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Introduction: Demographic information, such as mortality rates, are of crucial importance for calcula-
tions and policies related to health insurance (social and commercial) funds. Since the TD (88-90) mortal-
ity table is still using in Iran, which is prescribed by the Central Insurance of Iran and overestimates the 
mortality rates, it is important and useful to construct a life table that provides an accurate estimation of 
the mortality rates of the Iranian population. Due to the importance of this issue, the current study aimed 
to estimate the mortality rates of insure of the Social Fund of Farmers, Villagers, and Tribes, which com-
prises of 1.5 million insured, during 2016.
Methods: To minimize the effects of underestimation of mortalities, the target population was limited to 
active insure during 2016. For each age group (x), the raw mortality rate was calculated by dividing the 
number of those who died at age x by the total insure at year x. Smoothing of the raw rates was performed 
using the Makeham model with A = 0.0001, B = 0.0001521, and c = 1.073, which were estimated using the 
least-squares error method.
Results: The mortality rates for male active insure aged between 30 and 80 years were estimated. The 
estimated rates for those aged between 30 and 71 years were higher than rates for insure of the Social 
Security Organization, but were lower than rates of the TD (88-90). In comparison to rates reported by the 
United Nations (UN), until the age of 60, estimated rates were higher, and for the rest were lower.
Conclusion: The estimated rates are reasonable and reliable. Based on the comparisons, the estimated 
rates for the fund and the rates reported by the UN are the closest among the rates presented by the four 
sources.
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برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه شده های فعال صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1395

مقدم�ه: نرخ های جمعیتی ازقبیل نرخ مرگ و میر در محاس��بات و سیاس��ت گذاری های مربوط به بیمه ها )اجتماع��ی و تجاری( و صندوق های 
بازنشستگی، نقش بسیار اساسی و مهمی دارند. از آنجا که در ایران همچنان نرخ های مرگ و میر جدول TD(88 -90) فرانسه مورد استفاده قرار 
می گیرد و این نرخ ها برای ایران مرگ ومیر را بیشتر از واقعیت برآورد می کنند، تهیه  جدول عمری که برآورد درستی از مرگ و میر جمعیت ایران 
ارائه دهد، بسیار حائز اهمیت و مفید خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسئله، هدف از این مطالعه، برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه شدگان صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1395 است که درواقع، زیرمجموعه  1,5 میلیون نفری از جمعیت ایران محسوب می شوند.

روش بررس�ی: در این مطالعه به منظور به حداقل رس��اندن اثرکم شماری فوت در داده ها، جامعه  هدف فقط به بیمه شده های فعال سال 1395 
محدود شده است. برای هر سن x، نر خ خام مرگ و میر با تقسیم افراد فوت شده x ساله به میزان در معرض فوت بودگی کل افراد x ساله به دست 
می آید. هموارسازی نرخ های خام با روش میک هم و با پارامترهای A=0.0001، B=0.0001521 و C=1.073 که به روش حداقل مربعات خطا 

برآورد شده اند، انجام می شود.
یافته ها: نرخ های مرگ  و میر بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق برای سنین بین 30 تا 80 سالگی برآورد و ارائه شده است. نرخ های به دست آمده 
برای سنین بین 30 تا 71 سالگی در مقایسه با نرخ هایی که براساس بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به دست آمده است، مقدار بیشتر و در 
مقایسه با نرخ های فوت جدول TD(88 -90 ) مقدار کمتری دارند. در مقایسه با نرخ های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد نیز، تا سن 60سالگی، 

نرخ های فوت صندوق باالتر و از سن 60 سالگی به بعد )تا 71 سالگی( نرخ های فوت سازمان ملل متحد بیشتر است.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده و مقایسه های انجام شده نشان می دهند که نرخ های برآورد شده برای صندوق تا حد زیادی معقول و قابل اعتماد 
هس��تند. همچنین براس��اس مقایسه ها می توان گفت، نرخ های برآورد ش��ده برای صندوق و نرخ های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد از بین 
نرخ های ارائه شده ازسوی 4منبع ذکر شده، بیشترین نزدیکی را به یکدیگر دارند. همچنین استفاده از جدول TD(88 -90) به دلیل بیش برآوردی 

نرخ ها ور در نتیجه، کم برآوردی تعهدات آکچوری، در محاسبات تعهدات صندوق های بازنشستگی توصیه نمی شود. 

TD(88 -90)  واژگان کلیدی: نرخ مرگ و میر، صندوق عشایر، بیمه شده فعال، مدل میک هم، سازمان تأمین اجتماعی، جدول
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مقدمه
نرخ مرگ و میر به عنوان یکی از مهم ترین نرخ های جمعیتی، از نرخ های 
بسیار مهم و تأثیرگذار در سیاست گذاری های کشور محسوب می شود. در 
محاسبات مربوط به بیمه های اجتماعی، تجاری، صندوق های بازنشستگی 
و... نرخ مرگ و میر نقش به سزایی دارد؛ به گونه ای که می تواند نتایج را بسیار 
 TD(88 -90) تحت تأثیر قرار دهد. نرخ مرگ و میر در ایران براساس جدول

فرانس��ه که ن��رخ  مصوب بیم��ه مرکزی اس��ت، در محاس��بات آکچوری 
لح��اظ می ش��ود و از آنجا که نرخ مرگ و میر ب��رای جمعیت و حتی برای 
زیرمجموعه های جمعیتی هر کش��ور متفاوت اس��ت، استفاده از نرخ های 
مناس��ب برای هر جامعه، امری حیاتی به شمار می رود. بدین ترتیب بهتر 
اس��ت هر جامعه و به ط��ور خاص، هر زیرمجموعه  آن ب��ا توجه به افرادی 
که تحت پوش��ش دارد، نرخ های جمعیتی مربوط به خ��ود را برآورد و در 
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محاسبات به کار گیرد. ساخت و برآورد جداول عمر در ایران، سابقه چندانی 
ندارد و عموماً پس از سرشماری ها و به همت مرکز آمار ایران انجام می شود 

که ازجمله این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد]1[:
1- طه نورالهی )1370( به س��اخت جداول زندگی به تفکیک جنس��یت 
و مناطق ش��هری و روس��تایی برای کل کشور و اس��تان ها براساس نتایج 
سرشماری سال 1365 پرداخت]2[ که براساس آن، امید به زندگی مردان 

58,4 و 59,7 سال بوده است. 
2- حبیب اله زنجانی و مجید کوشش��ی در س��ال 1371 مطالعه ای با عنوان 
»بررسی مرگ ومیر در ایران« انجام دادند که به ساخت جداول زندگی کشور 
و استان ها، به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال 1365 و برآورد آن به 
تفکیک شهری و روستایی و کل برای سال 1400 منجر شد]3[ که براساس 

آن، امید به زندگی مردان و زنان 59,8 و 63,4 سال بوده است. 
3- دکتر محمد میرزایی با همکاری مجید کوشش��ی و محمدباقر ناصری 
در سال 1375 مطالعه ای با عنوان »برآورد و تحلیل شاخص های حیاتی و 
جمعیتی کش��ور در سرشماری های 1365 و 1370« انجام دادند. امید به 
زندگی مردان و زنان ش��هری در سال 1365 برابر 62,1 و 65,5 و امید به 
زندگی مردان و زنان روستایی در همین سال 54,2 و 55,2 بود. همچنین 
امید به زندگی مردان و زنان ش��هری در س��ال 1370 برابر 63 و 66,6 و 
امید به زندگی مردان و زنان روس��تایی در سال 1370 برابر 58,1 و 60,3 

بود]4[.
مواردی که به آنها اش��اره ش��د، همگی مطالعات جمعیت شناس��ی و 
براس��اس داده های سرشماری بودند. در حوزه  بیمه ای کشور، تنها گزارش 
قابل اس��تناد، گزارش رامین اقبال زاده و امین حسن زاده است که اقدام به 
تدوین جداول تغییر وضعیت و ریزش های چندگانه شامل برآورد نرخ های 
مرگ ومیر، بازنشس��تگی، ازکارافتادگی و ریزش های چندگانه با استفاده از 
اطالعات بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1391 تا 

1393 کردند]5[.
این مطالعه با هدف برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه شده های صندوق 
بیمه اجتماعی کش��اورزان، روستاییان و عشایر )که از این پس به اختصار، 
صندوق یا صندوق عش��ایر عنوان می شود( در سال 1395انجام شده است 
که با توجه به امکان وجود کم ش��ماری ف��وت در داده ها، جامعه  هدف به 
بیمه ش��ده های فعال سال 1395 محدود می شود. ابتدا به توصیف داده ها 
پرداخته ش��د و ضرورت محدود کردن جامعه به بیمه شده های فعال سال 
1395 مطرح می ش��ود. در ادامه، روش برآورد نرخ های مرگ و میر صندوق 
مطرح و نرخ های هموارش��ده  برای بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق 
نیز ارائه می شود. سپس به مقایسه  نرخ های برآورد شده  صندوق با نرخ های 
جدول TD(88 -90) نرخ های ارائه ش��ده برای بیمه ش��دگان مرد سازمان 
تأمین اجتماعی و نرخ های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد پرداخته و 

در نهایت، جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادهایی ارائه می شوند.

روش بررسی 
در این بخش، به توصیف داده ها، نحوه استخراج بیمه شده های فعال و 
فوتی های سال 1395 و ارائه  روابط و فرمول های مورد استفاده برای برآورد 

نرخ های خام و هموارشده در زیربخش های مختلف پرداخته می شود.

توصیف داده ها و ارائه آمار توصیفی کلی
داده های بیمه شدگان صندوق در دو مقطع زمانی مختلف دریافت شده 
است که برای سهولت در این مطالعه به این دو مقطع زمانی، سال 1395 
و س��ال 1397 گفته می ش��ود. داده های دریافتی مربوط به سال 1395، 
شامل آیتم های شماره پرسنلی، تاریخ تولد، جنسیت، وضعیت، تاریخ اجرا 
)ب��رای فوتی ها، تاریخ فوت، برای ازکارافتاده ها، تاریخ ازکارافتادگی و برای 
بازنشس��تگان، تاریخ بازنشستگی( و تاریخ صدور بیمه نامه است. داده های 
دریافت��ی مربوط به س��ال 1397، عالوه بر آیتم های موج��ود در داده های 
مربوط به سال 1395، شامل یک آیتم دیگر با عنوان »ماه های بیمه پردازی 
در سال 1394« نیز می شود که این آیتم درواقع، بیمه شده های فعال سال 
 1394 را مش��خص می کند. براساس داده های س��ال 1395، به طور کلی

 8 وضعیت در صن��دوق وجود دارد که تعداد افراد هر وضعیت و میانگین 

میانگین تعداد کلمیانگین سنتعد ادجنسیتوضعیت
سنی کل

از کار افتاده
1465زن

32865
31465مرد

انتقال سوابق
20845زن

9.12351
8.91551مرد

بازنشستگی
72676زن

22.59877
21.87277مرد

بیمه شده
166.33447زن

728.47248
562.13849مرد

بیمه شده فعال
66.96746زن

695.57249
628.60549مرد

فوت
79962زن

11.76966
10.97066مرد

مستمری بگیر
از کار افتاده

15258زن
3.96164

3.80964مرد
مستمری بگیر 

فوتی
57872زن

38.06470
37.48670مرد

1.509.88750کل

ج�دول 1| آم�ار توصیفی اعضای صن�دوق در پایان س�ال 1395 به تفکیک 
وضعیت و جنسیت
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سّنی آنها به تفکیک جنسیت در جدول1 آمده است.
در وضعی��ت »ف��وت«، بیمه ش��ده  اصل��ی پ��س از ف��وت بازمان��ده  ، 
مستمری بگیر نداشته و وضعیت »مستمری بگیر فوتی« بدین معناست که 
بیمه شده  اصلی پس از فوت، مس��تمری بگیر داشته است و برای به دست 
آوردن نرخ ه��ای فوت، هر دو این وضعیت ها مدنظر خواهند بود. به منظور 
برآورد نرخ های فوت سال 1395، می توان همه وضعیت های غیر از »فوت« 
و »مستمری بگیر فوتی« که در سال 1395 در سیستم بوده اند را به عنوان 
در معرض ریس��ک فوت درنظر گرفت. ب��رای فوتی ها نیز همه  افرادی که 
وضعیت آنها »فوت« و »مس��تمری بگیر فوتی« و تاریخ فوتش��ان در سال 
1395 اس��ت، در نظر گرفت. باید توجه داشت که این شیوه، زمانی برآورد 
مناس��بی از نرخ های فوت می دهد که جامعه  مورد بررسی به گونه ای باشد 
که افراد عضو سیس��تم در ه��ر وضعیتی که قرار دارند، فوتش��ان به موقع 
گزارش و ثبت ش��ود. از آنجا که به نظر می رس��د فوت تعداد چشمگیری 
از اف��راد عضو این صندوق گزارش و ثبت نمی ش��ود، معقول تر اس��ت که 
فقط بیمه شده های فعال سال 1395 به عنوان افراد در معرض ریسک فوت 
مدنظر قرار گیرند و برای برآورد نرخ های فوت نیز از بین این افراد، آنهایی 
که در س��ال 1395 فوت ش��ده اند، در نظر گرفت. در ادامه، نحوه  به دست 
آوردن در معرض ریسک فوت ها و همچنین فوتی های سال 1395 مطرح 
می ش��ود که بدین منظور، گروه های زیر به عنوان بیمه ش��ده های فعال در 

سال 1395 درنظر  گرفته می شوند:
1- افرادی که در س��ال 1394 بیمه پردازی داشته  و تا انتهای سال 1394 

تغییر وضعیت نداده اند. 
2- افرادی که تاریخ صدور بیمه نامه آنها در سال 1395 است.

آمار توصیفی دو گروه مطرح شده  فوق در جدول 2 ارائه شده است.
از آنجا که هدف برآورد نرخ های فوت در س��ال 1395 است، در ادامه 
به ص��ورت مجزا به بررس��ی پرونده ه��ای فوتی س��ال 1395 و فوتی های 
ثبت نشده پرداخته می شود. دو سری داده هایی که دریافت شد، در مواردی 

مکمل یکدیگر هستند و در مورد افرادی که در سال 1395 فوت کرده اند 
نیز هر دو سری داده ها بررسی شدند. در داده های سال 1395، فوتی های 
ثبت شده و در داده های سال 1397، وضعیتی با عنوان »فوتی ثبت نشده« 
نیز وجود دارد که برای تکمیل تعداد فوتی ها و کاهش کردن اثر کم شماری 
فوت، موثر اس��ت. در جداول 3 و 4، به ترتیب مجموع فوتی های ثبت شده 
در سال 1395 و مجموع کل فوتی های ثبت نشده، قابل مشاهده هستند.

در زیربخش بعدی به نحوه  برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه ش��ده های 
فعال صندوق پرداخته می شود. 

روش برآورد نرخ های مرگ و میر صندوق 
روش برآورد نرخ فوت بیمه ش��دگان در بیمه های تجاری و اجتماعی 
با روش برآورد آن براس��اس داده های سرش��ماری کامال متفاوت است. در 
بیمه ه��ا، اف��راد در بازه زمانی خاصی تحت پوش��ش بیمه قرار می گیرند و 
براساس آن باید به شناسایی اکسپوژر یا بیم رس پرداخت. در این زیربخش 
ابت��دا نحوه برآورد نرخ های خام و س��پس نحوه  به دس��ت آوردن هر یک 
از آیتم ها ارائه می ش��ود. روش��ی که در این مطالعه ب��رای برآورد نرخ های 

مرگ و میر به کار گرفته شده، به صورت زیر است]6[:
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  .باشندزير ميهاي استفاده شده به صورت كه در اين رابطه، نماد

  .95سالگي در سال  �: احتمال فوت در سن  ���

 اند.فوت كرده 95اي كه در سال ساله �هاي فعال شده: تعداد بيمه��	

  .95در سال  �: در معرض ريسك فوت براي سن ��

 سالگي، 100تا  19براي سنين بين  هاي فعال مردمير بيمه شدهوهاي خام مرگهاي (مرد) هر سن و نرخ(مرد) هر سن، تعداد فوتي هايدر معرض ريسك فوت
  1ارائه شده است. 1در پيوست 

 بنا به تعريفي هم كه از آن مطرح شد، كامالً ��به دست آوردن  دست آورد. نحوه را به ��و  �� ،� هاي فوت، ابتدا بايد براي هر سنبراي برآورد نرخ
حاصل  3 جدولو  2جدول گيري بين از طريق اشتراك ،1395هاي فعال در سال شدههاي بيمهفوتيكه اين نكته الزم به ذكر است سرراست و واضح است. 
تر مطرح شد، تعداد قابل توجهي دهد كه فوتشان ثبت شده است، در صورتي كه همانطور كه پيشهايي را به ما ميدر واقع تنها فوتي خواهد شد. اين اشتراك

به صورت  1395سال هاي فعال بيمه شدهمربوط به  هاي ثبت نشدهفوتي هاي ثبت نشده قرار دارند.وتيف از افراد هم فوتشان گزارش و ثبت نشده و در دسته
  زير استخراج خواهند شد:

��، ضربدر 2جدول  1394هاي فعال سال بيمه شدهبا  4 جدول اشتراك .1
��  

�، ضربدر 2جدول  1395صدور سال با  4 جدولاشتراك  .2
��  

  شود:به صورت زير محاسبه مي � براي هر سن ��
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1
12 ×������ � �����;
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براي افرادي كه تا انتهاي ام به صندوق است. به اين ترتيب  � ساله �ماه) ورود فرد شماره ماه) فوت و زمان (شماره به ترتيب، زمان ( ����و  ����در اين رابطه، 
����اند، فوت نكرده 1395سال  = ����اند، ي فعال در صندوق حضور داشتهبيمه شده عنوانبه 1395براي افرادي كه قبل از شروع سال و  12 = خواهد  0
  .شوداستفاده ميآمده است،  2جدول ها در به دست آوردن ميزان در معرض ريسك فوت بودگي افرادي كه شرح آن جهت) 2( رابطهدر واقع  بود.

   رخ داده است. 1395سال  ها در ميانهفوت ها و همچنين همهورود ، فرض شده كه همه�ها براي هر سن  ��دقيق  ، به جاي محاسبهمطالعهدر اين 

هاي سني را نرخ هاي برآورد شده براي اين بازهاي بوده است كه بتوان نرخ، به اندازه1395هاي سال سالگي، در معرض ريسك فوت 80تا  30براي سنين بين 
مورد بررسي، سنين پايين  آنجاييكه در جامعه. از شده استسني انجام  هاي اين بازهها براي نرخقابل اعتمادي در نظر گرفت و به اين ترتيب، هموارسازي نرخ

هم روش پارامتري شناخته شده اي در علم روش ميك شود.استفاده مي 2همهاي خام برآورد شده از روش ميكهموارسازي نرخ منظوربهبسيار كم هستند، 
  :]7[شود زير حاصل مي بر اساس رابطه �در سن  3ميروشدت مرگ آكچوري است در آن

�� = � + � × ��; 		0 � � � 1�		0 � � � 1�		� � 1																															 

                                                            
ها كار مناسبي نخواهد بود شود و همچنين باهم در نظر گرفتن مردان و زنان نيز در برآورد نرخهاي قابل اعتمادي حاصل نميها نرخهاي فعال زن، براي آنبه دليل كم بودن تعداد بيمه شده 1

  كمتر است. 10ها  از سالگي هم در معرض ريسك فوت 100رخ نداده است و بعد از سن  سالگي فوتي 19قبل از سن  هاي مربوط به مردان برآورد شده است.پس تنها نرخ
2 Makeham 
3 Force of mortality 

 )2( 

که در آن:
qx: احتمال فوت در سن x سالگی در سال 1395؛

Dx: تعداد بیمه شده های فعال x ساله ای که در سال 1395 فوت کرده اند؛

Ex: در معرض ریسک فوت برای سن x در سال 1395 است..

میانگین سنتعداد جنسیت

بیمه شده های فعال 
سال 1394

734.67051مرد
186.10646زن
920.77650کل

صدور 1395
74.26641مرد 
17.81643زن 
92.08242کل

1.012.85849کل در معرض ریسک فوت های سال 1395

جدول 2| آمار توصیفی کل در معرض ریسک فوت های سال 1395 صندوق

میانگین سنتعداد جنسیت

فوت
85867مرد
6662زن

مستمری بگیر فوتی
571871مرد 
10776زن 

6.74970کل

جدول 3| آمار توصیفی کل فوتی های سال 1395 که فوت آنها ثبت شده است

میانگین سنتعداد جنسیت
35.24071مرد 
6.19566زن 
41.43570کل

جدول 4| تعداد و میانگین سنی کل فوتی های ثبت نشده پس از حذف همپوشانی  
با فوتی های ثبت شده

برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه شده های فعال صندوق بیمه اجتماعی.../ حسن زاده و همکاران
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خواهد ش��د. این اش��تراک در واقع فقط فوتی هایی را ب��ه ما می دهد که 
فوتش��ان ثبت شده است، اما همان طور که مطرح شد، تعداد قابل توجهی 
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12
39 ضرب در 

6
27

2- اشتراک جدول 4 با صدور سال 1395 جدول 2، ضرب در 
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هاي سني را نرخ هاي برآورد شده براي اين بازهاي بوده است كه بتوان نرخ، به اندازه1395هاي سال سالگي، در معرض ريسك فوت 80تا  30براي سنين بين 
مورد بررسي، سنين پايين  آنجاييكه در جامعه. از شده استسني انجام  هاي اين بازهها براي نرخقابل اعتمادي در نظر گرفت و به اين ترتيب، هموارسازي نرخ

هم روش پارامتري شناخته شده اي در علم روش ميك شود.استفاده مي 2همهاي خام برآورد شده از روش ميكهموارسازي نرخ منظوربهبسيار كم هستند، 
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  كمتر است. 10ها  از سالگي هم در معرض ريسك فوت 100رخ نداده است و بعد از سن  سالگي فوتي 19قبل از سن  هاي مربوط به مردان برآورد شده است.پس تنها نرخ
2 Makeham 
3 Force of mortality 

 )2( 

در این رابطه، sx,i و tx,i به ترتیب، زمان )شماره ماه( فوت و زمان )شماره 
ماه( ورود فرد x ساله  i ام به صندوق است. به این ترتیب برای افرادی که تا 
انتهای سال 1395 فوت نکرده اند، sx,i= 12 و برای افرادی که قبل از شروع 
 tx,i=0 ،سال 1395 به عنوان بیمه ش��ده فعال در صندوق حضور داشته اند
خواه��د بود. در واقع رابطه  )2( برای محاس��به میزان در معرض ریس��ک 
فوت بودگی افرادی که شرح آنها در جدول 2 آمده است، استفاده می شود.

در این مطالعه، به جای محاس��به  دقیق Ex ها برای هر س��ن x، فرض 
ش��ده است که همه  ورود ها و همچنین همه  فوت ها در میانه  سال 1395 

رخ داده اند.
برای س��نین بین 30 تا 80 سالگی، در معرض ریسک فوت های سال 
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مورد بررسی، سنین پایین بسیار کم هستند، به منظور هموارسازی نرخ های 
خام برآوردش��ده از روش میک هم اس��تفاده می ش��ود که روش پارامتری 
 ش��ناخته ش��ده ای در علم آکچوری است و در آن، ش��دت مرگ و میر در 

سنx براساس رابطه  زیر حاصل می شود]7[:
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ها كار مناسبي نخواهد بود شود و همچنين باهم در نظر گرفتن مردان و زنان نيز در برآورد نرخهاي قابل اعتمادي حاصل نميها نرخهاي فعال زن، براي آنبه دليل كم بودن تعداد بيمه شده 1

  كمتر است. 10ها  از سالگي هم در معرض ريسك فوت 100رخ نداده است و بعد از سن  سالگي فوتي 19قبل از سن  هاي مربوط به مردان برآورد شده است.پس تنها نرخ
2 Makeham 
3 Force of mortality 

 )2( 

پارامتر A، نرخ مرگ و میر پایه برای همه سنین است و عبارت Bcx، تابعی از 
سن است. در این روش فرض براین است که با افزایش سن، نرخ مرگ ومیر 
به صورت نمایی افزایش پیدا می کند. پارامتر B هم به عنوان ضریب نرمال 
کننده عم��ل می کند. این روش برای مدل بندی نرخ مرگ ومیر س��نین 
باالی 25 سال بسیار مفید است. بر اساس رابطه  )qx ،)3 که احتمال فوت 

برای سن x است، به صورت زیر به دست می آید: 

٧ 
 

ومير تابعي از سن است. در اين روش فرض براين است كه با افزايش سن، نرخ مرگ مير پايه براي همه سنين است و عبارت ونرخ مرگ كه در آن پارامتر 
 25ومير سنين باالي نرخ مرگضريب نرمال كننده عمل مي كند. اين روش براي مدل بندي  عنوانبههم  به صورت نمايي افزايش پيدا مي كند. پارامتر 

   آيد:است، به صورت زير به دست مي كه احتمال فوت براي سن  ، )3( رابطه بر اساسسال بسيار مفيد است. 

                    )3(  
  هايافته

ورد مي شوند چنان برآ  و  استفاده شده است. در اين روش پارامترهاي داقل مربعات خطا روش ح ازهم مدل ميك و  ، هاي پارامتربراي برآورد 
  . استها به شرح زير هاي خام به دست آمده، برآورد پارامتربا استفاده از نرخ) حداقل شوند. 3و ( )2هاي (تفاضلهاي دوم كه مجموع توان

 

  آيند.به دست مي 5 جدول سالگي، به شرح 80تا  30مير هموار شده براي سنين بين وهاي مرگهاي برآورد شده، نرخبا استفاده از پارامتر

  1395هاي فعال مرد عضو صندوق در سال بيمه شده هاي فوت هموار شدهنرخ :5 جدول

 

 80تا  30)، براي سنين بين خط چيناند (هم به دست آمدهاي كه به روش ميكهاي هموار شده) و نرخخط پيوستههاي خام برآورد شده (نرخ ،1نمودار  در
 اند.نمايش داده شدهسالگي 

  

  

  

  

  

احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن 
0.02026 69 0.00822 56 0.00336 43 0.00140 30
0.02171 70 0.00880 57 0.00359 44 0.00150 31
0.02327 71 0.00944 58 0.00385 45 0.00160 32
0.02494 72 0.01012 59 0.00412 46 0.00171 33
0.02673 73 0.01084 60 0.00441 47 0.00183 34
0.02865 74 0.01162 61 0.00473 48 0.00195 35
0.03070 75 0.01246 62 0.00506 49 0.00209 36
0.03290 76 0.01335 63 0.00542 50 0.00223 37
0.03525 77 0.01432 64 0.00581 51 0.00239 38
0.03777 78 0.01534 65 0.00623 52 0.00256 39
0.04046 79 0.01645 66 0.00667 53 0.00274 40
0.04334 80 0.01763 67 0.00715 54 0.00293 41

0.01890 68 0.00767 55 0.00313 42
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ومير تابعي از سن است. در اين روش فرض براين است كه با افزايش سن، نرخ مرگ مير پايه براي همه سنين است و عبارت ونرخ مرگ كه در آن پارامتر 
 25ومير سنين باالي نرخ مرگضريب نرمال كننده عمل مي كند. اين روش براي مدل بندي  عنوانبههم  به صورت نمايي افزايش پيدا مي كند. پارامتر 

   آيد:است، به صورت زير به دست مي كه احتمال فوت براي سن  ، )3( رابطه بر اساسسال بسيار مفيد است. 

                    )3(  
  هايافته

ورد مي شوند چنان برآ  و  استفاده شده است. در اين روش پارامترهاي داقل مربعات خطا روش ح ازهم مدل ميك و  ، هاي پارامتربراي برآورد 
  . استها به شرح زير هاي خام به دست آمده، برآورد پارامتربا استفاده از نرخ) حداقل شوند. 3و ( )2هاي (تفاضلهاي دوم كه مجموع توان

 

  آيند.به دست مي 5 جدول سالگي، به شرح 80تا  30مير هموار شده براي سنين بين وهاي مرگهاي برآورد شده، نرخبا استفاده از پارامتر

  1395هاي فعال مرد عضو صندوق در سال بيمه شده هاي فوت هموار شدهنرخ :5 جدول

 

 80تا  30)، براي سنين بين خط چيناند (هم به دست آمدهاي كه به روش ميكهاي هموار شده) و نرخخط پيوستههاي خام برآورد شده (نرخ ،1نمودار  در
 اند.نمايش داده شدهسالگي 

  

  

  

  

  

احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن  احتمال فوت  سن 
0.02026 69 0.00822 56 0.00336 43 0.00140 30
0.02171 70 0.00880 57 0.00359 44 0.00150 31
0.02327 71 0.00944 58 0.00385 45 0.00160 32
0.02494 72 0.01012 59 0.00412 46 0.00171 33
0.02673 73 0.01084 60 0.00441 47 0.00183 34
0.02865 74 0.01162 61 0.00473 48 0.00195 35
0.03070 75 0.01246 62 0.00506 49 0.00209 36
0.03290 76 0.01335 63 0.00542 50 0.00223 37
0.03525 77 0.01432 64 0.00581 51 0.00239 38
0.03777 78 0.01534 65 0.00623 52 0.00256 39
0.04046 79 0.01645 66 0.00667 53 0.00274 40
0.04334 80 0.01763 67 0.00715 54 0.00293 41

0.01890 68 0.00767 55 0.00313 42

)4(

یافته ها
برای برآورد پارامتر های A، B و c مدل میک هم از روش حداقل مربعات 
خطا استفاده شده است. در این روش پارامترهای A و B و C چنان برآورد 
می شوند که مجموع توان های دوم تفاضل های )2( و )3( حداقل شوند. با 

احتمال فوتسناحتمال فوتسناحتمال فوتسن احتمال فوتسن 
300.00140430.00336560.00822690.02026
310.00150440.00359570.0880700.02171
320.00160450.00385580.00944710.02327
330.00171460.00412590.01012720.02494
340.00183470.00441600.01162730.02673
350.00195480.00473610.01246740.02865
360.00209590.00506620.01335750.03070
370.00223500.00542230.01432760.03290
380.00239510.00581640.01532770.03525
390.00256520.00623650.01534780.03777
400.00274530.00667660.01645790.04046
410.00293540.00715670.01763800.04334
420.00313550.00767680.01890

جدول 5| نرخ های فوت هموار شد  بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق در سال 1395 



6۳

استفاده از نرخ های خام به دست آمده، برآورد پارامتر ها به شرح زیر است:
A=0.0001 B=0.0001521 C=1.073

با اس��تفاده از پارامتر های برآورد شده، نرخ های مرگ و میر هموارشده 
برای سنین بین 30 تا 80 سالگی، به شرح جدول 5 به دست می آیند. در 
نمودار 1، نرخ های خام برآوردشده )خط پیوسته( و نرخ های هموارشده ای 
که به روش میک هم به دست آمده اند )خط چین(، برای سنین بین 30 تا 

80 سالگی نمایش داده شده اند.
در ادامه، به مقایس��ه  نرخ هایی که برای بیمه شده های فعال مرد عضو 
صندوق ارائه ش��د با سایر نرخ های مرگ و میر ارائه شده و مورد استفاده در 
کشور پرداخته می شود. نرخ هایی که برای مقایسه با نرخ های به دست آمده  

صندوق انتخاب شده اند، بدین صورت هستند:
.TD (88-90)  1- نرخ های مرگ و میر مصوب بیمه مرکزی )جدول

2- نرخ های مرگ و میر سازمان تأمین اجتماعی که در سال 1396 براساس 
داده های بیمه شدگان این سازمان، تهیه و گزارش شده است.

3- نرخ های مرگ و میر ارائه شده توسط سازمان ملل متحد برای ایران.
با هدف ایجاد مقایسه   بصری، ابتدا نرخ های مرگ و میر هر 4منبع برای 
سنین بین 30 تا 71 سالگی در نمایش داده شده اند. همان طور که مشاهده 
می شود، نمودار مربوط به نرخ های فوتی که برای بیمه شده های فعال مرد 
عضو صندوق به دست آمده است، از سن 30 تا 71 سالگی همواره بیشتر 
از نرخ ه��ای س��ازمان تأمین اجتماعی و همواره کمت��ر از نرخ های جدول 
TD (88-90) هس��تند. نرخ های صندوق از س��ن 30 تا حدود 60 سالگی 
از نرخ های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد بیشتر و از این سن به بعد 
تا 71 سالگی از این نرخ ها کمتر است. به منظور مقایسه و بررسی دقیق تر 

نرخ ها از نسبت زیر به صورت دو به دو استفاده شده است:

)5(
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سالگي  71تا  30هاي فعال مرد عضو صندوق به دست آمده است، از سن هاي فوتي كه براي بيمه شدهنمودار مربوط به نرخشود، همانطور كه مشاهده مي
سالگي  60تا حدود  30هاي صندوق از سن باشند. نرخمي TD(88-90) هاي جدولاجتماعي و همواره كمتر از نرخ تأمينهاي سازمان همواره بيشتر از نرخ

 هانرخ ترمقايسه و بررسي دقيق منظوربهباشد. ها كمتر ميسالگي از اين نرخ 71بيشتر و از اين سن به بعد تا  سازمان ملل متحدئه شده توسط هاي ارااز نرخ
  :شده استاستفاده به صورت دو به دو از نسبت زير 

∑ ���∗����
∑ ���∗∗����

;			 

سالگي ارائه شده توسط يك منبع ديگر است.  �احتمال فوت در سن  ∗∗���ارائه شده توسط يك منبع و  سالگي �احتمال فوت در سن  ∗���در اين رابطه، 
دهد، به اين صورت كه هرچه عدد به دست آمده يار، ميزان نزديكي و تطابق بين احتماالت فوت ارائه شده توسط دو منبع مختلف را نشان ميدر واقع اين مع

  تر باشد، به اين معني است كه احتماالت ارائه شده به هم نزديكتر هستند. كنزدي 1براي اين نسبت به عدد 

 1سالگي ارائه شده است. 71تا  30راي سنين بين ، ب)4( بر اساس معيار مطرح شده در رابطه هانرخ ، نتايج حاصل از مقايسه6جدولدر 

 71تا  30براي سنين بين  سازمان ملل متحداجتماعي و  تأمينسازمان ، TD(88-90)هاي فعال مرد عضو صندوق، جدول مير بيمه شدهوهاي مرگنرخ مقايسه :6جدول
  سال

  

، ت سطر مربوطه است. بر اساس نتايجتقسيم مجموع احتماالت ستون مربوطه به مجموع احتماال نمايش داده شده است، نتيجه جدول عددي كه در هر سلول
  هاي اجتماعي بيشتر و نسبت به نرخ تأمينهاي سازمان هاي به دست آمده براي صندوق، در كل، نسبت به نرخشود كه نرخمشاهده مي

، بيشترين نزديكي كه بين چهار منبع مورد 6جدول باشند. اين نكته هم الزم به ذكر است كه بر اساسكمتر مي سازمان ملل متحدو  TD(88-90)    جدول
   نزديك است. 1باشد چرا كه اعداد حاصل براي اين نسبت بسيار به مي سازمان ملل متحدهاي هاي صندوق عشاير و نرخبررسي وجود دارد، مربوط به نرخ

  بحث

صندوق  1395ي فعال سال هابه بيمه شدهمورد بررسي  ها وجود دارد، جامعهدر داده شماري فوت كه معموالًبه حداقل رساندن كم منظوربه مطالعهدر اين 
در  د عضو صندوقهاي فعال مرهاي فوت، تنها براي بيمه شدههاي فعال زن عضو صندوق، نرخو همچنين به دليل كم بودن تعداد بيمه شدهمحدود شده است 

هاي بازنشستگي اجتماعي وجود دارد. براساس تجربه شخصي محققيق به دليل ها در اكثر صندوقمساله كم شماري فوتي است. برآورد گرديده 1395سال 
  آن اقدام مي نمايند.  ها، بهبه استعالم فوتيهزينه بر بودن استعالح فوتي ها از سازمان ثبت احوال كشور، صندوق هاي بازنشستگي تنها در صورت نياز مبرم 

هاي فوت ارائه شده، عالوه بر ر برآورد نرخاز وضعيت فوت افراد اطالع دارد اما تاريخ از تاريخ دقيق آن اگاهي ندارد. بدين منظور ددر برخي از موارد صندوق 
اند اطالعاتشان آورده شده بود نيز در نظر گرفته شده 1397هاي دريافتي مربوط به سال هاي ثبت نشده كه در دادهاند، فوتهايي كه گزارش و ثبت شدهفوت

ها در واقع به مالو از آنجاييكه تاريخ فوت براي اين افراد ثبت نشده بود، اينكه فوتشان در چه سالي رخ داده است، به صورت احتمالي برآورد شده است. احت
�فعال بوده و تا انتهاي سال تغيير وضعيتي براي او ثبت نشده است، با احتمال  1394اين صورت در نظر گرفته شده كه فردي كه در سال 

، 1394در سال  ��

                                                            
� )،4( در رابطه  1 � �و  �� �   شود.در نظر گرفته مي 	��

TD(88-90) سازمان ملل  ــاعي سازمان تأمين اجتم صندوق عشاير 
1.375 1.038 0.755 1 صندوق عشاير 
1.822 1.374 1 1.325 ــاعي سازمان تأمين اجتم
1.326 1 0.728 0.964 سازمان ملل 

1 0.754 0.549 0.727 TD(88-90)

)4( 

qx احتمال فوت در س��ن x س��الگی ارائه شده توسط  در این رابطه، 
qx احتمال فوت در س��ن x س��الگی ارائه شده توسط یک 

یک منبع و 
منبع دیگر است. در واقع این معیار، میزان نزدیکی و تطابق بین احتماالت 
فوت ارائه شده توسط دو منبع مختلف را نشان می دهد؛ درواقع هرچه عدد 
به دست آمده برای این نسبت به عدد یک نزدیک تر باشد، به این معناست 

که احتماالت ارائه شده به هم نزدیک تر هستند. 
در جدول6، نتایج حاصل از مقایس��ه  نرخ ها براس��اس معیار مطرح 
ش��ده در رابطه  )4(، برای سنین بین 30 تا 71 سالگی ارائه شده است. 
عددی که در هر سلول جدول نمایش داده شده، نتیجه  تقسیم مجموع 
احتماالت س��تون مربوطه به مجموع احتماالت س��طر مربوطه اس��ت. 
براساس نتایج، مشاهده می شود که نرخ های به دست آمده برای صندوق 
در کل، نس��بت به نرخ های سازمان تأمین اجتماعی بیشتر و نسبت به 
نرخ های جدول TD (88-90) و سازمان ملل متحد کمتر هستند. شایان 
ذکر اس��ت، براساس دادا های موجود در جدول6، بیشترین نزدیکی که 
بین 4منبع مورد بررسی وجود دارد، مربوط به نرخ های صندوق عشایر 
و نرخ های س��ازمان ملل متحد است؛ زیرا اعداد حاصل برای این نسبت 

بسیار به یک نزدیک هستند.

نمودار 1| نرخ های فوت خام و هموار شده   بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق 
برای سنین 30 تا 80 سالگی

٨ 
 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

٣٠ ٣٢ ٣۴ ٣۶ ٣٨ ۴٠ ۴٢ ۴۴ ۴۶ ۴٨ ۵٠ ۵٢ ۵۴ ۵۶ ۵٨ ۶٠ ۶٢ ۶۴ ۶۶ ۶٨ ٧٠

صندوق عشاير TD(88-90)

سازمان ملل سازمان تأمين اجتماعي

  

  

  

  

  

 

 

 

 سالگي 80تا  30هاي فعال مرد عضو صندوق براي سنين بيمه شده هاي فوت خام و هموار شدهنرخ :1نمودار 

مير ارائه شده و مورد استفاده در كشور وهاي مرگهاي فعال مرد عضو صندوق ارائه شد با ساير نرخهايي كه براي بيمه شدهنرخ به مقايسه در اين قسمت
  باشند:اند، به صورت زير ميي صندوق انتخاب شدههاي به دست آمدهبراي مقايسه با نرخ كههايي نرخ .شودپرداخته مي

   )TD(88-90) مير مصوب بيمه مركزي (جدولوهاي مرگنرخ .1
  هاي بيمه شدگان اين سازمان، تهيه و گزارش شده است.بر اساس داده 1396اجتماعي كه در سال  تأمينمير سازمان وهاي مرگنرخ .2
  براي ايران. سازمان ملل متحدمير ارائه شده توسط وهاي مرگنرخ .3

 .Error! Reference source not foundسالگي در  71تا  30مير هر چهار منبع براي سنين بين وهاي مرگبصري، ابتدا نرخ ايجاد يك مقايسه منظوربه
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  سازمان ملل متحداجتماعي و  تأمينسازمان ، TD(88-90) ، جدولهاي فوت صندوقمقايسه نرخ .2نمودار 
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مير ارائه شده و مورد استفاده در كشور وهاي مرگهاي فعال مرد عضو صندوق ارائه شد با ساير نرخهايي كه براي بيمه شدهنرخ به مقايسه در اين قسمت
  باشند:اند، به صورت زير ميي صندوق انتخاب شدههاي به دست آمدهبراي مقايسه با نرخ كههايي نرخ .شودپرداخته مي

   )TD(88-90) مير مصوب بيمه مركزي (جدولوهاي مرگنرخ .1
  هاي بيمه شدگان اين سازمان، تهيه و گزارش شده است.بر اساس داده 1396اجتماعي كه در سال  تأمينمير سازمان وهاي مرگنرخ .2
  براي ايران. سازمان ملل متحدمير ارائه شده توسط وهاي مرگنرخ .3

 .Error! Reference source not foundسالگي در  71تا  30مير هر چهار منبع براي سنين بين وهاي مرگبصري، ابتدا نرخ ايجاد يك مقايسه منظوربه
 1اند.نمايش داده شده

 

 

  

            
     

 

 

 

 

  سازمان ملل متحداجتماعي و  تأمينسازمان ، TD(88-90) ، جدولهاي فوت صندوقمقايسه نرخ .2نمودار 

                                                            
ي ها براي بازههستند، مقايسههاي قابل اعتمادي سالگي نرخ 80تا  30هاي به دست آمده براي صندوق، از سن باشند و نرخمي 71تا  19هاي سازمان تأمين اجتماعي، از سن از آنجاييكه نرخ  1

هاي با نرخها ارائه شده است، به منظور مقايسه نيز اين نرخ مطالعهدر اين  مرد هاي فعالهاي فوت بيمه شدهز آنجاييكه براي صندوق، تنها نرخاهمچنين  گيرد.سالگي انجام مي 71تا  30سني 
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TD (88-90)سازمان مللسازمان تأمین اجتماعیصندوق عشایر

10.7551.0380.375صندوق عشایر

1.32511.3740.822سازمان تأمین اجتماعی

0.9640.72711.326سازمان ملل

TD )88-90(0.7270.5490.7541

جدول 6| مقایس�ه  نرخ های مرگ و میر بیمه ش�ده های فعال م�رد عضو صندوق، 
جدول)TD )88-90، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ملل متحد برای سنین بین 

30 تا 71 سال

برآورد نرخ های مرگ و میر بیمه شده های فعال صندوق بیمه اجتماعی.../ حسن زاده و همکاران
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بحث
در این مطالعه به منظور به حداقل رساندن کم شماری فوت که معموالً 
در داده ها وجود دارد، جامعه  مورد بررس��ی به بیمه ش��ده های فعال سال 
1395 صندوق محدود شد. همچنین به دلیل کم بودن تعداد بیمه شده های 
فعال زن عض��و صندوق، نرخ های ف��وت فقط برای بیمه ش��ده های فعال 
مرد عضو صندوق در س��ال 1395 برآورد ش��ده است. مسئله کم شماری 
فوتی ها در اکثر صندوق های بازنشس��تگی اجتماعی وجود دارد. براس��اس 
تجربه شخصی محققاق به دلیل هزینه بر بودن استعالم فوتی ها از سازمان 
ثبت احوال کش��ور، صندوق های بازنشستگی فقط در صورت نیاز مبرم به 

استعالم فوتی ها، در این خصوص اقدام می کنند.
در برخی موارد، صندوق  از وضعیت فوت افراد اطالع دارد، اما از تاریخ 
دقی��ق آن آگاهی ن��دارد. بدین منظور در برآورد نرخ های فوت ارائه ش��ده، 
عالوه بر فوت هایی که گزارش و ثبت ش��ده اند، فوت های ثبت نشده که در 
داده های دریافتی مربوط به س��ال 1397 اطالعاتش��ان آورده شده بود نیز 
درنظر گرفته شده اند. از آنجا که تاریخ فوت برای این افراد ثبت نشده بود، 
اینکه فوتشان در چه سالی رخ داده، به صورت احتمالی برآورد شده است. 
احتمال ها در واقع بدین صورت بود:  فردی که در سال 1394 فعال بوده و 
12 در 

تا انتهای س��ال تغییر وضعیتی برای او ثبت نشده است، با احتمال 39
12 در سال 1396 

12 در سال 1395، با احتمال 39
س��ال 1394، با احتمال 39

9 در س��ال 1397 فوت کرده اس��ت. فردی که تاریخ صدور 
و با احتمال 39

6 در سال 1395، با احتمال 
27

بیمه نامه اش در سال 1395 است، با احتمال 
9 در سال 1397 فوت کرده است. به این 

27
12 در سال 1396 و با احتمال 

27
ترتیب، اطالع از تاریخ فوت فوتی های ثبت نشده در برآورد دقیق تر نرخ ها 

می تواند بسیار مؤثر باشد.
از آنجا که در چند س��ال اخیر پژوهش��گران و فعاالن صنعت بیمه در 
کشور به این نتیجه رسیده اند که نرخ های جدولTD (88-90) برای جامعه  
ایران، مرگ و میر را بس��یار باالت��ر از وضعیت واقعی جامعه برآورد می کند، 
نرخ های برآوردش��ده برای بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق که کمتر 
از جدول TD (88-90) هس��تند و درعین حال به اندازه ای کم نیستند که 
به نظر برسد کم شماری چشم گیری در فوتی ها بر برآورد نرخ  ها تأثیرگذار 
بوده، می توان نتیجه گرفت نرخ های برآورد ش��ده، نرخ های معقولی برای 

مرگ و میر مردان صندوق هستند.
با توجه به اینکه نرخ های مرگ و میر سازمان تأمین اجتماعی، مربوط به 
بیمه شده های این سازمان است و اکثر این بیمه شده ها از جمعیت شهری 
هستند، همچنین براساس اطالعات ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، امید 
به زندگی جمعیت )مردان( شهری حدود یک سال بیشتر از امید به زندگی 
جمعیت )مردان( روس��تایی است]8[، به نظر معقول می آید که احتماالت 
فوت به دس��ت آمده برای مردان صندوق، بیشتر از احتماالت فوت سازمان 

تأمین اجتماعی باش��د؛ اما یک س��ال تفاوت در امید به زندگی، تأثیری به 
اندازه  اختالفی که بین نرخ های صندوق و سازمان تأمین اجتماعی مشاهده 
می شود، نخواهد داشت. بنابراین می توان با توجه به این نکته و همچنین 
درنظ��ر گرفتن اختالفی که نرخ های س��ازمان تأمین اجتماعی با نرخ های 
سازمان ملل متحد دارد، به این نتیجه رسید که در داده هایی که به منظور 
برآورد نرخ های س��ازمان تأمین اجتماعی اس��تفاده شده، کم شماری فوت 

وجود داشته که موجب کم برآوردکردن احتمال های فوت شده است. 

نتیجه گیری
با توجه به یافته ها می توان گفت، با وجود اینکه نرخ های به دست آمده 
برای صندوق در س��نین پایین تر )قبل از 60 سالگی( از نرخ های ارائه شده 
توس��ط س��ازمان ملل متحد بیشتر و در س��نین باالتر )60 تا 71 سالگی( 
از این نرخ ها کمتر هس��تند؛ اما براس��اس معیار ارائه ش��ده در رابطه  )4(، 
احتماالت فوت این دو منبع، به طور کلی برای بازه سّنی 30 تا 71 سالگی 
بس��یار به هم نزدیک هس��تند. در واقع از بین 3منبعی که برای مقایسه با 
نرخ های صندوق انتخاب ش��ده اند، نرخ های سازمان ملل متحد بیشترین 

نزدیکی را با نرخ های به دست آمده دارد.
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1پيوست   
   1395  هاي فعال مرد عضو صندوق در سالومير برآورد شده براي بيمه شدههاي خام مرگها و نرخها، فوتيريسك فوت در معرضجدول 

  

احتمال فوت فوتي ها در معرض ريسك فوت سن احتمال فوت فوتي ها در معرض ريسك فوت سن
0.01250 228 18,107 60 0.00183 1 335 19
0.01245 232 18,501 61 0.00053 0 581 20
0.01464 234 15,841 62 0.00250 3 1,068 21
0.01490 206 13,711 63 0.00091 2 1,783 22
0.01209 129 10,587 64 0.00161 4 2,574 23
0.01126 111 9,837 65 0.00070 3 3,630 24
0.01530 128 8,325 66 0.00104 5 5,001 25
0.01712 146 8,473 67 0.00135 9 6,447 26
0.01485 114 7,592 68 0.00118 10 8,245 27
0.01731 125 7,161 69 0.00097 9 9,453 28
0.02327 151 6,402 70 0.00118 12 9,761 29
0.02174 135 6,153 71 0.00120 15 12,385 30
0.02411 176 7,208 72 0.00106 13 12,617 31
0.02260 133 5,804 73 0.00108 15 13,713 32
0.02262 121 5,297 74 0.00120 17 14,155 33
0.02844 134 4,632 75 0.00173 23 13,222 34
0.02865 154 5,298 76 0.00160 24 14,760 35
0.03502 179 5,019 77 0.00136 21 15,766 36
0.03763 169 4,413 78 0.00143 25 17,185 37
0.04588 243 5,179 79 0.00174 28 16,220 38
0.04497 235 5,115 80 0.00190 31 16,111 39
0.05561 248 4,337 81 0.00217 36 16,328 40
0.05494 183 3,246 82 0.00183 31 16,764 41
0.06986 220 3,038 83 0.00258 44 17,098 42
0.07554 216 2,747 84 0.00246 43 17,450 43
0.08422 202 2,298 85 0.00261 46 17,757 44
0.10217 179 1,665 86 0.00360 68 18,812 45
0.09336 118 1,209 87 0.00404 77 18,994 46
0.11523 125 1,026 88 0.00349 67 19,067 47
0.10259 104 966 89 0.00468 84 17,783 48
0.14638 108 683 90 0.00455 74 16,192 49
0.14026 78 515 91 0.00393 65 16,475 50
0.16775 60 328 92 0.00568 95 16,764 51
0.14948 39 242 93 0.00631 115 18,237 52
0.19231 25 118 94 0.00693 128 18,414 53
0.19942 26 119 95 0.00738 144 19,429 54
0.25197 15 51 96 0.00977 197 20,074 55
0.21224 9 36 97 0.00851 179 20,923 56
0.17291 2 12 98 0.01037 226 21,658 57
0.33594 3 8 99 0.00937 206 21,914 58
0.29653 4 10 100 0.01129 229 20,122 59

پیوست 1| در معرض ریسک فوت ها، فوتی ها و نرخ های خام مرگ ومیر برآورد شده برای بیمه شده های فعال مرد عضو صندوق در سال 1395 
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پیوست 2| جدول مرگ و میر )TD(88 -90 فرانسه

١٣ 
 

2پيوست   
  فرانسه TD(88-90)مير وجدول مرگ

  
  ، بيمه مركزي ايرانTDمنبع: جدول عمر 

  

  

  

تعداد افراد زنده سن تعداد افراد زنده سن تعداد افراد زنده سن تعداد افراد زنده سن
35,824 81 88,011 54 97,222 27 100,000 0
32,518 82 87,165 55 97,070 28 99,129 1
29,220 83 86,241 56 96,916 29 99,057 2
25,962 84 85,256 57 96,759 30 99,010 3
22,780 85 84,211 58 96,597 31 98,977 4
19,725 86 83,083 59 96,429 32 98,948 5
16,843 87 81,884 60 96,255 33 98,921 6
14,133 88 80,602 61 96,071 34 98,897 7
11,625 89 79,243 62 95,878 35 98,876 8
9,389 90 77,807 63 95,676 36 98,855 9
7,438 91 76,295 64 95,463 37 98,835 10
5,763 92 74,720 65 95,237 38 98,814 11
4,350 93 73,075 66 94,997 39 98,793 12
3,211 94 71,366 67 94,746 40 98,771 13
2,315 95 69,559 68 94,476 41 98,745 14
1,635 96 67,655 69 94,182 42 98,712 15
1,115 97 65,649 70 93,868 43 98,667 16
740 98 63,543 71 93,515 44 98,606 17
453 99 61,285 72 93,133 45 98,520 18
263 100 58,911 73 92,727 46 98,406 19
145 101 56,416 74 92,295 47 98,277 20
76 102 53,818 75 91,833 48 98,137 21
37 103 51,086 76 91,332 49 97,987 22
17 104 48,251 77 90,778 50 97,830 23
7 105 45,284 78 90,171 51 97,677 24
2 106 42,203 79 89,511 52 97,524 25
0 107 39,041 80 88,791 53 97,373 26
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احتمال فوتسناحتمال فوتسناحتمال فوتسن احتمال فوتسن 

190.00044330.00080470.00279610.01237

20.0.00047340.00087480.00312620.01371

210.00053350.00095490.00349630.01517

220.0055360.00100500.00390640.01676

230.00057370.00109510.00431650.01851

240.00059380.00119520.00481660.02016

250.00060390.00131530.00537670.02223

260.00062400.00144540.00299680.02449

270.00064410.00153550.00668690.02695

280.00066420.00169560.00730700.02963

290.00069430.00187570.00814710.03213

300.00073440.00208580.00908

310.00069450.00232590.01010

320.00074460.00249600.01122

پیوست 4| نرخ های مرگ و میر ارائه شده توسط سازمان ملل متحد )مردان(

احتمال فوتسناحتمال فوتسناحتمال فوتسن احتمال فوتسن 

190.00057330.00077470.00237610.00884

20.0.00059340.00081480.00260620.00971

210.00061350.00086490.00286630.01067

220.00062360.00092500.00314640.01172

230.00063370.00099510.0031465001287

240.00063380.00107520.00379660.01413

250.00063390.00116530.00416670.01552

260.00064400.00126540.00457680.01704

270.00064410.00138550.00503690.01780

280.00065420.00150560.00552700.02053

290.00066430.00164570.00607710.02252

300.00068440.00180580.00667

310.00070450.00197590.00733

320.00073460.00216600.00805

پیوست 3| نرخ های مرگ و میر سازمان تأمین اجتماعی )مردان(
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