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 ومی  کارگروه مرگ   –( IAA) سنجی )اکچوئریال(الملیل بیم انجمن بی   

 www.actuaries.org/mortalityوبسایت: 

   14شماره  –های مرگ و می  و طول عمر  گزارش تازه

 

های پژوهشی در زمینه  ّ باشد که تازه ( م IAA) 1سنج  بیم  الملیلمیر انجمن بیر  و کارگروه مرگ   هایخوانید گزارش تازه آنچه م 

 دهد.  پوشش م   ،2020یم  در ماه این کارگروه در مجازی در جلسات  ازبین  ومیر و طول عمر را پس از بمرگ 

انیهای ارا  یس به مقاالت یا سخی   کلیک کنید.   زیرشان خط کشیده شدهئه شده، روی عباراتر که توجه: جهت دسیر

 

 خوش آمد و مقدمه:  .1

،  نسبت به دوره ( یک نشست مجازی کوتاه تر MWGمیر )و مرگ  ه گرو کار   برگزار کرد.  2020سال   در ماه مهای پیشیر 

  Brian  Ridsdale  به جایرا    (MWG)کارگروه مرگ و میر    نقش رئیس  Marc Tardif،  2020از ژانویه سال  تصمیمات  تأثیر  تحت  

  جدید   ت سیا . ر ند را بر عهده گرفت رئیس کارگروه    تسمتهای معاون نیر       Ermanno Pitaccoو    Leza Wellsو    به عهده گرفت

ین  همه  از   خوشامدگوت  ضمن استقبال و    Marc Tardif  کارگروه    اعضای جدیدی را از جمله،  Zoomدر جلسه مجازی    حاض 

Anja Kuys  ،  از آفریقای جنوتDan Ryan    به عنوان نماینده جدید انگلستان وAldona Skucaite     نماینده از لیتوات  معرف

 کرد. 

 (IAA) سنجی الملیل بیم انجمن بی    ساختار درباره  روزرسان  به .2

Marc Tardif  ح ی برایو جهت   نهی شیدر مورد پ  یمختص   و ارائه  شی الملیل  بیر    ساختار انجمن  در   گرین باز برنامه پیشنهادی برای    گیر

   ( که به IAAسنج  ) بیم 
 

در  اکنون   IAA یکار   یها گروه براساس این پیشنهاد،  . ارائه نمود  ،است  شده پیشنهاد   IAA یدر شورا  تازگ

ایک    موجودیت"یک  به    2مجمع   کیاین است که    هستند. هدف اصیلمجامع  تبدیل به  حال   اک گذاشیر  دانش و    ی" برا اشیر به اشیر

در  یت  تواند عضو م   یشنهادیپ  ۀتاز   مجامعدر    تیعضو   ار ی . معتبدیل گردد (  FMA)اعضای کامل  با    نجمنهایا   یر  تخصص در ب

  ی دارا و   FMA کامل  یتوسط اعضا   تنها  اشد کهب  IAAدر    (AMA) انجمن یک  وابسته   یتعضو   ا ی(  FMA) کامل  عضایا  انجمنهای 

  حضور   مجمع  کی در    FMAک  ی از    ندهیعضو نما   کیاز    شی بکه  اند. این امکان وجود دارد  انتخاب شده  ،نجمن در آن ا   یحق را 

کت در ا   یبرا   یر  خواهد بود( و افراد عالقه مند ن  ی حق رأ  یدارا   FMA  عضو اصیل  ک یبا این حال تنها  داشته باشد )   د ی با   نهی زم  ن یشی

  نان یتا اطم  د یر گقرار م   و بازنگری  مورد برریس   کبار یسال    2مجمع هر    هر ترکیب  شوند.    بات  یو پشت  مربوطه معرف    FMAتوسط  

  ات  یارز اند. هدف دیگر از این بازنگری  بوده   IAAنهاد با ارزش در خدمت اهداف    کیبه عنوان    نانو همچ  معتی  حاصل شود که  

 فعال و   یاعضا 
 

د اهداف و  و   ات  یدستفعالیت آنها برای   چگونگ  . است مجمع قی ها از طر تیفعالپیشی 

 ی  ومکار گروه مرگ   یدر مورد پروژه ها  به روز رسان   .3

ح  و    به روزرسات     Al Klein  : ندهیآ  ی  مرگ و مدر  بلندمدت  محرکهای   • از پروژه را ارائه داد.    ی مختص   تیوضعشی
  و به روزرسات    ن  یمورد بازب  د یبادر حال حاض   محتوای مقاله  اما    امر تهیه شود ای برای این  مقاله کرد که    هیتوص  یو 

 .شود لیتکمنمود این کار تا انتهای سال  دوار یاماظهار که   د یر قرار گ
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 محتوای مقاالت منتشی شده است.    نهیزم  نیمقاله در ا  2که    اشاره کرد   Al Klein  : در رسارس جهان صدور بیمه   •
کارگروه و اعضا    مندیاست. اگر عالقه  (گریکشور د  5تا به امروز و منتظر اطالعات  )کشور    19از    شامل اطالعاتر 
ی در این زمینه انجام دادکار   ا ی به روزرسات   ندهیتوان در سال آ م به این موضوع   .بیشیر

 .پروژه ارائه داداین  انجام شده در  یدرباره کارها مفصیل گزارش    Dov Raphael  : ومی  مرگ  للع •

  ته یکمقبل از انتشار در    ت  نها  برریس  یاست و در حال حاض  برا  دهیبه اتمام رسدر این زمینه    یامقاله   : کیدمیاپ •
 .دارد  انیر ، درمورد آن بحثث جعلیم

• Gyula Horváth  ها را در  پروژه   ر ینقش مد MWG  .كردند كه با    د ییتأ  ایشان و رئیس انجمنبه عهده گرفته است
ی هاپروژه درباره  و درخواست    شنهاد ی ، هرگونه پسنج  در ساختار انجمن بیر  الملیل بیم   مورد انتظار   بازنگریتوجه به  
، خواهد  ن  ار مورد بحث و درخواست قر ،  شدهشناخته  مشخص و    بیروند تصو   خصیص و ت   تهیكم  جاد یاتا زمان    بیشیر
 .گرفت

 
 پژوهش   یگزارشها .4

Dale Hall :متحده   االتیا  - یر در مورد مرگ و م قات یتحق 

 جهان.  یکشورها سایر   در   قر ی متحده از جمله آمار تطب االتیدر ا  COVID-19بر تجربه  ی مرور  •
 

Dan Ryan  : تان س انگل - یر در مورد مرگ و م قاتیتحق 

 . COVID-19از   نایسی  مضاعف   یر از تجربه و اطالعات انگلستان در مورد مرگ و م اجمایل برریس •

ا نتایج برسش ارائه شده نشان داده که  • ی کرونا   افراد موجود    طی عوامل و شی كه در    یافراد  یر  و همچندر طول دوران همه گیر
ایط ایجاد شده تحت  مدت   نیا  ند،  معالجه پزشگ نتوانستند به دلییل شی تعداد  شیعوامل مؤثر در افزا  از  یر  نقرار گیر

 . اند بوده  یر وممرگ 
 

Assia Billig :کانادا   - یر در مورد مرگ و م قات یتحق 

 بر تجربه کانادا.  ی مرور  •

  COVIDموجود است که قبل از   نر یجمع  یها ها از داده ن  ی بش یو پ یر در مورد روند مرگ و م  اطالعاتر  ی گزارش حاو   نیا  •
 . خواهد داد  ییر ها را تغن  ی بش یکه به ناچار پ  COVIDانجام شده است و اثرات 

• Assia   تأمیر   برنامه   ک یتحت پوشش  سال  65 باالی ت یجمع  ی به روز شده برا  یها داده زمان آماده شدن اظهار داشت که
 شده است.  ن  ی ب  شیپ امسال  در تابستاناجتمایع در سنسن باال 

 
: کارگروه مرگ نشست بعدی   .5  ومی 

برگزار شود ، به    ییر  که در ابتدا قرار بود در اتاوا، کانادا در پا  یکرد که جلسات بعد  هیتوص Marc Tardifرئیس کارگروه  
  یجلسه بعدشد که   می خواه د. سیعگرد برگزار   یمجاز بلکه به صورت   نه به صورت حضوری  COVID تیوضع لیدل
 برگزار شود که تاری    خ دقیق آن در آینده تعیید خواهد شد.  ماه سپتامی    جازی کارگروه تا م
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