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 چكیده

. شوندیم ییاند؛ شناساواقع شده ایبزرگ دن یکه در شهرها یراتییتغ یروند جهاناین مقاله، با استفاده از چهار کالن در

روندها و کالن نیا یاست. ضمن بررس یمردم و تكنولوژ ها،ستمیس ن،یزم راتییروند شامل تغچهار کالن نیا

با آنها روبرو هستند بر اساس چارچوب مورد  ندهیدر آ ایدن رگبز یکه شهرها ییهاسکیمرتبطشان، ر یروندهاخرده

. شوندیم یلندن  در قالب چهار گروه مختلف معرف دزیلو یهاو گزارش جیکمبر سکیات راستفاده توسط مرکز مطالع

 یهاسکیر م،یاقل رییو تغ یعیحوادث طب یهاسکیر ،یو اجتماع کیژئوپولت یهاسکینوظهور شامل ر یهاسکیر نیا

 یمتفاوت یابزارها هاسکیر نیا تیریمد یهستند. برا یو تجار یاقتصاد ،یمال یهاسکیمحور و رو داده کیتكنولوژ

اشاره شده است. در  هاسکیر نیانتقال ا یبرا مهیصنعت ب یمقاله صرفا به راهكارها نیقابل استفاده هستند. در ا

 یمعرف هاسکیر نیدر مواجهه با ا مهیشده محصوالت صنعت ب اشاره ترقیکه در متن مقاله به آنها دق دزیلو یهاگزارش

تر در شهرها با آن روبرو است فعاالنه یهمكار یبرا مهیکه صنعت ب ییهاتیبه محدود یریگهجیاند. در بخش نتشده

 شبه صنعت در بخ هاسکینشدن انتقال ر یعاد مه،یصنعت ب تیمحدود نیتربخش مهم نیاشاره شده است. در هم

 است.  دهیارائه گرد تیوضع نیمواجهه با ا یبرا ییشنهادهایو پ ییشناسا یعموم
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 مقدمه .1

سازمان  تیشاخص جمع ینیبشی. پمیابوده نیشهرنش تیجمع شیشاهد افزا ایاز دن یگذشته در هر قسمت یهادهه در

مناطق  نیشتری(. در حال حاضر بUN, 2018نفر است ) اردیلیم 11 یسده جار انیجهان در پا تیجمع زانیملل از م

 بیو حوزه کارائ نیالت یكای( آمر2018در سال  یدر مناطق شهر تیجمع %82)سكونت  یشمال یكایآمر ایشده دن یشهر

نفر  اردیلیم میحداقل ن 2019با سال  سهیدر مقا 2025(. تا سال UN, 2018( است )%68) هیانوسی( اق%74( اروپا )81%)

خواهند بود. فقط در اروپا  دیجد نانیشهرنش نیا %86مقصد  ایو آس قای. آفرشوندیجهان ساکن م یدر شهرها شتریب

 خواهد کرد.  دایپ شینفر افزا ونیلیم 10فاصله  نیدر ا یت شهریجمع

 یهاستمیاند. اکوسشده لیتبد یزندگ یمكان صرف برا کیفراتر از  ییبزرگ، به جا یشهرها الخصوصیو عل شهرها

 یهاستمیرا در کنار س یستیآب، شبكه فاضالب، غذا، حمل و نقل، سالمت و تنوع ز ،یهستند که انرژ یادهیچیپ اریبس

 در کنار هم قرار داده است. یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 : شوندیم میتقس ریز یبه سه دسته اصل تایماه هاستمیس نیا

خدمات  یبناها ،یو مسكون یتجار یهاها، ساختمانساخت ریشده: مثل زو ساخته یكیزیف یهاستمیس -

 یو ارتباط یعموم

 ،یو حكمران یحقوق یهاستمیمرتبط با مردم، س یهاستمی: مثل سیو اجتماع یاقتصاد یهاستمیس -

 مرتبط با بازار کار  یهاستمیس ،یو گمرک یفرهنگ ،یاقتصاد یهاستمیس

حوزه آب، منابع  یهاستمیسبز، س یفضا عت،یحوزه طب یهاساخت ری: مثل زکیاکولوژ یهاستمیس -

 هوا تیفیو ک یعیطب

 دیرا تهد هاستمیس نیاز ا یكیکه  یاند و خطراتبه هم مرتبط شده شتریهمزمان با رشد و توسعه شهرها ب هاستمیس نیا

معناست که  نیبه ا سکیارتباط از منظر ر نیمرتبط خواهد شد. ا یهاستمیس ریسا یبر رو  هیمنجر به اثر ثانو دینما

در  ندهیخطر خاص در امان هستند در آ کی ایخاص  دیتهد کیشد از یکه قبال تصور م ییکسب و کارها ای هاییدارا

 نیاز ا یكیبزرگ قرار دارد تحقق کامل  یکشورها در شهرها GDPاز  یامعرض خطر قرار دارند. از آنجا که تمرکز عمده

به  یستمیموضوع ضرورت نگاه س نیکشور خواهد داشت. هم کیاقتصاد  یبر رو یادیز اریاثر مخرب بس هاسکیر

 .دهدیمختلف را نشان م نفعانیبا ذ ییشهرها و بخصوص شهرهاکالن سکیر تیریمد

 میمستق ریشهروندان آن شهر تاث یریپذبیآس زانیشهر بر م کی یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یكیزیخاص ف بیترک

 داریگذشته پا یهااما در طول دهه ستندین یدیجد یهاسکیر ها،سکیر نیاز ا یاخواهد داشت. اگرچه قسمت عمده
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 یدر سطح جهان داریشهر پا کیبه  دنیرس ی. براکنندیم دیشهرها را تهد دیجد یهاسکیو رو به رشد بوده و در کنار ر

 شده است.  انكاررقابلیو غ یامر ضرور کیبه  لیاز وقوع آن، تبد شیبرنامه مقابله با بحران پ کیلزوم داشتن 

 ینقش مهیکند. ب یتوجه انیکه شهرها با آن روبرو هستند کمک شا ییهاسکیآوردن ر نییبه پا تواندیم مهیب صنعت

به نظر  ریناپذاجتناب هاسکیمواجهه با انواع ر یکرده و استفاده از آن برا فایا یدر گسترش اقتصاد جهان یمحور

جامعه  شرفتیمنجر به پ تیشده و در نها یاقتصاد ینهادها تیو فعال ینوآور تیکه باعث تقو ییهانامهمهی. برسدیم

 یازهایتوسعه محصوالت مناسب، متناسب با ن یبرا دیاست که با افتهیسالها در یط زین مهیخواهند شد. صنعت ب یانسان

 هایرداربه شه تواندیم مهیشهرها، صنعت بکالن سکیر تیری. در موضوع مددینما تیو فعال یزیربرنامه مهگزارانیب

 رساند. یاریبا آنها روبرو هستند  ندهیکه در آ ییهاسکیکنترل و کاهش ر یبرا

آروپ  هر ساله  یو شرکت خدمات دزیلو گرانمهیب یكایبا سند یدر همكار  جیکمبر سکیمرکز مطالعات ر 2015سال  از

مقاله تالش شده  نیها در اگزارش نیا هیاند. با نگاه به کلخاص هر شهر منتشر کرده یهاسکیرا درباره ر ییهاگزارش

مختلف  یتكرار در شهرهاقابل یهاسکیر یارائه و الگو اینمختلف د یشهرها یهاسکیشناخت ر یبرا یتا چارچوب

 است.  دهیارائه گرد زین سكهایر نیا تیریمد یچگونگ یبرا یامهیب یراهكارها گریمنعكس گردد. از طرف د ایدن

چهار  م،یباش ایدن یشهرهامشابه در کالن یهاسکیمشترک و ر یهایژگیشده اگر به دنبال واشاره یهابا گزارش مطابق

 یبرا سکیبه چهار طبقه متفاوت از ر تیط بوده که در نهاروندها با هم در ارتبا نیروند متفاوت قابل شناخت است. ا

و به  یروندها معرف نیا  دزیلو یشهرها سکیمطابق با شاخص ر یمنجر خواهند شد. در قسمت بعد ایدن یشهرهاکالن

 اند. قرار گرفته یمورد بررس ترقیشكل دق

  

 . دهندیشهرها را شكل م ندهیکه آ ییروندها .2

ساله در سال  کی یافق بررس کیو با  دزیلو ینوآور میقسمت توسط ت نیبحث در امورد یروندهاو خرده روندهاکالن

 نی. شناخت اانددهیجهان بخش نیما در ا ستیبه ز یاو شكل تازه رییروندها جهان ما را تغ نیاست. ا دهیارائه گرد 2018

انتقال  یکه برا ییشهرها است. از کسب و کارهاکالن سکیر تیریوه مدیدر ش یقیحق ینشیگر بکالن/خرده روندها ارائه

ها به فكر شناخت فرصت دیکه با یگرانمهیکنند تا ب ییرا شناسا یامهیمحصوالت و خدمات ب دیخود با سکیو کاهش ر

 باشند.  یگرمهیب دیجد یو چالشها

ندارند و  یتیاز آنها به شكل مستقل موجود کی چیمعنا که ه نیروندها با هم در ارتباط هستند به او خرده روندهاکالن

خواهد شد «  هاسکیر وندیپ»به نام  یادهیمنجر به پد گریبا همد هاسکیر نیدارند. تقاطع ا یپوشانمعموال با هم هم

 سکیروندها در ر نیا ریبه تاث تریاست. به طور جزئ رییو درحال تغ یمیقد یهاسکینوظهور و ر یهاسکیکه تقاطع ر

 پرداخت.  میها خواهشهر
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 نیمرتبط با زم راتییتغ -1-2 

 GDP دیتمرکز تول 2-1-1

بزرگ است و  یسهم شهرها یجهان GDPاز  %75از آن   یناش یمولد و بازده اقتصاد یانسان یرویتوجه به تمرکز ن با

 ،یغرب یدر اروپا (.McKinsey Global Institute, 2016برسد ) %85به  2030رقم تا سال  نیا شودیم ینیبشیپ

خواهد بود.  یترعیبا آهنگ سر نیو چ ایو در آس کو ژاپن آهنگ گسترش شهرها کند و با سرعت اند یشمال یكایآمر

 تیبا جمع یحول مناطق ایبزرگ دن یدر شهرها یاقتصاد تیموفق جادیاست و ا GDP شیمحرک افزا تیجمع شیافزا

 یهاییشوند دارا دارتری. هر چقدر که شهرها به رشد خود ادامه داده و پاشودیواقع م یکار کاف یرویو با ن ادیبالقوه ز

کار  یرویبالقوه و با ن یتیدر مناطق جمع GDPرشد تمرکز  نیا رودی. انتظار مکنندیم دایپ شیافزا سکیر معرضدر 

 .ابدیادامه  زین ندهیدر آ شتریب

 ییآب و هوا راتییتغ 2-1-2

در  یعیکه نوسانات طب ی. در حالشودیدما م شیکربن و افزا دیاکس یداد دبرون شیموجب افزا یانسان یهاتیفعال

ثبت شده رو به حرکت  خیکه در تار یگریاز هر زمان د ترعیدما سر شیوجود دارد اما به نظر افزا ییآب و هوا طیشرا

 گرادیدرجه سانت 3.4تا  2.6مورد توافق قرار گرفت  سیپار ردادکه در قرا ییآب و هوا یهااستیس رفتیاست. انتظار م

 International panel of climateمعمول بوده است ) گرادیدرجه سانت 2تر کند که باز هم باالتر از را گرم نیکره زم

change, 2016شی. افزاشتخواهد دا یشهر یبر زندگ یملموس راتیاست که تاث یجهان دهیپد کیهم  میاقل ریی(. تغ 

موارد  نی. همدهدیم شیرا افزا یحداکثر ییآب و هوا عیشده و تعداد وقا اهایدما منجر به باال آمدن سطح در یجهان

 دهدینشان م قاتیخواهد داشت. تحق یانسان یها و زندگخانه ها،رساختیز ،یشهر هیخدمات اول یبر رو زانهیاثر هز

بخش حمل و نقل و  انیم نینقش دارند و در ا یاگلخانه یداد گازهااز برون %75 جادیدر ا مایمستق یشهر یهاتیفعال

(. بر اساس گزارش UN Environment Programme, 2019) شوندیشناخته م گرانیباز نیترساختمان به عنوان بزرگ

 یکربن بر رو رییتغ نییابالقوه از سطح پ راتییاز تغ کیاستراتژ یدورنما کی گرادیدرجه سانت 2کمتر از  یگرما  دزیلو

تمرکز  مهیبازار ب یدما بر رو رییو تغ تیمسئول یهاسکیر ریتاث یگزارش بر رو نیاست. در ا مهیب یبازار محصوالت عموم

 است.  نهیزم نیدر ا ندهیقبول تا ده سال آقابل یالگوها یمعرف یشده و در جستجو

 تیرشد جمع 2-1-3
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. مطابق دینفر خواهد رس اردیلیم 11به  یسده جار انیجهان تا پا تیکه جمع دهدیسازمان ملل نشان م تیجمع شاخص

 شوندیدر شهرها ساکن م 2019با سال  سهیدر مقا 2025از مردم تا سال  شترینفر ب اردیلیم میاز ن شیب ینیبشیپ نیبا ا

(UN,2017چالش رشد جمع .)یهایدر توسعه شهرها خواهد داشت؛ توسعه تكنولوژ ینوآور امبه تعهد به انج ازین تی 

تر آسان یسودمند باشد. دسترس یمولد و از نظر اقتصاد یشهر تیمنسجم تا جمع یشهر یهااستیس یریگیو پ دیجد

 تباطبا هم ار كپارچهیحمل و نقل  ستمیس کیهدف که با  نیشده متناسب با اساخته یهاور و خانهکار بهره یرویبه ن

 سکینسخه بدون ر نیخواهد شد. اما ا GDP شیافزا تیو در نها یزندگ یند داشت موجب باال رفتن استانداردهاخواه

خواهد نمود.  تیترب دیجد یازهایبا ن یتوسعه شهروندان ریدر مس افتهیرشد  تیجمع نیو چالش نخواهد بود چرا که ا

استفاده  نترنتیکه تا به حال هرگز از ا اینفر از مردم دن اردیلینفر از پنج م اردیلیسه م ت،یرشد جمع یفضا نیدر هم

که  یخواهند آورد. موضوع یرو یمجاز یخواهند شد و به استفاده از فضا نیاند آنالرا آپلود نكرده یلیفا ایاند نكرده

 خواهد شد. یجهان GDP زانیتوجه در مو قابل عیرشد سر سازنهیخود زم

 یسازیشهر 2-1-4

 ینیبشپی و بوده 1⁄3معادل  1950که در سال  ینسبت کند،یم یزندگ یشهر یدر نواح یجهان تیاز جمع یمیاز ن شیب

خواهند بود.  یجهان GDPشهرها کانون محرک رشد کالن نی. ادرسی خواهد 2050 سال در 2⁄3به  گرددیم

. مهاجرت، رشد نرخ دیخواهند رس 2030سال  تاشهر  41شهر به  31از  تینفر جمع ونیلیم کیاز  شیبا ب ییشهرهاکالن

از مناطق  ترعیسر اریرا بس یانداز رشد مناطق شهرهستند که چشم یهمه از عوامل رینرخ مرگ و م آمدننییتولد و پا

معناست  نیدر شهرها به ا ریآمدن نرخ مرگ و م نییو پا دی(. مهاجرت، رشد موالUN, 2018) دهدینشان م یرشهریغ

و شامل  یا. عوامل منجر به مهاجرت چندجنبهافندیاتفاق م یرشهریاز مناطق غ ترعیسر اریبس یشهر طقناکه رشد م

 نیا بیاست. ش یدر منطقه شهر یزندگ یو فشار برا یالمللنینبود شغل، مهاجرت ب ،یو مذهب یاسیس یجنگ، ناآرام

 ندهیدر ده سال آ ایدن یخواهد بود. اروپا در مرکز مشكالت مهاجرت افتهیبه سمت مناطق کمتر توسعه زین تیرشد جمع

 خواهد کرد. جادیا یشهر رندگانیگمیتصم یبرا یجد یدیتهد ییاروپا یخواهد بود. موج مهاجرت به کشورها

 شهرها یگسترش مرزها 2-1-5

 نیزم کی یتوجه و روقابل تیمنجر شده که با جمع یاو قاعده نظمیب یشهرها جادیبه ا اینقاط دن شتریدر ب ینیشهرنش

که متناسب  شوندیساخته م ییهاخود را گسترش داده و ساختمان یشهرها مرزها نیاند. اشده شهر را بنا کردهتوافق

 سکیمنجر شده و ر یبه ناکارآمد ینظمیب نی(. الیس یهامثال در خصوص نقشه ی)برا ستین یقبل یهاساخت ریبا ز

 . دهدیم شیساکن در آنها را افزا تیشهرها و جمع

 یرسم ریو غ نشدهیزیرسكونت برنامه 2-1-6
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مداوم  سکیر کیو همچنان به عنوان  ستیدر شهرها ن یدیموضوع جد یررسمیو سكونت به صورت غ ینینشزاغه

 یزندگ یاهیحاش یهاگاهدر سكونت اینفر از مردم دن اردیلیم کیمانده است. امروز  یباق یشهر رندگانیگمیتصم یبرا

سكونت  وهیش ،ی(. عالوه بر تفاوت طبقاتBarthel, 2017) دینفر خواهد رس اردیلیبه دو م 2030رقم تا سال  نیو ا کنندیم

 ونیلیم 880 یالدیم 2011گزارش کرده است که در سال  ی. بانک جهانافتیهم در شهرها گسترش خواهد  ینینشهیحاش

 لنسبت به سا %11رشد  کیکه نشانگر  کردندیم یشهرها زندگ یاهیحاش یهاگاهدر سكونت نیکره زم نینفر از ساکن

را در سه دهه گذشته تجربه  یاز کشورها رشد تفاوت طبقات %53معتقد است  زیپول ن یالمللنیاست. صندوق ب 2000

 روبرو شدن با آن وجود ندارد.  یبرا زین یانداز مثبتکرده و چشم

 هاییتراکم دارا 2-1-7

تراکم  نیمتمرکز خواهد شد و هم یبلندمرتبه در شهرها یهادر شهرها منجر به ساخت ساختمان شدهیزیربرنامه تراکم

 هاسکیر نیا ییایو آس ییقایآفر یکه کشورها ی. درحالآوردیرا به ارمغان م هارساختیبا اکسپوژر باال در ز ییشهرها

تهران هم با  ایو  ورکیویمثل لندن، ن ییشهرهاداشت کالن اهنددر برابرشان خو دیجد یهاشرفتیرا همزمان با پ

 روبرو هستند.  هاسکیر نیشان با ابلندمرتبه یهاساختمان

 

 مردم  راتییتغ -2-2 

 رشد طبقه متوسط 2-2-1

از هر  رودینسل جوان است. انتظار م یرو شیپ یهابه چالش هیکه شب شودیمنجر م ییهاطبقه متوسط به چالش رشد

 یطبقه متوسط نوظهور خواهان استانداردها نی(. اNaim,2017باشند ) ایشهروند آن ساکن آس 9شهروند طبقه متوط  10

 یطبقه ضرور نیا یازهایپاسخ به ن یبرا یاز کشاورز یدیجدسالمت و ارتباطات بوده و شكل  الت،یتحص ،یباالتر زندگ

 یو دولت یدر خدمات عموم یتینارضا جادیمنجر به ا یاجتماع یطبقه اقتصاد نیدر ارائه خدمات به ا ییاست. عدم توانا

 راشهر هوشمند  لیداده و تشك شیرا افزا یو ارتباط یشهر یهارساختیز یخواهد شد. رشد طبقه متوسط تقاضا برا

 . کندیم یضررو

 مسن یشهرها 2-2-2

تقاضا  شیبا افزا یاهیاز درآمد و ثروت سرما ی. سطوح باالترستییهاها و فرصتچالش جادگریمسن شهرها ا تیجمع

شاهد  تواندیم انهیسال GDPهمراه است. در ژاپن رشد  یدسترس وهیو ش یمراقبت اجتماع ،یسالمت یازهایحول ن

مسن  تیباشد. در ونكوور کانادا جمع تیشدن جمع ریپ هیدر سا ندهیسال آ 30در هر سال در طول  یدرصد کیکاهش 

از دست داده است. استفاده روزافزون از  دیخر یاجاره و چه برا یشهر را چه برا یسكونت در منطقه مرکز یمال ییتوانا

قشر  نیا یازهایبه ن یپاسخ ردیگیکه در اکثر شهرها مورد استفاده قرار م هواهیمثل آسانسور و تهو ییهارساختیز



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 یشهروند مسن نیو منجر به مرگ چند دیچند روز به طول انجام رسیآنسیبرق در بو یقطع 2014در سال  است. جامعه

موضوع نشان داده شده که چطور  نیدر ا  دزیهوا را نداشتند. در گزارش لو هیشد که تنها بوده و امكان استفاده از تهو

. کنندیم جادیرا هم ا یدیجد یهاسکیکه البته خود ر تندبه افراد مسن هس یاریکمک و دست یبرا یها راهربات

 ییهاها در حوزه سالمت تاکنون به صورت کامل کنترل نشده اما از حوزهدر کنترل ربات یدخالت هوش مصنوع سکیر

 اند. در آن انجام داده یتوجهقابل یهایگذارهیسرما مهیب یهااست که شرکت

 

 

 یمرانو حك یاعتماد، شبكه اجتماع 2-2-3

 راتییبزرگ رو به کاهش است. اختالف در مسائل سطح کالن مثل تغ یهاها و شرکتها، رسانهاعتماد به دولت سطوح

است. در  دهیگرد یاسیمردم در عرصه س شتریمنجر به حضور ب یو اقتصاد یتحوالت اجتماع سم،یترور ،ییآب و هوا

دارند.  اریدر اخت یاجتماع یهانیکمپ جادیابراز نظر و ا یها را براپلتفرم نیتریقو یشبكه اجتماع یهاغول نیب نیا

از جمله ارائه اطالعات غلط  ییهامواجهه با چالش یشهر گذاراناستیس یبرا یموضوع مستمر مورد بررس کی نیبنابرا

 یهانهاد گری. از طرف دمتفاوت در جامعه است یطبقات اجتماع کیتحر یبرا یشبكه اجتماع یهاو متناقض در پلتفرم

 یعدم اجرا یهااند. از پروندهوقت نبوده چیهستند که تاکنون ه یو حقوق ییقضا یتحت فشارها یشهر تیحاکم

 دایشد یو مال یرا از منظر منابع انسان یعموم یبخش حكمران ،یدولت یبده یتا سطوح باال ستیز طیمح یهااستیس

تعامل و رابطه  دیجد وهیش جادیمنجر به ا یتكنولوژ دیجد میپارادا نیب نیدر ا(. CMS,2019فشار قرار داده است )تحت

 است.  دهیشهروندان و حكمرانان گرد نیب

 یاجتماع یهایناآرام 2-2-4

کالن قدرت  یالگو ریی. تغاستیو تنش در دن نانیاطمعدم جادیا یبسترها نیتراز مهم یكی ایحاکم در دن یاسیس میاقل

 یهاشهروندان با وجود شبكه یبسترهاست. از طرف نیا نیاز مهمتر یكیبه سمت شرق  یاسیو س یدر سطح اقتصاد

بزرگ  یاز شهرها ی. در برخدهندیواکنش نشان م یعو اجتما یاسیاحساس قدرت کرده و نسبت به مباحث س یاجتماع

نشده و بدون برنامه منجر به برابر اشتغال به همراه موج مهاجران کنترل یهاکه فرصت افتهیکمتر توسعه یدر کشورها

است. مطابق با مطالعه سازمان  افتهی شیافزا یاجتماع یهایناآرام سکیکاهش سطوح درآمد شهروندان شده است؛ ر

آنها  تیو ماه اریاز تعداد مشاغل در اخت (MENA) قایو شمال آفر انهینسل جوان در خاورم تیاز جمع %58کار  ینجها

 ((.  Future Agenda,2019هستند  یناراض

 

  یتكنولوژ راتییتغ -3-2 



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 کیستماتیس یهاسکیداده و رهوشمند، کالن یشهرها 2-3-1

را  المللنیها در اقتصاد بافزوده تمام جنبه تیواقع ریو تصاو یمجاز تیواقع ک،یو ربات ونیاتوماس ،یمصنوع هوش

مرکز توجه قرار  یانرژ یو تقاضا تیظرف ت،یسنترها، از منظر اهم تایکه رشد د زانیقرار داده است. به هر م ریتاثتحت

از  یشهر یهاتیاز فعال یشتریدرصد ب ندیفرآ نیگونه قطع ا هرکرده و  دایپ شیافزا یصنعت انرژ تیاهم ردیگیم

 یایجهان متصل در دن نیا یبه بررس یدر گزارش دزیخواهد برد. لو یکسب و کارها تا حمل و نقل را به محاق خاموش

 است .  یرو ضرور شیپ یانقالب صنعت ترحیدرک صح یداده پرداخته که مطالعه آن براو کالن ایاش نترنتیا

 

 

 انجام کار تیدر ماه رییتغ 2-3-2

 یهاطیشده است. مح رییکسب و کارها دستخوش تغ یمدل درآمد یو توسعه فرهنگ کیتكنولوژ راتییتغ جهینت در

از  یااند که منجر به حذف پارهکرده جادیرا ا یدیجد یبازارها جتالیاند. ساختارشكنان ددر شهرها متحول شده یکار

 نیشهرها در ا یدهایها و تهدفرصت یگزارش  ضمن بررس نیدر ا دریخواهد شد. لو دیمشاغل جد جادیمشاغل و ا

خود شهرها  شودیفضا غالب م نیمرتبط به آنها بر ا یهمانطور که شهرها هوشمند شده و تكنولوژ دهدیموضوع نشان م

که ما کاالها و خدمات را مصرف  یریمس ی. تكنولوژشوندیو خلق ارزش م یتوسعه نوآور یبرا یبه پلتفرم لیتبد

شهرها خواهند داشت. توسعه  نیدر ا دیبه خلق ارزش و درآمد جد ازین یمنابع انسان تیداده و در نها رییتغ میکنیم

تر کمک کوچک یهابه گروه یو رشد خدمات عموم هارساختیشهرها به حفظ ز داریعالوه بر توسعه پا یهوش مصنوع

به  یشهر یاز ابزارها یكیبه عنوان  نیرنشبدون س یهانیماش یگزارش ضمن بحث گسترده بر رو نیخواهد کرد. در ا

 ها هم اشاره شده است. در جاده یتیاهداف امن یاستفاده از آنها برا

  هاستمیس راتییتغ -4-2 

 یاقتصاد اشتراک یهاپلتفرم 2-4-1

مختلف  گرانیباز نیو خدمات ب هیاشتراک سرما یبر تكنولوژ یهستند که مبتن یدیجد یاقتصاد ستمیس زبانیم شهرها

تر در تر و امكان پرداخت راحتمنعطف اریاستفاده از بستر بس لیکنندگان به دلاست. مشارکت یاقتصاد ستمیس کی

 یاقتصاد اشتراک یهاستمیتحوالت س نیهم جهی. در نتکنندیدر آن مشارکت م یقبل یاقتصاد یهاستمیبا س سهیمقا

 یبسترها نیو ارائه ا جادیا رغمیاند. علبه وجود آمده زاتیاشتراک خدمات و تجه یعموم یهادر کنار بنگاه یمتعدد

. شودیم لیبه شهرها تحم یدیجد یهاسکیکنندگان رکنندگان و هم از طرف فراهممشخص هم از طرف مشارکت

 کرده است. حیتشر زیمواجهه با آنها را ن یگزارش  راهكارها نیدر ا هاسکیر نیا یبررس نضم دزیلو



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 یهاآشپزخانه»داده است. به عنوان مثال اصطالح  رییارائه خدمات را تغ ریمس تالیجید یبخش خدمات هم تكنولوژ در

گروه از  نی. اکندیخود رستوران آماده م یبه جز فضا ییکه غذا را در فضا شودیاطالق م ییهابه رستوران« پنهان 

 دزی. لوآورندیشهرها به ارمغان م یرا هم برا یمتفاوت یهاسکیهستند و ر یکسب و کارها هم کمتر تحت نظارت قانون

را پوشش  هاسکیر نیکه ا یدر ارائه محصوالت مهیب یهاشرکت یراهكارها هاسکیر نیا یگزارش  ضمن معرف نیدر ا

 قرار داده است.  یدهد مورد بررس

 قدرت  دیمراکز جد 2-4-2

در حال وقوع است.  نیبه سمت شرق و چ یو اقتصاد یاسیقدرت س یدر الگو رییتغ کیکه اشاره شد  طورهمان

 یدر شرق منجر شده است. برا یجهان یرساختیز یهایگذارهیداشته و به سرما یجهان راتیتاث یامنطقه یهابرنامه

 ییایو در ینیزم قیو اروپا از طر قایبه آفر ایاتصال آس یراطلبانه بجاه یابرنامه (BRI)  نیمثال ابتكار کمربند و جاده چ

برنامه  نیاست. ا نیچ یمشارکت در رشد اقتصاد تیو در نها نیچ یابرنامه توسعه ارتباطات منطقه نیاست. هدف ا

 یهایدر تكنولوژ نیچ یهایگذارهیاست. سرما یجهان GDP زانمی 1⁄3آن و  تیجمع اردیلیم 4.5 ا،یکشور دن 68شامل 

 ریپذمهیب یهاهیمتفاوت و سرما یاقتصاد یهاتیمنجر به فعال ایآن در کل دن داتیو تول رساختهایشهر هوشمند و ز

 خواهد شد.  یدیجد

 شهرها راتییو تغ یتعارضات در سطح مل 2-4-3

 یهابزرگ و دولت یشهرداران شهرها نیب دیجد یهاتنش جادیدر بطن جامعه منجر به ا یو اجتماع یفرهنگ راتییتغ

 نینمونه از ا نیدتریدر تناقض است. جد هاتیاکثر حاکم یبا نگاه مل یوطنهواداران جهان یهادگاهیخواهد شد. د یمل

به  بیقر تیاروپا، اکثر هیدر انگلستان بود که در رفراندوم جدا شدن از اتحاد یدست شهر لندن است که تنها شهر

 یدسترس ،یارتباط دیجد یهاوهیو ش هایاروپا بودند. تكنولوژ هیدر اتحاد تیاتفاق شهروندان آن خواهان ادامه عضو

کشورها  ریبزرگ به ارتباط با سا ینگاه شهروندان شهرها دیجد یآموزش یهاو روش دیحمل و نقل جد وهیش نترنت،یبه ا

 کرده است.  رییرا به شدت دستخوش تغ

 

 مواجهه با آنها یبرا مهیبزرگ و محصوالت صنعت ب یشهرها سکیر -3

 نیقسمت با درنظر داشتن ا نیهستند در ا رگذاریشهرها تاث ندهیو آ یکنون تیکه بر وضع ییروندها یاز بررس پس

ها حوزه نیو در هر کدام از ا یمورد بررس دهندیقرار م ریبزرگ را تحت تاث یکه شهرها سکیر یروندها چهار حوزه اصل

 یهابر چالشدر برا ایدن یاز شهرها یاریملل بس ازمان. مطابق گزارش سشوندیم ییشناسا سکیعوامل سازنده ر

و  یمنظور ضمن بررس نی(. در ادامه و به همUN,2016الزم را ندارند ) یآمادگ ینیچندگانه مرتبط با گسترش شهرنش



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 دهدیرا م مهیب یهاخود به شرکت یهاسکیکه به شهرها اجازه انتقال ر یامهیمحصوالت ب ها،سکیر نیا ییشناسا

 .رندیگیاشاره قرار م ردمو

 

 و جامعه کیژئوپلت  3-1

 نیب یجز رقابت جدبزرگ است. به یتعارض در شهرها جادیو ا نانیمنابع عدم اطم نیتراز مهم یكی یفعل یاسیس میاقل

تعارضات در  وزینکیبه نام ف یادهیو پد یارتباط جمع لیها، اثرات وساشرق و غرب، موج مهاجرت یاقتصاد یهاقدرت

ملت هستند و به عنوان سمبل  کی یو اقتصاد یفرهنگ ،یاعبزرگ قلب اجتم یرا باال برده است. شهرها یسطح مل

مورد هدف قرار  نیشهرها توسط معترض نیکه ا ستین زیآم. تعجبشوندیشناخته م ایکشور در دن کی یستادگیا

و  یتجار یهاجنگ یاجتماع یهایحاکم نشان دهند. در کنار ناآرام ستمیخود را به س یهایتیتا نارضا رندیگیم

. بر دهدیبلندمدت در آنها را به شدت کاهش م یگذارهیداده و سرما شیشهرها را افزا سکیر یامنطقه یهارقابت

 اردیلیم 123 انهیسال سمیو ترور یو مدن یاجتماع یهایناآرام ،یتیو امن کیژئوپولت یهاسکیر  دزیاساس گزارش لو

 بزرگ خواهد داشت.  یشهرها یبرا انیپوند ز

 کمبود منابع  3-1-1

هستند که منجر به کمبود  یعوامل نیغذا مهمتر دیتول یبرا یو کشاورز یاستفاده قابل توجه از انرژ ت،یجمع ادیازد

 نیروبرو باشند. ا دیحوزه با کمبود شد 96رود  زیحوزه آبر 204از  كایدر آمر شودیم ینیبشیاند. پشده یمنابع آب

 ینیرزمیز یهاکه پمپ کردن آب یی. جاشودیم دهیهم د اینکالفر یو حت یو جنوب غرب یکمبودها در مناطق مرکز

 لیدل کیمقاله کمبود آب  نی( مطابق با مفاد همBrown, et al., 2019بوده است ) جیرا یامر گریفراتر از مناطق د اریبس

 شودیم ترجیو را شتریهرچقدر که کمبود آب ب دهدینشان م هاافتهی. كاستیدر آمر عیصنا انیدر م ینظر جداختالف

 یموضوع نگران نی. ادهندیانجام م یبخش کشاورز نهیبه هز یشتریمصرف ب یو صنعت یکنندگان در مناطق شهرمصرف

نخواهند  یکار و زندگ یبرا یمكان مطمئن گری. با توجه به بحران آب شهرها ددهدیم شیرا هم افزا ییغذا تیدرباره امن

 78 یبر رو یامنجر خواهد شد. مطالعه هاییدارا سکیر شیو به افزا دیدبزرگ را ته یکه اقتصاد شهرها یبود. خطر

 نی. اکندیم دیبزرگ را تهد یدر شهرها یاقتصاد تیبه شدت فعال یکه خشكسال دهدینشان م نیالت یكایشهر در آمر

 نیاست و ا یو ترسال هالیاز س یناش یهابیتر از آساتب مخرببه مر یخشكسال ریشدت تاث دهدیمطالعه نشان م

 ,Desbureaux & Rodellaخواهد کرد ) ستمیس نیا انیو ناراض انیقربان نیتربه بزرگ لیرا تبد یررسمیکارگران غ

خواهد  لیشهر تبد نیا یهاچالش نیتراز بزرگ یكیآب به  یدر لندن مسئله تقاضا دهدینشان م های(. بررس2018

 شد. 
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 یمدن یشورش و ناآرام  3-1-2

به  نیاکنون معترضخواهد کرد. هم فیرا تضع ایبلندمدت شهرها در سرتاسر دن یداریثبات و پا ت،یعدم امن سکیر

 یشهرها شتریو کمبود منابع در ب ینبود دموکراس ،یو اقتصاد یاسیس یعدالتیب م،یاقل بیحاکم، تخر یاسیس ستمیس

جوان و رشد  تیجمع ینسبت باال ،یكتاتوریمثل حكومت د یعوامل یبا معرف  دزی. در گزارش لوشودیم دهید ایبزرگ دن

 یتوجهدر آن باالست کمک قابل یاجتماع یکه احتمال وقوع ناآرام ایدر دن یبه شناخت مناطق نترنتیاستفاده از ا

 یعوامل معرف ریکاالها به عنوان سا متیو نوسان ق یکند، بحران مال یعوامل از جمله آهنگ رشد اقتصاد ری. ساکندیم

 سکیر شوندیحاکم شناخته م یهایدئولوژیو ا هامیهدف در مقابله با رژ تیکه به عنوان سا ییاند. با وجود شهرهاشده

سرکوب  یبرا یرا به عنوان راهكار یگریحاکم نظام یهامیرژ یشده است. از طرف یشهر سکیر کیاکنون جنگ هم

چرخه عامل  نی. اشودیاستفاده م هایدر سرکوب ناآرام یشتریاز خشونت ب جهیدر نظر گرفته و در نت یمدن یهاشجنب

 هستند.  یالمللنیب سمیتوجه تورو کاهش قابل یخارج هیدر جذب سرما تیمحدود جادیا ،یتوسعه اقتصاد فیتضع

 

  

 یامهیراهكار ب: 

عنوان مثال پس از . بهدهدیاست تحت پوشش قرار م یكیزیاز خسارات ف یکه ناش ییهاانیز یاسیس یهاسکیر مهیب

 یهاتیاز اعمال محدود یدرآمد ناش انیبه پرداخت ز تواندیم نامهمهیب نیاعتصاب. پوشش ا ای یستیجنگ، اقدام ترور

 یاثر کاهش شهیهم یاسیس یهاسکیکند. ر دایگسترش پ هما یاموال توسط دولت رسم فیتوق سکیدر کنار ر یاعتبار

 یاسیس یهاسکیر نامهمهیشهرها داشته است. استفاده از ب یو توسعه اقتصاد یخارج میمستق یگذارهیسرما یبر رو

کشور خاص منتفع شده و  کسب و کار خود را گسترش دهند. احتماال  کیاز اقتصاد و  دهدیاجازه م گذارانهیبه سرما

 نامهمهیب کی پردازدیم یاسیس یسكهایپوشش ر مهیبکه به عنوان حق یمحتاط با اضافه کردن مبلغ سکیر ریمد کی

آشوب و بلوا را هم به  سم،یترور سکیخواهد کرد تا ر یداریآشوب و بلوا خر یبرا یاسیس یهاسکیجامع اضافه بر ر

تجارت  یهاو فرصت فروش یبر رو یمدن یهایناآرام ریتاث دیمحتاط با سکیر ریمد نی. البته ادیخود منتقل نما گرمهیب

کشور  کیدر  یخارج گذارهیسرما کیکاالها و خدمات  كوتیکه با یطیرا هم در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در شرا

 یکه برا یاق.اتفشودیدولت حاکم دنبال م تیبا حما یو گاها حت یاجتماع یهاو در شبكه یارسانه یهانیکمپ قیاز طر

 نیکشور به وجود آمد. در ا نیمورد اعتراض مسلمانان در ا یكاتورهایپس از چاپ کار هیدر ترک یفرانسو گذارانهیسرما

 یامهیب تیکنند و از وجود حما یارسال و ارائه کاال و خدمات خود را بررس رهیزنج دیصاحبان کسب و کارها با طیشرا

 حاصل کنند.  نانیدر دوره قطع کسب و کار خود اطم

 



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 سمیترور  3-1-3

 یو اجتماع ی، اقتصاد یاسیس تیهستند چرا که به واسطه مرکز سمیهدف ترور یاندهیبزرگ به شكل فزا یشهرها

و  گراهایتندرو، مل یهادئولوگیتعداد ا شیاند. افزارا به دست آورده یرگذاریاز حضور و تاث ییباال اریدرجات بس

. دهدیم شیدر شهرها را افزا یستیو تعداد حمالت ترور هبود رگذاریتاث سمیترور جادیبر ا یراستکاران دستمحافظه

 یدر کنار تمرکز باال دیجد یتر با هم هماهنگ شده و ساخت و سازهابهتر و راحت یمهاجمان با استفاده از تكنولوؤ

 به ازین یستیو سرکوب حمالت ترور یریشگیکرده است. به وضوح پ ریپذبیآس سمیمردم اکثر شهرها را در برابر ترور

در برابر  یریپذبیتوسط شهرها و آس یتكنولوژ نینسبت به مهاجمان دارد.  در صورت نداشتن ا یدست باالتر تكنولوژ

  دزیخواهند شد. گزارش لو انیدچار ضرر و ز اریبس یکسب و کارها یشهر یدان شدن منابع انرژو شات یبریحمالت سا

کرده است.  ییحوزه با آن روبرو هستند را شناسا نیشهرها در ا هک یخطرات نیو پرتكرارتر نیترموضوع بزرگ نیدر هم

در برابر حمالت  یآمادگ تیدر اهواز در مراسم رژه ارتش و حمله به ساختمان مجلس اهم یستیسابقه اقدام ترور

 .دهدینشان م زیدر کشورمان را ن یستیترور

 

 

 

 یامهیراهكار ب: 

 یستیترور داتی. هرچقدر که تهدشوندیم رییاجرا دستخوش تغ وهیاز منظر گستره، هدف و ش یستیترور حمالت

خطر  نیاز ا یترجامع فیبه دنبال تعر سمیترور نامهمهیب دارانیخر رندیگیبه خود م یتفاوت یهامتحول شده و شكل

 مهیب یهاتشرک دیاییم رییتغ هایکه شكل خرابكار رهستند. هر چقد مهیب یهاشده توسط شرکتارائه یهانگیدر ورد

. به عنوان مثال پس از حمالت کنندیهماهنگ م دیجد یهاوهیکرده و آنرا با ش یسفارش دهندیرا که ارائه م یپوشش

 سمیترور سکیکوچک به شدت در برابر ر یمشخص شد که کسب و کارها 2017در منچستر و لندن در سال  یستیترور

به شدت صاحبان  نیقرار داست و ا سیتحت قرق پل یادیموارد مناطق تحت حمله تا مدت ز نیهستند. در ا ریپذبیآس

پوند  ونیلیم 1.54کوچک حداقل  یروز پس از حمله در لندن صاحبان کسب و کارها 11کسب و کارها را متضرر نمود. در 

که لزوما  یستیاز حمالت ترورعدم نفع پس  سارتاتفاقات پرداخت خ نی(. پس از اPool Re, 2019ضرر متحمل شدند )

 60دهه  ی. از انتهادیقابل ارائه گرد سمیترور نامهمهیب یهااند در پوششوارد نكرده شدهمهیرا هم به اموال ب یخسارت

 دریل دزیلو یكاهایسپتامبر وتاکنون سند 11اموال تا حوادث  فیمصادره و توق ،یسازیموارد مل شیپس از افزا یالدیم

عدم نفع  یهانامهمهی. بدهندیمجزا ارائه م نامهمهیب کیرا به عنوان  سمیپوشش ترور یبوده و حت یاسیس یهاپوشش

 هیحوادث نرخ کرا نیدارد چرا که پس از بروز ا تیفعال هستند جذاب ییرایکه در صنعت پذ ییهاشرکت یبخصوص برا



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
پوشش خطرات  یبرا زین کیپارامتر یراهكارها ی. حتشوندیم ضررکسب و کارها مت نیآمده و ا نییها به شدت پاهتل

 ( (.Gallin, 2019دیوکار را پرداخت نماخسارت کسب عایسر یستیشده تا پس از وقوع حادثه ترور یطراح سمیترور

 

 یآلودگ  3-1-4

 یاز آلودگ یسطوح ریدرگ یمناطق شهر تیدرصد جمع 8از  شیگزارش کرد که ب یسازمان بهداشت جهان 2016 یم در

 ی( (. قسمت مهمNotman, 2017باالتر است اریبس کندیم دییآنرا تا یپزشك یهاهیکه توص یزانیهوا هستند که از م

 ،یعروق یقلب یهایخطر ناراحت هایآلودگ نی. استمربوط به بخش حمل و نقل ا یهوا در مناطق شهر یآلودگ نیاز ا

ها (. مسئله زبالهWHO, 2020) دهدیم شیرا افزا ریآمدن نرخ زاد و ولد و باال رفتن نرخ مرگ و م نییسرطان، پا ،یتنفس

تا خرت و  ابانیبزرگ شده است. از آسفالت کف خ یمعظالت شهرها نیاز بزرگتر یكیبه  لیآنها هم تبد یآورو جمع

شده است و  ایبزرگ دن یعضل تمام شهرهابه م لیتبد یكیپالست یهاسهیها و کاز آشغال یو کوه هانگیپرت پارک

 نشده است.  یآن طراح یبرا یجامع یامهیتاکنون راهكار ب

 

 کیپندم یهاسکیر  3-1-5

خطرات در  نیاز مهمتر یكیبه عنوان  یپندم سکیکرونا ر وعیاز ش شیپ یمختلف حت یهاقیتحق یهاافتهی مطابق

 تیبزرگ با تراکم جمع یآن نشان داد شهرها یاقتصاد یهابیکرونا و آس وعی. ششدیبزرگ در نظر گرفته م یشهرها

و خدمات  رساختیکمبود ز هیباال برده و در سا را یسالمت در مناطق شهر سکیچطور ر وستهیباال و اقتصاد به هم پ

رونا فقط به خسارت ک دزیلو یها. مطابق با گزارشبردیرا به سمت رکود م ایپرقدرت دن یتمام اقتصادها یدرمان

دالر خسارت  اردیلیدالر برآورد شده است. صد و دو م اردیلیم ستیاز دو شیب 2019سپتامبر  یتا ابتدا دزیلو یكاهایسند

که از  ی. عددهایگذارهیسرما یاز افت بازده یناش انیدالر ز اردیلیو نود و شش م یگرمهیب اتیاز عمل یناش میتقمس

 ( باالتر بوده است. ایو مار رمایا ،یمعروف )هارو یقلوسه یهاطوفان یهاانیز

 

 یامهیراهكار ب: 

محافظت  یدمیشرکت را هنگام وقوع اپ کی یارائه کنند که پرتفو یامهیو مارش، تالش کردند ب یرخیمون شیسال پ دو

کسب وکارها پس از کرونا فكر داشتن آنرا  یریپذبیطرح استقبال نكرد. اما آس نیاز ا ایدر دن یشرکت چیه بایکند. تقر

متوجه  گرانمهیاکثر ب كا،ینموده است. بعد از ابوال، سارس، و ز جادیا مهیها و صنعت بارشد شرکت رانیدر ذهن مد

اکنون خود قرار دادند. هم نامهمهیاستثنائات ب فیاز آنرا در رد یشده  و خسارات ناش یدمیاز محل اپ شانیریپذبیآس



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 ،یبر محاسبات آمار یتمب ق،یدق یامهیدر کنار دانشمندان تمرکز خود را بر ارائه محصول ب ایبزرگ دن یهام شرکتتما

 برهانند. یفعل ریپذبیرا از آس یکرونا اقتصاد جهان یاند تا در برابر شكل بعدقرار داده یغاتیرتبلیغ حالنیو در ع یعموم

 

 میاقل رییو تغ یعیخطرات طب  3-2

است روبرو  یجهان شیوقوع گرما جهیکه نت یاز پنج خطر یكیوقوع  سکیبا ر میاقل رییبزرگ با فشار تغ یشهرها

و وجود  تی(. با توجه به تراکم جمعیبه شدت گرم و خشكسال یروزها ،یطوفان یهاموج گرما، باران ل،یهستند )س

. همانطور که برندیباال م میاقل رییبرابر تغ درخود را  سکیبزرگ ر یشهرها بیدر معرض آس یدر نواح ییهاهیسرما

سطح  نآوردنییپا یها براتالش نیشتریدارند ب کربندیاکسینقش را در باال بردن سطح د نیشتریشهرها ب

 ل،یمثل س زیآممواجهه با حوادث فاجعه یبرا یامهیپوشش ب ی. به طور سنتشودیهم در شهرها انجام م کربندیاکسید

جهت کمک به  مهیب یهاشرکت زیگذشته ن یو در سالها شودیارائه م مهیب یهاو زلزله از طرف شرکت نادوطوفان، تور

معضالت بخصوص  نیکشورها با ا نیرا ارائه نمودند تا ا ییراهكارها شرفت،یرو به پ یدر حال توسعه و کشورها یاقتصادها

 را باال ببرند. زیآمحوادث فاجعه راتیبرابر تاث درخود  یآورموارد روبرو شده و توان تاب نیدر ا یگمهیبکم

 

 لیس  3-2-1

روبرو هستند.  ییآب و هوا یالگوها راتییبه واسطه تغ لیوقوع س سکیبا ر شهیو در مناطق پرباران هم یساحل یشهرها

 ایدر کل دن یساحل یدر شهرها لیشدن س یاز جار یخسارت ناش دهدینشان م یتوسط بانک جهان دیمطالعه جد کی

بحران کشور،  تیریسازمان مد ب،یترت نی(. به همWorld Bank, 2013دالر ساالنه است )  ونیلیتر 1معادل  یرقم

 نیتومان تخم اردیلیهزار م 20به  کینمود نزد ریاستان کشور را درگ 23که  98ماه  نیدر فرورد سابقهیب لیخسارت س

 ردر براب شدهمهیاست که اموال ب یدرحال نیکه برابر با کل بودجه شهر تهران در همان سال بوده است. ا یزده است. رقم

 اریبس یمال انیز نیصنعت، در مقابل ا یباال برا یبار مال رغمیعل مهیصنعت ب یو خسارت پرداخت زیناچ اریبس لیخطر س

ضرورت  کیدر کشور  لیاز جمله س یعیحوادث طب نقشه جامع خطرات هینشان داد ته لیس نیاندک بوده است. ا

 است.  ریانكارناپذ

 

 طوفان و تندباد  3-2-2

طوفان  2012. در سال میهست یعیطب عیفجا شدنیدر شهرها متمرکز شود شاهد شهر ایدر کل دن تیچقدر که جمع هر

 یزنگ خطر جد کیحادثه  نیا .دیآن را در نورد یهمراه با تمام شاحل شرق ورکیوین یاز بخش شهر یهاقسمت یسند

 . استیبزرگ دن یساحل یشهرها شتریب یاشهر که بر نیا یبرا ندهیخطر بالقوه طوفان در آ ینه تنها برا



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 

 یامهیراهكار ب: 

هستند. عالوه  یو دولت یکسب و کارها و اموال عموم یگر راهكار پوشش طوفان براارائه یبه طور سنت مهیب یهاشرکت

صاحبان  ،یبا مشارکت مقامات دولت  WEDGسازمان  م،یمرتبط با اقل یهاسکیکاهش ر یبرا ازیهمزمان با ن نیبر ا

اند را ارائه کرده یزیربرنامه راتییو تغ هایگذارهیسرما ها،استیاز س یالندن مجموعه دزیکسب و کار و متخصصان لو

 شنهادیپ نیآنها مهمتر انیقابل استفاده است . در م زین ایبزرگ دن یشهرها یبهتر در برابر طوفان برا یآمادگ یکه برا

در  سکیمناطق پرر ختشنا نیو همچن سکیر نیباالتر در مقابله با ا یآمادگ جادیا یبرا لیس یبرنامه مل نیو تدو هیته

 است.   لیبرابر خطرات طوفان و س

 

 زلزله  3-2-3

مرکز  یهاهستند. مطابق داده یشتریمناطق در معرض خطر ب یقرار داده و بعض ریتاثها را تحتزلزله تمام قاره وقوع

هستند مهاجرت  زیخزلزله یکه در نواح یبه سمت مناطق شهر ایدر سرتاسر دن یادیافرداد ز  عیفجا یبر رو قیتحق

 1985(. در سال Giles, 2017صورت وقوع خواهد افزود ) رموضوع به شدت و ابعاد خسارت زلزله د نیاند و اکرده

سازه بزرگ  3000از  شینفر جانشان را از دست دادند و به ب 360از  شی. بدیلرز یجد اریزلزله بس کیبا  یتیس كویمكز

 ستمیس نیکرد. ا یاندازمرتبط به آن را راه یاعالم اخطار و فناور ستمیس 1991شهر در سال  نیوارد شد. ا یجد بیآس

 یاخطارها ونیزیتلو ویراد یهاستگاهیدر کنار ا یدر مدارس، دفاتر و مراکز دولت ییویمخصوص راد یهارندهیبا نصب گ

اخطار صادر  23مجموعا  ستمیس نیا 2017تا سپتامبر  تیفعال ی. از ابتدانمودیاز لحظه اعالم لرزش را مخابره م ییویراد

 (. Allen, et al.,2018. )دیدر برابر زلزله را بهبود بخش یعموم یکرد و آمادگ

 

 یامهیراهكار ب: 

. ردیگیتحت پوشش قرار م هاهیبه سرما یكیزیهمزمان با وقوع خسارت ف گزارانمهیاموال ب یهانامهمهیزلزله در ب خطر

و خطارات خاص تا تمام خطر اموال و  یسوزآتش نامهمهی. از بگرددیخطر ارائه م نیا یبرا هانامهمهیاز ب یعیوس فیط

به جبران  یكیزیپس از وقوع حادثه ف یمال انیز جهینفع هم در نتعدم مهیب دموار نیپول. در کنار ا یهانامهمهیب یحت

 سکیر کیپارامتر یهاپوشش مهیب یهامحصوالت شرکت نیدتریجد یسنت یراهكارها نی. در کنار اپردازندیخسارت م

را پرداخت خواهد  رتخسا نامهمهیمنطقه به تمام دارندگان ب کیکه صرفا با وقوع زلزله با شدت خاص در  یاست. پوشش

 مهیبهستند چرا که توان پرداخت حق نامهمهیفاقد ب یمنازل مسكون نیاز صاحب %87 ایکالفرن زیخنمود. در منطقه زلزله

را در برابر  یپرداخو البته قابل نیگزیحل جاراه کیپارامتر یهابا ارائه پوشش دزیدر لو گرانمهیآن را ندارند. ب



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
شده  یونیآن کامال اتوماس ندیبه همراه دارد. فرآ نیطرف یرا برا یراهكار منافع ملموس نی. ااندهقرار داد گزارانمهیب

را پس از وقوع  یکل خسارت مشتر نامهمهیخسارت است. ب ابیبه ارز ازیو بدون ن کیاست، پرداخت خسارت اتومات

 مهیبراهكار حق نی. با اکندیزلزله پرداخت م ارشده هزار دالر پس از گز گزارمهیبلكه به هر ب کندیخت نمزلزله پردا کی

 (. Lioyd’s, 2019) ردیگیقرار م گرمهیتحت کنترل ب زیکرده و خسارت ن دایکاهش پ یتوجهبه شكل قابل

 یاستراتژ کینسبت به توسعه  دیکه در باال به آنها اشاره شد با زیآمحوادث فاجعه سکیر تیریدر جهت مد شهرها

توسعه داده  یبانک جهان لهیاست که به وس یچارچوب (URA)  یشهر سکیر یابیاقدام کنند. ارز سکیر تیریواحد مد

 ییهواآب و  راتییو تغ یعیطب عیواکنش به فجا یونگاجماع در چگ کیبه  دنیو رس یكپارچگی تیشده و به دنبال تقو

 یابیبتوانند ارز یشهر نیمشخص انجام شده تا مسئول یزمان یهادر بازه دیبا سکیر یابیچارچوب ارز نیاست. مطابق ا

 داشته باشند.  یریو خطرپذ سکیاز ر یحیصح

 

 و داده یتكنولوژ  3-3

آنها  تیها هر سال بر اهمداده نیتوجه اها هستند. با توجه به گستره قابلاز داده ییحجم باال یآورمرکز جمع شهرها

ها در ارائه داده نی. امكان استفاده از اشودیافزوده م یخصوص یکسب و کارها یو چه برا یشهر نیمسئول یچه برا

شكل هرچقدر  نیهاست. به همداده نیا تیاهم لیدل نیترمهم دیدکسب و کار ج یهااز مدل یبانیو پشت دیخدمات جد

را به  یدیجد یهاسکیکه ر کنندیم هیتك ییهایبر تكنولوژ شتریب شوندیتر متر شده و به هم مرتبطکه شهرها بزرگ

 . کندیم لیآنها تحم

 یبریحمالت سا  3-3-1

 دینمایم هیو نقاط اتصال متفاوت تك کیالكترون لیو متنوع و وسا یغن یهاشهر هوشمند بر داده کیچقدر که  هر

 یبریحمله سا کیهدف  تواندیم رهیزنج نیدر ا یکه هر قسمت نجاستی. چالش اردیگیقرار م سکیدر معرض ر شتریب

بزرگ را در  یشهرها GDPدالر از  اردیلیم 36.54 یبریموضوع، حمالت سا نیدر ا  دزی. مطابق با گزارش لوردیقرار گ

 قرار داده است. سکیمعرض ر

 

 یامهیراهكار ب: 

. در کنندیارائه م یبریپوشش خطرات سا یرا برا یامهیاز محصوالت ب یعیوس فیط المللنیو بازار ب دزیلو یكاهایسند

قرار  یمورد بررس یو خصوص یدولت یهاسازمان یو تناسب آن برا ایمحصوالت مزا نیا یضمن معرف دزیگزارش  لو نیا

 شده است.  یبررس ریدر ز یبریمقابله با حمالت سا یبرا یامهیها و محصوالت باز پوشش یاگرفته است. خالصه



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 نیاست. مطابق مفاد ا یسنت تیمسئول نامهمهیب کیفراتر از  اریبس نامهمهیب نیواکنش به برداشت اطالعات : ا 

. گرددیخدمات مرتبط ارائه م رندیگیهكرها مورد دستبرد اطالعات قرار م یکه از سو ییهاپوشش به سازمان

و  قیتحق یهانهیقرارداد شرکت، هز فطر انیبه مشتر یرساناطالع یهانهیخدمات شامل پرداخت هز نیا

 جبران صدمات و لطمه به برند شرکت.  یبرا یو روابط عموم یحقوق یهانهیهز ان،یاعتبار مشتر یبررس ،یابیارز

 کند.  لیرا به سازمان تحم یادیز یهانهیهز تواندیاز دستبرد به اطالعات م یناش تی: مطالبات مسئولتیمسئول

 . گرددیمرتبط پرداخت م یهانهیمطالبات هز نیا یبرا نامهمهیب نیدر ا

  نامهمهیب نیتوجه شود. در اقابل یمنجر به جرائم نظارت تواندیشرکت م کینظارت: دستبرد به اطالعات 

باشد پرداخت  شدنمهیکه در قانون قابل ب یتا حد یو نظارت یدولت قاتیاز تحق یناش یدفاع حقوق یهانهیهز

 . گرددیم

 یابیمرتبط با باز یهانهیپوشش هز نیاست. در ا شیخصمانه رو به افزا داتیو تهد یخواهباج ی: تقاضاها یاخاذ 

 . گرددیجبران م مهیاطالعات سازمان که مورد دستبرد قرار گرفته است توسط شرکت ب

 پوشش  نیشرکت گردد. در ا یتوجه در درآمدهاقابل یهانهیمنجر به هز تواندیم یبریعدم نفع: اتفاقات سا

 . گرددیجبران م یبریشرکت پس از وقوع حمالت سا یمال یهاانیز

 به برند  بیمنجر به آس تواندیاعتبار سازمان گذاشته و م یبر رو یاثر منف یبریخسارت به اعتبار: حوادث سا

حادثه  نیکه به واسطه عدم انعقاد قرارداد مشخص پس از وقوع ا یمال پوشش خسارات نیشرکت گردد. در ا

 . ردیگیتحت پوشش قرار م دیآیبه وجود م

 مورد دستبرد قرار  یاعتبار یهاکه در ارتباط با پرداخت ییهامرتبط: سازمان یهاو مجازات یابیارز یهانهیهز

 نیقرار دارند. در ا سیو پل ینظارت یهاسازمان یبعد یابیو ارز یدر معرض پرداخت جرائم نظارت رندیگیم

جبران خسارت  ،یاعتبار یهاشده از کارت دهیدزد یهامرتبط با داده یهانهیمبالغ، هز نیپوشش ضمن جبران ا

شده تا مبالغ مشخص پرداخت  دهیاز کارت دزد حیاستفاده ناصح یهانهیصاحب کارت، صدور مجدد کارت و هز

 . شودیم

 

 یافزارحمالت باج  3-3-2

 نیسوار هستند. هم یادهیچیپ نیآنال یهاستمیس یبر رو ایبزرگ در دن یشهرها یو شبكه ارتباط هارساختیز

 کیدر  یابه شكل هنرمندانه تواندیافزار مباج کیداده است.  شیخواهانه را افزاباج اتیعمل یاجرا زهیانگ یدگیچیپ

 نهیمخرب در پس زم لیفا ل،یمیا وستیارسال شده و با باز کردن پ یشهر یهارساختیاز کارمندان ز یكیبه  لیمیا

تا  یارتباط یهااز شبكه هارساختیاز ز یعیوس فیآغاز شود. اهداف حمله در شهرها ط یخواهباج ندیاجرا و فرآ

 . ردیگیرا در بر م هامارستانیب

 یامهیراهكار ب: 



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
عالوه بر خطرات  هارساختیداده است. توسعه ز شیرا به شدت افزا یبه منابع انرژ ازیرو به توسعه در شهرها ن روال

رو به  ی. در شهرهادهدیقرار م سکیتحت ر یو ارائه انرژ هیآنها را موضوع خطرات مرتبط با ته یبریو سا یكیزیف

مصرف  یتوجهبه شكل قابل یانرژ یدر طراح یاست. نوآور ترعیهم سر تیاز رشد جمع یحت یبه انرژ ازیتوسعه رشد ن

در معرض  شتریب شوندیبه هم متصل م شتریب هارساختیو ز هاستمیس نیداده است. هر قدر هم ا شیرا افزا یانرژ

 نیتام یشهر را به درست ازیمورد ن یانرژ توانندینم یکه مقامات شهر ی. جالب انجاست که زمانرندیگیقرار م سکیر

با ارائه  توانندیموارد م نیدر ا مهیب یها. شرکتشوندیروبرو م نیسنگ ییو قضا یحقوق یهاکنند با دادخواست

به حمالت   دزیگزارش لو نی. در اندیمحافظت نما ییقضا اتیرا در برابر شكا یمقامات شهر یعموم تیمسئول یهاپوشش

 نیخواهد شد پرداخته شده است. ا كایآمر یهارساختیبه ز توجهلقاب یهاانیکه منجر به ز یافزار فرضو باج یبریسا

 ساتیدر هنگام حمله به تاس عیوقا نیا راتیدر مقابله با تاث یچارچوب یطراح یتر و برادر ابعاد بزرگ تواندیم ویسنار

 . ردیمورد استفاده قرار گ ایبزرگ دن یشهرها یرساختیز

 

 یتجارت، اقتصاد و مال  3-4

توسعه در حال یبزرگ و کشورها یشهرها یبرا یاو منطقه یچالش مورد بحث در سطح محل نیمهمتر یاقتصاد توسعه

تا کسب و کار خود را در  کنندیآماده م نانیکارآفر تیفعال یرا برا یشهر نیفضا و قوان ایدر دن یشتریب یاست. شهرها

 ایشهر در کل دن 279دالر در  اردیلیم 150به  کینزد  دزیلو رشآنرا توسعه دهند. مطابق با گزا ایکرده و  سیشهر تاس

که  ییقرار دارند. شهرها یدولت یهایعدم پرداخت بده ایو  هایتیکامود یمتیسقوط بازار، شوک ق سکیدر معرض ر

 هاسکیر نیمقابله با ا یبرا شتریاند باز دست داده یمال یهاسکیخود را در زمان وقوع ر یدیتول GDPاز  ییرقم باال

 نیبه طور خالصه ا ری. در زدیآیبه چشم م شتریآنها ب یمال یدر بازارها هاسکیر نیا ریتاث یدارند و از طرف یآمادگ

 . میااشاره کرده یعیپوشش آنها به صورت تجم یبرا یامهیب یکرده و در آخر به راهكارها یرا بررس هاسکیر

 

 

 سقوط بازار  3-4-1

 هیانوسیو اق ایبزرگ در آس دیتهد نیو دوم نیالت یكایو آمر یشمال یكایدر اروپا، آمر سکیر نیترنهیبازار پرهز سقوط

 سکیر نیترنهیسقوط بازار را به عنوان پرهز كایآمر شهرهای 2⁄3از  شتریاز وقوع کرونا، ب شی. تا پگرددیمحسوب م

منظور  نیاقتصاد فراوان است و به هم کیسقوط  یرانهاشیاند. پکرده جربهدالر ت اردیلیم 19.9بالغ بر  یانهیخود با هز

را تجربه خواهد  یرشد آرام یکه اقتصاد جهان شدیم ینیبشیکرونا پ وعیاز ش شیمشكل است. تا پ ارینظارت بر آن بس

اروپا و  یکشورها شتریبه رشد خود ادامه داده است؛ ب یترکه با آهنگ آرام نیکرونا به جز چ وعیکرد اما پس از ش



 

 انجمن حرفه ای صنعت بیمه 

 
 عیوقا نی. اانددهینرس تیبه موفق یابیخود را تجربه کرده و تاکنون در مرحله باز یسقوط در اقتصادها یشمال یكایآمر

 . دهدیرا تحت فشار قرار م یاعتبار گرانمهیو ب فیشده را تضعبه شدت خطوط اعتبار ارائه

 هایتیکامود یمتیشوک ق  3-4-2

بر  یاست که منجر به فشار تورم دیتول یهانهیهز شیبخصوص نفت، افزا هایتیباالتر کامود یهامتیمهم ق ریتاث کی

در  شتریب یغرب یاروپا یکه کشورها دهدینشان م دزیگزارش مورد اشاره لو ،یاقتصاد خواهد شد. در ابعاد کشور یرو

در  كایو آمر نیآن چو پس از  کندینفت خام خود را وارد م %90 بایاروپا تقر هیقرار دارند. اتحاد سکیر نیمعرض ا

 یدر اجرا ییبسزا راتیو امكان فروش نفت تاث یاقتصاد راتییواردکنندگان بزرگ نفت قرار دارند. تغ یبعد یهارتبه

نفت،  روشامكان ف نیب یمیمستق ریتاث نطوریدارد. هم انهیدر خاورم الخصوصیبزرگ عل یدر شهرها یاتوسعه یهاطرح

 . دهدیکشورها نشان م نیا یوجود دارد که خود را در بودجه مل زیخنفت یآن و عملكرد بازار بورس در کشورها متیق

 یدولت یهایبده  3-4-3

 ،یکه در بخش ساخت، انرژ یهر کسب و کار تواندیرا به دنبال دارد. مشخصا م یاریعواقب بس یدولت یهایبده

شده و  یدولت یشرکتها شیمنجر به افزا تواندیامر م نیروبرو کند. هم یارتباطات و خدمات فعال است با ورشكستگ

 یبده سکیبوده و خود به ر یاکنون دولتهم ایدن یهاکسب و کار نتریبزرگ 1⁄4از  شیب یالگو باعث شده که کم نیهم

 یهاخود را در طرح یهانهیخود را ندارد، هز یهایپرداخت بده ییکه دولت توانا ییها. بعالوه در دورهندیفزایب یدولت

کسب  یبرا سکیر شیدر کشور را باال برده و باعث افزا یاجتماع یاحتمال ناآرام نیکم کرده و هم یو اجتماع یتیحما

 . شودیتر مکوچک یو کارها

 

 یامهیراهكار ب: 

و  یاقتصاد ،یمال یهاسکیپوشش ر یرا برا یامهیاز محصوالت ب یعیوس فیط المللنیو بازار ب دزیلو یكاهایسند

 یناتوان ،یاز جمله ورشكستگ یتجار یهاسکیدر برابر ر گزارمهیکه در آن از ب  یمال یهای. گارانتدهندیارائه م یتجار

قرارداد   یعدم امكان اجرا. پوشش شودیم یبانیو اوراق بهادار پشت سكنارز، نرخ بهره، م ریدر نرخ تسع رییدر فروش، تغ

اقدام  کی جهیتعهدات در نت یفایعدم امكان ا هیکاال و خدمات و سرما لیتحو نگ،یزیل د،یقرارداد فروش، خر کیکه در 

طرف دوم قرارداد  یناتوان رکه کسب و کارها را در براب  یاعتبار نامهمهی. بدهدیرا تحت پوشش قرار م یدولت ای یاسیس

را در برابر  گزارمهیشدن ارز  که ب مبادلهرقابلی. پوشش غدهدیتعهداتش تحت پوشش قرار م یفایا ای یاز پرداخت بده

به عنوان  یمال مهیاز محصوالت ب یبرخ انیم نی. در اکندیارز محافظت م یبر رو یدولت دیجد یهاتیاقدام و محدود

دولت  یمدن یهایوقوع ناآرام لیموال به دل. معشوندیم یبندطبقه زین یاسیس یهاسکیدهنده رمحصوالت پوشش
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در  تیمانند ممنوع ییهاتی. محدودکندیانجام شده وضع م یهایگذارهیسرما یرا بر رو یتجار یهاتیمحدود زبانیم

 .هیسرما یسازیمصادره و مل دتریو در مراحل شد هیخروج سرما

 یریگجهینت 

 کنندیم دیشده در شهرها را تهدانباشته یهاهیکه سرما ییهاسکیشهرها و ر تیوضع یمقاله تمرکز خود را بر رو نیا در

و به هم متصل را  دهیچیپ ستمیاکوس کیهستند که  هاهیاز مردم و سرما یا. شهرها شبكه به هم فشردهمیقرار داد

روندها شهرها  نیا وجود اهستند. ب یجهان یکننده روندهاو منعكس نهیدر شهرها آ انیدر جر یاند. روندهاداده لیتشك

مرتبط با گسترش  یهامقابله با چالش یشهرها برا نیاز ا یاریروبرو هستند. از آنجا که بس یو مداوم دیجد یهاسکیبا ر

در  تواندیمه میچطور صنعت ب میروندها نشان داد نیا یمقاله ضمن بررس نیندارند در ا یکاف یآمادگ ینیشهرنش

از شهرها در  یاریکه بس میدانیم یمطابق با تجارب محل نیکند. همچن فایشهرها نقش فعال ا نیا سکیر یزیربرنامه

و  رفتهیپذ یحداقل در کشور ما امر سکیانتقال ر یبرا مهیو استفاده از ب را انتخاب کرده یگرمهیکشور خودمان خودب

 رندگانیگمیمحصوالت خود به تصم یمعرفدر  یدر کشور با موانع فرهنگ مهیب یاهشرکت قتی. در حقستیجاافتاده ن

انتقال  یبرا مهیب دیو نسبت به خر ستندیباخبر ن یمحصوالت نیمواجه هستند چرا که اکثر آنها از وجود همچ یشهر

 شیافزا یبراو تالش  یبخشیآگاه مهیشرکت ب فهیندارند. وظ یروشن دگاهیخود د تیریمد تحت یشهرها سکیر

 نیبا شهرداران بپردازند و در ا یبلندمدت به همكار دیبا د دیبا مهیب یهااست. شرکت ریمس نیدر ا مهینفوذ ب بیضر

محصول  کیشهر را در قالب  یهاسکیاز ر یاکه قسمت عمده یجامع شهر یهانامهمهیب یبا طراح توانندیم ریمس

 یبرا ازیمورد ن یهاداده یآورجمع دیبا مهیب یهاشرکت نی. در کنار انندارائه ک کندیمنتقل م مهیبه شرکت ب كجای

داشته باشند.  دیتاک هانامهمهیب نیها در زمان صدور اداده نیا افتیدر تیرا ارتقا داده و بر اهم ییهاجیپك نیصدور همچ

 نطوریاست. هم یمل یهاسکیپوشش ر ندیدر فرآ دهایبا نیاز مهمتر یكی یعینقشه خطرات طب هیته ریمس نیدر هم

. ردیشهرها موردتوجه قرار گ سکیدر پوشش ر تواندیاست که م یموضوع یامهیب سیفراتر از سرو یاخدمات اضافه

 یجامع شهر نامهمهیب کی ندیبه عنوان ارزش افزوده در فرآ تواندیبحران م تیریو مد یاز جنس روابط عموم یخدمات

 یهمكار سکیکاهش ر یاستانداردها یدر طراح یشهر نیبا مسئول توانندیم مهیب یهاشرکت نیشود. همچن دهید

منجر  تواندیم یمناسب شهرساز یهامكان یطراح ایاستاندارد ساخت ساختمان،  یمثال در توسعه کدها یکنند. برا

له مقا نیشده در اارائه چوبگردد. الزم به ذکر است چار گزارمهیبا ب یترو رابطه بلندمدت مهیبحق ترنییپا یهابه نرخ

 دزیلو یهاشو به تمام گزار دهیتاکنون ارائه گرد 2015 یهااز سال دزیلو یشهرها سکیشاخص ر یمطابق با گزارشها

محققان  گرددیم شنهادیاست. پ دهیدر متن و مراجع اشاره گرد یامهیشهرها و محصوالت ب سکیدر شناخت روندها، ر

 یبزرگ کشور را به عنوان نمونه، مورد بررس یمقاله، شهرها نیشده در اچارچوب اشاره داشتنبا در نظر  یدر مقاالت آت

بزرگ کشور مورد  یشهرها رندگانیگمیشهرداران و تصم یبرا یبه عنوان مرجع تواندیمقاله م نیا نیقرار دهند. همچن

 .ردینظر قرار گ
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