافزایشنیازبهمدیریتسرمایهدربخش
بازاربیمهیاتکایی(غیرعمر)

،اوراققرضهبالیای

مهمترینشکلاوراقبهادارمرتبطبابیمه()ILS
اواسطدههی1111شکلگرفت .

باشندکهیکیازعواملاصلیظهورآنهاتاثیراتشدیدتوفاناندرودرسال 1112بر


آمیزمی

فاجعه
یاتکاییاموالمیباشد.


رویبیمه
بانیها)
گراناتکاییوشرکتها( 


گران،بیمه

یبالیاازبیمه

اوراقبالیابهمنظورتسهیلانتقالریسکبیمه
یمههای
بهسرمایهگذارانطراحیگشتند.یکیدیگرازاهدافطراحیایناوارقاینبودکهدرکنارب 

هارادربرابرریسکزیانهایمالیناشیازبالیایطبیعیعظیمپوششدهند.اولین


اتکاییسنتی،بانی
یبالیاتوسطشرکتملیبیمهیکلمبوسواقعدراوهایودرسال1115منتشرشد.ازآنبه


اوراققرضه
بعد،بازارایناوراقرشدیکنواختیراطیسالهای 1112 – 2111داشت؛ یعنی سالیانه  1تا  2میلیارد

حمله به مرکز تجارت جهانی در نیو یورک حجم انتشارها به باالی  2میلیارد دالر
دالر انتشار و سپس با  
درسالافزایشیافت.درسال2116بارخدادتوفانکاترینابازهمشاهدرشد2برابریانتشارایناوراق
بودیم؛یعنیحدود5میلیارددالردرسالودرسال2117بارشد51درصدیبه7میلیارددالردرسال
حجمانتشارهابهعلتنرمیبازاربیمهاتکایی

افزایشیافتکهدرنوعخودچشمگیربود.درسال2112
برابربا 2.7میلیارددالربود .پس از آن این اوراق با رونق و اقبال بیشتر به صورت ابزاری کارآمد در
شآفرینیکردهاندواینروندکماکانادامهدارد.
کهایبیمهاینق 
انتقالریس 

 .3خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی به  54میلیارد دالر رسید
کارگزار جهانی بیمه و اتکائی ،ایاوان 1در گزارش اخیر خود عنوان کرد که خسارتهای ناشی از
میلیاردآنتوسطبیمهگرانو

حوادثطبیعیدرنیمهاولسال 2112به 55میلیارددالررسیدکهتنها 21

1. AON
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بخشاتکائیپوششدادهشد.
این گزارش که توسط گروه ایمپکت فورکستینگ 1شرکت ایاون  -مسئول توسعه مدل حوادث
شدهاست،اشارهمیکندکهخسارتهایاقتصادی 55میلیارددالریناشیازحوادث

فاجعهبار -تهیه

طبیعینیمهاول 65،2112درصدکمترازمتوسط 11سالگذشتهیعنی 125میلیارددالرو 52درصد
هایبیمهشده21،


درهمینحال،خسارت
کمترازمتوسط 12سالگذشتهیعنی 27میلیارددالراست.
میلیارددالرتخمینزدهشدکه 51درصدکمترازمتوسط 11سالگذشتهیعنی 35میلیارددالرو11
درصدکمترازمتوسط12سالگذشتهیعنی26میلیارددالربودهاست.
حوادث طبیعی در نیمه اول  ،2112جان  2153نفر را گرفت که از سال  1126تاکنون ،کمترین رقم
ثبتشدهبودهاستوبهطورمعناداریکمترازمتوسطبلندمدت()1121-2117یعنی36هزارو571نفر

،سیل،مرگبارترینخطرگزارششدهکهعلتمرگ212نفر

درسهماههاول2112

گزارششدهاست.
بودهاست.
دربخش دیگری از اینگزارشآمده است که خشکسالیوموجهوای گرمدر شمالاروپاونیز
سوزیهای جنگلی در شمال کالیفرنیا و یونان بسیار گسترده بوده است .این گزارش میافزاید:


آتش
ایازاروپایشمالیمیتواندبهخسارتیبالغبر 5میلیارددالر


هایعمده

سالیدربخش

استمرارخشک
برسدکهکشاورزانآلمانیبهتنهاییباخسارتهایاقتصادیبالغبر2/1میلیارددالرمواجهخواهندشد.

خشک سالی،کشاورزیدراسترالیاوآمریکایمرکزیرانیزنشانهرفتهاستوموجگرماتاکنونسبب

فوت151نفردرژاپنوکرهجنوبیشدهاست.
آتشسوزی کالیفرنیا نیز بهعنوان پرخسارتترین آتشسوزی ثبت شده است که در حدود 1711

نفرراکشتهوخسارتبیمهایدرحدود1میلیارددالربرجایگذاشتهاست.در

ساختمانراتخریبو7
یونانومنطقهشرقآفریقا،مرگبارترینحادثهآتشسوزیاروپاازسال 1111ثبتشدهاستکه12

نفررابهکاممرگکشاندوسببتخریب 115ساختمانوخسارتبه 751ساختماندیگرگردید.در
سوئدنیزآتشسوزیعظیم111میلیوندالرخسارتدرپیداشت.

مههای
درژاپننیزسیلوگلوالیورانشزمین 231،کشتهو 51هزارخانهراویراننمود .انجمنبی 
اموالومسئولیت 2ژاپناعالمکردهاستکهتاکنون 52،هزارخسارتپرداختهشدهاستکهارزشی
معادل711میلیوندالردارد.
1. Impact Forecasting
2. General Insurance Association
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سیلدرآریزونا،وشرقآمریکاونیجریه،شرقروسیه،هندودیگرکشورهایآسیایجنوبشرقی
سیلهایفصلیدر
هایعمدهایراسببشدهاست .


مانندمیانمار،الئوس،کامبوجوفیلیپین،خسارت
چین،خسارتاقتصادیبالغبریکمیلیارددالردرپیداشتهاست.
هایقابلتوجهیبهبرخیکشورهایحوضه


خسارت
همچنین،گردبادهاییعظیمیمانندگردباردماریا 1
همچنینزلزلهدرایرانواندونزینیزسبببروزخسارتهایی

غربیاقیانوسآرامبهبارآوردهاست.
جزئیشدهاست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاواینجاراکلیکنمایید.
اکسپریموریانشورنس،آگوست2112

منبع:
نکته:
میدهدبدینترتیب
براساسآمارمنتشرشدهاز53نوعبالیایطبیعیدرجهان33،نوعآندرایرانرخ 
شود،درنتیجهیکیازفعالیتهایبرجستهدولتیازدهم

ایرانجزء11کشوربالخیزجهانمحسوب  
می
تالشبرایارتقاسهمبیمهدرجبرانخسارتهایواردهبهسرمایهملیازطریقتدوین،پیگیریوبهنتیجه
رساندن ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی با تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسالمی
است .صندوقبیمهحوادثطبیعیدومینتکنیکمدیریتریسکدرمقابلباالیطبیعیاست،تکنیک
اولکنترلریسکبودهاستکهراههایکاهشاحتمالوقوعحوادثراموردتوجهقراردادهاست،

دنامکاناتمالیبرایجبرانخسارتهاوبازسازی

تکنیکدومنیزکهروشپیشبینیوفراهمآور
میآید به نام روش تامین مالی ریسک است .در روش دوم تنها هدف،
موارد آسیب پذیر به حساب  
کمکبهآسیبدیدگاننیستبلکهکاهشبارمالیدولتوارتقاتواناییافرادبرای بازگشتبهشرایط
قبلازحادثهطبیعیاست.اینصندوقازملزوماتتوسعهپایداردرکشورهاخصوصاًکشورهاییکهبا
حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند ،بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل مدلهای جبران
خسارتدرپنجکشورترکیه،زالندنو،ژاپن،آلمان،سوئیسکهازکشورهایزلزلهخیزدرقارههای

میدهدکهدرتماماینکشورهاصندوقحوادثطبیعیفاجعهآمیزتاسیس 
مختلفجهانهستندنشان  
جبرانخسارتهایناشیازبالیایطبیعی

شدهاستکهباهدف مقابلهباآثارویرانگرحوادثطبیعیو
فعالیتکنند.

1. Maria Typhoon
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 .5دیدگاه :بیمه و اینترنت اشیاء
1
شایدحتیفانتزیمحسوبمیشودکهدر

،یکایدهآیندهنگریو 

برایبسیاریمفهوم«خانههوشمند»

طورخودکارهنگامخوابخاموشمیشوند،ترموستاتخانهباگوشیتلفن

طورمثال،چراغ 
هابه


آن،به
هایامنیتیمیتواندبهشمانشاندهندکهدرخانهشماازهزارانکیلومتر


شودودوربین

همراهکنترلمی
ا،همانطورکهمیدانیم،مادردورانجنینیاینترنتاشیاء(2)IoTبهسر

ترچهاتفاقیمیافتد.ام

آن 
طرف

شودوبهزودیمشتریانمزایایامنیتشخصی


تریواردبازارمی

طورعمده،ابزارهایپیشرفته
میبریم .
به

شرکتهایبیمهپیشرونهتنهاتوانبالقوه

تروایمنیمنزلمطلوبتریراتجربهخواهندنمود.


پیشرفته
کاهش خسارتهای غیرحوادث فاجعهبار را شناختهاند ،بلکه در حال ارائه تخفیف برای خانههای
هااستفادهمیکنند،هستند.


آوری

هوشمندبهعنوانمشوقیبرایمشتریانیکهازاینفن
آوریهایقدرتمندوتوانبالقوهآنهابرایکاهشیاپیشگیریازخطراتمهمی


بیاییدبهبرخیازاینفن
مانندآب،آتشوسرقتنگاهیبیندازیم:
تعدادبیشماریازمالکینمنازلاحساسنمیکنندکهنیازیبه

 )1محصوالت پیشرفته امنیت منزل:
بسیاریازابزارهایاینترنتاشیاء،قابلیتهایخود-نظارتیپایه

اما ،
رصدمنزلشاندربرابرسرقتباشد .

را به عنوان مزایای ثانویه دارا هستند .از دوربین فیلمبرداری ثبت فیلم  25 x  7تا قفل قابل کنترل و
راغهای روشنایی حساس به حرکت ،اینها ابزارهایی هستند که مالکین منزل از قابلیتهای امنیتی
چ 
مندمیشوند.


شدهدرآنبهره

تعبیه
بهطورسنتی،محصوالتبیمهایمربوطبهنشتیتنهابریکنقطهمتمرکزبودهاست

 )2ردیابی نشتی:3
کهبسیاریازاینابزارهانسبتبهقیمتشان،

ی 
است
مانندزیرظرفشویییامخزنآبگرم.ایندرحال 

توانازمنظربرنامهنویسی،کاهشخسارتتوسطاینابزارهاراتأیید


سختیمی

مزیتباالییدارندامابه
کرد ،زیرا تا حد زیادی جای نشتی به محل سنسور مرتبط است .در عینحال ،اشکال جدیدی از
ردیابهاینشتیواردبازارشدهاند کهکلخانهرارصدمیکندودارایسنسورهایجریانآبدر

لولههای اصلی یا دستگاههای سبکی که روی کف اتاق کار گذاشته میشوند ،هستند .عالوه بر این،

بسیاریازاینابزارها،نیازبهنصبحرفهای

چندینابزارقطعآبوبرقنیزبهبازارعرضهشدهاست.
1. Smart home
2. Internet of Things
3. Leak detection
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دارند؛اماا ینقابلیترادارندکهبهطورخودکارآبورودیبهلولهاصلیمنزلراباکمتریننشتیوبر
اساسالگویکارکردغیرمتعارفکهشناساییمیکنند،قطعکنند.اگریکخانهبهطورخودکار به

ترکیدگی لوله یا توالت خراب عکسالعمل نشان دهد ،خسارتهای آبی ممکن است تا حد زیادی
کاهشیابد.
آژیرهایحساسبهآتش،زندگیبسیاریرانجات

 )3آژیرهای متصل ،هشیار و حساس به دود:
داده است اما طراحی اصلی آن با هدف هشدار به ساکنین نسبت به آتشسوزی است تا قادر باشند
هیچگزینهای

متأسفانه،اگرهیچکسدرخانهنباشدتاآژیرخطررابشنود،

بهسرعتازمنزلخارجشوند.

وجودنداردکهآتشراپیشازرسیدنبهیکخسارتکلیمتوقفکرد.امانسلجدیدآژیرهایخطر
نهتنهامیتواندبهمالک

کهدرکنارآژیرخطرتعبیهشدهوسیگنالارسالمیکند -

متصلوهشیار - 1
منزل پیام بفرستد بلکه قادر است به فرد یا مرکزی که میتواند نیروهای کمکی برای اطفای حریق
گیریخسارتهارا کاهش


طورچشم
تصوراینکه ابزارهایمتصل ایمنی ،به

بفرستد،نیز هشداردهد .
میدهند،زیاددورازذهننیست.

ها،بهبودتصاعدیآنهانسبتبهدستگاههایامنیتیقبلیاستکهاین


توجهتمامیاینپیشرفت

وجهجالب
سبب میشود بتوان یک تحلیل اکچوئرال و دلیل نظارتی برای تخفیفهای بیشتر ارائه داد .اما این
پیشرفتهاهنوزدراولراههستند...

دستگاههای متصل تنها بهخاطر اینکه هوشمند هستند ،خاص محسوب نمیشوند بلکه به خاطر داشتن

صرفهتراستکهبسیاریرابه
دتروبه 

هایقدرتمن


بودنوانجامپردازش
قابلیتاشتراکگذاریوابری2

فکر استفاده از آنها انداخته است .به همین سبب ،حجم قابلتوجهی از نوآوریها در فضای تجزیه و
آوری هستندکهتقریباًباقطعیتمیتوانگفتبرکاهش


اندوتنهاچندفن

وجودآمده
تحلیلدادهها  3
به

خسارتاثرقابلتوجهیمیگذارندکهعبارتنداز:

هرچهاطالعاتیکهمیتواندرزمانواقعیتحلیلنمود،بیشترباشد،چه

 )1تحلیل در زمان واقعی:5
از چند سنسور یا دستگاه یا حتی سوابق دادهها ،دقت شناسایی زودهنگام وضعیت خطرآفرین بیشتر
1. Connected alarms and listener
2. Cloud
3. Data analytics
4. Real-time analytics
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سوزیباشدامامیتواندبهدلیل

برایمثال،افزایشسریعدمایسنسورممکناستنشانهی 
آتش

میشود.

هایدماییمیتواندوضعیتنرمالوغیرنرمالرابه


ردیابیبلندمدتداده
نورمستقیمخورشیدنیزباشد.
مانشاندهد.شایدحتیسنسورهایجریانآب،تشخیصدهندکهآبزیادیدرجریاناستمانندآب
دوشحماماماهنگامیکهدادههایمربوطب هسنسورشناورباسیستمآژیربررسیشودومعلومشودکه

تنظیمشدهاست،بهطورقطعمیتوان

کسیدرخانهنیستزیراآژیرخطررویحالت«بیرونازخانه»
گفتکهیکیازلولههایخانهترکیدهاست.

دستگاههای متصل ،عکسالعمل خودکار مناسبی از خود نشان

 )2منطق عکسالعمل خودکار :1
مالکینمنزلقادرخواهندبودتادرصورتشناساییموقعیتهایاضطراری،اقداماتالزمرابه

میدهند.

برایمثال،هنگامیکهآژیرخطربهصدادرمیآید،اقداماتذیلبایدصورت

طورمنظمبهعملآورند.
پذیرد:الف)یکعکستوسطهردوربینثبتکنیدودمایهرسنسوردرخانهرابررسیکنید؛ب)
دادههارابهتمامیاعضایخانوادهکهدرمنزلهستند،ایمیلیاپیامکنیدوازآنهابخواهیدصحتوسقم

آنراتشخیصدهند؛ج)اگرطی 61ثانیههیچنوعپاسخیدریافتنکردید،اینپیامرابهفردیامرکز
ثالث برای اقدام ارسال نمایید .خودکارسازی با دخالت انسانی میتواند عکسالعمل دقیقتر و
اثربخشتریبههمراهداشتهباشد.

 )3تحلیل پیشگویانه :2در نهایت ،بهترین راه کاهش خسارتها ،پیشگیری از بروز مشکل پیش از
رخداداست .دراینجاستکهبهتوانپردازشباالیینیازاستوپیشازهرچیز،بایدرضایتمشتریان
هایخروجیفراوانیراتولیدمیکنندو


هایمتصل،داده
هایشانراکسبنمود .
خانه
یلداده 

برایتحل
ها،میتواندمراحلاولیهمشکلرابرایمانشاندهد.


تناوباینداده
سببپیشبینیعملکردمیشوند.

برایمثال،سیستم HVAC3یاهمانگرمایش،تهویهوتهویهمطبوع،کاهشجریانهوادرتابستانرا
شرکتهای بیمه بسیار

نشان میدهد که میتواند نشاندهنده مشکل در سیستم گرمایش گازی باشد .
عالقمند هستند تا از عملکرد  HVACپیش از رسیدن زمستان اطمینان حاصل نمایند تا از ریسک
یخزدگی لولهها جلوگیری نمایند .عالوه بر این ،مانند فنآوری تلهماتیک 5و بیمه خودرو ،به یقین

1. Automated response logic
2. Predictive analytics
3. Heating, Ventilating and Air Conditioning
4. Telematics
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طورقطعهموارهرابطهایبینمالکینبااحتیاطو


توانگفتکهرفتارمشتریبایدتحلیلشود،زیرابه

می
کاهشخسارتوجوددارد.
هایفوق،درحالتکاملاست،امااینقابلیتهایهوشمندوپیشرفته،


کهپیشرفتدردستگاه

درحالی
ها،پیشرفتهترشوند،وابستگیبهپیشگیری


آوری

هرچهفن
ایجادنمودهاند.

انقالبیدرالگوهایخسارت 1
ازخسارتدررابطهبارفتارانسانیکاهشمییابد.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسثاتلیدرشیپ،آگوست2112
نکته:
مرکزپژوهشهای مجلسشورای اسالمی درگزارشی بهبررسی موضوعاینترنت

یهای نوین 
دفترفناور 
اشیادرایرانپرداختهوتاکیدکردهکهحفظامنیت،بزرگترینچالشاینترنتاشیادرایرانخواهدبود.
ایندفتردرگزارشخودمتذکرشده،دردنیایکسبوکارمدرن،دسترسیبهاطالعاتبیشتروبهتربه
منزلهکنترلبهترآیندهاست.
یشود.
دراختیار داشتن اطالعات در مورد تولید محصوالت و خدمات منجر به تسهیل زندگی بشر م 
اینترنت اشیا نیز براساسهمین هدفیعنی دریافت ،ثبتوارسالاطالعاتبرای استفاده،تحلیل وبهبود
محصوالتوخدماتودرنهایتاستفادهکاربران،مطرحشدهوتوسعهیافتهاست.
انسانهارادرمدیریت وپردازشاطالعاتافزایش دهد.این فناوری برای
یتواند توانایی  
اینترنت اشیا م 
یتهایبسیارزیادیبرخورداراست.
وکسبوکارانسانهاازظرف 

ایجادتحولدرصنایع،سبکزندگی
یمعناست وچنین بستری درنهایت بهافزایش
بهدادههاب 

در دنیای مبتنی براینترنت اشیا عدمدسترسی 
ارتباطبامصرفکنندگانکاالو

کارآیی نیروهای کارمنجرخواهدشد.ازسوی دیگر امکانبرقراری 
هزینههای زنجیره تولید و
ینهسازی  
خدمات بهمنظور ارائهراهکارهای بهتربرمبنای نیازهای آنها به به 
یشود.
عرضهکاالوخدماتمنجرم 
یهایمطرحدرموردامنیتوحریمشخصیرانیزهموارهدرنظرداشت.با
بااینحالالزماستنگران 
افزایش تعدادابزارهاووسایل متصلبهاینترنت ،امکانحملهبهآنهاافزایش خواهدیافت ودرچنین
1. Loss model
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شرایطیایجادتعادلنسبیمیانتأمینامنیتواستفادهازابزارهاوامکاناتاینترنتاشیابهیکضرورت
تبدیلخواهدشد.
میتواناز
دربابامنیت،باتوجهبهتنوعکاربردوکارکردمحصوالتمختلف،موارد بسیارمتعددیرا 
مصادیق بالقوه مشکالت امنیتی در آی او تی (  ) IOTدانستامامواردی کهبیش از سایرین دارای
میتوانندوجودداشتهباشندبهشرح
میباشندوبهنوعیبصورتعامدرعمدهاینمحصوالت  
اهمیت  
میباشد:
زیر 


ماننددوربینهایمداربستهایکهبهدرستیتنظیم

در دسترس همگان قرار گرفتن دستگاهها:

میتوانندبهآنهادسترسیداشتهباشند.
نشدهودیگراننیز 


دربیشتردستگاهها،زمانوانرژیموردنیاز توسط تولید کننده

آسیب پذیری در برابر هکرها :

راههایجلوگیریازنفوذصرفنشدهاست.
حفرههایامنیتیو 
برایایمنسازیدربرابر 


کمبود دانش شرکتهای تولیدکننده برای ایمن سازی :باتوجهبهرشدسریعتولیداین

محصوالتوایجادشرکتهایجدیددراینحوزه،بیشترتولیدکنندگانحتیدانشموردنیازبرای
ایمنسازیدستگاههاراندارد.



بایددرامنیتاپلیکیشنهاونرم

نبود بستر مناسب برای ایمن سازی :اضافهبرمواردیکه  
می

افزارهادرنظرگرفتهشود،بستراستفادهدستگاههانیزمانندشبکهارتباطیآنهادارایمشکالتامنیتی

میباشد.

طیماههایاخیردرحالایجادسرویسی جدیدبهنام  Orbitجهت

شرکتکالدفلیر() CloudFlare
ایجاد ارتباط امن بین سرورهای شرکتهای سازنده به دستگاهها میباشد تا دستگاهها بدون مشکل
باتوجهبهتعدادزیاددستگاهها،آپدیتآنهاچالشبزرگیبودهکهایمننبودناینبستر

آپدیتگردند.
میآورد.بااستفادهازاینسرویستولید
فرصترابرایارسالاسکریپتهایآلودهبرایهکرهافراهم 

کنندگانبهصورتهمزمانامکانآپدیتمیلیونهادستگاهراخواهندداشت.البتههنوزسرویسمورد

نظربهصورتکاملعرضهنشدهولیاینموردنشاندهندهتمایلشرکتهایفعالدرحوزهامنیتبرای

میبایدمنتظرظهورکسبو
باایناوصافدرسالهایآتی 

میباشد.
دهدار 
ورودبهاینبازاربزرگوآین 
کارهایجدیدیباشیمکهبهطورتخصصیدرحوزهامنیتاینترنتاشیافعالیتمینمایند.
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 .4ای.او.ان :رسانههای اجتماعی ریسک شهرت شرکتها را دو برابر کرده است
رخدادهایمربوطبهشهرتمانندحمالت سایبریدارایاثریمستقیمبرقیمتسهامدارد.اینمطلبی
اواننشانمیدهد.اینمطالعهکهباعنوان«ریسک

استکهیافتههایمطالعهجدیدپنتلندآنالتیکس 1
وای

شهرت2درعصرسایبری»2112ارائهشدهاست،بهبررسی125موردرویدادمربوطبهشهرتطیدهه
سالراتحلیلمینماید.


پردازدکهاثراتآنبرارزشسهامیکشرکتطییک

گذشتهمی
این گزارش نشان میدهد که از زمان ورود شبکهها و رسانههای اجتماعی ،اثر رخدادهای مربوط به
شهرت بر قیمت سهام دوبرابر شده است .در صورت بروز یک بحران از این قبیل ،اندازه شرکت و
مقبولیتزیادآن،هیچاثریبرازدسترفتنارزشسهامآننداشتهاست.
راندی نورنز ،3مدیر مشتریان بنگاه در ایاوان میگوید« :اگرچه آگاهی و ابزارهای مدیریت ریسک،
ریسکشهرتبهعنواندغدغهاصلیمدیرانشرکتیمحسوبمیشود.طی11

پیشرفتنمودهاست،اما
دوساالنهجهانیمدیریتریسکایاوان

باالترینرتبههادرپیمایش

سالگذشته،ریسکشهرتیکیاز
شرکتهایپیشرفتهکهازیکچارچوبریسک

ویادامهمیدهد«:

رابهخوداختصاصدادهاست».
کنند،نهتنهارخدادهایشهرترابهترردیابیمیکنند،بلکهاغلب،ارزش [سهام]در


استواراستفادهمی
بینیمیکنند».


زمانپسازحادثهرانیزپیش
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که شرکتها ممکن است  21درصد بر ارزش خود بیفزایند یا 31

درصد آن را از دست بدهند و همه این موارد ،به آمادگی دربرابر ریسک شهرت و رفتار مدیریتی،
بالفاصلهبعدازوقوعیکبحرانبستگیدارد.
اینمطالعه،محرک هایکلیدیجبرانموفقنسبتبهیکرخدادشهرتراشناسایینمودهاستکه

عبارتنداز:
 .1ارتباطاتمربوطبهبحرانشهرتبایدسریعوجهانیباشد.
 .2درکصداقتوشفافیت،ضروریاست.
 .3مسئولیتاجتماعیفعال،حیاتیاست.
5
آوریهایجدیدمانندرباتیک،هوشمصنوعیو

،مدیرپتلندآنالتیکسمیگوید «:
فن

دکتردبراپرتی

1. Pentland Analytics
2. Reputation risk
3. Randy Norenes
4. Deborah Pretty
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هایفنآوری،ریسک


پیشرفت
بیونیکیاخالقیتشناساییطبیعت 1همگینیازمندمراقبتمستمردارد.

تروارزانترشدهاست».


تر،سریع

شهرتراباالبردهاستزیراخبرپراکنیبینمردمآسان
اولینبارتوسطپرتیدرسالهای 1113و 2111صورت

هابرارزشسهام 


تحقیقاصلیاثراتبحران
مطالعهبهبررسیتوانمتفاوتشرکتهابرایجبراندرصورتبروزبحرانو

پذیرفتهبود.همچنین،این
نیزاثرشهرتدرصورتعدموجودخسارتبدنیپرداختهاست.درویرایش 2112اینمطالعه،توجه
ایبهرشدرسانههایاجتماعیواثرارزشدرحمالتسایبریشدهاست.


ویژه
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ایاوان،آگوست2112
منبع :
نکته:
اگر برند ،وجهه درونی یک شرکت است ،شهرت وجهه بیرونی آن است .بنابراین ،ریسکهایی که
کنترلاثراتمالیشهرتآسیبدیده

کنندمیتوانندازهرجاییباشند.


هاراتهدیدمی

شهرتشرکت
شرکتبرایهیاتمدیرهکارسختیاستوبراساسگزارشیموسومبه«ریسکآسیا»ایناثراتحتیاز
اتآبوهواییزمینیاحمالتسایبریمخربتراست.

تغییر
هایدیگرمیتواندبدتروبدترشود.درگزارشمذکور،


دلیلاتصالبهریسک

تخریبشهرتشرکتبه
راجزوریسکیرتبهبندی

شرکتکنندگاندریکنظرسنجی«آسیبواردشدهبهشهرت/برندشرکت»

هایزیستمحیطی،ناآرامیاجتماعیونقضقوانیندارد.


یسک
کردهاندکهبیشترینارتباطرابار

به عالوه ،شرکتها بهطور فزایندهای بر اساس داراییهای ناملموس ارزشگذاری میشوند .کاهش
هایمرتبطباشهرتشرکت،کانونمیزگرداخیریدرمدرسهکسبوکار  INSEADبودکه


ریسک
آوردتادرمورداینموضوعوچگونگیحفاظتشرکتهادر

کارشناسانودانشگاهیانراگردهم
برابرآسیبشهرتتبادلنظرکنند.

ارزش شهرت
هادرحفاظتخودعلیهآسیبهایشهرتباآنمواجهند،تعیینکمیتآناست.


اولینمانعیکهشرکت
شهرتمثلبرندیکمفهومکیفیاست.امااعتمادآفرینیمثلارزشبرندکاریضروریاست.موسسه
 S&Pریسکشهرترابهفاکتورهایارزیابیمدیریتریسکبنگاهیخودافزودهاست.لیزاسولودره،
1. Bionics
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ازمدیرانگروه RLمعتقداستمدیریتریسکشهرتیعنیهممجوزقانونیفعالیتیکشرکتو
هممجوزاجتماعیآنبرایرشدونوآوری.

توانایی یک بنگاه برای اعتمادآفرینی دوباره بعد از حوادث مخرب به شدت تحت تاثیر بحران مالی
مدیرهشرکتها


اینیعنیهیات
طورفزایندهایدرحالظهورهستند.


هایشهرتبه

جهانیبودهوریسک
باید چارچوبهای ریسک شهرت را برای حفاظت از شهرت خود ایجاد کنند .مشکل این است که
دهندسازمانهایخودراباشرایطکمیبسنجند.

هاعالوهبرآنترجیح 
می

هیات 
مدیره


اولویتها
سولودرهبرایغلبهبراینمشکل،تجربهخودرادرمشارکتبایکموسسهمالیجهانیودخالتدادن
صفحهازریسکهاییبودکهباید

هیاتمدیرهدراینموضوعبهاشتراکگذاشت.گزارشاوشامل131

ریسکاصلیکهبرایشرکتها

ازآنهااجتنابشود ،امااووتیمشتالشکردنداینتعدادرابه 31
موانعقانونیایجادمیکنند،کاهشدهند.


منظورسازگاریبیشترریسکبامیزانتحملشرکتها،یکتیمدیگرمتشکلازرهبریکاربردی


به
ایشکلگرفتتاریسکهاینوظهوررادرنظرداشتهباشد.سولودرههمچنینبهایننکته


چندوظیفه
توجهکردهکهسازمانبایددرموردهریکاز31ریسکموجودموقعیتواحدیداشتهباشدتاارتباط
سولودرهچارچوبالزمرابرایتعریفومدیریتریسکهای

مناسبیباذینفعانکلیدیبرقرارشود.

شهرتمطابقزیرمشخصکردهاست:
 .1شناساییریسک
ارزیابیریسکهایشهرت

.2
بندیریسکهایشهرت


اولویت
.3
 .5کاهشریسک
 .5سنجشعملکردشهرت
سنجش ریسک
میگویدشرکتاوبااین
ساراگوری)، (Sara Goriمدیرریسکشهرتشرکتبیمهآکسا ) (AXA
هایقانونیرفتارمیکند.


موضوعمثلهرریسکدیگریمانندریسکاعتبار،نقدینگی،بازاریاریسک
اینشرکتمثلرویکردسولودره،ابتداریسکهایشهرتبالقوهراشناساییوسپسآنهاراارزیابیو
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بندیمیکند.


اولویت

کدامریسکهاپتانسیلآنرادارندکهتاثیریمنفیبرشهرت

سازمانبایداینسوالرامطرحکندکه«
بهعنوانمثال،اگریکمشترینظریرا
یکشرکتداشتهباشند؟میزانتحملریسکماچقدراست؟» 
درموردسازمانبهصورتعمومیمنتشرکندوبگوید«منشرکت  xرادوستدارمیاازآنمتنفرم»
ریسک شهرت مورد توجه قرار خواهد گرفت ،اما چنین ریسکی قابل تحمل است؛ درحالیکه
ریسکهایناشیازفسادداخلشرکتقابلتحملنیستند .شرکت آکسا هر ریسک را با یک چراغ

کندکهبهترتیبنشاندهندهریسکباال،متوسطوکم


سبزمقایسهمی
رنگهایقرمز،زردو
راهنماییو 
بهعنوانمثال،میتواندر

شودشرکتدریابدریسکهایشهرتبالقوهکدامند.

هستند .اینباعث 
می
نظر گرفت چه تعداد مدیر یا کارمند ساالنه شرکت را ترک میکنند .سپس آنها به پیشگیری روی
آورندتامشکلراریشهایحلکنند .توصیه گوری ایناستکهمسائلمربوطبهشهرت،براساس


می
هااولویتبندیشود.


هابرایمقابلهباریسک

شرکت
توانایی

سنجش میزان آسیب شهرت
هایکیفیبهریسکهایکمیچالشکلیدیاست.مسالهشهرتیک


تالشبرایتبدیلکردنریسک
شرکتمی تواندبایکفاجعهعملیاتیشروعشودکهشهرتیکشرکترابهمدتچندماهیاحتی

چندسالخدشهدارکند .برطرفکردنمشکلیکهدررابطهباشهرتیکشرکتبهوجودآمدهکار

غیرممکنینیست.

،مراحلیراکهکمیتهبینالمللیالمپیکبعدازیک

گیلسهیالری،استادمدرسهکسبوکارINSEAD

داندواینمراحلرااینگونه


هایشهرتموثرمی

گیریطیکرده،برایمقابلهباآسیب

رسواییرشوه
معذرتخواهیفوری،بازخواستوتنبیهعوامل،اصالحمشکل .البتهپیشگیریبهتر

خالصهکردهاست:
میرسیم که منبع هر آسیبی که به شهرت یک شرکت وارد
از درمان است .در نهایت به این نتیجه  
شود،وجودفرهنگیاستکهامکانچنینواقعهایراایجادکردهاست.


می

پیشنهاد گوری این است که یک منبع اطالعاتی ریسک در فرهنگ شرکتها ایجاد شود تا
چارچوبهایی برای تسهیل اطالعرسانی به موقع تضمین شوند .این موضوع باید توسط سطوح باالی

سازماناجراییشود.
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 .6بهبود نرخ بیمههای تجاری در جهان توسط رشته اموال
یافتههای یک گزارش اخیر نشان میدهد که قیمتهای بیمه تجاری در جهان به افزایش خود ادامه

هادررشتههایاموالبودهاست.اینمطلبی


دهندودلیلاصلیآننیزبیشتربهعلتبهبوددرقیمت

می
هایبیمهتجاریدرسهماهه

دهدومیافزاید :
قیمت


نشانمی
استکهاندکسمارشازبازاربیمهجهان1
دومسال2112برایسهدورهمتوالیافزایشیافتهاست.
تأثیرخسارتهایحوادث


هایاموالبودهوهمچنانتحت

هایبیمهدررشته
اینرشداساساًبهدلیلقیمت
هایمالیوحرفهای2است.


هادررشته

وافزایش
فاجعهبارسال2117

همچنین،درسهماهاخیر

بهطورجهانی،قیمتبیمهاموال،بهطورمتوسط2/3،درصدافزایشداشتهاست.

هایمالیوحرفهایبهطورمتوسط 3/3درصدافزایشازخودنشاندادهاست.


،قیمترشته
سال2112
درعوض،قیمتبخشحوادث،بهطورمتوسط،شاهدکاهش1/5درصدیبودهاست.
دربیشترمناطقجهان،افزایشقیمت گزارششدهاستکهبهطورمتوسط استرالیابیشترینافزایشرا

شاهدبودهاستاماقارهاروپاوآسیا،کاهشدرقیمتهاراتجربهنمودند.

دینکلیشورا،3رئیسمعامالت جهانیمارشاظهارمیدارد« :بهطورکلی قیمتهادر تمامیرشتهها،
ثباتداشتهاندوظرفیتبازارهمچنانباالاست».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:برموداانشورنس،آگوست2112
نکته:
یمههایاموالیک شاخصهاصلی ازبیمه خسارتاستوازجملهمهمترین ووسیعترین انواعبیمه به
ب 
میآید.باتوجهبهاینکه این نوعازبیمه متوجهاموالمختلفبیمه گذاراست،تنوعبسیاری در
شمار  
یرمجموعههایخوددارد؛بهطوری کهمتمایز وشمارشکردنآنانکاری دشواراست.دردیدگاه

ز
میآید چرا کهبا
حقوقی بحثراجع به تعهداتطرفین بیمه از جمله مهمترین مباحث آن بهحساب  
شناساییوبررسیتعهداتووظایفطرفینوضمانتاجرایناشیازنقضآن،مسئولیتحقوقیطرفین
میشود.
بیمهمشخص 
1. Marsh’s Global Insurance Market Index
2. Financial and professional lines
3. Dean Klisura
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میشوند،شروععملیات بیمه ای بهمفهومرایج کنونی آنبا
بیمه اموالقدیمی ترین نوعبیمه محسوب  
یمههابهبیمهگذاردربرابر
یمههایاموالیعنیبیمهآتشسوزیبودهاست.ایننوعازب 
یکیازمهمترینب 
میشود،
یمههادنبال 
یانهایناشیازعیب،نقضیافقداناموالتامینمیدهد.هدفیکهدرایننوعازب 
ز 
آناستکهخساراتواردهبهاموالبیمهگذارجبرانشود.
اما پرسشاصلی دراین میان آناستکهمقصودازمالچیست ویا بهعبارتی دیگر چهنوعاموالی را
یمههاقرارداد.مالدراصطالحاتاقتصادی وحقوقی بهچیزی گفته
میتوانتحتپوششاین نوعازب 

میشود.بنابراین مالدراصطالح
میشودکهارزشدادوستدداردودربرابرآنپولیا مالدیگر داده  

حقوقی بهچیزی گفته میشودکهدارای ارزشاقتصادی است.پسهرآنچهازاین شرایط برخوردار
میتواندموضوعقراردادبیمهاموالشود.
باشد 
میتوان گفت که مهمترین آنها
میشود اما به طور کلی  
با این تعریف گستردگی بیمه اموال نمایان  
عبارتندازبیمه حملونقلیا باربری ،بیمه بدنهاتومبیل ،بیمه کاال،بیمه آتشسوزی ،بیمه کشتی ،بیمه
محصوالت کشاورزی ،بیمه هواپیما ،بیمه دام ،بیمه کامپیوتر ،بیمه سرقت ،بیمه اعتبار و بیمه تضمین
هستند.
یکیازاصولبیمهدرقراردادهایبیمهازجملهبیمهاموال،اصلنفعبیمهایاست.منظورازنفعبیمهای
میکند،باید نفعی دربیمه داشتهباشد.
بیمهگر خودقراردادی رامنعقد  
آناستکهبیمه گذاری کهبا 
میکننداما
بیمهگران،مالیا شیئی رابیمه  
میشودکه 
هرچندکهازقراردادهای بیمه اینگونه دریافت  
میشودشخصمالکیا مسئولآنمالی استکهدر
واقعیت آناستکهدرقراردادبیمه ،آنچهبیمه  
میشودنهخودمالوکاال.
صورتخسارتدیدنیاازبینرفتنآن،متضرر 
پسدراصلنفعبیمهایایجادیکرابطهصحیحوقانونیبینمالوبیمهگذاربسیارحائزاهمیتاستو
میشودچراکهشخصی کههیچگونه رابطهحقوقی بامال
تنهادرچنین شرایطی قراردادمناسبی منعقد  
نداردهیچگاهبهعنوانبیمهگذارشناختهنمیشود.
بیمهگرواردعملشده
هدفنهاییبیمهگذارازانعقادقراردادبیمهآناستکهدرصورتتحققخطر ،
و جبران خسارت کند البته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمه گذار به تمامی وظایف و
بیمهگرعملکندوتااینتعهداتبهخوبیاجرانشود،جبرانخسارتازسوی
تعهداتخویشدرقبال 
بیمهگرمنتفیخواهدبودویاجبرانآنبهصورتکاملمحققنمیشود.
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پس هرگاهبیمه گذارتعهداتخویش رابهصورتکاملودرستانجامداد،درصورتبروزحادثه
یمهنامهوقراردادمنعقدشده،
یمهگذارعملکندوطبقب 
بیمهگر نیز بایستی بهتعهداتخویش درقبالب 

جبرانخسارتکند.
یمههای اموال پرداخت نقدی زیان وارده است .اگر ارزش قانونی
شایعترین شیوه جبران خسارت در ب 
یشبینی شدهباشد،خسارتقابلپرداختازمبلغبیمه شدهتجاوزنمی کند
یمهنامهپ 
موردبیمه شدهدرب 
یمهگرنمی تواندازتعهد خودخسارتبیشتری را
مبلغباحقبیمه دریافتی مطابقتداردوب 

چراکهاین 
یشبینینشدهباشد،براساسقیمتموردبیمهشدهدرزمانوقوعحادثه
یمهنامهپ 
بپردازد.امااگرمبلغدرب 
یمهگرمتعهدبهپرداختخسارتاست.
ب 
بیمهگر محدودبهخسارتواقعی خواهدبودومبلغ
در هردوشرایط حداکثرمبلغپرداختشدهتوسط 
یتواندبیشتر از خسارتواقعی باشد .یکی دیگر از روشجبرانخسارتنیز جایگزینی یا
دریافتی نم 
تعمیرموردبیمهشدهاست.

 .7چگونه اقتصاد مشارکتی به بیمه شکل جدیدی بخشیده است
اقتصاد مشارکتی ،1نظام اقتصادی است که مبتنی بر بهرهبرداری از فنآوری برای به اشتراکگذاری
مشارکتکنندگان در اقتصاد مشارکتی از آن بهره

داراییها یا خدمات بین افراد و سازمانها است .

هایاقتصادیبههمراهداشتهباشد.


صرفهنسبتبهدیگرنظام

ایمنعطفوبه

تواندگزینه

برند،زیرامی

می
بهاینترتیب،اقتصادمشارکتی،کاالوخدماترابهکسانیکهدسترسیبهآنندارند،ارائهمیدهد.

کهبزرگترین

سریعتراکنشهایمشتری-به-مشتری2

کهتاچهحدشبکه


ایدربارهاین

هایگسترده

بحث
عنصراقتصادمشارکتیاست،توانستهاستفرصتهایجدیدیبرایصنعتبیمهبههمراهآورد،ارائه

دیدگاهموردتوافقمیانبیمهگرانآناستکهاینبازار،بالقوه،وسیع،بارشدیسریعو

شدهاست.
درعینحال ،هنوزتوسعهنیافتهاستو ارائهبیمهدرآندشواربودهزیرادر این فضا ارائهمحصوالت

هایاشخاصوتجاریرامبهممیسازد.درآوریلسال،2112لویدزگزارشی


سنتی،مرزهایبینرشته
اشتراکگذاریمنافع:چهکسیریسکرادراقتصادمشارکتی

گذاریریسک 
ها،به


بهاشتراک
باعنوان«
بردوشمیکشد؟»منتشرکرد.


1. Sharing economy
2. Consumer-to-consumer transaction
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هایعمدهیاینگزارشعبارتاستاز:


یافته
تراکنشها،پوششدادهشوند؛

مشتریاندراقتصادمشارکتیانتظاردارندتانسبتبهریسک

1
،دارایدیدگاههایمتضادینسبتبهفردمسئولاینپوششهستند؛

 -مشتریانوبسترهایمشارکتی

بالقوهوجوددارندکهدرصورتپوششبیمهای،

نخوردهقابلتوجهیازصاحبانسهام 2


بازاردست
آمادهمشارکتهستند.
نمودهوباهمکاریباصنعتبیمه
بسترهایباسابقهدراقتصادمشارکتی،برنامههایمدیریتریسکایجاد 

ترکهقسمتعمدهایازاقتصادمشارکتیرانیزتشکیل


برایبسترهایکوچک
بهتوسعهآنهامیپردازند.

میدهند ،مدیریت ریسک ،جزء مراحل اولیه توسعه محسوب میشود .صنعت بیمه ،نقش مهمی در

هابازیمیکند.اینمطالعه،باهدفترویجو

حمایتازاینبسترهادرتمامیمراحلرشدوتکاملآن
توسعه گفتگوبینبسترهاو بیمهگرانانجامشده استوبر اساسمطالعه پیشین ،تالشداردتا بهطور
کهدرچهفضایی،بیمهمیتواندبهرشد


سیستماتیکاقتصادمشارکتیراتحلیلنمودهتادرکیازاین
اقتصادمشارکتیکمککند،ارائهدهد.همچنین،اینمطالعه،افقجغرافیاییاقتصادمشارکتیرانیزدور

ازذهننداشتهاست.
مطالعه مذکور توسط شرکت لویدز ،بازار جهانی بیمه تخصصی و اتکائی ،انجام پذیرفته و شرکت
اینمطالعه،بررسیگستردهایازادبیات

دلویت3نیزالگوهاینوظهوربیمهرادرآنبررسینمودهاست.
تجاریوپژوهشیدراینزمینهرابهانجامرساندهاستودرآناز 2527مشتریدرایاالتمتحده،
چین،آلمان،فرانسهوانگلستانواماراتپیمایشبهعملآوردهاست.درعینحال،از21متخصصدر
زمینهیتخصصیخودمصاحبهنمودهویکپرسشنامهکهکامالًدربستربرخطتهیهوارائهشدهبود،

ترتیب داده است و در نهایت ،دو کارگاه برای نمایندگانی از بسترهای اقتصاد مشارکتی ،متخصصین
نوآوریوفعاالنبیمهبرگزارینمودهاست.
داده های مربوط به پیمایش مشتریان در این گزارش ،بخش تکمیلی گزارش پیشین لویدز محسوب

دورهزمانیوپرسشهامتفاوتبودهاست.

نمیشود،زیرانمونه،

هدفازاینگزارشبهشرحذیلاعالمشدهاست:

1. Sharing platform
2. Sharer
3. Deloitte
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کارهایبیمهایکاهشآنهابرایبسترهایاقتصادمشارکتی؛


هایکلیدیوراه

بررسیاجمالیریسک
 کمکبهبازاربیمهبرایدرکبهتراینبخشازاقتصادوتأکیدبرنیازبهارائهمحصوالتجدیدهایعمدهبرایتوسعهمحصولدراینبازارجدید.


ایبرایآنونیزوجودفرصت

بیمه
بهطورخالصه،اینپژوهشدریافتهاست:
بهاشتراکگذاریدرحالگسترشاست:طیسهسالگذشته،درحدود 511میلیوننفردرایاالت
متحده،چین،آلمان،فرانسه،انگلستانوامارات،باهدفدستیابیبهسود،دارایی/اموالیاخدماتبه
میلیوننفردراینبازارهاازآناستفادهنمودهاند.

اشتراکگذاشتهاند؛درهمیندورهزمانی،بیشاز621

 درحالحاضر ،تعدادی ازبسترها ،مکانیسمهاییبرای پوششکاربران ،تدارکدیدهاندمانندبیمهوطرحهایضمانت.برایکاربراناینکهاینپوششتوسطبستراشتراکیتأمینشودیاخیر،

تراکنش 1
هامحسوبمیشود.


یکیازگزینه
 مرور اجمالی بازار نشان میدهد که تعداد فزایندهای از بسترهای اقتصاد مشارکتی به کاربرانشان،ارهانشانمیدهدکهطی

ایارائهمیدهندکهبهصورتخودکاردرهرتراکنشتعبیهشدهاست.آم


بیمه
درصدازافرادبزرگسالیکهدراقتصادمشارکتیخدماتومحصولارائهدادهاند،از

سهسالگذشته57،
طریقصدورخودکاربیمه،تراکنشآنهاپوششدادهشدهاست.

برانمنزل،یکبیمهنامهساختمانیا


درصدازسهم
 ازمیانفروشندگانخدماتوداراییمشترک37،دارانخودرو،یکبیمهنامه


درصدازسهم
قبلیخودرابروزنمودهاندو 51

نامه 
اموالخریدارییابیمه 

نامهپیشینخودرابروزکردهاند.


جدیدخودروخریدارییابیمه
عالوهبراین،تحلیللویدزازپیمایشمشتریان،نشانمیدهدکهتقاضایبیمهدرمیانچهارگروه

هایتوسعهمحصولبرایبیمهگرانوکارگزاران


ها،فرصت

اینگروه
خاصازمشتریانبیشتربودهاست.
دهندگانخدماتایجادمینماید.


ودیگرارائه
 همچنین ،این مطالعه چندین الگوی نوظهور از بیمه اقتصاد مشارکتی شناسایی نموده است؛ برخی،ترکیبنمودهاندوبرخیدیگر،پوششیپویا3

کبیمهنامهثابت2

عناصرپوششهایتجاریباسابقهرادری

دهندکهبراساسریسکمربوطه،درنوسانبودهومبتنیبرشرایطتغییرمیکند.


ارائهمی

1. Transaction-embedded insurance
2. Static policy
3. Dynamic coverage
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شراکتدربسترهایاقتصادمشارکتی،یککانالتوزیععمدهشکلمیدهد.توزیعازطریقبستر

مشارکتی،عالوهبرارائهفرصتیبرایکاهشاصطکاک مشتری 1درروندخریدبیمهبهروشصدور
خودکار آن در تراکنشها ،توان بالقوهی مطلوبتری برای دسترسی مشتری ،انتخاب ریسک و توان
گذاریدرمقایسهباتوزیعازطریقبازارآزادارائهمیدهد.


قیمت
هایفنآوریبیمه 2درنوآوریدرمحصوالتوخدماتاقتصادمشارکتی،پیشروهستندو


شرکت
کنند،متمرکزبودهاند.


باآنبرخوردمی
تاکنونبرروابطیکهمشتریانطیزنجیرهارزش3
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاواینجاراکلیکنمایید.
منبع:لویدزوانشورنسثاتلیدرشیپ،آگوست2112
نکته:
یستبوم ( )Eco-systemاقتصادی-اجتماعی استکه
اقتصادمشارکتی ( )Sharing Economyیک ز 
حولبهاشتراکگذاریمنابعانسانیوفیزیکیشکلگرفتهاست.اینشاملخلق،تولید،توزیع،تجارت

یشود.
استکهتوسطافرادوسازمانهاعرضهم 

ومصرفمشارکتیکاالهاوخدماتی
بامجموعهایازکسب

یبردودرحالحاضربیشتر
اقتصادمشارکتیفعالدردورانابتداییخودبهسرم 
و کارهای نوپا ( )Start-upsو خدماتی که تبادل نظیر به نظیر ( )Peer to Peerبین افراد را توسط
یشود.اقتصادمشارکتی درظرفیت کاملخود،یک سیستم جدید
یکند ،شناختهم 
تکنولوژی فراهمم 
اشتراکگذاری راباهمکاری ترکیب کرده

جنبههای زندگی ،
اقتصادی-اجتماعی استکهدرتمامی  
است.
مفاهیمی نظیر خرید جمعی ،مصرف مشترک ،مالکیت مشترک ،ارزشهای مشترک ،تعاونی ،خلق
مشترک،استفادهمجدد،توزیع مجدد،معامالتکاالی استفادهشده،نظیر بهنظیر ،اقتصادپرداختبه
میزان استفاده ( ،)Pay-as-you-use Economyتامین مالی خرد ( ،)Micro Financingرسانههای
اجتماعی (،)Social Mediaتامین مالی مردمی (،)Crowdfundingمنبعباز(،)Open Sourceدادهباز
جنبههای مختلفی از
( )Open Dataو محتوای کاربر ساخته ( )User Generated Contentهریک  
اقتصادمشارکتیرانشانمیدهند.

1. Consumer friction
2. InsurTech
3. Value chain
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اجزای اقتصاد مشارکتی
یشوند.اقتصادمشارکتیاقتصادمردماست.
مردم:مردم،درمرکزاقتصادمشارکتیوقلبآنمحسوبم 
خودشانوجامعهبزرگترمشارکت

بدانمعناستکهمردمشهروندانفعالهستندودرگروههای 

این 
هاوانجمنهاهستند


ها،سازمان

ها،شرکت

افراد،گروه
مشارکتکنندگانیکاقتصادمشارکتی،

یکنند.
م 
یشوند.مردم
وازمنافعآنبهرهمند م 

یکنند 
اشتراکگذاری مشارکتم 

کههمگی دریک سیستم بهینه 
یدکننده،
کننده،مشارکتکننده،تول 


آنهاخلق
ینکنندگان کاالوخدماتنیز باشند.
یتوانند تام 
همزمانم 
کنندههستند.
یع 
یعکنندهوبازتوز 
توز 
هاوجوامع،بهعنوانشرکتکنندگانفعالبهصورت


مردم،سازمان
تولید:دریک اقتصادمشارکتی ،
یکنند.امکانتولید
مشارکتی ،جمعی یا تعاونی کاالهاوخدماتراتولید یا درتولیدشان مشارکتم 
یهای اینترنت و شبکه ،توسعه
یخواهند تولید کنند در دسترس است .تکنولوژ 
برای کسانی که م 
یکند.تولیدمحلیبا
محصوالتوخدماترادریکشکلجمعیفراترازمرزهایجغرافیاییممکنم 
یترکاالهاو
یشود.پرینتسهبعدی،تولیدمحل 
یطزیستتمجیدم 
اثرمثبتیاحداقلاثرمنفیرویمح 
یتپذیری اجتماعی
یکند .مسئول 
بهرهوری و دسترسی را ایجاد م 
کوتاه شدن زنجیره تامین و افزایش  
پررنگ است و خدمات عمومی به صورت گروهی توسط گستره وسیعی از بازیگران در سطوح
سازمانهای اجتماعی ،کسبوکارهاودولت،

یریهها ،
اجتماعی ،خانوادگی ،دوستان،جوامعمحلی ،خ 
یکنند.
یشوندوتوسعهپیدام 
تولیدوعرضهم 
ارزش و سیستم تبادل :اقتصاد مشارکتی یک اقتصادترکیبی استکهدرآن اشکالمختلفی از تبادل،
یشود ،بلکه گستره
پاداشها و خلق ارزش وجود دارند .ارزش صرفا به صورت ارزش مالی دیده نم 

یآیندو
ازارزشهای اقتصادی ،محیطی واجتماعی بهصورتمعادلمهمهستند،بهحسابم 

یعتری 
وس 
یشوند.سیستم اقتصادمشارکتی ،واحدهای پولی جایگزین ،واحدهای پولی محلی ،بانکزمان
دنبالم 
میپذیرد .اقتصادمشارکتی برپایه پاداش
یهگذاری اجتماعی وسرمایه اجتماعی را  
(،)Timebankسرما 
یکند.این سیستم پاداشترکیبی
مادی وغیر مادی یا اجتماعی استواستفادهبهینه ازمنابعراتشویق م 
یدکننده را برای مردم امکانپذیر و به آنها برای این کار انگیزه
یتهای تول 
مشارکت کردن در فعال 
یدهد.دراقتصادمشارکتی ،ضایعات نیز دارای ارزشاستوبهآنبهعنوانمنبعی درجای نادرست
م 
یکند.
یشود.اقتصادمشارکتیضایعاترابهجاییکهبهآننیازودارایارزشاست،منتقلم 
نگاهم 
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توزیع :در یک اقتصاد مشارکتی ،منابع از طریق یک سیستم کارآمد و منصفانه در مقیاس محلی،
مدلهای مالکیت مشارکتی مانند تعاونی ،خرید
یشوند  .
منطقهای ،ملی و جهانی توزیع و بازتوزیع م 

ییها را به
جمعی و مصرف مشارکتی از امکانات یک اقتصاد مشارکتی هستند که توزیع عادالنه دارا 
یستمهای دموکراتیک
یکنند.س 
نحوی کهجامعهبهعنوانیک کلازآنهامنفعت میجوید ،تقویت م 
یاسهای جامعه
مشارکتی ،توسعه ساختارها و قوانینی که توزیع عادالنه و کارامد منابع را در تمام مق 
یشوند ویا بامنابعکسانی کهبهآنها
یسازد.منابعبالاستفادهبازتخصیص م 
امکانپذیر م 

یکند ،
تقویت م 
یگردند تا یک حلقه بسته بهینه و منصفانه ایجاد شود .بازیافت ،بازاستفاده و به
نیاز دارند ،تبادل م 
اشتراکگذاری درطولچرخهعمرمحصوالتازامکاناترایج یک اقتصادمشارکتی هستند.ضایعات

یشود و سیستم از تکنولوژی برای توزیع مجددیا مبادله
به عنوانیک منبعدرجای نادرستدیده م 
یکند.
مردم،جوامعوشرکتهااستفادهم 

ییهایخوابیده،ایجادارزشبرای
بالاستفادههایادارا 

یشود.
یعشدهیااشتراکیدیدهم 
یشودوبهعنوانمالکیتتوز 
دسترسیبرمالکیتترویجوترجیحدادهم 
تروعاقالنهترازتحمیل


مصرف،ارجح
بهعنوانمثالعضویت دریکباشگاهماشینوپرداختبهازای
یشود.
هزینهوهدردادنمنابعوبالاستفادهگذاشتنظرفیتمالکیتتلقیم 
یگیرند.خلق،
سیارهزمین:دریکاقتصادمشارکتی،مردموسیارهزمین،درقلبسیستماقتصادیقرارم 
ارزشدرهمافزایییاهارمونیبامنابعطبیعیموجودونهبهقیمتازبینرفتنکرهزمین

تولیدوتوزیع
یکند.
یتهای محیطی ترویج م 
یشود و شکوفایی زندگی بشری را در چارچوب محدود 
انجام م 
هاودولتهای


مردم،سازمان
ینههای تخریب محیط زیست ،بین 
یتپذیری محیط زیستی شاملهز 
مسئول 
یشود.
ملیتوزیعم 
کاالها و خدمات درون یک اقتصاد مشارکتی به جای اینکه طراحی شده باشند تا کهنه و بالمصرف
شدهاندتانهتنهااستفادهمجددازمنابعراترویج کنندبلکهاثرمثبتی هم
شوند،برای پایداری طراحی  
یارهمان داشته باشند .به عنوانمثال بهجای اینکه بهسادگی تاثیر منفی ازطریق کاهشکربن
روی س 
یکندکهمحیططبیعیرابهصورتمثبت
کاستهشود،یکاقتصادمشارکتیکاالهاوخدماتیراتولیدم 
یتواندیکجفتکفشورزشیباشدکهازموادبازیافتتولیدشدهو
تحتتاثیرقراردهد.یکمثالم 
یکنند.
کفشهادرمحیطزیست،گیاههارشدم 

درونشانبذرگیاهتعبیهشدهاستوبعدازتخریب

یسازد و
قدرت:یک اقتصادمشارکتی شهروندانشراهمازلحاظاقتصادی وهماجتماعی توانمندم 
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جنبهها ،متصل به یک فرآیند
یکند .هر دو این  
بازتوزیع اقتصادی و اجتماعی قدرت را امکانپذیر م 
یمگیریوسیستمحکومتیمشارکتی،باز،غیرمتمرکزودموکراتیکدرسطحمحلی،ملیوجهانی
تصم 
بومتنومند،بازبودنوبهاشتراکگذاشتنفرصتهاودسترسی بهقدرتراتسهیل

است.این زیست 
میسازدتابهقدرتوتصمیم
یکند.قدرتاشتراکیوتوزیعشدهاستوزیرساختشهروندانراقادر 
م 
یستمهایی شبیه تجارت منصفانه که پراخت منصفانه را فعال و ترویج
گیری دسترسی داشته باشند .س 
یشوند.این نوعازاقتصادازمردم
یدهند ،حمایت وترجیح دادهم 
یکنند ونابرابری وفقرراکاهشم 
م 
بهشهروندانفعالشوندودرجوامعشانوتوسعهمحیطی کهدرآنزندگی و

یکند تاتبدیل 
حمایت م 
یکنندبهشدتمشارکتکنند.
کارم 
قانونگذاری ،دموکراتیک ،عمومی وقابلدسترس
قانون مشارکتی:دریک اقتصادمشارکتی ،مکانیزم  
یشوند که
یاستها ،قوانین و استانداردها توسط یک سیستم دموکراتیک ایجاد م 

است .مقررات ،س
یاستها ،اقداماتمشارکتی رادر

یکند.قوانین وس
مشارکتانبوهدرتمامی سطوحرافعالوتشویق م 
یاستها،

یکنند .قوانین ،س
امکانپذیر و تشویق م 

میان شهروندان و درون کسب و کارها حمایت ،
یهای اجتماعی وتکیه بر
یمهها ،رتبهبند 
یرساختها سیستمی ازاعتمادبخشی راازطریق ب 

ساختارهاوز
یکنند.
سرمایهشهرتایجادم 
ارتباطات:دریک اقتصادمشارکتی ،اطالعاتودانشبهاشتراکگذاشته،بازوقابلدسترسی هستند.
برای جریان داشتن،کارایی وپایداری این سیستم اقتصادی ارتباطاتِبازِخوبمحوری هستنند.یکی از
اثراتبنیادی اقتصادمشارکتی آناستکهارتباطاتغیرمتمرکز است،دانشبهصورت گستردهقابل
یتوانند توسط افراد مختلف ،جوامع و سازمانها و به
دسترسی و به سهولت قابل دستیابی هستند و م 
روشهای گوناگون با اهداف متنوع مورد استفاده قرار گیرند .فناوری و شبکههای اجتماعی ،جریان

یکنند .این سیستم ،دسترسی راحت به
اطالعات را فعال و به اشتراکگذاری اطالعات را پشتیبانی م 
آموزش با کیفیت را توسط گستره وسیعی از خدمات متنوع به صورت خصوصی و عمومی ترویج
یکندوهمگانراقادرمیسازدتابهاطالعات،مهارتهاوابزارهاییکهبرایموفقیتنیازدارنددست
م 
پیداکنند.ترویجپیام“بیشتربهاشتراکبگذار”درقلبارتباطاتاقتصادمشارکتیقراردارد.
یکند که در آن اجتماع بزرگتر و تعالی
فرهنگ :اقتصاد مشارکتی فرهنگ “ما محور” را ترویج م 
یگیرد.سالمتی ،شادمانی ،اعتمادوپایداری خصوصیات قابلتوجههستند.به
جمعی موردتوجهقرارم 
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یگذارندمشهور،تشویق
یشود،افرادیکهبهاشتراکم 
اشتراکگذاریبهعنوانیکرفتارمثبتدیدهم 

قابلبهاشتراکگذاری ارحجوبرتراست.یک فرهنگمشارکتی،

یشوند.سبکزندگی 
وتوانمندم 
یتها درونسازی شده
یتها ،مذاهب و قوم 
ینههای اقتصادی ،جنس 
درون همه بخشها ،مناطق ،پس زم 
است .به اشتراکگذاری و مشارکت به عنوان خط زندگی حیاتی که همه گروهها را به هم متصل
وبدنههایفراملی.

تادولتهایملی

تااجتماعاتمنطقهای،

یشود:ازسطحفردیمحلی
یکند،دیدهم 
م 
یستبومجامعهمشارکتیاست.اثراتجانبیهمیشهلحاظو
بهاشتراکگذاریمنابعبخشیازاساسوز 
یتهای همکارانه
ینهترین کاربردازمنابعمبتنی برفعال 
یشوند.فرهنگکسبوکاربرمبنای به 
تجمیع م 
یگیرد.کسبوکارآگاهانه،کسبوکاراجتماعی،کسبوکارپایدار،کسبوکاراخالقی،
شکلم 
یژگیهاییکاقتصادمشارکتیهستند.

سازماناجتماعی،کسبوکاربهعنواننیروییبراینیکیازو
چشماندازبلندمدت
آینده:اقتصادمشارکتی یک سیستم اقتصادی قدرتمندوپایدار استکهحولیک  
یکند.بالحاظکردنپیامدهای
یشود وهمیشه تاثیر وعواقباعمالامروزرابرآینده لحاظم 
ساختهم 
یندهنگریوقابلیتدیدنتصویربزرگ،یکاقتصادمشارکتی،یک سیستماقتصادیپایدار
بلندمدت،آ 
یکند.تفکرسیستمی ونیاز بهیک روشسیستماتیک برای تغییر ،اساسموفقیت
وباثباتراعرضهم 
اقتصادمشارکتیاست.
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