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 .1درخواست برای بازار تبادل بیمه زندگی در ایران
برایتبادلبیمهنامهزندگی1رااعالمواظهارداشت:تشکیل

راهاندازیبازارثانویه
رئیسپژوهشکدهبیمه 
اینبازار،نقدینگیبیمهزندگیراافزایشخواهدداد.
بهگزارشایشاانشورنسریویوبهنقلازمهرنیوز،دکترصفریافزود:سهمبیمهزندگیبایدحداقل55
براساسدادههایآماریبیمهمرکزیج.ا.ایران()CIIدرحال

درصدکلپرتفویصنعتبیمهباشد .
درصدازکلبازاربیمهایرانراشاملمیشود.

حاضر،بیمهزندگی14/4
وی ،سه ایده برای توسعه بیمههای زندگی در کشور مطرح کرد« :عرضه بیمههای زندگی متصل به
هایزندگیوراهاندازیبازارثانویهاوراقبیمهزندگی


گذاری،اوراقبهادارریسک

هایسرمایه

یونیت
است».
فردبیمهگذاردرطولمدتقراردادخودبهجایرجوعبهشرکتبیمهبرایفسخقراردادیا

ویافزود:
بازخریدآنمی تواندبدونتحملزیانبهبازارثانویهمبادلهاوراقبیمهزندگیمراجعهکردهوآنرابا

سودمناسبوباقیمتروزبازاربهفروشرساند.
دکترغالمرضاسلیمانی،رئیسکلبیمهمرکزینیزدرسخنرانیخوددرسمیناراخیربیمهزندگی،رشد
بیمهزندگیدرکشورراتشریحنمود.ویاشارهکردکهدرسال،2511تنهاسهشرکتبیمهدربخش
یداد.امادرحالحاضر،
بیمهزندگیفعالبودندکهبیشاز 25درصدازکلپرتفویآنهاراتشکیلم 
شرکتوجودداردکهبابیمهزندگیکارمیکنندکهازاینمیان،چهارشرکت،کسبوکاربیمه

 15
درصددرکلپرتفویخودگذراندهاند.

زندگیخودراازمرز55
بیمه مرکزی ج.ا.ایران که بر اساس چشمانداز طرح جامع توسعه ششم ،عالقمند به افزایش سهم بیمه
درصداست،درحالجداسازیفعالیتهایبیمهزندگیوغیرزندگیدر

زندگیدرکلصنعتبه 55
اندازیوتأسیسشرکتهایخاصبیمهزندگی


گرانبودهودرحالتالشبرایترویجوراه

میانبیمه
است.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشاانشورنسنیوز،سپتامبر2512

1 Secondary exchange for the trading of life insurance policies
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نکته:
به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سپرده گذاران و صاحبان منابع مالی ،ترجیح دادند که برای
کسب سود بیشتر بانکی ،به بازارهای مختلف از جمله سرمایه گذاری در صندوقهایسرمایه گذاری،
خریداوراقخزانهوبدهیدولت،بیمهعمروزندگیو…واردشوند.
شرکتهایبیمه ای که در زمینه بیمه عمر و سرمایه گذاریتمرکز بیشتری دارند نشان

ترازنامهتعدادی از 
سالهای94و95سرمایهگذاریدربیمهعمروزندگیبین 25تا24درصدسودداشته
میدهدکهدر 
گذاریهایدیگر

بیمهها را جذاب تر از سرمایه 
سرمایهگذاری در اینگونه  

است و همین موضوعاقبالبه 
ایندرحالیبودکهدرسالهاییادشدهطبقآییننامه62بیمهمرکزیدر2سالاول16درصد2،

کرد.
سال دوم  13درصد و از سال چهارم به بعد  15درصد تعیین شد .سود قطعی در سال  95معادل23٫3
سرمایهگذاریواریزشدودرنتیجهبیمهعمردر

بیمههایزندگیو
بیمهگذاران 
درصدبهحساباندوخته 
ریسکها و خطرات احتمالی ،سود

مجموع با استفاده از توان متخصصان حرفه ای کشور ،ضمن پوشش 
گذاریهاراافزایشداد.


سرمایه
دادههای مرکز آمار
حقبیمه در  
بیمههای مختلف در سبد خانوار بر اساس تقسیم انواع  
متوسط سهم  
بخشهای غیردرمانی (بازنشستگی و …) ،مسکن (خدمات) ،بهداشت و درمان ،حمل و نقل و سایر)،
( 
هزینههای
هزینههایکلخانوارهامربوطبهخدماتبیمهوازبین 
نشانمیدهدکهکهحدود2درصداز 
حقبیمه غیردرمانی ،حدود  35درصد آن مربوط
حقبیمه ،بیش از نیمی از آن مربوط به  
صرفشده برای  

بیمههای مرتبط با حمل و
عمدهای از بقیه سهم آن نیز به  
حقبیمه مرتبط با بهداشت و درمان و قسمت  
به  
نقلاختصاصداشت.
براین اساس ،به نظر می رسد که حداقل برای چند سال  ،بیمه عمر و سرمایه گذاری نیز در کنار
گذاریهای دیگر هم از جهت سودآوری مناسب و هم از جهت تامین ریسک و پشتیبانی از


سرمایه
خانوادهها و افراد در دوران بازنشستگی ،سالمندی ،فوت و مجروح شدن و ناتوان شدن و… از جذاب

بودنباالییبرخوردارباشد.
بیمهای
شرکتهای 

بانکهادرسالهایاخیرخوداقدامبهایجاد
جمعیازکارشناسانمعتقدندکهبرخی 
سپردهها ،توانسته اند سرمایه قابل

نرخهای باالتر از 
کردهاند و از طریق فروش محصوالت بیمه ای با  

توجهیراجذبکنندوهرمشتریبانکیکهقصدخروجسپردهازبانکراداشتهباشدباپیشنهادخرید
صندوقهایسرمایهگذاریمعرفیشدهاست.

سرمایهگذاریدر

بیمهایمانندبیمهعمریا
محصوالت 
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بااینوجوددرکشورهایجهان2الی15درصدازدرآمدخانوارهابهخریدبیمهنامهعمرتعلقدارداما
برگزاریسمینارتوسعهبیمههایزندگیدرپیطرحسواالتیدر

این رقم در ایران بسیار کمتر است .
موردچراییاینوضعیتوارایهراهکارهاییبرایتوسعهبیمههایزندگیبودکهنتایجقابلقبولیبه

همراهداشت.

 .2خشم سفیر آمریکا در برلین احتمال خروج مونیخری از ایران را افزایش داد
هاسببشودتاعملیاتهایاین


شرکتبیمهاتکائیمونیخریاعالمکردهاستدرصورتیکهتحریم
شرکتدرایاالتمتحدهمتوقفشود،ازایرانخارجمیشود.خبرگزاریفرانس24بااعالماینمطلب

افزود :چندین شرکت آلمانی از جمله فولکسواگن 1و شرکتهای پتروشیمی باسف 2ممکن است
هایتجاریخودرادرایرانپسازتحریمهایآمریکاعلیهایران،کاهشدهند.


عملیات
در گزارش دیگری از خبرگزاری فرانسه ( ،3)AFPعنوان شده است :سفیر واشنگتن در برلین،
تحتفشارقرارمیدهدتامطابقتحریمهایآمریکاعلیهایران

شرکتهایآلمانیرابهصورت«روزانه»

اکنون،دولتهایاروپاییدرپیمحافظت


سخنگویرسمیدولتآلمانهمچنینافزود،هم
عملکنند.
ازشرکتهایخوددربرابر«خشم»ایاالتمتحدههستند.

اذعان دیپلماتها درباره فشار بر شرکتهای آلمانی از آنجایی خبرساز شد که ریچارد گرنل ،4سفیر
آمریکا در آلمان ،ادعا کرده بود که وی با شرکت بزرگ فولکسواگن در رابطه با اجرای اقدامات
تحریمیعلیهایرانبهگفتگونشستهاستکهاینشرکتدرتماسخبرگزاریفرانسه،ازپاسخگویی
اجتنابنمود.
سخنگویسفارتآمریکا،کریستیناهیگنز5بهخبرگزاریفرانسهگفت«:چندصباحیاست،سفیرایاالت
متحده ،گرنل ،با مدیران عامل و رهبران صنعت به گفتگو نشسته است و به آنان نسبت به اجرای
تحریمهایآمریکاهشداردادهاست».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع :فرانس،24سپتامبر2512
1. Volkswagen A.G.
2. BASF S.E.
3. Agence France-Presse
4. Richard Grenell
5. Christina Higgins
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نکته:
دیواربرلیناین بارنهبینغربوشرقآلمانبلکهبینغربوشرقجهانکشیدهشدهاست.رویترز

تعرفهایوتحریمیترامپعلیه
گزارشدادپیترآلتمایر،وزیراقتصادآلمانباانتقادشدیدازسیاستهای 

میشودو
سایرکشورهاگفت،اقداماتاینچنینیموجبازبینرفتنفرصتهایشغلیورشداقتصادی  

اروپادرزمینهایرانتسلیمفشارهایآمریکانخواهدشد.

میکند هدف آن حمایت از
بر اساس گزارشها ،دولت آمریکا با وضع تعرفههای وارداتی که ادعا  
برابررویههایتجاریغیرعادالنهچین،اروپاوسایرکشورهاست،یکتنش

اشتغالزاییدرآمریکادر 
تجاریبینالمللیرارقمزدهاست.

همچنین عزمترامپبرایاجرای تحریمهایجدید علیه ایران کهشرکتهایاروپاییطرفمعاملهبا
میدهد،جبههنبرددیگریرابینآمریکاومتحدانشگشودهاست.
ایرانرانیزهدفقرار 

آلتمایردرمصاحبهباروزنامهبیلدآمسونتاگ گفت« :اینجنگتجاریدرحال کندکردنو نابود
میکند».ویافزود،مصرفکنندگان
ساختنرشداقتصادیاستوعدمقطعیتهایجدیدیراایجاد  

میشود.
موجبباالرفتنقیمتها 

بینند،زیراافزایشتعرفهها

بیشترینآسیبراازایناقدامات 
می

وزیراقتصادآلمانهمچنیندرخصوصتحریمهایآمریکاعلیهایرانگفت،آلمانومتحداناروپایی

اشبهرغمفشارآمریکاحمایتازشرکتهایطرفمعاملهباایرانراادامهخواهندداد.

آلتمایرافزود«:مابهواشنگتناجازهنخواهیمدادبهمادیکتهکندکهباچهکسیمعاملهکنیم».

میخواهنددرایران
اینمقامآلمانیگفت،شرکتهایآلمانیبایداجازهداشتهباشندبههرمیزانکه  

گذاریکنندودولتآلمانباهمراهیمتحداناروپاییاشبهدنبالراههاییاستتااطمینانیابد


سرمایه
یتواندصورتپذیرد.
کهاینمعامالتمالیهمچنانم 

 .3بازار مبادله اوراق بیمه زندگی با استقبال افراد مسن همراه است
هانشانمیدهدکهافرادمسندرآمریکا،درحالیادگیریارزشاقتصادمشارکتی1هستند.


نتایجپیمایش
اندبی(3خدماتاقامتو
ائربی 
بهلطفتوسعهخدماتیماننداوبر(2همانخدماتکرایهاسنپدرایران) ،
ودیگرشرکتهایمشابه،خدماتمشارکتی،

شرکتوامدهیهمتا-به-همتا)5

سفر)،کلوپلندینگ( 4
1. Sharing economy
2. Uber
3. Airbnb
4. Club Lending
5. Peer-to-peer lending
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البته،گاهاینشرکتها،بامشکالتحقوقینیزدستو

تبدیلبهیکصنعتچندمیلیوندالریشدهاند.

پنجهنرممیکنند.اوبردراتحادیهاروپاییبهعنوانیکشرکتحملونقلثبتشدهاستواعتراض

کهبهعنوانیکشرکتارائهدهندهخدماتدیجیتالیباشد ،اخیراًدردادگاهرد


اینشرکتبرایاین
شد.
اقتصادمشارکتییااقتصادمشارکتی،1یکاصطالحکلیاستکهدارایطیفیازمعانیاستکهاغلب
بهکارگرفتهمیشودکهدرآنمعموالً

دارایتراکنشهایبرخط 2

برایتوصیفیکفعالیتاقتصادی
3
،کاالوخدماترادردسترسوبهاشتراکمیگذارند.

یکجامعهبرخطبهصورتهمتا-به-همتا

دهدتابیمهنامهخودرابه


زندگیاجازهمی
بهدارندگانپوششبیمه

رشدبازارمبادلهاوراقبیمهزندگی4
یکسرمایهگذاربفروشندکهایندقیقاًورودبهجهانجدیدومشارکتیرارقممیزند.

در اینجا سه دلیل ارائه میشود که نشان میدهد که چرا افراد مسن که از خدماتی مانند اوبر استفاده
کنند،اینآمادگیرادارندتادربارهگزینههایبازارمبادلهاوراقبیمهزندگینیزبیاموزند:


می
 .1افراد مسن ،بهطورفزایندهای با اقتصاد مشارکتی راحت هستند.
خدماتمشارکتیممکناستبهنظرفقطبراینسلهزارهتعریفشدهباشد،اماآمارهاحاکیازآن
استکهافرادمسندرآمریکا،مزایایخدماتیماننداوبرراخوبفهمیدهاند.براساسگزارشپرایس

سالهدرآمریکاخودراسهیمدراقتصادمشارکتیمیدانند

واترهاوسکوپرز17،5درصدازافرادبالغ65
کهدرمقایسهباتنها7درصدکلجمعیتآمریکاقابلمقایسهاست.
آنچهسببمیشودتاجمعیتباالی 65سالازخدماتکرایهشراکتی 6ودیگرتسهیالتمشابهاستفاده

نامهزندگینیزدرزمانهاییکهشرایطبیمهزندگیآنانتغییر


شودتاآنانبهتبادلبیمه

کنند،سببمی
برایبیمه گزارانیکهپرداختحقبیمهبرایآناندشواراستیاکسانیکه

نمودهاست،رویآورند.
ندارند،بازارمبادلهبیمهزندگیگزینهمناسبیمحسوبمیشود.

نفعانشاننیازیبهبازپرداختآتیآن
ذی 

 .2دارندگان بیمهنامه بر داراییهای بهرهبردارینشده ،سرمایهگذاری میکنند.
دهندکهدلیلسرمایهگذارییاتأمینمالی


نامهزندگی،تشخیصمی

هاپسازخریدبیمه

اغلبافراد،دهه
1. Sharing economy
2. Online transaction
3. Peer-to-peer
4. Life settlement market
)5. PricewaterhouseCoopers (PwC
6. Ride sharing
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نفعانآنانیاتغییردرقوانینمالیاتی،بیمهگزارانرا


اگروضعیتذی
برایایننوعبیمهنامهوجود ندارد.

گونه ایدیگرنگاهکنند،تبادلبیمهزندگیبهآناناینتوانراخواهدداد
وادارکندتابهبیمهزندگیبه 

بهرهبرداریکنند.
تابیشترینارزشراازچیزیکهبراییکدورهطوالنیبهآننیازندارند ،

بردارینشده1


هایبهره

توانندازدارایی

خدماتمشارکتیماننداوبرنشاندادهاستکهافرادسالمندمی
همانطورکهشمامیتوانیدازاتومبیل

خوداستفادهکنندواجازهدهندتااینداراییهابرایآنانکارکند.

بدوناستفادهخودبرایخدماتکرایهمشارکتی[مانند اسنپ]استفادهکنیدیادرصورتوجودفضای

بردارینشدهمالی


اضافی،بخشیازخانهخودرااجارهدهید،اینتوانراخواهیدداشتتادرداراییبهره
نامهزندگی،سرمایهگذارینمایید.


خودیعنیبیمه
طورفزایندهایبرای افرادحرفهای بخش مالی،مهم است .زیرا هر روزهمشتریانبیشتری

اینمسئله به
ازآنجائیکه اکثر

بردارینشده است .

درمییابند که هماکنون ،بیمهنامه زندگی آنان ،مانند دارایی بهره

افراد مسن آگاه نیستند که بیمهنامه زندگی را میتوان فروخت ،افراد حرفهای مالی در وضعیتی قرار
گیرندکهبایدبهمشتریان،آموزشهایالزمدربارهمزایایمالیِتبادلبیمهزندگیارائهدهند.


می
 .3اقتصاد مشارکتی ،درآمد جدید تولید میکند.
سالگیکارمیکنندوامیدبهزندگیآنان

ازهرچهارفردازنسلانفجارجمعیت 2یکنفرتاسن 75
بیشازگذشتهاست.اینپویاییسببشدهاستتاافرادبالغومسنبهدنبالجریاندرآمدجدیدیباشند
گذاریجدیدوهزینههایدرمانبلندمدتکمککند.


هایسفر،سرمایه

کهبهآناندرهزینه
هزارنفرازافرادمسن،بهطورساالنه

براساسپژوهشمنتشرهتوسطمؤسسهمطالعاتبیمه،3بیشاز 555
نامهزندگیبهرهمند


ازآنانازمبادلهبیمه
ازپرداختحقبیمهزندگیخود،ناتوانهستندوتنها1255نفر
اندکهاگرنسبتبهگزینهمبادلهبیمهنامهزندگی

میشوند.درحدود95درصدازافرادمسنگزارشداده

آگاهبودند،آنرالحاظمیکردند.
ماننداوبر[یاهماناسنپدرایران]،مبادلهبیمهزندگیبرایبسیاریازمشتریان،مفهوممشارکتیداردو
بردارینشدهخودداشتهباشندودرنهایت،


دهدتابیشتریناستفادهراازمنابعمالیبهره

بهآناناجازهمی
فرصتهایجدیدیبرایعوایدبیشتر،برایخوددستوپاکنند.

1. Underutilized assets
2. Baby boomer
3. Insurance Studies Institute
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برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ثینکادوایزر،آگوست2512
منبع :
نکته:
بسیاریبرایبرطرفکردنمشکالتموجودنسبتبهنقدینگیباالدرکشورورویآوردنبهدالرو
سکه ،اقتصاد مشارکتی را پیشنهاد میدهند .اما این نوع اقتصاد چیست؟ اقتصاد تسهیمی یا مشارکتی
یرندهی معانی متفاوت ،که اغلب در توصیف فعالیت
) )Sharing Economyاصطالحی است در برگ 
اقتصادی واجتماعی حاوی تبادالتآنالین بهکارمیرود.این اصطالحدرمجامععلمی ایران بهسه
شدهاست.عبارت"اقتصاد
صورت"اقتصادشراکتی""،اقتصادمشارکتی" و"اقتصاداشتراکی"ترجمه  
شراکتی" از این نظر قابل نقد است که ابتدا این عبارت بجای عبارت " "share economyاستفاده
شدهاست که به مفهوم شریک کردن کارگران کارخانه در سود شرکت اشاره دارد .عبارت "اقتصاد

یشودکهبرلزوماشتراکیبودن
اشتراکی"نیزدرمنابعفارسیبهاقتصادناشیازمکتبکمونیسمگفتهم 
لوازموعواید تولید اشارهدارد".اقتصادمشارکتی" نیز بهجای عبارت""participatory economics
استفادهشدهاستومشارکتمعموالًبهparticipationاشارهدارد.ایناصطالحکهدرآغازازجماعات

منبعبازبرای اشارهبهشراکت همتابههمتای دسترسی بهکاالهاوخدماتشروعشد،اکنونگاهی در
گستردهتربرای توصیف هرنوعتراکنشفروشکهازطریق بازارهای آنالین صورتبگیرد به

معنای 
آنهاکهکسبوکاربهکسبوکارباشد،نههمتابههمتا.بهایندلیلاقتصادتسهیمی
یرودحتی 
کارم 
اندوگفتهاندحتی خدماتی کهتبادلهمتابههمتارا


گمراهکنندهبودنموردانتقادقرارداده
رابهخاطر 
یکنندممکناستاساساًباهدفکسبسودباشند.
ممکنم 
هاروارد بیزینس ریویو ،فایننشال تایمز و بسیاری دیگر استدالل کردهاند که اقتصاد تسهیمی یک
یدهد کهعبارتدرستبرای اشارهبهاقتصاد
نامگذاری اشتباهاست.هارواردبیزینس ریویو پیشنهاد م 

یگویند کهزمانی کهتسهیم و
درجامعترین حالتممکناقتصاددسترسی است.نویسندگان م 

تسهیمی 
یشناسند این دیگر به اشتراکگذاری
یافتد که یکدیگر را نم 
اشتراکگذاری میان افرادی اتفاق م 

نخواهد بود .بلکه مصرفکنندگان برای دسترسی به خدمات یا کاالی شخص دیگر پول پرداخت
یکنند.
م 
اما درباره اوراق بیمه زندگی ،طبق آخرین اطالعات به دست آمده در شهریورماه 1394و در ایران،
بهعنوانابزارجدیدمالیباسررسید 15سالهوقابلانتقالبهغیر
خستینبیمهنامهزندگی«طرحاوراق» 

ن
دارندهاوراق،عالوهبربیمهزندگی،دارایپوششبیمهفوتبههرعلت -مطابقشرایط

منتشرمیشود .
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گفتهمیشوداوراقبیمه

شورایعالیبیمه-بهمیزانسرمایهبیمهزندگیاست.

عمومیبیمهعمرمصوب
زندگیبهعنوانابزاریجدیددربورساوراقبهادارنیزمعاملهخواهدشد ..


میتواند با خرید اوراق بیمه زندگی ضمن بهرهمند شدن از سرمایه
بیمهشده)  
در این طرح بیمهگذار ( 
پوششفوتبهمدت15سال،معادلسرمایهنهاییاوراق،درپایانقرارداد،مبلغسرمایهمندرجدراوراق
پایهریزی
را دریافت کند .محاسبات این طرح بر مبنای بیمهنامههای عمر و پسانداز ) (Endowment
شدهاست.
طرحبیمهزندگیدرقالباوراقبهادارمیتواندنظر فعاالنبازارراجلبکندوباعث تداومسیاست

هایخالیاقتصادازمجرایهدایتمنابعبهسمتبخشهایمولدوبااولویتسرمایه


سازیظرفیت

فعال
بنابراینصنعتبیمهباعرضهبیمههایزندگیوهدایتمنابعبهسویبازارسرمایهوپول

درگردشباشد
نقشحیاتیدربازارمالیایفامیکند .

تواندتوسطشرکتهایبیمه

البتهمعرفیتجربهجهانیمطابقآنچهکهدراینمطلببداناشارهشد  
می
موردتوجهقرارگیرد.

 .4تشکیل صندوق مشترک برای ریسکهای حوادث فاجعهبار توسط کشورهای
منطقه آسهآن
اعضای انجمن ملل جنوبشرق آسیا یا همان آسهآن 1درپی راهاندازی یک صندوق بیمه مشترک و
تیانداتکام،3این
جی 
بهگزارشسی 

پارامتریک 2برایحوادثتاانتهایسالجاریمیالدیهستند.
بارصورتمیپذیرد.دراینمیان،سهکشور


هایمرتبطباحوادثفاجعه

اقدامدرپیافزایشخسارت
ایبودهاند.


بارمنطقه

دگانطرحصندوقریسکحوادثفاجعه
کامبوج،الئوسومیانماراولینامضاءکنن
این صندوق با هدف پاسخگویی مالی سریع به عواقب حوادثی مانند طوفان ،زلزله و سیل راهاندازی
خواهدشد.
در ماه جاری میالدی ،طوفانهای شدید و بارانهای ماسون به همراه طوفان مانگوت 25 ،4نفر را در
اممرگکشاندوکشاورزیدرمناطقشمالیراویرانوخانههایبسیاریراخرابنمود.

فیلیپینبهک
)1. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations
2. Parametric disaster insurance pool
3. Cgtn.com
4. Typhoon Mangkhut
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زدمیکندکهسیلوحوادث


جنوبچیننیزدچارحادثهشدهاستکهاینواقعیترادوبارهگوش
هادالربهآسیایجنوبشرقیآسیببزند.


تواندمیلیون

طبیعیمی
هنگامی که حوادثی اینچنینی رخ میدهد ،کشورها با مشکل نقدینگی در مدت زمان کوتاه مواجه
بههمین دلیل است که آسهآن تصمیم به راهاندازی صندوق بیمه پارامتریک حوادث نموده
میشوند  .

است.
روبودهاند.آنانسیستمبیمهبیندولتیپارامتریک1را11سالپیش


کشورهایکارائیبازاینلحاظپیش
هازطریقآن،نسبتبهشدتحادثه،تأمینخودکارصورتمیپذیرد.پرداختنهایی

تأسیسنمودندک
برمبنایشدتبارندگی،سرعتطوفانوشدتلرزشتعیینمیگردد.

صندوق تسهیالت بیمه ریسک حوادث فاجعهبار کارائیب ( 2)CCRIFتا کنون  135/5میلیون دالر به
دولتهای عضو( 25کشور) پرداخته است که اینپرداخت بهطورمتوسططی  14روز پس ازوقوع

حادثه انجام پذیرفته است 55 .میلیون دالر از رقم فوق به دولتهای عضو در سال  ،2517به واسطه
طوفانهایایرما3وماریا4پرداختشدهاست.

کرسیدهاند

صندوقحوادثکشورهایکارائیبدربیانیهایعنوانکرد«:اینکشورهاهمگیبهایندر

راکهسببایجادطوفانهایشدیدونیز

کهتغییراتآبوهوایی،اثراتحوادثهیدرومتئومیکس 5
میدهد و بهکارگیری بیمه
تغییرات گسترده در دورههای بارندگی و خشکسالی میشود ،را افزایش  
پارامتریکمیتواندانعطافوتوانارتجاعیاینکشورهاراافزایشدهد».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
تیان،سپتامبر2512
جی 
سی 
منبع :
نکته:
طرحتشکیل صندوقبیمه حوادثطبیعیدرایران ،بعداز 15سالدرمجلستصویب شد؛امابهدلیل
آنچهبارمالی برای دولتخواندهشد،ازسوی شورای نگهبانمتوقفوبررسی نهایی آنبهسالآینده
موکولشد.اینخبریاستکهدر25اسفندماه1396عنوانشد.

1. Parametric intergovernmental insurance system
2. Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility
3. Irma
4. Maria
5. Hydrometerological
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شد؛اماسالهابین صنعتبیمه ،دولت،

الیحه صندوقبیمه حوادثطبیعی ازسوی بیمه مرکزی پیشنهاد 
شکلگیری آن با اماواگرهایی
مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت بود و هماکنون نیز  
روبهرواست.مسئوالنبیمه مرکزی ونمایندگان مجلستأکید دارندطرحتشکیل صندوقبیمه حوادث

طبیعیبهتصویبمجلسرسیده؛اماشوراینگهبانآنراتأییدنکردهاست.
یبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلسدربارهآخرین وضعیت تشکیل این صندوقگفته
فرید موسوی ،نا 
است:تأسیس صندوقبیمه حوادثطبیعی بهدلیل اصل 75قانوناساسی (بارمالی برای دولت)بهتأیید
هرچندبهطورشفاهی باتأسیس این صندوقموافقت

شورای نگهباننرسیده است.اواضافهکردهاست:
شده است؛ اما باید تشریفات قانونی آن طی شود .پیش از این ،عبدالناصر همتی ،رئیسکل سابق بیمه
مرکزی ،نیز تأکید کرده بود :این الیحه در مجلس تصویب شده؛ اما به دلیل ایرادات وارده از سوی
شورای نگهبان،درحالبررسی است.همتی این توضیح راهمدادهبودکهدرصورتتأیید شورای
یشود
نگهبان،بهزودیاینصندوقتأسیسم 

ییدرجهانتجربهایمتداولاستودرکشورمابهدلیلبروزحوادثطبیعی

البتهایجادچنینصندوقها

ازقبیلزلزله،سیل،توفان،صاعقه،برف،رانشزمین،ریزشکوهوسونامی،اینموضوعیکامرحیاتی
مینماید.
استامابروزرویدادهایینظیرزلزلهاخیرکرمانشاه،مجددابرلزومتأسیساین صندوقتأکید 

یشبینی شدهبوداین الیحه قبلازپایان دولتیازدهم بهتصویب نهایی برسد؛
این درحالی استکهپ 
روبهرواست.
یکهتشکیلاینصندوقهمچنانبااماواگرهایی 
درحال 

 .5سرمایهگذاری در فنآوری بیمه همچنان در صدر
گذاریهادربخش فنآوریبیمهیاهمان اینشورتکدردومینسهماهه ،2512بازهم رکورد


سرمایه
ایبهاینبخشنشانمیدهند.

هایسنتیعالقهبی 
سابقه


شکستوشرکت
آمدهاستکهنشانمیدهد،بینآوریلو

اینمطلبدرگزارشاخیرویلیستاورزواتسون(1)WLTW
ژوئنسالجاریمیالدی71،موردمعاملهاینشورتکیدرجهاناتفاقافتادهاست.
درصدیدرسطحسرمایهگذاری

میلیوندالرسرمایهگذاریدرایندوره،یککاهش25

اما ،مبلغ579
ماههپیشینراازخودنشانمیدهد.


نسبتبهسه
ویلیستاورزواتسونمعتقداستکهفنآوریبیمه،بیشترینتحولرانسبتبهچرخهارزشدرصنعت

1. Willis Towers Watson

 11روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ایران و جهان  /شماره  – 06نيمه دوم شهریور ]79

بیمهزندگیوسالمتایجادنمودهکهاثرمثبتعمیقیبرایمشتریانبههمراهداشتهاست.
1
کهبیمهگران


درحالی
،مدیرعاملاوراقبهادارویلیستاورزواتسوندراینبارهگفت«:

رافالوالکیویکز

اموالوحوادث()P&Cفرصتیبرایگفتگودرزمانواقعی2بامشتریانرادارند،اینفرصتبهندرت
بابیمهگرانزندگیوسالمتقابلمقایسهاست».

ویادامهداد «:برندگاننهایی،کسانیخواهندبودکهتوجهخودرابهارائهشراکتواقعیبرایزندگی
ترمعطوفمیکنند».


تروسالمت

طوالنی
بهطور فزایندهای گسترش
ویلیس تاورز تأکید میکند که چطور اشکال جدید دادههای پذیرهنویسی  ،
درزمینهدرکبدنانسانوافزایشسریعدرپوشیدنیها3است.

ینمدیونپیشرفتها

یافتهاستوا
گراییبینبیمهگرانسالمتو


دهند،هم

هابهرشدخودادامهمی

اینشرکتمعتقداستکههرچهداده
زندگیافزایشمییابد.

ترانگیزههای


توانندمطلوب
شود،فنآوریهاینوظهور،محصوالتسفارشیبیمهراکه 
می


بینیمی

پیش
سازدوبهمسائلتطبیقباقانونکمکمیکند.ایندرحالیاستکهاین


فروشراتنظیمکنند،ممکنمی
سایزیرانیزبرطرفمینماید.


ها،کمبودهایناشیازمحصوالتتک

آوری

نوعفن
آوریهایبیمهشاملطیفی


کارگیریفن
گِرِگسالومون،4مدیرویلیسواتسونتاورزاظهارمیدارد «:
به
نویسیبیمهنامهتاکارکردهایغیرمستقیم


هایجدیدبرایتوزیعوپذیره

آوری

ازکارکردهایواضحفن
مانندسالمترادربرمیگیرد».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاواینجاراکلیکنمایید.
ویلیستاورزواتسونواکچواری،سپتامبر2512

منبع:
نکته:
یژگیهامنطبقشود.

دارد،نگرشها بایدبااین و

یژگیهایمخصوصبهخودرا

ازآنجاکههربازاریو
حاکمبرسازمانهاوعملکردآنانبدوندخالتو

درعصرفراصنعتیومجازی،نحوهمبادالتوسیاست
میتواننددارایپویاییو
یریتهاوساختارهاییدراینمیان 
بیتاثیرازفناوریودانشروزنیستامامد 
رشدموثرباشندکه:
1. Rafal Walkiewicz
2. Real-time
3. Wearable
4. Greg Solomon
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الف)نیازهایمشتریانراشناساییکنندوهموارهدرپیکشفایننیازهاباشند،ب)سازمانوخروجی
آنها
( )OUTPUTخود را مطابق با انتظارات مشتریان همسو و هم جهت کنند و به دنبال هماهنگی  
آفتهاراشناساییودرجهترفعآناقدامنمایند،ت)دانشراچهدرمرحلهیادگیریوچه
باشند،پ) 
درمرحلهاجرانهادینهکنند،ث)ازفناوریبهعنوانیکاهرممناسبدرجهترسیدنبهاهدافطراحی
یاستهایساختاریاستفادهشود.

شدهسازمانودرجهتکسبسودمتناسبوانطباقصحیحباس
فناوریوصنعتبیمه
میطلبدووجودانواعبیمهخودموجب
یسکهایبهوجودآمدهدرصنعتبیمه،تنوعبیمهنامهرا 

تنوعر
میتواندبهانواعگوناگونطبقهبندیشود.ریسک
میگردد.هرریسکباتوجهبهمنشاآن 
پویاییبازار 
یمهایمتناسبباریسک
بهوجودآمدهازفناورینیازمندمطالعهدقیقودانشکافیاست.ارائهپوششب 
ومیزان ونوعآنبستگی بهنوعوسطحآندارد.درمحاسبهحقبیمه نیز شناسایی وارزیابی ریسک
میکندکهمدیریت  ITدرسطحمطلوببهمتناسبشدناین فعلوانفعاالتپاسخ
نقشبسزایی راایفا  
میدهد.عالوهبرآن،دراثربهکارگیریICTتمرکزازکاالبهخدمات،ازمحصولبهاطالعات
منطقی 
میشود.این امردرموردبنگاهازکاهشقیمت به
وازتبلیغات جمعی بهگفتوگوی دوطرفهمنتقل  
میکند.
افزایشدرآمدکههمانافزایشحوزهبازاروحفظرضایتمشتریاست،حکایت 
پسبانگرشیبهساختارحاکمبرصنعتبیمهازیکسووپیشرفتوگسترشفناوریازطرفدیگرو
میتوانتقسیمبندیزیررادرارتباطباایندومقولهبهشکلزیرمطرحکرد:
همچنینبانگاهیجامع 
 فناوریوتاثیرآنبرصنعتبیمه،
 پیشرفتفناوریوگسترشدامنهمفاهیماقتصادیجدید
 ارتباطبینصنعتبیمهوفناوری.
یژگیهایصنعتبیمه است.

مینماید ،و
عنصری کهدرنگاهاولدراین رابطهتوجهمارابهخودجلب  
نامههایخاصاست–این
دربیمهباتوجهبهتقسیماتارائهشدهکهخودشاملقوانینومقرراتوآئین 
مقرراتدرجای خوددارای اهمیت واولویت بودهوشاملنکاتتکنیکی قوی ودر عین حالپیچیده
میشود.بنابراین،درجهتتبیینراهبردها
پیچیدگیهایبسیارمشاهده 

برگرفتهازاینعلموفناست–
وخطمشیمدیریتخارجازچارچوبفنیآننمیتواناقدامکرد.
اماپیشرفت فناوری وگستردگی فناوری اطالعاتومفاهیم تازهوجدید اقتصادی زمینه بروزوحضور
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آوردکهتوجهبهآنها ازدیدگاه مدیریت ریسک بسیار مهموکارآمد

یسکهایجدید رافراهم  
می

ر
است.برایمثال،ایجادیکصندوقالکترونیکپولوصدورکارتهوشمندجهتپرداختودریافت
وجهازآن،ارتباطبینمفاهیمیادشدهونوعمعامالتسنتیوقوانینوقواعدتجارترابهراحتیمطرح
میشوداماسوال
میکند.این تعاملوارتباطوبرقراری چنین سیستمی سببسهولتمراجعین صندوق  

مطرحشدهایناستکهچهخطراتیدرفرآیندحضوراینسیستمبهوجودآمدهیاخواهدآمد؟
میگیرد؟ این خطراتاحتمالی استکه
یانهایواردبهمشترکین راچهشخصی یا سازمانی برعهده  
ز 
میسازد.مدیر ریسک باشناسایی
حضورمدیر ریسک رادرفرآیند جایگزینی وانتقالفناوری مطرح  
میشود .در صورتی که انتقال
خطرات ،ناگزیر به ایجاد راهکارهای مناسب جهت برخورد با ریسک  
ریسکبهعنوانیکراهکارمناسبانتخابشود،نقشوجایگاهصنعتبیمهخودرانشانخواهدداد.
میتواند نسبت به قبول ریسک و ارائه پوشش مناسب برای آن اقدام کند،
چراکه تنها جایگاهی که  
شرکتبیمه است.دراینجا ،صنعتبیمه جهتپذیرش ریسک قبلازهرچیز بهبررسی آناز نقطهنظر
میپردازد،زیراریسکبیمهپذیر،دارایشرایطخاصاست.پسازتائیدبیمهپذیربودنریسک،
یمهای 
ب 
یژگیهایخاصآنوارائهپوششمناسبباریسک

واعمالنرخگذاریباتوجهبهو

بهارزیابیریسک
یتها وتنوعبازارهای پولی ومالی به
میتوانگسترشفناوری رابهمثابهگسترشفعال 
میپردازد.پس  

حسابآورد.
یسکهای جدیدی

البته باید توجه داشت ایجاد فناوری جدید همچنان که ذکر گردید ،سبب بروز ر
میشود.باتوجهبهمثالذکر
یمهای 
گرددکهتنوعآنها،خودزمینهسازنگرشاساسیوایجادتنوعب 


می
شدهونیز نقشواهمیت زماندرعصرمجازی وتقسیمات واشکالمختلفتجارت،درنظر بگیرید
فردی بهعنوانمشترکصندوق،جهتدریافت وجهبهواحدخودپردازصندوقمراجعهکندوبهدلیل
اشکالفنی دراین واحدامکانپرداختوجهمذکوربرای اوفراهمنشودوبهواسطهآنوعدموجود
وجهنقدازانجامیک قراردادتجاری محرومگرددوزیان ببیند.دراین صورت،فردیادشده بهواسطه
میشودوجهتوصولمبلغخودباشتابوعجلهجهتفراهمنمودن
عدمپرداختوجهنگرانوعصبی 
میگرددکهخودخطراتتبعیرابهدنبالدارد.
وجهناگزیربهفعالیتبیشتر 
دراینصورت،بهدلیلعدمرعایتاصولتخصصیونبودسیستمهشداردهندهوامنیتی،زیانازدست
دادنوجوهبرای هرفردعضوآنصندوق،ریسکی استکهشرکتارائهدهندهخدماتمالی فراهم
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میتوناین مطلب که
سادهازحالتهایمختلف ،بهراحتی  

کردهاست.باذکراین مثالسادهوبیان 
میتواند
میتواندزمینه وشرایط تجارتورفاهرافراهم آورد،خود  
وجودفناوری بههماننسبتکه  
میشودکهباید ازسوی بیمه گرانموردتوجهودقت
یسکهایجدید گرددوروشن  

موجببروزر
بیشتریقرارگیرد.اصوالباتوجهبهساختارحاکمبرصنعتبیمهکهعبارتاستازشناساییوارزیابی
ریسک ،پذیرش وانتقالآن،صدوربیمه نامهودریافت حقبیمه ،تحققکاملفناوری سببگسترش
میشود.ازطرفدیگر باتوجهبه
تامین وافزایشبهرهوریوحفظرضایتومطلوبیتبیمهدراقتصاد 
یسکهایمطلوبکه

میباشدوفقط ر
آن کهجهتصدور هربیمه نامهشناختریسک بسیار موثر  
یسکهایبیمهپذیر)موردپذیرشاینصنعتاستوحفظرضایتمندی

میباشد(ر
دارایشرایطخاص 
میباشد،بنابراین بهراحتی تاثیر
گذاراستدرارائهطرحها وحفظصنعتموثر  

مشتری کههمانبیمه 
پیشرفت فناوری وورودبهعرصهمجازی راکههماناگسترشامکانات وتغییرپذیری انواعریسک و
وراههای
ازآنمهمتر،روشها 

میباشد،درصنعتبیمهواضحومبرهناست.
تغییرمنشاوپیدایشآن 
انتقال ریسک ( )ARTاست که برقراری ارتباط بین مدیریت  ITو فناوری با صنعت بیمه کشور را
میطلبد.


 .6دوسوم شرکتهای بزرگ ،زنجیره بلوکی را نشانه رفتهاند
براساسیکپیمایشجدیدازنیمهدومسالگذشتهمیالدی،تقریباًدوسومکسبوکارهایبزرگکه

دارای بیش از  15هزار کارمند هستند ،درپی بهکارگیری طرحهای جدید زنجیره بلوکی یا همان
بالکچینهستند.

1
چهارمشرکتهاییکهبهدنبال

،نشانمیدهدکهتقریباًیک

همچنین،یافتههایپژوهشجونیپرریسرچ


زنجیره بلوکی هستند از مرحله اثبات مفهوم 2گذشته و به مرحله آزمایش یا ارائه محصول تجاری3
رسیدهاند.

آوریسرمایهگذاری


هزاردالردرفن
عالوهبراین،اینپیمایشدریافتکهتمامیشرکتهاییکه155

ماهآتیبرایسرمایهگذاری

اندازاینهزینهکردخشنودبودهودرنظردارند،همینمبلغراطی12


نموده
آوریبهکارگیرند.


دربخشفن
1. Juniper Research
2. Proof of concept
3. Commercial rollout

 15روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ایران و جهان  /شماره  – 06نيمه دوم شهریور ]79

هاازتجربهشاننسبتبهزنجیرهبلوکی،مثبت


معنایآنستکهبیشترارزیابیشرکت

باوجودآنکهاینبه
چهارمآنانانتظارتحولیدرنظامهایداخلییا


گزارششدهاست،نتایجاینپژوهشدریافتکهسه
سیستمهایمشتریانهستند.

هاحاکیازنیازشرکتهابرایمشارکت

جیمزموئر،1همکارپروژهدراینپژوهش،اظهارداشت «:
یافته
هایقدیمیاجرامیگرددتا


زمانباسیستم

هایجدیدهم

دریکدورهبلندمدتداردکهطیآنسیستم
مسائلبرخواستهازآنان،مشاهدهگردد».
کاربردهایپیشنهادیبرایزنجیرهبلوکیهماکنون

همچنین،اینپژوهشنشاندادکهتنها15درصداز
ایفزایندهایبرای


همچنین،عالقه
درارتباطباپرداختهااست.اینرقمدرسالگذشته34،درصدبود.

کارگیریاینفنآوریدرمسائللوجستیکی،تصدیقسندیت2وقراردادهایهوشمند3وجوددارد.


به
بیام،4درنظرداردتااز«گوتوکمپانی» 5برای
یازآناستکهشرکتآی 

عالوهبراین،یافتههاحاک

دهندگان،اینشرکترابزرگترین


درصدازپاسخ
کارگیریزنجیرهبلوکیبهرهبردارینمایدکه65


به
شرکتفنآوریوتنها7درصدمایکروسافترابااینعنواننامبردند.

همچنین ،گزارش پرایسواترهاوس کوپرز یا همان پیدابلیوسی ( 6)PwCدریافته است که یکچهارم
مدیراناجراییکسبوکارها،طرحهایزنجیرهبلوکیرابهصورتزندهیاآزمایشیدربرنامهاجرایی

شرکتخودقراردادهاند.

اما ،عدماطمینانِ تنظیممقرراتی [نظارتی] و اعتماد ،به عنوان دو مانع بزرگ برای بهکارگیری زنجیره
گویدکهشرکتهابایدباهمکاریهم،چندینقانونومقررات


دابلیوسیمی

شودوپی

بلوکیعنوانمی
مشترکتدوینوارائهدهند.
مقرراتکنندگانوناظرانمشارکت


داردکهکسبوکارهابایدباتنظیم

همچنین،اینشرکتاظهارمی
عمقرراتکمکنمایندودرعینحال،تمامیمتخصصینریسک

کنندتابهشکلگیریوتکاملایننو

بایددرتدویناستانداردهاازهمانابتداهمکاریکنند.

1. James Moar
2. Authentication
3. Smart contract
4. IBM
5. Go-to company
6. PricewaterhouseCoopers
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استیو دیویس ،1مدیر زنجیره بلوکی در پیدابلیوسی میگوید« :خلق و اجرای زنجیره بلوکی با هدف
تحولدرالگوها،نقشهاو

افزایشتوانحداکثریآن،یکپروژهفنآوریاطالعاتنیستبلکهیک

روندهایکسبوکارمحسوبمیشود».

ویمیافزاید[«:زنجیرهبلوکی]،بهیکپروندهکسبوکارواضحویکبستربرایحمایتازآننیاز

داردکهبتواندنسبتبهتغییرمقرراتدرونی،انعطافازخودنشاندهد ».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اکچواری،سپتامبر2512
نکته:
یها در صنایع مختلف است و
تکنولوژی بالکچین یا زنجیره بلوکی به دنبال مرتفع کردن ناکارآمد 
یهایکالنی
یهگذار 
مسئلهباعثشدهتاشرکتهادراینحوزهسرما 

کاربردهایگوناگونیداردکهاین
داشتهباشند.
نوعساختاردادهای باقابلیت توافقجمعی وامنیت بههنگام

تکنولوژی بالکچین یا زنجیره بلوکی یک 
یتهای
یتوان دراین بسترفعال 
یرود وم 
هااستکهامنترین الگوی پایگاه دادهبهشمارم 


اشتراکداده
ازجملهتراکنشهای مالی ایجاد کردکههمین امنیت باالسببشدتا ارزهای رمزنگاری شده

زیادی 
شوندوامروزهطرفدارانگستردهایداشتهباشند.

مبتنیبربالکچینازجملهبیتکوینایجاد
شدهاستکهازجملهآنهابایدبهشبکهفردبهفردایجادشده

اجزایشبکهبلوکیازچندبخشتشکیل
ازتعدادزیادی رایانه بدونمحدودیت درتعدادباعنوانگرهاشارهداشت؛این تعدادگرهباعثشدهتا
یتواند تنها دریک کامپیوتر ایجاد
نقطهواحدخطاوجودنداشتهباشدودرنهایت خطادرتراکنشنم 
یتواند اطالعاتپایگاه دادهراهککندچراکهتمامی
شودوهمچنین هیچ گرهواحدی درشبکهنم 
گرههایدیگرشبکهقادربهتکثیراطالعاتموجودهستند.

یها دربسیاری از
امروزه زنجیره بلوکی درصنایع زیادی کاربردداردچراکهزنجیره بلوکناکارآمد 
یهگذاریکالندراینحوزه
یکند؛اینمسئلهباعثشدهتاشرکتهایزیادیباسرما 
صنایعرامرتفعم 
یتواند افزایش
نسبت به تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر بالکچین فعالیت داشته باشند که م 
ینههاوافزایشامنیتوسرعترابهدنبالداشتهباشد.
بهرهوری،کاهشهز 

1. Steve Davies
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بر اساساعالم گزارشانجمناقتصادجهانی باعنوان WEFدرماهآگوستسال 2516میالدی تاکید
ساختهای مالی بالغ بر یک میلیارد و 455

یهگذاری در زیر 
شده است که شرکتها به منظور سرما 
داشتهاند و تا پایان این سال نیز یک
یهگذاری  
میلیون از سال  2513تا  2516در حوزه بالکچین سرما 
شرکتهای برتربه

یهگذاری شدهاستکهنشانازرقابتسنگین 
میلیارد دالردرزنجیره بلوکی سرما 
منظوراستفادهازاینتکنولوژیانقالبیاست.
رابطهای مستقیم دارند،حضوربالکچین باعثشدتابیت کوین ،ایتریوم،
ارزهای رمزپایه وبالکچین  
ریپل ،الیک کوین ،آیوتا ومونروایجاد شوندکهدرحالحاضرازمحبوبترین ارزهای رمزنگاری شده
یشوند.
یههایتجارتآزادتلقیم 
یروندویکیازپا 
جهانبهشمارم 
تراکنشها،احراز

از جملهکاربردهای زنجیره بلوکی باید بهقراردادهای هوشمند،پرداختومدیریت 
هویت دیجیتالی ،مدیریت مدارکپزشکی بهصورتدیجیتال ،رای گیری الکترونیک ،احرازاصالت
یههای بانکی و
ییهای هوشمند،تسو 
محتوادرزمینه کپی رایت ،رای گیری الکترونیکی ،مدیریت دارا 
یتوانداینصنایعراکارآمدترازفعالیتبهشیوهسنتیادارهکند.
صنعتبیمهاشارهداشتکهم 
هاعنوانمیکنند.


آوریبرایدورزدنتحریم
برخیپیشنهاداستفادهازایننوع 
فن
درموردبحثتحریمهاوجنگتمامعیاریکهدرعرصهاقتصادیمیان دولتمردانآمریکاوسایر

ایرنا
ایپیچیدهازتحریمها،کهآنرا«فلجکننده»تلقیکرده


مجموعه
تحریمشوندگانوجودداردبهطراحی
میکندکهدرتالشندتاارتباطمالیایرانرابانظامپرداختبینالمللبهطورکلیقطعکردهو
اند،اشاره 
مانع تحققدرآمدهایخارجی پیشبینیشده یکشورشوند؛درآمدهایی کهبهطورعمده ازمحل
میشود.
فروشنفتومحصوالتپتروشیمیعاید 

تالشهای فشرده تیمهای کارشناسی وزارت خزنه داری ایاالت متحده در کشورهای مختلف طی

هفتههای گذشته گواه این مدعا است .این تیمها ،با مطالعه فضای اقتصادی کشور و رصد دقیق

مراودههای تجاریجمهوریاسالمیباسایرکشورها،درتالشندتاباممانعتازوصولپولناشیاز

بعارزی،کشوررانسبتبهدورههایقبل،

فروشنفتایراندربازارهایبینالمللیومحدودساختنمنا
درشرایطدشوارتریقراردهند.

دراینجنگتمامعیار،تمرکزجمهوریاسالمیبایدبرتثبیتحضورخوددرسیستمتجارتجهانی،با
بهرهگیریهوشمندانهازهمهابزارهایمالیموجودوبااستفادهازتمامظرفیتسیاستخارجیکشور
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باشد.یکیازبهترینابزارهایمالیدرشرایطکنونی،استفادهاز«رمزارزها»یاارزهایدیجیتالاست.

ارزهای دیجیتال با بهره گیری از فناوری تحولی زنجیره بلوکی (بالکچین) ،نهادهای واسط را در
میسازد.ایجاد
ارتباطاتمالیحذفنمودهورفتارهایپلیسیآمریکادرنظاممالیبینالمللراناممکن 
یکارزدیجیتالبومی،باپشتوانهمنابععظیمنفتوگازکشور،بهترینراهکاربرایدورزدنتحریمها

درشرایطفعلیاست.

بااستفادهازاینابزار،امکانانجامدریافتوپرداختهایجهانی،بدوننیازبهنقلوانتقالفیزیکیپول،

حتی بدون همراهی نهادهای بین المللی همچون سوییفت ،فراهم است .موفقیت در این کار ،نه تنها
می تواندکشورراازمحاصرهاقتصادیبرنامهریزیشدهتوسطایاالتمتحدهخارجسازد،کهباتوجهبه

میتوانددرمیانمدتبهتقویتپولملیکشورنیزمنتجشود.
پشتوانهعظیماینارزپیشنهادی ،

.7توافق سوئیسری و بیامو درباره نقش فنآوری جدید برای تعیین نرخ
حقبیمه
امو 1که با هدف به
مشارکت جدید بین شرکت غول بیمه اتکائی ،سوئیسری و گروه چندملیتی بی 
بهمنظورمحاسبهحقبیمهخودروصورتپذیرفتهاست،اخیراًتوسط
کارگیریسیستمهایهمیارراننده  2

هردوشرکتاعالمعمومیشد.
امو امیدوار است ،سطح پیشرفت سیستمهای امن همیار راننده را با هدف ارائه
با این مشارکت ،بی 
یکمتر،افزایشدهد.


پیشنهادیجذاببرایمشتریانجدیدخودیعنیحقبیمه
راستا،شرکتسوئیسری،اینمشارکترایکفرصتتازهبرایعرضهنوآوریدربخش

درهمین
تحولاست،میبیند .این درحالی است که رانندگیخودکار 3و سیستمهایامنیتی

اتکائی کهدرحال 
گرانوبخشاتکائیمحسوبمیشوند.


متصل،موانعجدیدیبرایبیمه
مدیر عامل بیمه اتکائی در سوئیسری اظهار داشت« :فضای اتومبیل در حال تغییر است و ما در
امورابه
ماخوشنودهستیمکهگروهبی 

ریمیخواهیمدربخشبیمهخودروتحولایجادنماییم.


سوئیس
ایامیا
هایامنیتیاو 


گران،ارزیابیمستمرتمامیویژگی

برایبیمه
عنوانشریکخودانتخابنمودهایم .


1. BMW Group
2. Driver-assistance system
3. Automated driving
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همان تولیدکننده اصلی تجهیزات ( 1)OEMو اثر آن بر تناوب و شدت تصادفات ،بسیار سخت و
مان،ماتوانستهایمبهصورتمشترک،یکنمرهمقیاسریسک2طراحی


باتجمیعتوان
طاقتفرسااست.

نماییمکهدرارزیابیریسکوسایلنقلیهخودبر3بهکاربستهوبهمشتریانکمککنیم،بستهمحصولی
خودرابرایناساسانتخابنمایند».
4
اموبرمشتری
ماهموارهدرگروهبی 

واظهارمیدارد«:

،رئیسخدماتمالیگروهبی 
ام

توماسویتیگ

ایمکهبهبیمهگرانپایهکمک


ارائهداده
ری،یکراهکار 


همراهسوئیس

همیندلیل،به
تمرکزداریم .
به
ارزیابیویژگیهایفنیهروسیلهنقلیهمحاسبهنمایند».

میکندتاحقبیمهرابراساس

مندمیشوند:ازیکطرف،یکامنیتمضاعفو


مشتریانماازیکمزیتدوسویهبهره
ویمیافزاید«:

سیستم های هوشمند خواهند داشت و از طرف دیگر یک کاهش در نرخ حق بیمه را تجربه خواهند

نمود».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،سپتامبر2512
منبع :
نکته:
حقبیمهاتومبیلدرسراسرجهاندر 55سالاخیرحداقلبیشاز 12درصدرشدداشتهاست،بههمین
دلیلبسیاریازکارشناسانبراینباورندبرایجلوگیریازافزایشنرخبیمهنامههایاتومبیل،بهتراست

رفتاررانندگانتوسطجعبههایسیاهخودروتحتکنترلقراربگیرد.

اتومبیلدرطولسالهایاخیرباعثشدهتارانندگانقدیمیوباسابقههمواره

بیمههای
افزایشنرخحق 

اماشرکتهایبیمه

شانگلهمندوبهدنبالراهیبرایکاهشهزینههایخودباشند.

ازافزایشهزینههای

نامههانظارتبرعملکردورفتاررانندگاناست.
میگویندتنهاراهکاهشنرخبیمه 

یلتنهاراهیاستکهبهباورشرکتهایبیمهمی

بههمیندلیل«تلماتیکس» یاهمان«جعبهسیاه» اتومب
تواند مانع از افزایش نرخها شود .آنان میگویند ،تنها با نصب این دستگاه می توان بر اعمال راننده
نظارتکردوبراساساطالعاتضبطشدهحقبیمهرابرایرانندگانمشخصکرد.
میشناسندکهبرایجمعآوریاطالعاتمربوط
جعبهسیاهرااغلبمردمبهعنواندستگاهیدرهواپیما 
1. Original Equipment Manufacturer
2. ADAS Risk Score
3. Automated vehicle
4. Thomas Wittig
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میگردداماامروزهدستگاهی بااین عنواندرخودروهانیز وجودداردکهبه
بهپروازهواپیماها استفاده  
جمعآوری وذخیره وقایع  واعمالرانندهمانندسرعت،ترمز،دورزدنواطالعاتمکانی کهتوسط
میپردازد.
یههاییقبلازتصادف 
میشود،ثان 
GPSموجوددردستگاهایجاد 
میتواندبهپلیسوشرکتهایبیمهدربازسازی
گزارشها،وجودجعبهسیاهدرخودروبدونشک 

طبق
وقایعقبلودرحینتصادفکمککند.قسمتاعظمایناطالعاتناشیازویدئوهاییاستکهتوسط
میشوند.
نصبشدهدرقسمتهایمختلفخودرومانندشیشه جلووعقبخودروذخیره  

ینهای
دورب 
کلیه اطالعاتبهطورخودکارتبدیل بهدیجیتال شدهودرداخلهارددستگاهویا حافظهجانبی آن
میشوند.
ذخیره 
رانندگاندقیقاچیست،میتوانیمبادقت

بیمهتاکیدمیکنندکهاگربدانیمکهعادتهای

کارشناسان 
بیمهایبرایرانندگانخطرناکومحتاطوضعکنیمکههمبرایآنانوهمبرایشرکتهایبیمه

حق
مناسبباشد.
در اینگزارشآمدهاستکهطبقآمارمنتشرشدهازسویانجمنبیمهبریتانیا،رانندگانجواندرجهان
ساالنهرقمیدرحدودهزاردالربرایبیمهاتومبیلخودپرداختمیکنندامامیتوانبااستفادهازجعبه
سیاهاینرقمراکاهشداد.بهباورآنان ،درچنینشرایطیمیتوانتا 25درصدبهرانندگانبادقت،
تخفیفداد  .اینمیزانتخفیفبرایرانندگانمیانسالبدونشکبیشترخواهدبودچراکهآنانبادقت
بیشتریرانندگیمیکنند.

ینهایخودران ،شناسایی علت
دولت آلمانتصمیم داردبااجباری کردناستفادهازجعبهسیاه درماش 
حوادثمربوطبهاین خودروهاراراحتترازقبلکند .برلیندرتالشبرای وضعقوانینی استکهبر
جادههاملزمبه
ینهایخودرانبرایکسبمجوزعرضهوگواهیعبورومروردر 
اساسآنتمامیماش 
براساسگزارشهایمنتشرشده،قانون

جعبه سیاه موجوددرهواپیما هستند .
استفادهازمکانیزمی نظیر  
ینهای خودران احتماال اواخر تابستان در این کشور تصویب
اجباری شدن قطعه جعبه سیاه برای ماش 
خواهدشد.
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