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بهشتی ،دانشکده علوم ریاضی

دستور جلسه :ارائهی گزارش برآورد نرخهای مرگو میر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر و ارائه و
بررسی آییننامه شماره  18بیمه مرکزی
حاضرین در جلسه:
خانمها :هما نوروزی ،زهرا عالیپور ،دیبا دارائی ،مریم کسائی ،مستوره مرادی
آقایان :امین حسنزاده ،مجتبی عابد ،حمید کشمیری ،بهنام صادقپور ،آرمان رستمی ،پرویز مرادی
هفتمین جلسهی کمیته بیمه های زندگی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران ،روز سهشنبه مورخ  0318/10/72در
دفتر گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در جلسهی هفتم کمیته ،ابتدا خانم دیبا دارائی و آقای دکتر حسنزاده به ارائهی گزارش برآورد نرخهای مرگومیر صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر پرداختند و این ارائه با اظهار نظر و پاسخ به سؤاالت اعضای حاضر در جلسه
همراه بود .در ادامهی جلسه ،آقای عابد به ارائه و بررسی آییننامه شماره  18بیمه مرکزی پرداختند و در انتهای جلسه در
خصوص نشست تخصصی کمیته (با موضوع توانگری مالی در بیمههای زندگی) که در تیرماه برگزار خواهد شد ،تصمیماتی
به قرار زیر اتخاذ شد:
 زمان برگزاری نشست ،روز سه شنبه مورخ  18/10/72است.


با توجه به نظر اعضا ،یا همهی اعضا در انجام امور اجرایی نشست ،همکاری کنند و یا یک کمیته (متشکل از اعضای




داوطلب) برای انجام امور اجرایی انتخاب شود.
با نظر اعضای حاضر ،آقای عابد به عنوان دبیر اجرایی نشست تخصصی انتخاب شدند.
اعضای کمیته در اسرع وقت پیشنهادات خود را در مورد نشست ،اعالم فرمایند.




آقای عابد و آقای دکتر حسنزاده تا روز دوشنبه مورخ  18/17/17محورهای نشست را جهت اظهار نظر در اختیار
اعضای کمیته قرار دهند.
با پژوهشکده بیمه در خصوص همکاری با کمیته در برگزاری نشست مذاکره شود.

دستور جلسه آتی :ارائه و بررسی محصوالت  Longevity Indexed Annuityتوسط خانمها دیبا دارائی و شیما جلیلی
مکان برگزاری جلسه آتی :دفتر گروه آمار ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه شهید بهشتی
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