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 دیباچه
که در  شودیاست اطلاق م یاشدهشناخته یهاسکیر ایو  دیجد یهاسکینوظهور به انواع ر یهاسکیر

 ای دیجد یهاسکینوظهور، به ر یهاسکیر گر،ید انی. به بشودیم داریناشناخته پد ای دیجد طیشرا

 تیریو مد یابیارز ،ییساشنا یآنها دشوار است و اگر به درست تیکم نییکه تع شودیموجود گفته مشیازپ

 سکیکنند. ر لیبه جوامع تحم یتوجهرا در برگرفته و خسارات قابل یاابعاد گسترده توانندینشوند، م

اطلاعات از جمله  یفناور سکیو ر میاقل رییتغ سکی(، ر91 دیکوو ری)نظ یو پاندم یدمیاپ یهایماریب

 .گردندیم ینوظهور تلق یهاسکیر

راهکار  ینوظهور را به جا یهاسکیر تیریمد یچگونگ ستیبایحضور فعال در بازار، م یبرا گرانمهیب

 تیماه لی. گرچه به دلرندیاز تعهدات شرکت فرا بگ  هاسکیگونه ر نیخارج کردن ا ای رشیعدم پذ

 دهیبه چالش کش هاسکیر نگونهیدر پوشش ا مهیصنعت ب یبخش خصوص ییمزبور، توانا یهاسکیر

اما  شودیمجدد م ییاتکا یهامهیو ب ییاتکا یهامهیب یدر حوزه هانهیهز شیو احتمالاً منجر به افزا شودیم

است و بسته شده شنهادیپ هاسکیر نگونهیا یمقابله با آثار مال یبه صرفه براروش مقرون کیبه عنوان  مهیب

نوظهور را مورد هدف  یهاسکیاز ر یاگسترده فیط تواندیم مهیمحصولات، سازوکار ب یبه نحوه طراح

 .قرار دهد

کنترل  رقابلیبوده و به بروز خسارات غ ینیبشیپ رقابلیکه اغلب نوع و شدت آن غ ییاز آنجا زین هایپاندم

در  91-دیکوو یپاندم وعی. در حال حاضر با توجه به  بحران ششوندیم ینوظهور تلق سکیر انجامد،یم

 ژهیو به و های. پاندماندشده دهیبه چالش کش یاها به صورت گستردهو دولت مهیصنعت ب ا،یسراسر دن

 ریبا سا سهیدر مقا ریپذبیآس عیو صنا یمال یسلامت، بازارها یهارا بر نظام یتوجه، اثرات قابل91-دیکوو

  .ها دارندوزهح

و  انیصنعت، دانشگاه ییافزاو هم یشیاندهم یاست برا یو توسعه فرصت مهیسالانه ب شیهما یبرگزار

مرتبط با  یهابحث یسازمانده یرو در راستا نی. از امهیو موثر در توسعه صنعت ب گذاراستیس ینهادها

ها و فرصت مه؛ینوظهور در صنعت ب یهاسکیر» وهفتمستیب شینوظهور، عنوان هما یهاسکیر تیریمد

و کاهش آثار نامطلوب  تیریگذر، راهکارهای مناسب جهت مد نیانتخاب شد تا از ا« هاچالش

به  یاتیو عمل یکاربرد یصاحبنظران قرار گرفته و راهکارها لیو تحل ینوظهور مورد بررس یهاسکیر
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 یعلم یهاه در مقالات و پنلبر مطالب طرح شد یمجلد، ضمن مرور نیصنعت عرضه گردد. در ا

  د.گردیمستخرج از آنها ارائه م یاستیس یهاهیتوص ش،یهما یتخصص

مطالعات و  جیحضور داشته و با انتشار نتا شیهما نیکه در ا یفرصت، از همه کسان نیاغتنام از ا با

از  نی. همچنمینمایاند تشکر مخود بر غنای آن افزوده دگاهاییبا ارائه نظرات و د ایهای خود، پژوهش

و انتشار  شیهما نیکه برای برگزاری ا ییو اجرا یدر دو بخش علم شیهما نیاندرکاران امجموعه دست

همه  شتریب قیو توف یو سلامت مینمایم یقدردان مانهیمجموعه، تلاش نمودند، صم نیا نیتدو ژهیوآن به جینتا

 از خدای متعال خواستارم.   مهیو صنعت ب زمانیرا در خدمت به کشور عز زانیعز نیا

 

 بچهدکر حمید

 بیمه ههشکدوپژرئیس همایش و  ئیسر
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 مقدمه
و  تیآن، عدم قطع دهندهلیتشک یاجزا یکپارچگیو  یوابستگ یو درجه بالا یاقتصاد جهان یدگیتندرهم

 یکه حت یاست؛ به طورداده  شیشدت افزارا به هاسکیر انیدر مورد نقطه آغاز و پا ینانینااطم

 میان این در .درا دارن میعظ عیشدن به فجا لیتبد لیپتانس ت،یاهمو کم یبه ظاهر جزئ یدادهایرو

 شدت یا تواتر یا شوندمی ظاهر جدید، هایفناوری ظهور و دنیا پیشرفت با همگام نوظهور هایریسک

 آنها برای مواجهه با و شد آشنا آنها با برخورد نحوه با باید راستا این در که یابدمی افزایش آنها از برخی

 .کرد پیدا آمادگی

 با منطبق هاریسک این خرد، بعد در. مشاهده کرد خرد و کلان بعد دو توان درمی را نوظهور هایریسک

 کلان سطح در. کندمی پیدا بروز مختلف زمانی هایبرهه در که آنهاست کاروکسب و بشر زندگی سبک

 محیطی،زیست هایریسک سیاسی، جغرافیای هایریسک اقتصادی، هایریسک شامل هاریسک این

 غذایی، مواد قیمت ناگهانی تغییرات و نوسانات. شودمی فناوری هایریسک و اجتماعی هایریسک

 افزایش باعث تواندمی نهایت در که مالی بازارهای سقوط اقتصادی، رشد شدن کند نفت، قیمت نوسانات

 در ...و  آینده در اقتصادی نوسانات هایریسک مقررات، از ناشی مشکلات شود، تورمی فشار بهره و نرخ

 هایریسک در. گیردمی قرار اهمیت، حائز هایریسک از یکی عنوانبه اقتصادی، هایزمره ریسک

 بیمه هایشرکت بوده و برخوردار زیادی اهمیت از که هستیم روروبه هاییریسک با نیز سیاسی جغرافیای

 میان، این در. کنند بازی صنعت این توسعه در موثری گام هاریسک این پوشش و شناسایی با توانندمی

 حریم ریسک گیرند؛می قرار کلان هایریسک زیرمجموعه که دارند وجود هم های دیگریریسک

 در و نوظهور حوزه تواندمی خصوصی حریم با مرتبط مسائل گفت توانمی که آنهاست جمله از خصوصی

 هاییشرکت از بسیاری مختص خصوصی حریم با مرتبط هاینگرانی. باشد بیمه صنعت ریسک رشد حال

 بر مترتب ریسک دولت، اقدامات ریسک. دارند اختیار در را مشتریان اطلاعات از وسیعی حجم که ستا

 جمعیت، سالخوردگی هایریسک دارویی، هایریسک بهداشتی، و پزشکی هایریسک اجتماعی، محیط
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 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 با که هستند نوظهوری هایریسک دیگر از نیز هواییوآب و اقلیمی تغییرات ریسک فرهنگی، هایریسک

 باید لیکن. دهد کاهش شوندمی مواجه آن با افراد که را اطمینانی عدم و ریسک تواندمی بیمه آنها، پوشش

 سرعت به که دنیایی در ترتیب این به که نباشند پذیربیمه آسانی به ممکن است هاریسک همه که پذیرفت

 داشته بیشتری توجه نوآوری و بیمه صنعت در جدید خدمات توسعه باید به گرانبیمه است، تغییر درحال

 مردم، نیازهای به پاسخ برای نوآوری به باید بیمه صنعت ها،ریسک داشتن نگه پذیربیمه برای. باشند

 برآورده با تطبیق در شانتوانایی به گرانبیمه آینده موفقیت ترتیب این به. کند توجه جامعه و وکارکسب

 .دارد بستگی جدید بازارهای به ورود و خدمات توسعه از طریق نیازها این کردن

 های نوظهورریسک. 1
سال  90تا  1 در که شوندمی تعریف تکاملی حال در یا جدید هایریسکعنوان به 9های نوظهورریسک

خصوصیات و تاثیر بالقوه آنها  (.7091)آکسا،  خواهند داشتجوامع کل  برقابل توجهی  اثراتآینده 

شتن اطلاعات کافی از گذشته ندادر واقع  .بسیار چالش برانگیز است ،شانماهیتاز  عدم اطمینان دلیلبه

بینی با این وجود درك و پیش .کندمیدشوار را  های نوظهورریسک بینی و ارزیابی اثراتپیش ،آنها

عملکرد و رفتار  برد نتوانها میزیرا این ریسک ،های نوظهور از اهمیت بالایی برخوردار استریسک

 یهاسکیبا رنیز  مهیب صنعتند. ثیرگذار باشأت هاوکارگذاران و مشتریان کسبسرمایه، مشاغل ،قانونگذار

 تواندیها مبا آن مواجهه یبرا یو آمادگ یکه داشتن آگاه ییهاسکیر ؛کندیدست و پنجه نرم م یادیز

گزارشی را از تحلیل خود درباره اوضاع اقتصادی  7070مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه  کارساز باشد. اریبس

همانطورکه آورده شده است.  9های جهانی در شکل های ریسککرد. نتایج آخرین بررسیجهان منتشر 

 زیست محیطی یهاریسک ،7اقتصادی  هایریسکهای جهانی شامل دهد مهمترین ریسکشکل نشان می

                                                                                                                                                                            
1.Emerging Risks 

2.Economic Risks 



 

 
 19 

 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 بر هاریسک این باشدکهمی 6ای فناوریهریسک و 9اجتماعی ایهریسک ،7 ژئوپولتیکیی هاریسک ،9

 .(9)شکل  اندشده مرتب بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه زمانی افق اساس

 

 های جهانیترین ریسکمهم -1شکل 

 World Economic Firum, Global Risk Perception Survey 2020 منبع:

 اقلیمی تغییرات محیطی وهای زیستریسک. 2
اند. شده یمعرف ندهیآ یهاسال سکیر نیترعنوان محتملبه میاقل رییتغ لیدلبه یطیمحستیز یهاسکیر

است  ییوهواوضعیت میانگین آب یمورد انتظار برا یهرگونه تغییر مشخص در الگوها یتغییر اقلیم به معنا

اثرات  نیتراز مهم یکی. دهدیکل اقلیم جهان، رخ م یبرا ایمنطقه خاص  کیمدت در  یکه در طولان

                                                                                                                                                                            
1.Environmental Risks 

2.Geopolitical Risks  

3.Societal Risks 

4.Technological Risks 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 میاقل رییتغ دهیو... است. پد هاخبندانی لاب،یس ،یسالمانند خشک یحد عیشدت وقا رییتغ ،یمیاقل اترییتغ

بهداشت، صنعت و اقتصاد  ست،یز طیمح ،یمختلف اعم از منابع آب، کشاورز یهاستمیبر س تواندیم

 گریمتفاوت از د هیدر هر ناح م،یاقل رییروند تغ ادامهبگذارد. آثار اقتصادی  یبرجا یاگسترده یاثرات منف

است،  میاقل رییتغ زانیدر سرعت و م ییایهای جغرافموضـوع نه تنها به خاطر تفاوت ـنیاست، که ا ینواح

و روند  میاقل رییدارد. تغ یبستگ زین میاقل رییسازگاری با آثار تغ ییای در تواناهـای منطقـهبلکه به تفاوت

 یتقاضا برا شیسو و افزا کیخسارت از  دیباعث تشد یمیو اقل یکیدرولوژیه ،یجو عیوقا ونروز افز

 عیو وقا یاقتصاد یهاشوك دهدینشان م یعلم یهایخواهد شد. بررس گرید یاز سو یامهیمحصولات ب

. شودیکشورها م یریپذبیسطح آس شیهستند که باعث افزا یدو عامل اصل یعیطب عیاز فجا یناش دیشد

را به خود  7092تا  9111 یهاسال نیفاجعه بزرگ ب 2711درصد از  19حدود  میاقل رییاز تغ یناش عیفجا

 .دهدرا نشان می 7091بار جهان در سال حوادث فاجعه 7شکل اختصاص داده است. 

 
 2111اینفوگرافی حوادث فاجعه بار در سال  -2 شکل

 7070گزارش  ،یرسوئیسموسسه  منبع:

کمتر از دو سال گذشته بوده  7091در سال  رابفاجعهحوادث اقتصادی ناشی از  هایخسارت 7مطابق شکل 

بودند. طوفان هاگیبیس و  7091است. وقایع مرتبط با آب و هوا عامل اصلی در تلفات فجایع طبیعی در سال 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

میلیارد دلار( از کل حوادث در سراسر  2میلیارد و  1شده )به ترتیب بیمه هایخسارتبیشترین  9فاکسای

وجود آورد و بار دیگر سهم رو به رشد خطرات هاگیبیس باران شدید را به جهان را به همراه داشت. طوفان

عنوان پیشروان خسارت برجسته کرد و خطر سیل ناشی از طوفان را بسیار بالاتر بر روی نقشه ثانویه را به

بود.  7091ترین فصل اقیانوس اطلس شمالی قوی 7خطر ژاپن قرار داد. از لحاظ سرعت باد، طوفان دوریان

، شهر ساحلی بیرا در موزامبیک را 6، این گرانترین واقعه فاجعه طبیعی بوده است. طوفان ایدای9برای باهاما

ارتفاع در برابر بارش شدید و طغیان ناشی پذیری بسیاری از شهرهای کمدهنده آسیبنشان کهویران کرد 

دهه ثبت گردید. پس از ترین گرم 7091-7090 هایسالدومین سال گرم و  7091سال  از آن است.

کمتر بود. و در کالیفرنیا  7091سوزی در سال ، تلفات آتش7091و  7092بالاترین رکورد در هر دو سال 

 سوزیآتشدمای بالا و کمبود بارندگی باعث کمتری وجود داشت تا اینکه  سوزینیز  فعالیت آتش

  شد. 7091مدت در استرالیا در سال گسترده و طولانی

های اقتصادی ناشی از طوفان، سیل و سایر حوادث شدید مربوط به تعداد و حجم خسارت 9مودار مطابق ن

ها  از اواسط دهه طور قابل توجهی افزایش یافته است. روند افزایش خسارتهای اخیر بهآب و هوا طی دهه

  باشد.میهای فجایع رخداده، آوری گزارشات و دادهبه علت بهبود فرآیند جمع 9110

                                                                                                                                                                            
1.Typhoons Hagibis and Faxai 

2.Hurricane Dorian 

3.Bahamas 

4.Cyclone Idai 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 
 2111-1131های اقتصادی مرتبط با آن، تعداد رویدادهای مرتبط با آب و هوا و خسارت -1نمودار 

 (2111)میلیارد دلار، قیمت 

 7070گزارش  ،یرسوئیسوسسه م :منبع

برای افزایش تلفات ناشی از حوادث مربوط به آب و هوا وجود دارد. رشد جمعیت  متعددیاساسی  دلایل

های اقتصادی مرتبط خسارت ل اصلی رشدوها عاماقتصادی، شهرنشینی و افزایش ارزش داراییرشد ، جهان

و تولید ناخالص  9برابر 7.1سال گذشته، جمعیت جهان تقریباً  40. طی شوندمحسوب می با آب و هوا

را شامل  هارشد کرده است. مناطق شهری بیشترین تمرکز افراد و دارایی 7بیش از هفت برابر حقیقیداخلی 

امروز بیش از  ؛کردندجمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می درصد 90، حدود 9110شود. در دهه می

 20به  7010شود این میزان تا سال بینی میناطق شهری هستند و پیشم درصد جمعیت جهانی ساکن 10

  برسد.  درصد

. قرار گرفتن در معرض سایرکنند: طوفان، سیل و سه مولفه اصلی خطرات مربوط به آب و هوا را تعیین می

پذیری را نشان ها حساسیت )کشش( آسیبهر یک از موارد مذکور در شرایط تراکم جمعیت و دارائی

                                                                                                                                                                            
1.World Population Prospects 9112، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،  9112: بازنگری در سال. 

2.GDP Data from the World Bank 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

مثال، سطح  برای ؛شوندساحل شدیدتر می دریاها در حوادث طغیان ایسطح در شیافزا لیدلدهد. بهمی

مربوط به آن اینچ  1یک فوت افزایش یافته است، که حدود  حدود 9100دریا در شهر نیویورك از سال 

. طغیان شودیتشدید م همان میزان بهبرای هر ترکیبی از طوفان و جزر و مد، سیل  .آب و هوای گرم است

فوت بالاتر از جزر و مد عادی  1فوت جزر و مدی بود که  1به دلیل افزایش  7097در سال  9طوفان سندی

در حال شدیدتر شدن  7(7091( و فلورانس )7092هایی مانند هاروی )ناشی از طوفانسیل  بود. طغیان و

 . درجه سانتیگراد افزایش دما( 9در ازای هر ،درصد 70تا  1است )افزایش بارش بین 

 .تاس تهداش عتیو طب ناانس رب یتبعات گستردها ر،یاخ یهادر سال یمیاقل راتییو تغ یجهان شیگرما

 ریتأث 9الدول تغییرات اقیلمیهیئت بین است. ریانکارناپذ نیزم یدما شیانتشار کربن و افزا نیبی علم ارتباط

 لیدلبه یاگلخانهی اگازه ارانتش ردر اث فرو اعلام کرده است که غلظت اتمس بررسیرا  میانسان بر اقل

انتظاری  نشانگر افزایش دمای 7 نموداراست.  دهیرس بشریخ سطح خود در تار نیانسان، به بالاتر یهاتیفعال

باشد. اگر اقدامات ای میهای گلخانهزبینی شده ناشی از اثرات گاباشد که این افزایش پیشمیدر آینده 

 ای و سازگاری انجام نشود روند زیر در آینده اجتناب ناپذیر است.کاهش انتشار گازهای گلخانه

 
 تغییرات میانگین دمای سطح جهانی -2نمودار 

 7070گزارش  ،یرسوئیسموسسه  :منبع

                                                                                                                                                                            
1.Hurricane Sandy 

2.Harvey (2017) and Florence (2018) 

3.The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

که  در حال افزایش است یدلیل تغییر آب و هوا، قدرت بادهای طوفانبه ،فجایععلاوه بر این اثرات ثانویه 

زمین به  شدن جو تواند باعث گرمشدت باد میافزایش . موید آن استهای آتلانتیک شمالی شواهد طوفان

برای هرگونه افزایش شدت باد، خسارت . این نیز قابل توجه استگردد، اما حتی اندازه فقط چند درصد 

دلیل گرم شدن کره زمین، مقدار زیادی دی اکسید کربن در قطب شمال به تواند سه برابر یا بیشتر باشد.می

ای انتشار این گازهای گلخانه. گرددزده ذخیره شده است، آزاد میو متان که در حال حاضر در خاك یخ

ها به دنبال افزایش دمای زمین افزایش سطح آب شود.می هاشدن بیشتر و ذوب شدن بیشتر یخباعث گرم 

 ات جدی گردد. رتواند باعث ایجاد مخاطمی

های در معرض خطر، احتمال افزایش تلفات ناشی از حوادث آب و هوایی با افزایش تعداد افراد و دارایی

سرمایه فیزیکی و با افزایش میزان انباشت متناسب ویژه هنگامی که اقدامات کاهش خطر ، بهیابدمی افزایش

تواند منجر به افزایش خسارت سیل در مثال، حتی تغییرات اندك در شدت بارندگی می براینیست.  انسانی

را  ، خطر آسیب ناشی از روانابیافتهی کمتر توسعهبندی سطوح در شهرهامناطق شهری شود، زیرا آب

 دهد.  افزایش می

های طبیعی از جمله دریا، جنگل، ... باعث سوق جریان سرمایه مردم به زیستن در نزدیکی جاذبه تمایل

انسانی و فیزیکی به این مناطق شده است. با توجه به اینکه این مناطق بیشتر در معرض فجایع طبیعی مرتبط با 

 گردد. ی مربوط به آب و هوا در این مناطق میاهای بیمهآب و هوا هستند، باعث تشدید خسارت

برای کاهش  ،دفتر سازمان ملل متحدبرای مثال از طریق  ،المللیهای فراوان در سطح بینعلیرغم کوشش

ریسک  ،های مردم نهادها و در سطح محلی از طریق سازمانیا در سطح ملی توسط دولت 9ریسک بلایا

خصوص کشورهای با درآمد کم و متوسط در حال افزایش است. سیلاب در بسیاری از مناطق جهان به

ویژه در کشورهای در حال توسعه، قرارگیری در معرض خطر سیل را در شود رشد جمعیت بهبینی میپیش

آینده به طور قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، فقدان منابع مالی برای آمادگی در برابر سیلاب و 

                                                                                                                                                                            
1.United Nations Office For Disaster Risk Reduction 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

آوری ودیت مهمی در برابر تلاش کشورهای در حال توسعه برای افزایش تابپیشگیری از آن، محد

ها و دانش فنی همگی بر نحوه مقابله یک کشور با ها، مهارتاست. همچنین شکاف بین داده 9اقلیمی

های ها و سرمایهزدن به زیرساختتوانند با آسیبهای شدید میگذارد. سیلابریسک بلایای طبیعی تاثیر می

های گذشته یعی، تضعیف توسعه اقتصادی و شکست اقدامات کاهش فقر سبب به خطر افتادن پیشرفتطب

 شود. 

رخ مرتبط با تغییرات اقلیم فاجعه  992در سراسر جهان  7091در سال  9مطابق نمودار سیگما طبق گزارش 

در  919فاجعه طبیعی ) 707 که در این میان  بوده است مورد  906 ،7091در سال  داده است، در حالی که

 رخ داده است.( 7091در سال  979فاجعه توسط بشر ) 991( و 7091سال 

 
 2111تا  1171 هایدر سال بارتعداد حوادث فاجعه -9نمودار 

 7070گزارش  ،یرسوئیسموسسه  منبع:

از  زیمختلف ن عیصنا ،یمیاقل اترییتغ دهیاز پد یمیراقلیو غ یمیمختلف اقل یهامولفه یریپذریتأث طیشرا در

 دهد. صنایع تاثیرپذیر از تغییر اقلیم را نشان می 9شکل . دتبعات مصون نخواهد بو نیا

                                                                                                                                                                            
1.Climate Resilience 



 

 
 21 

 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 
 یاقلیم اتصنایع تاثیرپذیر از تغییر -9شکل 

 9911و همکاران،  یمراد منبع:

 بر صنعت بیمه جهان اقلیمی تغییرات ومحیطی های زیستریسکتاثیر . 2-1

شده ناشی از های بیمه، خسارتدلیل توسعه اقتصادی و شهرنشینیهب هاییارزش دارا با احتساب افزایش

دهنده افزایش ضریب نفوذ بیمه  )حق بیمه نشان امر فجایع طبیعی نیز با گذشت زمان افزایش یافته است. این

افراد به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی( در کشورهای مختلف است که با ثروتمند شدن،  

 کنند.میبیمه آنها را های غیرمنتظره در مقابل خسارت و آوردهدست های بیشتری بهدارایی

در  درصد 9.9در بازارهای پیشرفته از  های غیر زندگینفوذ بیمهضریب میانگین  های سیگما،طبق داده 

در بازارهای نوظهور  های غیر زندگیافزایش یافت. افزایش ضریب نفوذ بیمه 7091در  درصد 9.1به  9110

های بیمه در هزینهافزایش رسیده است.  7091در  درصد 9.1به  9110در  درصد 0.9و از  بودهچشمگیرتر 

شود ، تسریع مییابدطح متوسط درآمد، افزایش میکشورهایی که درآمد سرانه آن از سطح پایین به س

دلار است، سریعتر افزایش  91000دلار تا  1000ها در کشورهایی که سرانه تولید ناخالص داخلی از )هزینه
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مدیریت
کربن

جنگلسالمت

تتوریس

هوا و 
فضا

لاتومبی

انرژی



 

 
 21 

 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 پیشرفته و های غیر زندگی را در تعدادی از اقتصادهایتحولات نرخ ضریب نفوذ بیمه 6 نمودار .یابد(می

دهد که چین با افزایش سرانه تولید دهد. این ارقام نشان مینشان می 7091و  9110های نوظهور بین سال

. تایلند بسیار سریع حرکت کرده است Sدهنده منحنی در امتداد بخش شتاب طی این دوره،ناخالص داخلی 

 شورهای نوظهورکمنحنی هستند. با توجه به رشد در های دیگری از پیشرفت در امتداد و مالزی نمونه

وجود،  نیبا ا افزایش ضریب نفوذ بیشتری داشته باشد.های آینده این منطقه رود در سالآسیایی، انتظار می

 گرفته است.  یشیشده پمهیب یهااز خسارت یاقتصاد یهاخسارت

 
 2113و  1111برای دو مقطع زمانی  غیرزندگیهای بیمه Sمنحنی  -4نمودار 

 7070گزارش  ،یرسوئیسموسسه  منبع:
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 تخمین 7091میلیارد دلار در سال  964های اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی در سراسر جهان کل خسارت

 ایجاد دخالت بشرهای طبیعی بوده و بقیه در اثر در نتیجه فاجعه آن میلیارد دلار 992زده شده که حدود 

)شکاف دهد شده را با گذشت زمان نشان میهای اقتصادی و بیمهتفاوت بین خسارت 1نمودار  شده است.

از متوسط  که، هدلار بودمیلیارد  14ای حدود ، شکاف پوشش جهانی بیمه7091در سال . (ایپوشش بیمه

داده های رخ سارتای نسبت به خپوشش بیمهدر کل  .ه استبود ترمیلیارد دلار( پایین 992سال اخیر ) 90

ها و بازارهای مالی از کانال انتشار بانک -بیمه، بیمههای باشد که ضرورت مشارکت بیشتر شرکتمی کم

 لبد. طمیای را در راستای کاهش اصولی شکاف بیمه( 9911اوراق فجایع طبیعی )سهامیان و همکاران، 

 
، 2111سال  قیمت)  2111–1171نشده، های بیمهحت پوشش بیمه و خسارتتهای خسارت -5نمودار 

 (کایر آمرلاد اردیلیم

 (نشدهبیمه هایحت پوشش بیمه + خسارتتهای خسارت =اقتصادی  هایخسارت: توجه) 7070گزارش  ،یرسوئیسموسسه  :منبع

بررسی اثر تغییر اقلیم بر صنعت بیمه از دو منظر تاثیرات مستقیم و تاثیرات غیر مستقیم حائز اهمیت است، 

باشد؛ این صنایع در تعامل با صنعت بیمه بوده و تاثیرات غیرمستقیم در ارتباط با صنایع متاثر از تغییر اقلیم می

از سوی دیگر اثرات مستقیم تغییر اقلیم بر صنعت بیمه  اثرات غیر مستقیمی را بر صنعت بیمه خواهند داشت.

کارگیری سازوکارها و تواند در بهنیز حائز اهمیت است. این اثرات دو سویه بوده و صنعت بیمه می
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

ای و به تبع آن گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی فرآیندهایی که باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه

 شود، نقش ایفا کند.می

 
 آثار مستقیم تغییر اقلیم بر صنعت بیمه -4شکل 

 9911مرادی و همکاران،  منبع:

صورت که طرح  نیبه ا کند، فایا موثرینقش  میاقل رییتغ به نسبت گانشدمهیب یسازگار درتواند می مهیب

 زهیانگ شیرا در جهت افزا یبستر؛ است میاقل رییتغ از یناشمواجهه با خطر  زانیم کنندهمنعکس که یامهیب

 از تا کندیم فراهم میاقل رییبا تغ یاقدامات سازگار ریخطر و سا کاهش یامر برا نیا انیمتول یگذارهیسرما

 -شده ریتدب قبل از ۀرانیشگیپ اقدامات در شتریب زهیانگ لیدلبه- عیفجا از یناش خسارات از میزان قیطر نیا

 ریسا نیگزیجا عنوانبهنه  شرفتهیپ یدر کشورها مهیاست که صنعت ب تیاهم حائز زینکته ن نیاما ا ؛بکاهد

انجام اقدامات  یبرا یشود و نه ابزار کمک مالیمحسوب م یمیاقل اترییاقدامات سازگارانه با تغ

 اترییمرتبط با تغ دخلانمذیو  نفعانیذ انیخطر در م عیوزت یبرا یابزار قتیدر حق مهی. بیسازگار

 چرخه کل از ریناپذییجدا یبخش مهیشود و بیختم نم مسئله نیاتنها به  آننقش  اگرچهاست.  یمیاقل

 خطرسطح  نییو تع صیاز تشخ اعم ،بحران چرخهمراحل  یدر تمام که یاگونهبه است، 9ریسک تیریمد

 خطر تیریدر چرخه مد یمیاقل اترییدر مواجهه با تغ مهی. نقش صنعت بدارد نقش ،آن یابیتا انتقال و باز

 است. شدهداده نشان  1در شکل 

                                                                                                                                                                            
1.Hazard Management 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 

 (Des Assurances(2009)) خطر تیریمد چرخه در مهیب صنعت ینیآفرنقش -5شکل 
 (9911فرزانه و همکاران، ) منبع:

تا مرحله  غیرفعال مرحله از. است شدهداده  شینما 4 در شکل یمیاقل اترییبا تغ مهیسطوح مواجهه صنعت ب

 ای صفر سطح ،سطح نیاولشود. یم فیتعر یمیاقل اترییبا تغ مهیسطح در مواجهه صنعت ب ، پنجمتمرکز

و  بوده محدود میاقل رییتغ یطیمح و یاجتماع راتیثأتاز  وکارکسب یهایبررسکه  باشدیم رفعالیغ سطح

نام  یانفعال واکنشسطح  که اول سطح. در شودینم انجام یکوشش چیه میاقل رییتغ نییو تع صیتشخ یبرا

 اقدامات یول ؛وجود دارد مهیب صنعت با غیرمرتبط نفعیذ یهاگروه ای و افراد اقدامات از یآگاه ،دارد

 که دوم سطح. در باشندمی وکارکسب اهداف با تناقض در ای و یکل اریبس ،یانفعال محدود، شدهانجام

 زانیم ثبتو  آن به مربوط یاصل موارد و میاقل رییتغ یتجار راتیثأت یبررس ،نام دارد فعال پیشسطح 

نام  شرفتهیکه سطح پ سوم سطح. در ردیگیم قرار موردتوجه میاقل رییتغ یهاگزارش نیاول قیطر از شرفتیپ

 دهیگزارش و شیپا و شودیم اقدامات شدن ساختارمند باعث آن با متناسب یهابرنامه و اهداف ،دارد

 سازگاري

ف
خفی

 ت

 مدیریت خسارت

ارزیابی ریسک مدلهاي                   

 چندوجهی آینده نگر

افزایش آگاهی، ارتباطات                    

گذارينقشه ریسک، ظرفیت  

بر اساس ریسک   
 تعامل با سیاستگذاران

                          کاهش ریسک،     

ههاي بیمه گري پیشگیرانسیاست  

انتقال ریسک و پوشش 

محصولات بیمه، پوشش 

 اتکایی

 هاي مرتبط با آمادگی طرح    

 احتمال وقوع، هشدار 

 زودهنگام 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 م،یاقل رییتغ یهانهیزمنام دارد،  متمرکزسطح  که چهارم سطح. در باشدیسطح م نیا یاصل یژگیو هنگام،به

 یدر راستا میاقل رییتغ سکیر تیریمد اقداماتو  کنندیم مشخص را وکارکسب یاصل یراهبردها

 شوند.یم انجام وکارکسب رشد و یسودده

 
 میاقل رییدر مواجهه با تغ مهیسطوح مواجهه صنعت ب -6شکل 

 (9911و همکاران،  فرزانه) منبع:

. تجارب کشورهای عضو اتحادیه اروپا استبرقرار  یاقلیم اتای بین صنعت بیمه و تغییرارتباط گسترده

ای مبتنی بر محصولات سازههای غیراستراتژی بر پایۀکارگیری رویکردهای پیشگیرانه هب پیشگامانعنوان هب

اروپا  هیاتحادمختلف  یکشورها کردیرو یطورکلبه باشد. حائز اهمیت می ،ای در مواجهه با تغییر اقلیمبیمه

 :آورده شده است 9طور دقیق در جدول که جزییات آن به باشدیم یبندطبقه قابل ریز محور چهاردر 

 یاز جانب مردم برا مهیبحق دولت صورت نگرفته و پرداخت  یاز سو یاکشورها مداخله شتریدر ب -

 .است یاریعمدتاً اخت یعیخطرات طب

 سالانه بودجه ازیا  دولت و داشته یعیپوشش خطرات طب نیدر تأم کمتری ای اختیاریاران نقش ذگمهیب -

 کی توسط که یسوزآتش خسارت به مربوط هاینامهبیمه مورد در اتیمالاخذ  قیطر از ای خود

  9.(دانمارك و هلند نظیر) کندیم ورود شود،یم فراهم خاص صندوق

مانند آتش  مخاطراتاز  یبرخ مهیبابتیاع پوشش کند، بلکه در عوض، یمداخله نم مهیب هیدولت در ته -

  7.(یسسوئ نظیر)  کندو بر اساس قانون اعمال محدودیت می کرده یرا اجبارسوزی 

                                                                                                                                                                            
1. O: Optional Cover 

2. C: Compulsory Cover by Law 

غیرفعال
واکنش 
انفعالی

پیش فعال پیشرفته متمرکز
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره
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ایتالیا نیز . دارد وجود دولت مداخلات و یاجبار مهیب از یبیترک یرومان و نروژ فرانسه، ک،یدر بلژ -

  9این روش در نظر گرفته است. مشابه رویکردی

 ( Des Assurances(2009)) اروپا هیاتحاد عضو یکشورها در طبیعی حوادث مهیب پوشش -1 جدول
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 نوع پوشش بیمه

     

 میزان نفوذ پوشش 

  

 

C 
 توسط دولت اجباری پوشش 

     

  

حداکثر 

 درصد21

 

P 
 اجباری-اختیاری صندوق 

     

  
درصد 21تا  71  

 

O 
 اختیاری پوشش 

     

  
درصد 71تا  90  

 

S 
 پوشش بیمه محدود

     

  

 90کمتر از 

 درصد

 

N 
 بدون بیمه

     

  
 نا مشخص

 (9911فرزانه و همکاران، ) منبع:

                                                                                                                                                                            
1. S: Cover Offered but not Widely Taken 
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 7 جدولمرتبط با صنعت بیمه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همان طور که در  یاقلیم اتبرنامه تغییر

 1های زمانی مختلف نشان داده شده است، میزان اثرگذاری رخدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم را در بازه

ها اعم از ها مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، هر کدام از  بیمهساله بر روی  انواع  بیمه 70ساله و 

شده در بازه زمانی به رخداد واقع کشاورزی، مهندسی، دریایی، درمان و زندگی و غیره با توجه

 کنند. شده، از میزان تاثیر مثبت تا بسیار منفی تغییر میتعریف

ای در تصادفات جاده ؛وهوایی ارتباط وجود داردای و شرایط آببین تصادفات جادهعنوان مثال، به

 10کشور سوئیس بیش از پذیر هستند. در و یا وسایل نقلیه در مقابل تگرگ آسیب بودهروزهایگرم بیشتر 

علت عدم تواند بهای سازندگان میاند. بیمه مسئولیت حرفهدرصد وسایل نقلیه در برابر تگرگ بیمه شده

پذیر در برابر آب، تأثیر پذیرد. وهوا و انعطافهای سازگار با آبپیشرفته برای ساختمان هایفناوریرعایت 

عنوان مثال منجر به بروز است تحت تأثیر دمای بالاتر باشد، بهبیمه مسئولیت در بخش مواد غذایی نیز ممکن 

 بیشتر مسمومیت غذایی شود. 
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

                 مختلف مخاطرات وقوع طیشرا در یامهیب محصولات بر یمیاقل اترییتغ ریتأث -2 جدول

(Des Assurances(2009)) 

 دوره زمانی رخداد طبیعی

ل
وا

ام
ی 

دس
هن

م
 

ی
یای

در
 

ی 
رز

او
کش

و 
ل 

صو
ح

)م م(
دا

 

ی
ور

وت
ه م

قلی
ه ن

سیل
و

 

ما
اپی

هو
 

ی
مال

حت
  ا

ی
ها

ک 
یس

ر
 

ی
دگ

زن
و 

ن 
ما

در
 

ت
ولی

سئ
م

 

 سیلاب، موج طوفان
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 سیلاب تند، طوفان
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 موج گرما و خشکسالی
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 هوای سرد و یخبندان
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 بالاآمدن سطح دریا
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 طوفان گرمسیری
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 طوفان های فراگرمسیری
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

 ذوب شدن برف قطب
 1-90سال 

         
 90-90سال 

         

           

  
 مثبت

       

  
 خنثی

       

  
 کمی منفی

       

  
 منفی

       

  
 بسیار منفی

       
 (9911فرزانه و همکاران، ) منبع:
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 بر صنعت بیمه ایران یاقلیم اتتغییرهای زیست محیطی و ریسکتاثیر . 2-2

 ات، اولین کشور مسئول در بحث تغییردی اکسید کربن میلیون تن گاز 494،269 سالانه ایران با انتشار

ای توسط ایران وابسته به در خاورمیانه و هفتمین در دنیا است. میزان بالای انتشار گازهای گلخانه یاقلیم

ها، بارش، کاهش ایران افزایش متوسط دما در کشور. سازی سریع استقابل توجه نفت، گاز و شهری تولید

دهنده بروز محیطی شدید مانند سیل و خشکسالی در کشور نشاند و شدت حوادث زیستاافزایش تعد

بر اساس آمارهای جهانی از منظر  .در کشور است یاقلیم اتروزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر

خیز هفتمین کشور سیلخیز آسیا و ایران رتبه نخست منطقه منا و چهارمین کشور سیل ،طبیعیمخاطرات 

های شدید درصد کشور در معرض سیل 71امکان وقوع سیل در تمام مناطق کشور وجود دارد و دنیا است. 

استان کشور از منظر  71با درگیر کردن  9911و اوایل سال  9912های اواخر سال و طغیانی است. سیلاب

  انی و مالی شدیدی شد.سابقه بود که باعث ایجاد خسارت جگستردگی مکانی سیلاب بی

تری نسبت به سایر مناطق کشور را ویژه مناطق جنوب شرق و شرق کشور شرایط بحرانیهدر اثر تغییر اقلیم ب

خیزی در استان گلستان از نظر سیل نظیرکه مناطق شمالی کشور علیرغم ایندر آینده تجربه خواهند کرد. 

 9911های ولی با خسارات مالی و متاسفانه جانی در شرایط سیلاب ،های بحرانی و طغیانی نیستندکلاس

اند؛ این موضوع رتبه اول خسارات جانی در دنیا را به خود اختصاص داده 9910مواجه بوده و حتی در دهه 

خیزی هستند از اهمیت تر از منظر سیلهای نگران کنندهدر این مناطق و سایر مناطق کشور که در کلاس

 باشد. برخوردار می سزاییهب

خشکسالی بوده است.  همواره در معرض خطر ،ویژه جغرافیایی موقعیت به توجه کشور ایران بااز طرفی، 

 مرکز، غرب، شمال منطقه 7071 سال تا که است آن در ایران بیانگر خشکسالی هایشدت بینیپیش

 شدت 7097 سال برایبود.  خواهد خشکسالی شدت بیشترین دارای شرق و جنوب شرق شمال

 بالا شرق و جنوب شرق نیز و غرب و غرب جنوب بر تأکید با و ایران کل برای تقریباً  هاخشکسالی

 شدت از غرب، جنوب و مرکز پایین جزبه ،غالب مناطق کشور 7096اساس در سال  این بر .خواهد بود
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 شرق جنوب شرق، شمال شرق، در مناطق برخی برای شدت خواهند بود. این برخوردار بالایی خشکسالی

 درجه 9حداقل  نیز 7010سال برای کشور دمای افزایش وضعیت بینیبود. پیش خواهد شدید بسیار غرب و

 بایستمی خشکسالی بینیپیش هاینقشه مطابق که دهدمی را نشان سلسیوس درجه 1حداکثر  و

 اثرات جهان، با اکثر کشورهای مقایسه داشت. در انتظار را شرایط موجود از شدیدتر هایخشکسالی

 تأمین کشور، آب نامطلوب منابع وضعیت دلیل به چراکه شود؛شدیدتر ارزیابی می ایران بر خشکسالی

تاثیر نامطلوبی بر وضعیت  خشکسالی غیرمستقیم آثار ،هپذیر است. در نتیجسختی امکانآب به جایگزین منابع

 نتایج از آن از ناشی هایبیکاری و شدید هایمهاجرتگذاشت.  کشور خواهد محیطی و زیست اقتصادی

 و داده رخ کشور در روند نیز این اخیر هایدر سال بود. هرچند خواهد آتی هایخشکسالی غیرمستقیم

نمایی از  2شکل  است. شده آغاز های شمالیاستان سمت به کشور جنوبی و مرکزی مناطق از هامهاجرت

 دهد.نشان میرا ر میزان خشکسالی در کشو

 
 نمایی از میزان خشکسالی در کشور ایران -7شکل 

 هواشناسی  سازمان بحران مدیریت و خشکسالیمطالعات مرکز ملی  منبع:
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. ، داشته باشداست وابسته به کشاورزی که یکشورتواند پیامدهای اقتصادی مختلفی برای این موضوع می

های دهد که وابستگی ایران به کشاورزی در سالنشان می( 9916میلادی ) 7091آمار بانک جهانی تا سال 

شدت افزایش پیدا کرده و در مقایسه با میانگین جهانی ایران وابستگی زیادی به این حوزه دارد. گذشته به

 90.9اعلام کرد که سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی ایران  9914بانک مرکزی ایران هم در سال بهار 

 دهد.زان وابستگی کشورها به بخش کشاورزی را نشان میمی 4 رنمودا .درصد است

 
 میزان وابستگی کشورها به بخش کشاورزی -6 نمودار

 های بانک جهانیداده منبع:

عنوان فرصتی جهت افزایش تواند بهمی یاقلیم اتهای روزافزون تغییرتهدید ناشی از خسارتاگرچه 

اما شرایط کنونی کشور سهم بسیار اندك  ،ای باشدمحصولات بیمهاستقبال و عزم عمومی به استفاده از 

دهد که بیانگر را نشان می 9911های سال مرتبط با سیلاب یهاخسارت جبرانصنعت بیمه در خصوص 

  باشد.صنعت در مواجهه با مخاطرات طبیعی میاین ضریب نفوذ پایین 

در سطوح  ویژه در خصوص مخاطرات طبیعی،هب رانیادر  یمیاقل اترییتغ و مهیب صنعت یفعل طیشرا

 ازمندینو متمرکز،  شرفتهیموضوع، جهت حرکت به سمت سطوح پ تیو با توجه به اهم بوده ییابتدا

حوادث  مهیببا توجه به اینکه است. در این راستا هدفمند  ییهاتیو فعال پژوهش ،تلاش ،یجد یزیربرنامه
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سوزی در های آتشنامهبا توجه به سهم اندك بیمه ست وا یسوزآتش مهیب های تبعیجزو پوشش یعیطب

های زیاد آثار و پیامدهای منفی کشور، این نگرانی وجود دارد که بعد از وقوع هر حادثه در کشور تا مدت

های جانی و مالی گسترده در اثر ناشی از آن در مناطق مختلف کشور وجود داشته باشد. با توجه به خسارت

ها پذیری بالای سازهمالی حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان و غیره و سطح آسیبوقوع احت

این از  یدر پوشش خسارات ناش مهیب پایینبا توجه به نرخ نفوذ های مسکونی در کشور و بالاخص سازه

ث را صرف جبران صدمات حواد یتوجهبودجه قابل گان،یرا گرمهی، دولت تاکنون به عنوان بحوادث

 گردیده است. به کشور  یبار مال لیتحم موجب  نموده که یعیطب

 سایبری ریسک .9

 نظیر) یها، افراد، موسسات مالدغدغه دولت نیتراز هر نوع مختلف اکنون مهم یبریساحملات 

 9جهانی ریسک اساس گزارش بر ت.اس یبازرگان یهاو شرکت یدانشگاه ،ی(، پزشکمهیب یهاشرکت

از نظر احتمال را به  یبرتر جهان سکیپنج ر انیرتبه پنجم )احتمال وقوع بالا( در م یبریسا حملات(، 7070)

 یمل تیو امن یاقتصاد یهاچالش نیتریاز جد یکیاکنون  یبریخود اختصاص داده است. حملات سا

دهد یمشود. تحقیقات نشان ینمهای حوزه فناوری اطلاعات به حملات سایبری محدود اما ریسک است.

های این حوزه هستند که ین ریسکترمهممباحث حکمرانی داده، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم نیز از 

 توانند آثار شدیدی بر جای بگذارند.یم

 یبرا مهیاست و صنعت ب یبریسا تیامن کند،یم دیرا تهد یکه جامعه امروز یخطرات نیاز مهمتر یکی

 هاییدارد. به اشتراك گذاشتن اطلاعات و همکار یاتیح یدرون هر کشور نقش یبریکاهش خطر سا

 خطرامر مهم هستند. مشکل  نیخطر، در ا تیریعملکرد و مد هایروش نیبهتر جادیمنظور ابه یجمع

مختلف  هایزهیقرار خواهد داد. با توجه به انگ ریرا تحت تاث یخود هرگونه شرکتخودبه یبریسا

                                                                                                                                                                            
1.Global Risk Report 
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نقاط  جادیاسناد و تداوم ا یتصادف ی( افشایناراض یمشتر ایتا هکرها و کارمند  یستیترور هایسهی)دس

 به اطلاعات، احتمالاً خسارات وارده قابل توجه خواهد بود.  یدسترس

نشان داده شده  2 نموداردر  ،شود و سهم هر یکیمهای سایبری مطرح یی که در حوزه ریسکهادغدغه

های کلیدی یرساختزشود بیشترین دغدغه مربوط به توقف خدمات و یمکه مشاهده  گونههماناست. 

(، سرقت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی %91( و پس از آن اخاذی سایبری و باج افزارها )%66است )

توان یمبندی کلی ( قرار دارند. در یک طبقه%7( و سایر )%7(، حریم خصوصی )%99(، اخبار جعلی )91%)

بنابراین  ؛ی کردبندطبقه، امنیت اطلاعات و حکمرانی داده وکارکسبعنوان تداوم ه ساین موارد را تحت 

توانند تا حد مناسبی با این یمی منسجم و مطلوبی داشته باشند، هابرنامهدر این سه حوزه  هاشرکتاگر 

 ها مواجهه کنند و احتمال رخداد و تبعات احتمالی آن را کاهش دهند. یسکر

 
 های نوظهور سایبری ی مرتبط با ریسکهادغدغهی بندطبقه -7نمودار 

 9911کمندی و  نورانی،  منبع:

 تاثیر ریسک سایبری بر صنعت بیمه جهان .9-1

همانند اطلاعات مالی، های تجاری و خدماتی مختلف در دنیا، در فضای پر تلاطم کنونی برای سازمان

مواجه شده  ایهای جدی و پرهزینههای اطلاعاتی با چالشحفاظت از سرمایه، ... پرسنلی و ،گذاریسرمایه

های بزرگ در دنیا ها و شرکتها، سازماندولت برایاز آنجا که این امر کاری سخت و پرهزینه . است
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افزار امنیت و نیز تولیدکنندگان نرم هاشرکتاز سوی است، همواره شاهد اعلام سرقت و تخریب اطلاعات 

 مداوم بطور اخیر سال چند طی سایبری حملات تعدادای هستیم. المللی رایانهبین شبکه از سوی هکرهای

 هر) است داده رخ مخرب حمله میلیون 211 ،7094 سال در لب، کسپرسکی گفته طبق. است یافته افزایش

 دلار تریلیون 1 به 7070 سال پایان تا اینترنتی جرایم خسارات هزینه رودمی انتظار و( یک حمله ثانیه 60

 (.7070، 9هیرمثبرسد )

افزاری در های نرمها همواره در جهت ارتقای برنامهدر مواجهه با این خطرات، کشورها و سازمان

شوند. لکن از آنجا که جلوگیری از این خطرات اقدام کرده و هزینه گزافی را در این حوزه متحمل می

افزار یا امنیت شبکه در دنیا تضمین نشده است، امنیت کامل در این بخش از سوی هیچ شرکت ارائه نرم

عنوان یک نهاد مالی و پشتیبانی مطرح های بیمه بهبحث انتقال بخشی از این ریسک محتمل به شرکت

 شود. می

ای در های بیمهدر ایالات متحده آمریکا، پوشش 9120ای فضای سایبری از دهه در حوزه پوشش بیمه

 .ها به علت دسترسی فیزیکی غیر مجاز کاربران ارائه شدای بانکهای رایانهممقابل خسارات وارد بر سیست

 از برخی. دارند مختلفی در این زمینه رویکردهای بیمه هایشرکت و است متنوع بسیار سایبری امنیت بیمه

 هاینامهبیمه دیگر برخی. دهندمی ارائه کم پوشش محدودیت با استاندارد بیمه محصولات آنها

 . دهندمی ارائه را مشتری هر خاص نیازهای با متناسب سازی شدهشخصی

 آنلاین معاملات که الکترونیکی تجارت هایشرکت. است صنعت عوامل تأثیر تحت اول درجه در بیمه حق

 گرفته نظر در پرخطر کنند،می ذخیره را اعتباری کارت هایداده مانند حساس اطلاعات و دهندمی انجام

 تأمین هایشماره مانند هاییداده که بهداشتی هایسازمان. دارند بالاتری بیمه حق بنابراین و شوندمی

 شوند.درنظر گرفته می پرخطر نیز کنندمی نگهداری را پزشکی سوابق و اجتماعی

                                                                                                                                                                            
1.Hiremath 
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 پوشش نیز دلار میلیون 10 تا و است دلار میلیون 9 هر ازای به دلار هزار 60 تا 90 بین معمولاً بیمه حق

 پوشش برای را ثالث شخص خاص هایهزینه فقط استاندارد هاینامهبیمه اکثر حال، این با. دهدمی

 به مربوط خطرات شاملپوشش  این. دهندپوشش می شرکت شرکای یا مشتریان توسط وارده خسارات

 (.Layer Seven Security, 2014)است  خصوصی اطلاعات افشای و غیرمجاز دسترسی

های میلیارد دلار صرف پیشگیری یا جبران خسارت 400هر سال حدود « بارومتر ریسک آلیانز»طبق آمار 

شود. از این رو بهبود امنیت سایبری و کاهش ریسک در این حوزه همچنان در ناشی از جرائم سایبری می

ی مختص صنعت بیمه های بیمه بزرگ دنیا قرار دارد. البته افزایش ریسک سایبرهای شرکتصدر برنامه

پذیری بیشتری داشته نیست، اما ممکن است این صنعت در مقایسه با بخش بانکی یا دفاعی و نظامی آسیب

 باشد. 

المللی حاکی های بین، اما گزارشابل توجهی در حوزه سایبری نداشتهعلیرغم اینکه صنعت بیمه رشد ق

در ها، تد یافته است. با وجود این پیشرفان رشدرصد در جه 10است در چند سال اخیر بازار آن بیش از 

شد افزاری، بد افزاری و سایبری به اوج رسید و تصور می میلادی با وجود آنکه حملات باج 7091سال 

درصد  70ها بیش از پیش به فکر بیمه سایبری باشند، چنین اتفاقی رخ نداد و تنها کمتر از شرکت

افزاری بیمه کردند؛ در حالی که این نسبت در حملات سایبری و باجهای آسیایی خود را در برابر شرکت

  .درصد است 44های آمریکایی میان شرکت

دهد دهد. همانطور که نمودار نشان میبازار بیمه سایبری کشورهای جهان را نشان میدرصد سهم  1نمودار 

 . دارد 7091 در ارزش نظر از سهم کل ازدرصد  11.9با ایالات متحده بزرگترین بازار بیمه سایبری جهان را 
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 بازار بیمه سایبری جهان براساس کشور )درصد سهم( -3نمودار 

 The Business Research Company منبع:

نسبت به دریافت اطلاعات و نیز سیر  های بیمه عموماً پوشش بیمه سایبری مورد تقاضا، شرکتارائه برای 

دریافت اطلاعات کامل ( 7تعیین نوع پوشش درخواستی، ( 9کنند: قانونی طی مراحل ذیل اقدام می

مراحل و ( 9 ،افزاری نصب شده و نیز میزان آمادگی کاربران و پشتیبانانافزاری و سختهای نرمسیستم

نگارش متن حقوقی، امضا و تبادل ( 1صورت توافقی و تعیین حق بیمه به( 6ای، بندی پوشش بیمهزمان

ای است که های بالقوهکات مهمی که در بیمه سایبری باید مورد توجه قرار گیرد، زیانیکی از ن .اسناد

از  ؛تواند ارائه خدمات و محصولات آنها را مختل کندو می هها بوجود آوردحملات سایبری برای شرکت

ناملموس ای شخص ثالث، زیان امنیت شبکه ای، مسئولیتاین رو مسئولیت محتوای وب، مسئولیت حرفه

سایبری از مواردی است  تروریسم الکترونیکی، اخاذی سایبری و درآمد ، زیان ناشی ازدارایی اطلاعاتدر 

 .ای ارائه کندیمهورود کرده و پوشش ب هاتواند به آنکه صنعت بیمه می

 تاثیر ریسک سایبری بر صنعت بیمه ایران .9-2

تاسیسات ویژه های دولتی، و بهدر چند سال گذشته تعداد حملات سایبری به سازمان ایراندر کشور 

هایی که این گونه اطلاعات دقیقی از میزان حملات سایبری و خسارت. ای بسیار گسترده شده استهسته

های اخیر به تناوب اخبار ، در دسترس نیست، اما در سالکندوارد می اقتصاد کشور ها براقدام

 .های بزرگ، منتشر شده استرسانی شرکتهای اطلاعبه پایگاه هکرها هجوم

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7
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دهنده خدمات اینترنتی بود که سبب شد های ارائههای شرکتنمونه اخیر این حملات نفوذ هکرها به سیستم

 .کردند، از دسترس خارج شوندا استفاده میههایی که از سرورهای این شرکتبسیاری از پایگاه

های آتی سال رسد درمینظر های نوین و مرتبط با دیجیتال بهبا توجه به رشد فناوری و حرکت سریع تکنولوژی

ل یشکترا بیمه  یهارتفوی بسیاری از شرکتوکه بخش اعظمی از پ ،های سنتی مانند اتومبیلبازار از بیمه

ها را در جهت پذیرش تواند بیمهمهمی می بسیاربا این حال عامل  ؛نقل مکان نماید یسایبرهای دهد، به بیمهمی

 .تر نماید و آن هم بحث میزان خسارت وارده استمحتاط یهای سایبرریسک
باشد و عدم مدیریت موثر چنین ریسکی های سایبری سرعت بالای گسترش آن میهای ریسکیکی از ویژگی

بیمه به همراه خواهد داشت. کافیست که یک فاجعه سایبری را با یک  هایبرای شرکتعواقب سنگینی را 

خسارت یا فاجعه طبیعی مقایسه نمود که در عمل شدت و سرعت گسترش خسارت سایبری قابل قیاس با سایر 

ابی یک نقطه از کشور، شرکت بیمه تنها درگیر ارزی سیل دروقوع  درصورت ،موارد نخواهد بود. برای مثال

که در صورت وقوع یک حمله سایبری حالیدر ؛گرددخسارت و مدیریت آن در یک نقطه از کشور می

آید بسیار وجود میهکل کشور خساراتی که در نتیجه چنین حملاتی ب توان گفت در عرض چند دقیقه درمی

 .گرددمیای نیز ناپذیر بوده و دامنگیر سایر پورتفوهای بیمهسنگین و شاید کنترل

 ؛خواهد کرد ترهایی محتاطهای بیمه ایرانی را در پذیرش چنین ریسکرسد چنین مواردی شرکتبه نظر می

 نیازکارشناسان خبره فناوری اطلاعات به  هاییکنترل چنین ریسک رای مدیریت وبچرا که یک شرکت بیمه 

لذا  .بر خواهد بودداشته و زمانگذاری در حیطه فناوری اطلاعات نیاز به زیرساخت سرمایه همچنینداشته و 

های تاکنون پوششو  ای در این عرصه ندارنده محصول جدید بیمهئتمایل چندانی به ارا کشورگران بیمه

دهد وی صنعت بیمه در کشور نشان میفرتونگاهی به پ .ارائه نشده است در این حوزه یمشخص و جامع

ده شخص ثالث و درمان است و سایر رشته زیانکه سهم قابل توجهی از این صنعت در اختیار دو 

اند. این درحالی است که بیمه سایبری در دهه اخیر به یک محصول ای رونق چندانی نیافتهمحصولات بیمه

های بیمه ازسوی شرکت بیمه سایبریعدم ارائه  ترین عللمهم .رایج در صنعت بیمه جهان تبدیل شده است
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از این نوع  موسساتشناخت این  عدم ،دانش فنی در حوزه ارائه طرح توان به نبود اطلاعات ورا می

ط دانست. بتها مرنامههای متقاضی اینگونه بیمهشفافیت مالی از سوی شرکت عدمای و نیز های بیمهپوشش

 ایراناین امر سبب شده که رشدی که این بخش در کشورهای پیشرفته ایجاد کرده، متاسفانه در کشور 

 .محقق نشود

 گیرهای همهبیماریها و ریسک پاندمی .4
افتد که بیماری جدیدی زمانی اتفاق میو  شودگیری( به شیوع جهانی یک بیماری گفته میپاندمی )همه

که ایمنی در ییو از آن جا شدهها پخش آن میانصورت پایدار شود که بهبرای آلوده کردن افراد پیدا می

صورت جهانی پخش خواهد شد. پس از عبور بیماری از بسیار کم است، بهمقابل آن وجود ندارد یا 

، اثرات قابل 91-ویژه کوویدها و بهپاندمی .شودمرزهای یک کشور، این بیماری پاندمیک نامیده می

ر مقایسه با دگردشگری  و پذیر مانند تولیدهای سلامت، بازارهای مالی و صنایع آسیبتوجهی را بر نظام

های نوظهوری که وقوع آن عنوان یکی از ریسکبه 91-یدوشیوع جهانی بیماری کو ها دارند.زهسایر حو

تقریباً ای را ایجاد نمود. این بحران تا به امروز های رایج مورد توجه قرار نگرفته، بحران گستردهبینیدر پیش

کشورها را تحت تاثیر قرار  های اقتصادی و صنایع اینسرایت نموده و تمامی بخشای جهان کشوره به همه

های حقیقی و پولی اقتصاد، بدون های اقتصادی بر بخشداده است. با توجه به سازوکار انتشار اثرات شوك

هد داشت. به همین دلیل و برای کمک به اتخاذ اتردید، تبعات این اثرات برای چندین دوره تداوم خو

بینی آثار و المللی بررسی و پیشتلف داخلی و بینها و تصمیمات مناسب، موسسات و نهادهای مخسیاست

اند. در این وکار را در دستور کارخود قرار دادههای مختلف اقتصاد و کسبتبعات این بحران بر حوزه

هایی میان، صنعت بیمه به دلیل نقشی که در مدیریت ریسک و جبران خسارات ناشی از آثار چنین بحران

  گران بوده است. یلدارد، مورد توجه بیشتر تحل
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 تاثیر اپیدمی کرونا بر صنعت بیمه جهانی  .1-4

 دیشد افت ،یشاهد کاهش نرخ بهره بانک هیجهان، بازار سرما یکرونا در کشورها شیوع ویروسپس از 

توسط  عموماًکاهش نرخ بهره، این اوراق قرضه بوده است.  یبرا یاعتبار سکیسهام و گسترش ر یبازارها

 نیچه ا اگرپول به بخش اقتصاد اعمال شده است.  قیو تزر رندگانیگاز وام تیها در جهت حمادولت

گسترده  یسازو متنوع نگیهج یاست، ول رگذاریتاث مهیب هایشرکت یمساله بر نسبت توانگر

 طیشرا نیدر ا یرخیمون شرکتکند. به طور مثال،  یرا خنث ریتاث نیا یتا حدود تواندیم یگذارهیسرما

 Rizvi andنه قرار دارد )یبازه به کیدرصد است که در  770تا  921 ینسبت توانگر یکرونا، دارا یبحران

Alvarez, 2020 .) 

های آورد. علاوه بر زیانبرای سودآوری صنعت بیمه به وجود می را هاییکرونا، چالش اپیدمیبحران 

گذاری همچنان پایین خواهد ماند، زیرا نرخ بهره برای این ویروس، بازدهی سرمایه شیوع حاصل از

های های بیمه زندگی و غیرزندگی تأثیر خواهد گذاشت. در بیمهماند و بر رشتهزمان طولانی پایین میمدت

ها و بیمه زندگی، مطالبات ناشی از ویروس کرونا احتمالاً محدود خواهد بود اما کاهش میزان فروش این

کاهش درآمد کارمزد به دلیل محدودیت تعاملات رودررو با توجه به قرنطینه اجباری برای مهار انتشار 

و  ویروس کرونا و فروش مجازی و آنلاین و لزوم دورکاری، در سال جاری درآمد را کاهش خواهد داد

 1نمودار  دهند.را از دست می درصد از ارزش بازاری سرمایه خود 91طور میانگین ماهانه گران بهبیمه

 91-دویکو گیریهمهمختلف جهان را در دوران قبل و بعد از  یهادر بخش مهیب یهاشرکت یارزش بازار

 .دهدینشان م
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های مختلف جهان در دوران قبل و پس از شیوع های بیمه در بخششرکت یارزش بازار -1نمودار 

 کرونا

 Accenture, 2020 منبع:
 

های نوسان در سودآوری شرکترکود اقتصادی منجر به کاهش شدید تقاضای بیمه خواهد شد. با توجه به 

که تر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، درحالیبیش یاندازپسهای زندگی بیمه، محصولات بیمه

بینی تر هستند. بخش غیرزندگی وضعیت بهتری خواهد داشت، پیشومیر باثباتهای مربوط به مرگپوشش

ثابت باشد )با  تقریباً 7070، در سال 7091درصدی در سال  9.1شود که حق بیمه جهانی پس از رشد می

های غیرزندگی این است که بحران کرونا از لی ثبات نسبی حق بیمهدرصد(. دلیل اص 0.9کاهشی حدود 

 هایهای مربوط به تجارت و سفرحق بیمه . با این حال،های غیرزندگی حمایت کرده استرشد حق بیمه

اموال از ثبات  هایهای غیرزندگی خواهند دید و بیمهترین آسیب را در بین بیمهدریایی و هوایی بیش

 .ار خواهد بودتری برخوردبیش

)زندگی و غیرزندگی( در بازارهای پیشرفته در  تولیدی ری، کل حق بیمهبر اساس برآورد مؤسسه سوئیس

خواهد داشت. در  7079درصد در سال  7یابد و رشد مثبت بیش از درصد کاهش می 6 ،7070سال 

یک درصد و در سال  ،7070بازارهای در حال ظهور، رشد حق بیمه مثبت باقی خواهد ماند و در سال 

 .(9)جدول  درصد افزایش خواهد یافت 2، 7079
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 ظهور در حالبینی رشد حق بیمه تولیدی در بازارهای پیشرفته و پیش -9جدول 

 
 Swiss Re, 2020 منبع:

درصد  91، 7070دوم سال  فصلجهان در  بازرگانی در هایمهیب متیقبراساس ارزیابی موسسه مارش 

افزایش قیمت، بیشترین میزان افزایش بر اساس شاخص بازار بیمه  (. این90نمودار ) است یافتهافزایش

 .تبوده اس 7097از سال  جهانی مارش

 
 بیمه در جهان تغییرات قیمت -11نمودار 

 Marsh Global Analytics منبع:

 یاصل یهاگروه نیرا در ب نامهقیمت بیمه شیافزا 7070سال  دوم فصلدر  مهیبازار بعلاوه بر این، 

 2 حوادث های، قیمت بیمهدرصد 91 والام هایمهیب متیق( و 99نمودار تجربه کرد ) ایات بیمهمحصول

 یافته است.درصد افزایش 92 تیمسئول هایو قیمت بیمه درصد
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 ایتغییرات قیمت محصولات اصلی بیمه -11نمودار 

 Marsh Global Analytics منبع:

  کرونا بر صنعت بیمه ایران اپیدمیتاثیر . 4-2

 یماریب وعیاست. ش ریرپذیتاث یبا وقفه زمان ایطور همزمان به ،کشور یاقتصاد یهااز بخش مهیب صنعت

 یهابه فروش و خسارت وارده به شرکت میدارد: اثر مستق مهیبر صنعت ب میرمستقیو غ میکرونا دو اثرمستق

 نیا وعیاست که ش یتر بوده، اثرمهم اریکه بس میرمستقی. اثر غگرددیباز م مختلف یهانامهمهیدر ب مهیب

قرار  ریتاثرا تحت مهیب یهاشرکت یهانهیدرآمدها و هز قیبر اقتصاد کشور گذاشته و از آن طر یماریب

 .دهدیم

 اند:طور مستقیم تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتهکه به ای کشورهای بیمهبخش

 ایهای بیمهها در تمام رشتهنامهفروش بیمه -

 حق بیمه تولیدی -

 خسارت پرداختی -

 اند:ویروس کرونا قرار گرفتهطور غیرمستقیم تحت تاثیر ای کشور که بههای بیمهبخش

 ضریب نفوذ بیمه -

 پذیریرقابت -

 ریسک مالی  -
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 های بیمهنقدینگی شرکت -

 مهیب یهاشرکت یمال ینسبت توانگر -

 .مهیحق ب یهانرخ -

نرخ  شیبه تبع افزا در کشور ایران .ابدییم شیافزا مهیموضوع ب اهمیتنرخ تورم و نرخ ارز،  شیبا افزا 

باید  نامهمهیسرانه هر ب یدیتول مهیو حق ب افتهی شیافزا زین هانامهمهیب یاسم متیققاعدتاً  ،تورم و نرخ ارز

در هفت ماه اول سال  یدیتول یهامهیحق ب دهندنشان می 97و نمودار  6همانطور که جدول . ابدی افزایش

علاوه براین،  .است افتهی شیدرصد افزا 92.12 ، 11در مقایسه با حق بیمه تولیدی هفت ماه نخست سال  11

در  .دلیل پیامدهای ویروس کرونا ضریب خسارت پرداختی افزایش یافته استکشور بهصنعت بیمه در 

درصد افزایش  62/74، 11سال  مدت مشابه در میزان خسارت پرداختی نسبت به 11هفت ماه اول سال 

 لیدلهب مهیب یهاشرکت یهاییمتوسط نسبت بازده خالص به داراشود که بینی میبنابراین، پیش یافته است؛

 گردد.روبرو  یخسارت، با کاهش نسب بیضرا ینسب شیافزا

نامه صادر و حدود بیمه 92.969.996 حدود 11، در هفت ماه اول سال ج.ا.ای طبق آمار بیمه مرکز

 11/7به ترتیب حدود  11فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه در سال  77992169

  اند.درصد افزایش داشته 61/41درصد کاهش و 
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 11و  13های حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه ایران در هفت ماه اول سال -4جدول 

 خسارت پرداختی حق بیمه تولیدی ایرشته بیمه

هفت ماه اول 

 13سال 

 ماه هفت

 11 سال اول

نرخ رشد 

)%( 

هفت ماه اول 

 13سال 

هفت ماه 

 11سال  اول

نرخ 

 رشد )%(

 07/10 1.211.791 462/9114711 91.19 91.919.916 11/99147101 آتش سوزی

 02/74 114.201 0142/620194 17.41 6.191.919 99/9914919 باربری

 41/79 9.796.911 0111/111901 9.96 9.111.111 679/7441416 حوادث

 46/90 97.091.074 69/1797911 74.71 92.192.141 79/96991949 حوادث راننده

 19/91 99.170494 99/99910097 14.79 96.677.961 16/77097116 بدنه اتومبیل

شخص ثالث و 

 مازاد

1/901414297 969.467.297 97.91 67/47617620 22.262.010 61/76 

 90/90 49.901.607 9/11107494 70.69 21.929.609 01/47111496 درمان

 76/691 9.164.709 721/7261104 19.11 9.920.717 491/9211664 کشتی

 910.46 494.711 0101/196604 77.02 9.072.091 67/7621219 هواپیما

 919.19 6.047.772 6/9006119 99.11 2.221.969 04/1190196 مهندسی

 929.16 60،721 77199/96996 11.79 911.610 61401/11169 پول

 91.99 2.119.401 617/1141219 97.76 70.269.919 99/91414070 مسئولیت

 917.19 10.617 91919/41010 972 67/902.719 19611/11944 اعتبار

 29.67 914.461 9121/771114 706.97 97.419.991 47/72969010 نفت و انرژی

سایر انواع غیر 

 زندگی

10049/24999 17.120 79.27 7974/919212 701.197 91.72- 

 64.44 70.426.461 92/96014119 99.99 11.91.411 72/61911101 زندگی )عمر(

 74.62 701.171.966 1/941111011 92.12 674.971.011 9/901111211 کل

 سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا منبع:
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های میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه ایران در هفت ماه اول سال -12نمودار 

 11و  13

 سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا منبع:

نسبت به مدت  11ای مختلف در هفت ماه اول سال های بیمهعلاوه بر این، میزان حق بیمه تولیدی رشته

درصد و اعتبار با نرخ  97/706ای نفت و انرژی با نرخ رشد های بیمهرشتهافزایش یافته و  11مشابه در سال 

دارا  11مدت مشابه در سال  نسبت به 11درصد بیشترین رشد حق بیمه را در هفت ماه اول سال  972رشد 

 969.467.297هستند. با این وجود بیشترین میزان حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به بیمه شخص ثالث با 

درصد  96/9نیز با نرخ رشد حوادث  میلیون ریال است. رشته بیمه 21.929.609میلیون ریال و بیمه درمان با 

 (.99باشد )نمودار دارا می 11نسبت به مدت مشابه در سال  11کمترین نرخ رشد را در هفت ماه اول سال 

 11در هفت ماه اول سال  رایاست ز یاسم مهیدرواقع حق ب یدیتول مهیحق ب زانیم نیکه، ااست قابل توجه 

 است افتهی شیدرصد افزا 69.60درصد به  91.1نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ تورم از 

(tradingeconomics.com)شود،ینم لیدرآمد مردم متناسب با نرخ تورم تعد نکهیا لیران به دلیا ر. د 

 یهامهیتقاضا و به تبع آن حق ب د،یبا کاهش قدرت خر م،یقلمداد کن یضرور یکالا کیرا  مهیاگر ب یحت

عنوان شاخص عملکرد هر شرکت و در مجموع کل به مهیشرکت ب یمال یتوانگر جهیو در نت یافتیدر
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حاصل از  یهادرآمد یظاهر ای یکه ارزش اسم افتدیاتفاق م یامر در حال نی. اابدییصنعت کاهش م

 .است افتهی شیافزا مهیمورد ب یهاهیدر سرما شیبر اثر افزا مهیب یهافروش شرکت

 ست،ین یگذارمتیتابع اصول اکچوئرال ق نامهمهیکه نرخ ب یسوزآتش یهامهیمانند ب ییهاحوزه در

متضرر  تیوضع نیدر بلندمدت از ا مهیب یهاو چه بسا شرکت افتدیمتناسب با تورم اتفاق نم متیق شیافزا

شخص ثالث را  مهیب هدر رشت یدیتول مهیدر حق ب ینسب شیهم خواهند شد. لازم به ذکر است که افزا

درصد حق  71 ، حدود11سال  یکه در ابتدا لیدل نیدانست؛ به ا هامهیحق ب یاز رشد واقع یناش توانینم

قطعات  متیق شیو افزا یتعهدات مال شیافزا ه،ید شیاز افزا یناش شیافزا نیکه ا افتی شیافزا هامهیب

 یشخص ثالث، حت مهیدر رشته ب یواقع مهیادعا کرد که حق ب توانیم ریتفاس نیکه با ا باشدیخودرو م

 هامهیحق ب یشیمنوال است و روند افزا نیوضع به هم زیبدنه ن مهیداشته است. در مورد رشته ب ینزول یروند

ادعا  توانیم ،یدیتول یهامهیدر حق ب لیاتومب متیق ریو با حذف تاث باشدیم لیاتومب متیاز رشد ق یناش

 بدنه داشته است. مهیدر رشته ب ینزول یروند یواقع مهیکرد که حق ب

 
 ایهای بیمهبه تفکیک رشته 11و  13های میزان حق بیمه تولیدی در هفت ماه اول سال -19نمودار 

 سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا منبع:
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د و پول )به ترتیب با حدو اعتبار، هواپیماکشتی، مهندسی،  پنج رشتهدهد، نشان می 96همانطور که نمودار 

بیمه . درصد( نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند 6/929 و 19/917 ،46/910، 19/919، 76/691

 .داردبازار بیمه  کمترین نرخ رشد خسارت پرداختی را دردرصد  90/90نرخ رشد  درمان نیز با

تصادفات کاهش و در نتیجه، ها ناشی از اعمال محدودیتشهری های بینکاهش ترددها و مسافرتعلیرغم 

اتومبیل افزایش  و بدنهراننده حوادث شخص ثالث و مازاد، ضریب خسارت در بیمه ، و حوادث رانندگی

داشته است را  ایخسارت بیمهبیشترین  شخص ثالثهای توان گفت بیمهمی در واقع، است. یافته

توان مدعی زیان قابل توجه صنعت ؛ با این حال نمیدرصد( 1/97میلیون ریال با نرخ رشد  969.467.297)

 99مه شخص ثالث اختصاص دارد )زیرا حدود یک سوم پرتفوی صنعت بیمه کشور به بی بودبیمه از کرونا 

درصد( که اجباری بوده و همچنین با توجه به افزایش جهشی قیمت خودرو در سال جاری و تمایل 

حق بیمه دارندگان خودرو برای خرید الحاقیه بیمه بدنه با هدف پوشش خسارت بیشتر در زمان حادثه، 

 اتومبیل و بدنهراننده در بیمه حوادث با این وجود،  .این بخش با رشد قابل توجهی روبرو بوده استتولیدی 

نامه و اخلال شاهد تعویق در تمدید بیمه های بیمه بعضاًبا توجه به الزامات قرنطینه و ابهام اطلاعاتی، شرکت

 یهاشرکت یهایینسبت مطالبات به دارا نیانگیمرود انتظار میبنابراین،  .در جذب نقدینگی خواهند بود

 یمتوسط نسبت توانگر نیهمچن یافته و یکاهش نسب هانامهمهیب یساطفروش اق شیافزا لیبه دلکشور  مهیب

  .شودروبرو  یبا کاهش نسب مهیب یهاشرکت یمال

های درمان مرتبط با آزمایشات تشخیصی و است؛ افزایش هزینه مشابه وضعیت نیز اشخاص هایبیمه در

ساخته های بیمه را با افزایش مواجه ، تعهدات شرکتکرونا درمانی و افزایش متوفیان مرتبط با ویروس

های زندگی، تبعات اقتصادی کرونا به لحاظ مختل کردن جریان درآمد خانوار، علاوه در بیمه. بهاست

کند و ممکن است برای گروهی از های زندگی میفاز بازنگری تقدم و تاخر اولویت گذار را واردبیمه

بازپرداخت بیمه و نامه یا تاخیر در پرداخت حقگذاران تصمیم به تعویق خرید، فسخ یا بازخرید بیمهبیمه

 نسبت به آگاهی افزایش بااحتمالاً های دریافتی را به همراه داشته باشد. با این حال، اپیدمی کرونا، وام
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ویژه برای سرپرستان خانوار شده و درنتیجه فوریت اقدام خرید بیمه زندگی بهو ریسک ادراك ریسک

 همراه خواهد بود.

ولیت، ئهای مسسوزی، باربری و ... و بیمههای اموال همچون آتشای مانند بیمهبیمه هایسایر رشتهدر 

حق زنی در مورد ها و در نتیجه چانهگذار برای کاهش هزینهحساسیت بیشتری از طرف بیمه رودانتظار می

های بیمه را افزایش تواند ریسک مالی و نقدینگی شرکتمی کهآید وجود به آن بیمه و نحوه پرداخت

 .دهد

 
 ایهای بیمهبه تفکیک رشته 11و  13های میزان خسارت پرداختی در هفت ماه اول سال -14نمودار 

 ج.ا.ا یمرکز مهیب یسالنامه آمار منبع:

های بیمه باشد، اما در مدت ممکن است شرایط فعلی واجد منافع مالی برای شرکتدر کوتاه اگرچه

های اقتصادی بلندمدت در صورت عدم ایفای نقشی فعال در مواجهه با این شرایط، متعاقب کاهش فعالیت

 رهنگی و بعضاً های اقتصادی و فاز مولفهآنها  و تاثیرپذیریو اجتماعی، با توجه به ماهیت محصولات بیمه 

ای، دسترسی بازار به خدمات بیمه ءهای مورد نیاز و ارتقاگران در ترغیب جامعه به اخذ پوششانفعال بیمه

تواند با شتاب بیشتری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و در نتیجه تاثیری تولید حق بیمه می

 70اند، هایی که بیشترین تأثیر را بر صنعت بیمه داشتهاز بین بخش باشد.منفی بر ضریب نفوذ بیمه داشته
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ستاده، بیشترین تأثیر بر صنعت بیمه  -هایی هستند که بر اساس جدول دادهبخش زیر از جمله بخش

 اند:داشته

سنگ، محصولات های مسکونی، ذغال ونقل هوایی، ساختمانونقل آبی، حملها، حملسایر ساختمان

ابزار اپتیکی و تجهیزات پزشکی، خدمات معماری و مهندسی، پرورش مرغ، تأمین اجتماعی،  شیمیایی،

ای بار، خدمات کشاورزی و محصولات جنگلداری، ونقل جادهای مسافر، حملونقل جادهمس، حمل

محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات دارویی، خدمات بانکداری، خدمات معدن، خدمات پست، 

 یر محصولات ماهیگیری. ماهی و سا

بر فعالیت  راتأثیر  ، بیشترینهابدیهی است که تغییرات مثبت یا منفی در میزان فعالیت هر یک از این بخش

 ارائه شده است. 4و  1های تولید بر حسب تأثیرپذیری از کرونا در جدول بخش صنعت بیمه دارد.

 

 درصد( –ها بر اساس تأثیرپذیری از ویروس کرونا )رشد تولید بندی بخشتقسیم -5جدول 

 درصد  -5تا  -2های با رشد تولید بین بخش درصد  -21تا  -5های با رشد تولید بین بخش

 نفت خام و گاز طبیعی

 توزیع گاز طبیعی، گاز مایع و میعانات گازی

 خدمات معدن*

 مس*

 سنگ مس و کنسانتره های آن 

 قالی، قالیچه و سایر انواع کفپوش منسوج

 ونقل آبی*خدمات حمل

 ونقل از طریق خطوط لولهخدمات حمل

 خدمات معماری و مهندسی، تحلیل و آزمایش* 

 سایر خدمات پشتیبانی

 خدمات بانکداری*

 محصولات شیمیایی*

 خدمات حمل و نقل با راه آهن

 ای بار*ونقل جادهخدمات حمل

 خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

 آلومینیوم

 برق و خدمات مربوط

 ونقلخدمات پشتیبانی و کمکی حمل

 هاسایر کانی

 خدمات پزشکی و دندانپزشکی

 های دارای عضوخدمات سازمان

 خدمات دینی و مذهبی

 خدمات واحدهای مسکونی اجاری

 شخصی خدمات اجاره واحدهای مسکونی

 خدمات آموزش ابتدایی خصوصی

 ای خصوصیخدمات آموزش متوسطه عمومی و فنی و حرفه

 خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاری

 خدمات حقوقی و حسابداری
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 درصد  -5تا  -2های با رشد تولید بین بخش درصد  -21تا  -5های با رشد تولید بین بخش

 محصولات باغداری

 ماهی و سایر محصولات ماهیگیری*

 خدمات بیمه

 خدمات مخابراتی و اینترنتی

 ای مسافر*ونقل جادهخدمات حمل

 سنگ ، ماسه و خاك رس

 آب و خدمات مربوط

 ماکیان زنده*مرغ، جوجه و سایر 

 محصولات دامداری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و شکار

 خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل

 سایر خدمات

 های حاصل از پالایش نفتکُک و فرآورده

 محصولات غذایی

 سایر محصولات کانی غیرفلزی

 سایر خدمات بهداشت انسانی

 خدمات آموزشی و تربیتی 

 مات ورزشی و تفریحیخد

 خدمات پست*

 ایسایر خدمات علمی، فنی و حرفه

 بندی نشده در جای دیگرکالاهای متفرقه طبقه 

 خدمات تبلیغات و بازارپژوهی

 خدمات بیمارستانی

 هاانواع آشامیدنی

جز هآلات و تجهیزات بخدمات تعمیر و نگهداری سایر کالاها، ماشین

 حمل ونقل و کامپیوتر 

 های صرف غذا و آشامیدنیمحلخدمات 

 .هایی است که تأثیر زیادی بر صنعت بیمه دارندعلامت * بیانگر بخش

 9911سوری،  منبع:
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بخش خیلی زیاد  1بخشی که بیشترین تأثیر را بر صنعت بیمه دارند،  70از بین دهد که جدول فوق نشان می

زیادی بر صنعت بیمه خواهند و لذا اثر منفی درصد(  -79تا  -1رشد تولید بین )اند متأثر از کرونا بوده

لذا اثر منفی  و (درصد -1تا  -7رشد تولید بین )زیاد بوده  منفی کرونا بر آنها نسبتاً بخش تأثیر سه ؛داشت

 توجهی بر صنعت بیمه خواهند داشت.قابل

بخشی که بیشترین تأثیر را بر صنعت بیمه  70دهد که از بین نشان می 4جدول علاوه براین، همانطورکه 

رشد پذیری مثبت زیاد )تأثیر ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگ نارسمحصولات دارویی و بخش دو دارند، 

ونقل هوایی و ابزار اپتیکی، تجهیزات پزشکی و خدمات حملو دو صنعت  + درصد(1+ تا 7بین تولید 

ز ا + درصد(7تا  -7بین رشد تولید )زیادی  تأثیرپذیری مثبت نسبتاًط به رادیو و تلویزیون های مربودستگاه

  اند.توجهی بر صنعت بیمه داشتهقابلکرونا داشته و لذا اثر مثبت 

 درصد( –ها بر اساس تأثیرپذیری از ویروس کرونا )رشد تولید بندی بخشتقسیم -6جدول 

 + درصد2تا  -2های با رشد تولید بین بخش + درصد5 + تا2های با رشد تولید بین بخش

 های عمومیخدمات اقامتگاه

 محصولات دارویی*

 ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگ نارس*

 های گیاهی و حیوانیها و چربیروغن

 منسوجات

 انواع کفش و محصولات چرمی

 محصولات ساخته شده از  چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیر بافی

کاغذ، کاغذ و محصولات کاغذی، اوراق چاپی و کالاهای خمیر 

 مربوط

 های وابستهخدمات کامپیوتر و فعالیت

 های الکتریکی و برقیآلات و دستگاهماشین

ونقل و قطعات وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل

 و وسایل الحاقی آنها

 خدمات حمل و نقل هوایی*

 انواع پوشاك 

 تنباکو های توتون وفرآورده

 آهن، فولاد و محصولات آن

های مربوط به ابزار اپتیکی، تجهیزات پزشکی و دستگاه

 رادیو و تلویزیون*

 آلات با کاربرد عام و خاصماشین

 هایی است که تأثیر زیادی بر صنعت بیمه دارند.علامت * بیانگر بخش

 9911سوری،  منبع:
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کاهش  ازجمله بیمه ویژه خدماتبرای بسیاری از کالاها و بهدلیل شیوع کرونا، سطح تقاضا ههرحال، ببه 

که ارزش تولید کل صنعت بیمه به هد داین واقعیت را نشان می 9911بهار آمارهای مربوط به  .یافته است

علیرغم اینکه برخی از  ،بنابراین درصد رشد داشته است. -9/1حدود  9911های ثابت، نسبت به بهار قیمت

تأثیر مثبت از کرونا بوده و با صنعت بیمه هم رابطه زیادی دارند، اما اثر کرونا بر صنعت بیمه ها دارای بخش

های مربوط به تعداد از طرف دیگر داده منفی بوده است. لذا اثرات منفی بر اثرات مثبت غالب شده است.

 . رشد داشته است درصد -9/91، طی دوره مذکور حدود بیمه مرکزیهای صادره طبق آمارهای نامهبیمه

 های نوظهورکسیر تیریمد .5
 کیکه در طول عمر  شودیو پاسخ به عوامل خطرساز گفته م لیتحل ،ییشناسا ندیبه فرا سکیر تیریمد

از  نده،یآ عیبا کنترل وقا تواندیانجام شود م یدرستبه سکیر تیریپروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مد

 بالقوه تأثیرات و گسترش محدوده که جهت آن از نوظهور هایریسک کند. یریگشیپ یخطرات احتمال

 خسارات به تبدیل سریعاً توانندمی نبوده و لذاو مدیریت  درك قابل سادگی به است، مبهم و نامعلوم آنها

های بیمه باید ساختار مدیریت ریسکی را اتخاذ کنند شرکت راستا، این در. شوند بیمه صنعت برایای عمده

ها و فرآیند کنترل و اجرای مدیریت مدیریت بهینه نقص بوده وهایشان متناسب با حجم و شرایط فعالیتکه 

 به ایدوره صورتبه بازار، تحولات و مالی عملکرد گرفتن نظر در با باید گرانبیمه. ریسک را تسهیل کند

 گریبیمه عملیات در اساسی تغییرات با مواجهه هنگام به و پرداخته خود ریسک مدیریت استراتژی بازبینی

 قرار بازبینی مورد تغییرات گرفتننظر در با را خود ریسک مدیریت استراتژی کار،وکسب استراتژی یا و

 و رشد برای جامع راهکار یک عنوانبه های نوظهور راریسک مدیریت باید بیمههای شرکتلذا،  .دهند

 و چهارچوب فرهنگ، سازی جاری و ایجاد راستای در را خود تلاش و داده قرار توجه مورد خود توسعه

 و هااستراتژی با ریسک مدیریت راستاییهم و سوییهم ،ترمهم همه از و ریسک مدیریت فرایند

 یک های نوظهورریسک مدیریت اینکه به توجه با. دنگیر کارهب بیمه صنعت و شرکت کلان هایسیاست

 فرهنگ ایجاد با باید بیمههای ان شرکتمدیر واقع در طلبد،می را سازمان در جانبههمه عزم و تلاش
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 ها،ریسک مدیریت خصوص در کارکنان در فعالانه مشارکت ایجاد ضمن سازمانی، ریسک مدیریت

 سازمانی مختلف هایلایه در آنها اهمیت درجه و اندازه با متناسب هاریسک که دننمای ایجاد را سازوکاری

 در و نموده همسو سازمان هایاستراتژی و اهداف با را ریسک مدیریت اهداف باید همچنین. شوند تسهیم

 بخش اینکه دلیل به. دنبگیر نظر در را مختلف ذینفعان منافع ریسک، مدیریت سیستم معماری و طراحی

 و گذارانبیمه به بدهی حقیقت در که دهدمی تشکیل فنی ذخایر را بیمه هایشرکت ذخایر از توجهی قابل

 حساسیت با باید بیمه هایشرکت های نوظهور، درالخصوص ریسکعلی ریسک مدیریت ،است مردم

 . باشد بیمه هایشرکت سهامداران دغدغه صرفاً  نبایستی و شده دنبال نفعانذی کلیه سوی از بیشتری

 ندیدر فرآ یپنج گام اساس ازیاقدامات و انجام اقدامات در هنگام ن یزیربرنامه ش،یپا ،یابیارز ،ییشناسا

 .هستند مهیب یهانوظهور در شرکت یهاسکیر تیریمد

 هاریسک شناسایی

یا  ها، مجلات، انتشارات وسایتبیمه با استفاده از منابع داخل یا خارج سازمان، مراجعه به وب هایشرکت

نمایند. در این و معرفی می های نوظهور را شناساییهای پویا ریسکهای علمی نظیر سیستماستفاده از روش

 :مرحله لازم است نکات کلیدی زیر مدنظر قرار گیرد

ممکن است در  یخیسابقه تار جهیهستند و درنت ینادر اریبس عیوقا های نوظهور معمولاًریسک -

 .نباشد دیشناختشان مف

مشکلات  یمانند برخ ؛شوندیم جهینت نییکلان با سرعت پا یاز روندها های نوظهور معمولاًریسک -

 .شوندیم جادینسل ا کی یکه در ط یتیمربوط به مسائل جمع

 .اندیشیده شود دادهایاز رو یبیبه ترک -

 .در نظر گرفته شود باید یادیز اریبس یهاو حالت طیشرا -

 .استفاده شود یستمیاز تفکر س -

 دور فکر شود. یلیبه اتفاقات خ -
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 هاارزیابی ریسک

پارامتر احتمال رخداد، شدت اثر و  سههای شناسایی شده، در مرحله ارزیابی باید برای هرکدام از ریسک

 .سرعت ایجاد محاسبه شود

 قبلاً  رایز ،دشوار است اریاغلب بس ی نوظهورهامحاسبه احتمال رخداد برای ریسک :احتمال رخداد -

 .است و لذا اطلاعاتی از گذشته آن در دست نیست فتادهیهرگز اتفاق ن ایندرت رخ داده به

 .شوداستفاده می ویسنار لیاسترس و تحل یهاشدت اثر: برای محاسبه این پارامتر از آزمون -

واکنش نشان دادن  یبرا و چقدر است دادیبه رو سکیر لی: سرعت تبدجادیسرعت و شتاب ا -

و  (Bow-Tie) یونیپاپ (، نمودارFTA) درخت خطا لیتحل داشت؟ دیچقدر زمان خواه

 .توان برای محاسبه این پارامتر از آنها استفاده نمودابزارهایی هستند که می ایپو یهاستمیس

 :این مرحله لازم است نکات کلیدی زیر مدنظر قرار گیرد در

درمورد  ایبالا هستند و  جادیسرعت ا ایشدت اثر  یاست که دارا ییهاسکیبا ر یابیارز تیاولو -

 .در دسترس است یآنها اطلاعات یفراوان

  .باشدمی یو درصورت امکان کمّ یفیک شتریب یابیارز یمبنا -

 .هستند ییبالا تیعدم قطع یندارند و دارا میتعم تیقابل یوسازیحاصل از سنار جینتا -

 احتمال رخداد موثر نخواهد بود. یابیدر ارز ویسنار لیتحل -

 هاپایش ریسک

هایی که انجام شده در یکی از طبقات ریسک یهایابینوظهور براساس ارز یهاسکیدر این مرحله ابتدا ر

طور بالقوه انتظارات هایی که بهریسک کنند،یم جادیشرکت اخلال ا کیطور بالقوه در برنامه استراتژبه

وکار شرکت را کسب یداریطور بالقوه پاهایی که بهیا ریسک دهندیم رییشدت تغشرکت را به یدرآمد

ها توسط هرکدام از این ریسک یرقابت تیمزدرمورد امکان ایجاد گرفته و سپس  رقرا اندازندیخطر مبه 

 شود.بررسی می
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 ریزی اقداماتبرنامه

ریزی کند تا با انجام هرکدام در زمان از طی مراحل قبل، شرکت بیمه باید اقدامات لازم را برنامه پس

ها دو دسته اقدامات شرکت و مسائل نوظهور مقابله کند. معمولاً خوبی با رویدادهاصحیح خودش بتواند به

اقدامات داخلی که هر  مهمترین. ناقدامات داخلی سازمان و اقدامات بیرونی سازما :کنندریزی میرا برنامه

ارائه  یاستراتژ لیتعد: ریزی نماید، عبارتند ازهای نوظهور برنامهتواند برای مدیریت ریسکشرکت می

 یدانش فن تیتقو، یگذارهیبهبود سرما یهاروش ییشناسا، یگرمهیب یاستراتژ لیتعد، یامهیب یهاپوشش

اختصاص منابع و  ،دیو ... با جذب پرسنل جد یگذارهیسرما ،یگرمهیمحصولات، ب یطراح یهانهیدر زم

اقدامات بیرونی که هر شرکت  مهمترین .پرخطرتر طیدر شرا تیفعال تیظرف جادیجهت ا یاضاف هیسرما

 شیافزا یاستفاده از مشاوران برا: ریزی نماید، عبارتند ازهای نوظهور برنامهتواند برای مدیریت ریسکمی

آنها  یابیکه ارز ییهاسکیر ییاتکا، دیجد یهاپوشش یگذارمتیخاص از جمله ق یهانهیدانش در زم

انتقال  نیگزیجا یهااستفاده از راه حل، آنها دشوار است یسازیو کمّ بودهنادر و ناشناخته  ایمشکل است 

 شرکت در، و منظور استفاده از منابع مشتركمشترك به یگذارهیسرما، زیآمخطر مانند اوراق قرضه فاجعه

)اثنی عشری،  ردیگیبازار صورت م کیستماتیس یهاسکیمنظور کاهش رکه به یمشترک یهاتیفعال

9911.) 

 در نمودار زیرهای نوظهور ری برای مدیریت ریسکیسشرکت سومورد استفاده  چارچوببرای نمونه، 

 شده است.ارائه 



 

 
 56 

 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 
 رییسئهای نوظهور در شرکت سوچارچوب مدیریت ریسک -15مودار ن

 7096، 1اشنیدر :منبع

 و هفتم بیست همایش تمقاالو  هاپنل سیاستی یهاتوصیه مجموعه .6

سابقه در حال تشدید هستند، های موجود، که بسیاری از آنها با سرعتی بیپیچیدگی ریسکتعداد زیاد و 

 .وکارها دشوار استها و کسبکند که مدیریت آنها برای دولتمیرا ایجاد  میعدم اطمینان و ابها

الملل بین، روابط حکومتبازار، ساختارهای سنتی مبتنی بر وکار، تحولات اقتصادی کسب سنتی هایمدل

روشی غیرمنتظره در حال تغییر هستند و ماهیت  همگی به ،های شناخته شدهمبتنی بر دیپلماسی و فناوری

شناسایی و بنابراین،  .آورندمیوجود های جدیدی را بهو چالش داده تغییرهای شناخته شده را ریسک

 به توجه  با. شودمیدر مدیریت ریسک محسوب  عامل مهمیهای نوظهور، ای ریسکارزیابی حرفه

ر ناپذیر رونق این صنعت و کشور و ارتباط تنگاتنگ و انکا اقتصاد عرصه در بیمه صنعت جایگاه اهمیت

عنوان یک اولویت هایی را بهبایست راهکار مناسب جهت مواجهه با چنین ریسک، صنعت بیمه میاقتصاد

                                                                                                                                                                            
1. Schneider 
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وهفتم بیستها و مقالات همایش پنلمستخرج از های سیاستی ادامه توصیه. در اصلی مورد تأکید قرار دهد

 اند.های نوظهور ارائه شدهریسک و مدیریت بیمه و توسعه برای مقابله

 وکار دیجیتالتوسعه کسب .6-1

گسترش و پیشرفت روز افزون تکنولوژی بخصوص در زمینه دیجیتال و اینترنت، این ضرورت را ایجاد 

وکار خود کارها و اشخاص حقیقی و حقوقی به فکر ایجاد و توسعه کسبوکه تمام صاحبان کسب نموده

وکار داشتن تجربه و برنامه ای کامل و جامع در حوزه کسب . بدوندر حیطه دیجیتال و بستر اینترنت باشند

نهادی پیشهکارهای از جمله را شود.وکار و مشتریان ایجاد نمیدیجیتال، ارتباط موثری بین صاحبان کسب

  وکار دیجیتال عبارتند از:جهت توسعه کسب

وکار و جهت تداوم کسب های پیشرفتهوتحلیلگذاری در ابزارهای دیجیتال و تجزیهسرمایه -

 ؛اطمینان از ارائه خدمات

به  بیمهنمایندگان و تجهیز  اهنامهمهیب یتالیجیو د یکالکترونی فروش ارتقاء و اندازیراه -

 ؛های فروش اینترنتیدیجیتال و کانالروز های فناوری

 ای( تکنی)ف یمال یفناور یهاو مشارکت شرکت یسرعت پرداخت مطالبات با همکار شیافزا -

 تال؛یجید یهابانک

 ها،یفناور یبرا تیمسئول مهیپاك با توجه به در دسترس بودن ب یهایاز توسعه فناور تیحما -

 یبرا یاتیح دیکل کیعنوان هستند، به داریو پا ستیز طیکه سازگار با مح یو محصولات ندهایفرآ

 ر؛ییتغ

 یهاانواع صندوق یاندازها با راهآن یو اصناف و توانمندساز عیصنا تیدولت از فعال تیحما -

و  یاعتبار یگذارهیسرما یهاسکیدر تحت پوشش قرار دادن ر گرانمهیکردن ب میو سه یتیحما

 .یتالیجید یوکارهاوکارها، بالأخص کسبکسب یاندازراه

 



 

 
 53 

 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

  ایبیمه محصولات .6-2

 تیبا اهم اریبه بازار را بس دیارائه محصول جد ندیوکار، فراکسب یایدر دن یرقابت نیبودن قوان ریمتغ

های اقتصادی دارد، گذاری که در زندگی افراد و بخشصنعت بیمه با توجه به نقش اثر. دهدینشان م

رشد و توسعه و برای اینکه از ضریب نفوذ بالایی برخوردار شود، نیاز دارد محصولات و برای 

های بیمه بتوانند ویترین تردید اگر شرکتای کشور کند. بیهای جدیدی را وارد بازار بیمهنامهبیمه

بازار  ای جدیدی را متناسب با نیاز جامعه طراحی و واردتر کنند و خدمات بیمهمحصولات را متنوع

این  توانند در کنار رشد فروش، عاملی برای توسعه صنعت بیمه کشور شوند و ازطور حتم میکنند، به

 شوند:نهادات زیر در این زمینه ارائه میپیشلذا  .بابت اقتصاد را نیز به سمت رونق هدایت کنند

 یهاسکیبا ر ییارویآنها جهت رو متیق حیو محاسبه صح یامهیب دیمحصولات جد یطراح -

 مه،یب یهاشرکت یهمکار یهانهیزم جادیبا ا مهینوظهور و کمک به رشد و توسعه صنعت ب

  ؛نفعیذ یتیحاکم یو نهادها یو تخصص یاحرفه یهاو انجمن کارشناسان

از  ادیخطر بالقوه و حذف استثنائات ز تیکمّ نییو محدود و تع یمنطق دیجد یهاپوشش فیتعر -

 ی؛عموم طیشرا

 رات؛ییبا تغ شتریب یجهت سازگار یامهیب موجودمحصولات  ارتقا -

 موجود؛ ایبیمه هایریسک دامنه در جدید عفونی هایبیماری پوشش خطرات -

   به آنها؛ یبخشنانیبه منظور اطم گذارانمهیبه ب یدمیاپ یهایماریارائه پوشش جامع ب -

  ؛به صنعت بیمه هادولت یو حت وکارهاافراد، کسب سکیانتقال ر یبرا کیپارامتر مهیب ایجاد -

 .ای، مانند خدمات مشاوره سلامت و تشخیص از راه دورنامهافزوده غیر بیمهارزش خدمات باارائه  -

 وکارر در مدل کسبغییت .6-9

تغییر و بهبود عملیات و فرآیندهای سازمان، نوسازی، وکارها نیازمند های نوظهور کسبگسترش ریسک با

روش انجام  باید گران نیزبیمههستند. وکار با توجه به شرایط کسب وکار و توسعه کسبمدل در نوآوری 
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در این لذا . ارت خود را برای هماهنگی با شرایط جدید و ادامه بقای خود تغییر دهندجکار و توکسب

 د:نشومی ات زیر ارائهنهادپیشراستا 

 پایدار؛ گذاریهیو سرما گریمهیب یهابرداری از فرصتبهره -

 ؛هادر ریسک راتییمتناسب با تغ یابیو بازار یسازرهیذخ ،یگذارهیسرما یهامدل رییتغ -

 مه؛یب یهاشرکت یگذارهیو سرما ینگیبر نقد یمیاقل یهاسکیر یاثرگذار لیوتحلهیتجز -

و همچنین با استفاده از  موجود یبر اساس اطلاعات مال های نقدینگیمدیریت توانگری و ریسک -

  ؛آزمون استرس

 ؛یفن یهارشته یاتیو عمل یجار تیدر فعال یمیاقل یهاسکیاعمال ملاحظات ر -

های بیمه با های مدیریت ریسک و همچنین افزایش توان فنی و عملیاتی شرکتتقویت زیرساخت -

 نظارت بر عملکرد واحدها؛ 

از خسارت و  یریشگیپ انیم یطیتوازن مح یو برقرار سکیجامع ر تیریمد کردیرو کی اتخاذ -

 ؛یو اطلاعات مکان حیصح یو استفاده از ابزارها سکیر یواگذار

از بحران و پس از  شیپ تیریمد یبرا ییها و ابزارهامدل یسازادهیو پ یریالگوگ ،ییشناسا -

 بحران؛

 ؛یمیاقل راتییدر مناطق مختلف براساس تغ مهیحق ب یهاو نرخ ندهایو مستمر فرآ یجیاصلاح تدر -

   سک؛یر تیریمد یهادر قالب مدل یمیاقل یهاسکیمداوم ر لیوتحلهیو تجز یبررس -

 گذاری صحیح آنها؛های اقلیمی و قیمتارزیابی ریسک -

و  ییاتکا گرانمهیو مشارکت ب یبا همکار یدمیاپ یهایماریریسک ب تیریمدل مد طراحی -

 ؛یخارج مهیب یهاشرکت

 ییاتکا یهادر خصوص روش مهیشرکت ب یو فن یاتیعمل یراهبردهاروزکردن و به یبازنگر -

 ؛یاشتراک یهامهیدر خصوص صدور ب ینوظهور و هماهنگ یهاسکیر
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در  مهیشرکت ب ندگانیشعب و نما ییاجرا نیو همچن یهای ستادنظارت بر نحوه فعالیت -

 ویژهبه دیجد یهاسکیکه با ر یگذارانمهیب یابیمذاکره و بازار یندهایشامل فرا ؛یفن یهاحوزه

 .باشندیمواجهه م یمیاقل راتییتغ یهاسکیر

 و توسعه تحقیقات .6-4

ی و مستمر در خصوص ریسک، درمعرض قرارگیری، ادوره یروزرسانو بهپژوهشی، ارزیابی آینده

ها تواند به مدیریت بهتر ریسکهای مترتب میمخاطرات چندگانه، اثرات متقابل مخاطرات و ریسک

 شود:می ات زیر در حوزه تحقیق و توسعه در صنعت بیمه ارائهنهادپیشلذا کمک کند. 

 در جهان و ایران؛  های مرتبطهای نوظهور با هدف بررسی الگوی ریسکتشکیل کارگروه ریسک -

بر  یمیاقل راتییتغ( عیصنا ریسا قی)از طر میمستق ریو غ میمستق یاثرگذار یهاحوزه ییشناسا -

 ؛مهیصنعت ب

 های مختلف اقلیمی و برآورد احتمال وقوع مخاطرات طبیعی؛بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر شاخص -

و  لیی سهاسکیر خصوصهای ناشی از تغییر اقلیم بهشناسایی ریسک نقشه خطر وایجاد  -

 ؛خشکسالی

  ی؛و استفاده از هوش مصنوع کاویداده قیاز طر یمیاقل راتییمستمر تغ شیپا -

و  یطیو مح یمیاقل طیو شرا تیفعال سکیبرآورد رابطه ر یبرا کاویداده  یهااستفاده از روش -

 ؛مناطق مختلف یبرا ایمهیمحصولات ب میتنظ یاستفاده از آن برا

بازارها به خصوص بازار  ریسا تیو استفاده از ظرف سکیانتقال ر یابزارها یسازادهیو پ یطراح -

بزرگ،  یهاپروژه سکیربهادارسازی اوراق  ،ییگران اتکامهی)ب سکیر رشیپذ یبرا هیسرما

  ؛و ...( ریوممرگ سکیر ز،یحوادث فاجعه آم

  ؛به تغییر اقلیم های مربوطپژوهش یمال نیتأم -

 .و کاهش خسارات آن سکیجهت مقابله با ر گذارانبیمهبرای  های مناسبابزار طراحی و ارائه -
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 سرمایه انسانی .6-5

شاغل در آن  یبر منابع انسان یمتک یادیز اریاست که تا حدود بس یعیاز جمله صنا یگرمهیو ب مهیصنعت ب

 نیو به هم باشدیخلق ارزش افزوده توسط کارکنان م مه،یخدمات محور مانند ب عی. اصولاً در صناباشدیم

در ارتباط با  لذا خواهد بود. ندوچندا یتیاهم زیحا یانسان هیسرما یزیرو برنامه تیریجهت نحوه مد

 شود:می ات زیر ارائهنهادپیشهای نوظهور توانمندسازی سرمایه انسانی صنعت برای مواجهه با ریسک

مربوط به  یمذاکرات و جذب بازارها یهای شبکه فروش در راستاو ارتقاء توانمندی جادیا -

 یبرا یارتباط یاستراتژ کیو  یروابط عموم یاستراتژ کی جادیو ا یمیاقل راتییتغ یهاسکیر

 ها؛و واسطه انیمشتر

  ؛یو هم توسعه و نظم فرد یاحرفه یهاتیهم به لحاظ فعال دیجد یهاها و مهارتتخصص کسب -

 آن؛  یریگاندازه یهاو روش سکیر تیریمد یآموزش یهادوره یبرگزار -

 .دنکنیکارکنان را تشویق م توانمندسازی بر رفتارهایی که تمرکز -

 تعاملات بین سازمانی  .6-6

. لذا به منظور مدیریت بهتر گرددمی سازمانی و همکاری هرچه بیشتر، باعث تحقق اهداف تعامل

 شود:می ات زیر ارائهنهادپیش های نوظهورریسک

های گسترده صنعت و عمومی و تشکیل صندوق-ای پوشش خصوصیاستفاده از روش لایه -

های دولت مانند صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، جهت همچنین استفاده از ظرفیت

 های نوظهور؛ پوشش ریسک

با راهبری  یای تغییرات اقلیمهای بیمه در قالب کنسرسیوم بیمههمکاری و هماهنگی شرکت -

های دولتی و حاکمیتی از جمله وزارت کشور و ستاد رکزی، سازمانسندیکا و نظارت بیمه م

مدیریت بحران، و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و دفتر برنامه و بودجه در خصوص اختصاص 

 بودجه به منظور پرداخت خسارت و همچنین نحوه تجمیع و استفاده از منابع؛ 
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 یاحتمال یهاسکیمواجهه با وقوع ر یلازم و پاسخگو برا یهاهیها، ساختارها و روزمیمکان جادیا -

 ؛چارچوب و مدرن(دارای منضبط،  ی)در قالب ستاد بحران نهیصورت بهبه

عنوان ابزار موثر در ارتقاء و استفاده از آن به یمیاقل راتییتغ سکیصندوق مشترك ر جادیا -

  م؛یمربوط به اقل یهاسکیر تیریمد

ی نیروی نیبشیپهای نوظهور و های تخصصی برای هر یک از انواع ریسکتشکیل کارگروه -

 انسانی و ساختار لازم؛

تدوین  منظورهای نوظهور بههای بیمه درخصوص مدیریت ریسکهای متقابل شرکتهمکاری -

نامه و هایی در خصوص تقویت و اشتراك منابع و ارتقاء سطح طرفین در قالب موافقتنامهآیین

استفاده متقابل از امکانات و تسهیلات و همچنین نظارت قانونی بر عدم کاهش حق بیمه بر اثر 

 رقابت ناسالم؛

هش خطرات اقلیمی در تدوین راهبردهای بلندمدت و تأمین اعتبار آن در جهت مدیریت پایدار کا -

 سطح صنعت.

 گریگذاری و تنظیممقررات .6-7

 ینیبشیپ یخوب یهاتی، قانون و اسناد آن ظرفهاسکیر تیریمد یبرا یحکمران تیدر خصوص تقو

نوظهور در قانون و اسناد مورد  یهاسکیر یموجود و بعض یهاسکیاز ر یعیاند. در کل بخش وسکرده

اند و لازم است نوظهور در قانون مورد توجه قرار نگرفته یهاسکیاز ر یاند. البته بعضتوجه واقع شده

 ات زیر در زمینه مقررات ارائهنهادپیشلذا،  شوند. جادیا هاسکیر نیمواجهه با ا یبرا یالزامات قانون

 شود:می

 ینهادها دولت، یدر ساختار ادار کیاستراتژ سکیر تیریمد یلاتیو تشک یساختار ادارتبین  -

  ؛مهیب یهاو در سطح شرکت یاحرفه مراجع ،یو نظارت یتخصص
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ها و ی)اهداف، استراتژ یاسناد راهبرد نیدر تدو یمیاقل راتییبه ابعاد و ملاحظات تغ توجه -

 ؛(اقدامات

نوظهور  یهاسکیر کیاستراتژ تیریبر مد یمبتن یو مقررات یگذارقانون یکردهایاستفاده از رو -

 ؛و مقررات لازم نیقوان بیتصو و نیو تدو

 یو موارد حقوق دیمقررات جدو قوانی بر اساس  دیجد یو خصوص یعموم طیشرا یطراح -

 قراردادها؛

( مدیریت یفرایند ی و)ساختار الزامات تعیینهای بیمه، ریسک شرکت مدیریت تدوین استاندارد -

 ؛هاادواری ریسک و ها، ممیزی منظمریسک

  ؛مهیب یهانوظهور در سطح کلان و شرکت یهاسکیر کیاستراتژ تیریاستقرار مدالزام به  -

 تدوینو  مهیب یهاشرکت یابعاد جهت استقرار نظام راهبر یلازم از تمام یمقدمات و بسترها تهیه -

 رهیمد ئتیتوسط ه کیاستراتژ سکیر تیریمد نینو یابزارها یریگکارهالزامات بو ابلاغ 

  .مهیب یهاشرکت
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 وهفتمین همایش بیمه و توسعهبیستدر  هشد ئهارا تمقاال: مأخذو  منابع
 

 ارائه

 نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

1 
 -های بازرگانی در مشارکت عمومیبررسی نقش بیمه

 های نوظهورخصوصی به منظور مدیریت ریسک

، مرجان ی، زهره ملامحمدیمحمود اسعد سامان

 یمیکر

 91-دیجهان با کوو مهیو مواجهه صنعت ب یریرپذیتأث 2
، مژگان یهرند یرجائ دهیلیلی نیاکان، سع

 جوانمرد

9 
توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با 

 های نوظهورریسک
 منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی

4 
 مهیبر ب دیبا تأک یکشاورزمحصولات مهیر بب میاقل رییاثر تغ

 شاخص
 یثان یقبادیک دیعباس عربمازار،  سع

5 
سالی در تعیین بیمه خسارات کهای خشکاربرد شاخصارزیابی

 سالیخشک
 یاکبر دماوند یعل

6 
 یداریو پا یکشاورز مهیب م،یراقلییتغ ،ییغذا تیچهارگانه امن

 یمل
 ینیام نیمیزارع، س ینیام نیرام

7 
نوظهور در بخش  یهاسکیر لیو تحل یابیارز یهاروش

 یکشاورز

 نیحس، سمانه شاهیفروشان یناصر شاهنوش

 یدستجرد

 یسجاد فاضل پرندگان یآنفلوآنزا یماریاز ب یناش سکیدر کاهش ر مهینقش ب 3

 علی سوری تأثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه 1

 مریم اثنی عشری هاآن مدیریت و نوظهور هایریسک 11

11 
عنوان یک پدیده فورس آثار حقوقی ناشی از ویروس کرونا به

 ماژور در قراردادهای بیمه
 یمانیزاده، فرزانه سل میابراه دیسع

12 
ثر بر سرعت توسعه خدمت جدید با نقش ؤعوامل م ارزیابی

 )مورد مطالعه: بیمه سایبری( تیخلاق یرهبر برا قیلگرتشویتعد
 نیّتدمهتاب 

19 
های مختلف صنعت بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر بخش

 BWM-Fuzzyبیمه با رویکرد 
 یمانیرضا ا
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 ارائه

14 
های پارامتریک به عنوان ابزاری برای انتقال بررسی بیمه

 های ناشی از پاندمیریسک
 یخضرلو، سپهر اسکندر یناصر دیسع

15 

 نقشتأثیر مدیریت ریسک جامع  بر مزیت رقابتی با بررسی 

مطالعه  -و استراتژی  فناوری اطلاعات میانجیگری ساختار

 بیمه ایران در شهر تهران شعب  :موردی

 ، ساناز ترابییوسفی یمهد

16 
 مهیب ی)مطالعه مورد مهیبر صنعت ب یمیاقل راتییتغ ریتأث یبررس

 سامان(

، غزاله سادات عیررفیم دیام دی، سیمراد زیپرو

 فخارزاده

17 
های سایبری و فاکتورهای مؤثر بر تمایل بررسی ریسک

 نامه به صورت مستقلهای بیمه به ارائه این بیمهشرکت
 یمحسن صابر

13 
های نوظهور صنعت بیمه بندی ریسکبررسی و ارزیابی و رتبه

 )مورد مطالعه: یک شرکت بیمه داخلی(
 یروزیف کای، ملیسحر کمالخان

11 
بر مجموع خسارت 91-گیر کوویدبینی تأثیر بیماری همهپیش

 های بیمۀ درمان تکمیلی گروهی در شرکت بیمۀ ملت

، سروش یگودرزری، منفردی خالد معصوم

 یکاشان یجنات حانهی، ریرحشچیام

21 
 راتییتغریسکاز  جهانیمهیببلندمدت صنعت یریرپذیثأت

 ARDLی الگواز  یریگبا بهره یمیاقل
 ، سلدا نواحیحجت رضایقراگوز، عل یاسد دیسع

21 
شدگان: یک مطالعه بر بار مراجعه بیمه 91-تأثیر بیماری کووید

 موردی

راد،  مصدق محمدیمحمدرضا کشاورز، عل

 یعباس ای، محیعاشق ی، هادیسجاد رامند

22 
 بر تأکید با نامهبیمه هایکاستی ریسکِ هایشاخص تحلیل

 (ایران بیمه شرکت: موردی نمونه)ای بیمه هایآوریفن
 یبهزاد سالم ی،لیمحمد اسماع

29 
فناوری  رییتغ سکیدر مواجهه با ر یانسان یروین یتوانمندساز

 مهیدرصنعت ب اطلاعات
 دیجد ی، فرهوده نوذریرحمان لایل

 بیمه هایشرکتچارچوب مدیریت ریسک دیجیتال در  24
، رزازادهیم ثمی، میانیفتاح نی، شاهاءیاول نیحس

 محمد محسن طباخها

25 
آمیز سازی عملکرد صنعت بیمه در حوادث نوظهور فاجعهشبیه

 براساس مدل مبتنی بر عامل
 مروت بی، حبیاسکوئ یمحمدرضا اصغر

26 
شناسایی و اولویت بندی ریسک های فناورانه بیمه ای و تاثیر 

 آنها بر این صنعت
 انیقاسم یمجتب، یصابر بای، فرزاده رزایم ثمیم
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 ارائه

27 
های ناشی از ضرورت توجه به بیمه سیل در مدیریت ریسک

 تغییر اقلیم

 نای، میزمان تایمحمدرضا فرزانه، اسما حمزه، ب

 ی، مهدی، معصومه فخریطهران نپوریحس

 یتلاوت

23 
های نوظهور در طراحی مدل شناخت و مدیریت ریسک

 شرکت بیمه
 یانی، آرزو قدنیمسعود باد

21 
بحران کشور در خصوص  تیریمد دیقانون جد یهاتیظرف

 نوظهور یهاسکیو مواجهه با ر مهیب
 یگرکان نیرحسیام دی، سیبسطام یمرتض

91 
نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با ریسک فناوری ای بر مقدمه

 اطلاعات
 ینوران دهی، وحیکمند یعل

91 
 صنعترقابتی در مزیت و ینوآور پذیری بر رابطهسکیرنقش 

 بیمه
 یسارا منشار
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 یپوستر

 نویسنده/نویسندگان عنوان ردیف

 یاشرف یفرقان نیمحمد حس طرح ضرورت و نحوه بیمۀ منابع آبی مزارع برنج 1

2 
گری بلوغ زودرس تجارت الکترونیک و لزوم تغییر فرآیند بیمه

 با شیوع ویروس کرونا
 زادهمیابراه دی، سعیمانیفرزانه سل

9 
ها در شرایط شیوع چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانتأثیر 

 کرونا
 یمطلّب مایس

4 
های نوظهور در اطلاعات بر صنعت بیمه و ریسکاثر فناوری

 حوزه سایبری

 دی، حمیدلفراز، محمد عامل لیاسماع

 فردیطهماسب

5 
ها و اینشورتک؛ ریسک هایاختلال دیجیتال و استارت آپ

 هاچالش
 یپورمحمد، رضوان جوهر رضایعل

6 
 نیو تدو مهیدر صنعت ب دیوپدن یهایماریب سکیر یابیارز

 (91 دی)کوو مهیبحق نییتع یالگو

، احسان یاحمدی سامان سپهوند، فواد حاج

 نژادی ، زهرا فخاریجهانبان

7 
ها و ارزیابی میزان ارزشمندی بیمه سلامت عمومی طی بحران

 هاپاندمیک
 محمدنژاد مایمهدی احراری، نابراهیم کاردگر، 

 یفاطمه کوهزاد مهیکرونا در صنعت ب روسیو وعیش یمنف راتیتأث یبررس 3

1 
بر صنعت بیمه و ارائه  91 -های ویروس کوویدبررسی چالش

 راهکارهای مناسب
 انیزاده، محمود رابط ییحی، حسن یآذر بهرام

11 
 مدیریت بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی درهای بررسی راه

 های نوظهورریسک
 ، فاطمه عطاطلبیخانمحسن قره

11 
بررسی ریسک تغییر اقلیم با رویکرد نقش آفرینی صنعت بیمه 

 در مخاطرات اقلیمی )با تأکید بر بیمه سیلاب(
 اریفرهاد باز

 یکاردگر، مهدی احراری، فرزانه انوار میابراه تبیین سازگاری صنعت بیمه در مواجه با تغییر اقلیم 12

19 
های ریسک کرونا ویرس در صنعت تحلیل تهدیدات و فرصت

 SWOTبیمه با استفاده از رویکرد 

 ینعلی، مژده نظرزاده دناك، حسنیمسعود باد

 ینصرآباد اریبخت

 یهاشم میمهرناز حک تمهیدات صنعت بیمه ایران در مواجه با  تغییرات اقلیمی 14

15 
 یهامهیکرونا و راهکار پوشش آن در ب یپاندم سکیچالش ر

 یزندگ
 ی، محمدرضا نقویمراد زیپرو
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 توسعهو  بیمهملی  همایش و هفتمین بیستوردهای آره

 «هاچالش ها وهای نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصتریسک»

 یپوستر

16 
مدیریت ریسک سایبری در صنعت بیمه )مطالعه موردی: بیمه 

 سامان(
 یلیخل دی، سعیالهام سامن

17 

های نوظهور، طراحی و مدیریت ریسک استراتژیک ریسک

)با تأکید براستاندارد ای گذاری محصولات جدید بیمهقیمت

 (92المللی گزارشگری مالی  شماره بین

 ی، بهزاد پورفرج ، صغر زادهفهیحن فیلط

 نژادچهره

13 
در  "جبران خسارت"های و روش "مسئولیت"مبانی 

 های تغییر اقلیمریسک
 سید فرخ مطهر

11 
های مهندسی طراحی الگوی مدیریت ریسک تغییر اقلیم در بیمه

 و مسئولیت

، محمد سجاد یصدق روسی، سیمیلاله کر

 یرزاخانیم

 علی رحمانی، لیلی نیاکان، مهناز محمودخانی صنعت بیمه پایدار: اصول و راهبردها 21

21 
DFA  های نوظهور در صنعت و استفاده از آن در تحلیل ریسک

 بیمه
 فراکش الی، فرقتیغزل حق

 یهقیب نیام هفت تکنولوژی برای مبارزه با ویروس کرونا 22

29 
نقش صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم از منظر حقوق بین

 الملل مبتنی بر تعهدات ارگاامنس

ابراهیم کاردگر، مهدی احراری، فرزانه  

 نیمحمدحس

24 
 یهاپاسخ) نوظهور زیآمفاجعه یهاسکیر بر حاکم یناآگاه

 ی(گذاراستیس به الزامو  بیمه صنعت
 سازنیز یعل

25 

 قصد بر شده دریافت ریسک و اولیه اعتماد تأثیر بررسی مطالعه

 آفرین کار بیمه: مطالعه مورد) آنلاین خدمات پذیرش و استفاده

 (اردبیل

 وند لییکایم نیحس

26 
های نوظهور با استفاده از فضای آزمون مدیریت ریسک

 گریتنظیم
 ی، فرشاد محمدیمیاشکان رح
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