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پولهایی که فقط بلدیم در بانک سرمایهگذاری کنیم

سالمت و شفافیت مالی بانک رفاه
کارگران دستاورد مدیریت کارآمد
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران به
نقل از خبرگزاری مهر ،قرار گرفتن این دو در کنار
هم بیتردید رابطهای مستحکم ،پایدار و مثبت در
اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد .وقتی که در ایران
کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار میگیرد،
چهرهای از بانک رفاه در ذهن خانواده  ۴۰میلیونی
کارگر ایرانی شکل میگیرد ،بانکی که به گفته
آقای علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در
بانک رفاه و رئیس خانه کارگر ،مال کارگرها است
و ملک شخصی نیست.
سهامداران بانک رفاه در اصل  ۴۰میلیون
کارگر هستند که با تالش بیوقفه خود ستون
به سقف اقتصاد این کشور میزنند تا ایرانی
سربلند و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد.
آقای محجوب که حدودا ً شش سال پیش در ۱۱
دی سال  ۱۳۹۲از ورشکستگی این بانک ایرانی با
رقمی  ۱۵۰تا  ۲۵۰میلیارد تومانی در  ۶ماه اول
سال  ۱۳۹۲سخن گفته بود امروز ( ۱۱شهریور
 )۱۳۹۸معتقد است که بانک رفاه هیچ بدهی
ندارد و حتی از دولت طلبکار است.
وضعیت فعلی بانک رفاه
خوشبختانه بانک رفاه بر خالف بانکهای
خصوصی ،از افراد ،به مقدار کالن بستانکار
نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک
رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود،
که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا
به گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی نیست که
کارگران سهامدار این بانک را نگران کند.
البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی
تأمین اجتماعی برای مراودات مالی محسوب شده
و طبیعی است که طرف اصلی آن همیشه این
سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت ،بیمه
و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار
دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و غیره را
بر عهده دارد ،باشد.
بانک رفاه چه کرده است؟
این بانک در حال حاضر دارای  ۱۰۳۵شعبه در
سراسر ایران است و تعداد کارکنان آن نزدیک
به ده هزار نفر است .بانک رفاه کارگران همواره
در بطن اجتماع حاضر بوده و نزد افکار عمومی
از موقعیت خاصی برخوردار است .این موقعیت
حاصل کمک به انجمنهای خیریه و عامالمنفعه،
ارائه خدمات و امکانات به اقشار مختلف جامعه
کارگری ،فرهنگیان و کمک به مراکز علمی
و پژوهشی تنها بخشی از دستاوردهای این بانک
است.
از آخرین اقدامات آن میتوان به اهدای
 ۱۰دستگاه آمبوالنس جهت توسعه ناوگان
بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره
کرد .همچنین کمکرسانی به مناطق سیلزده،
مدرسهسازی در مناطق محروم ،کمک به
آسایشگاه خیریه کهریزک و مرکز بیماران سرطانی
همدان نیز مهر تأییدی بر حمایت این بانک از
تمامی اقشار جامعه ایرانی است.
همچنین این بانک در چند سال اخیر قدمهای
بزرگی در عرصه بانکداری الکترونیکی برداشته،
امکان استفاده از اکثر خدمات بانکی را با چند
کلیک در اختیار مشتریان خود قرار داده است
و در آخرین گام نسخه واکنشگرای سامانه
اینترنت بانک رفاه را برای کاربران اندروید عرضه
کرده است.
بانک رفاه ،سازمان پاک و سالمتمحور
در بانک رفاه ارتقا کیفی سطح زندگی مردم،
محیطزیست و سایر مسئولیتهای اجتماعی اگر
بیشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن مهم است
و نشانه آن اقدامات این بانک و شفافیت مالی
بینظیر آن است ،و گواه این امر شناخته شدن
این بانک به عنوان «سازمان پاک» و پیشرو بودن
آن در مدیریت سالمت اداری است.
بدیهی است که حمایت از این بانک با افتتاح
حساب در آن و استفاده از خدمات آن توسط
ایرانیان تضمینی بر ماندگاری ثروت مردم در
بین مردم و تضمینی برای آینده ایشان و فرزندان
آنها بوده و همچنین به طور عمدهای بر توسعه
خدمات این بانک در سطح جامعه تأثیرگذار
خواهد بود.
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اشتغال روستایی اولویت اول بانک
توسعه تعاون

کم بودن سواد مالی ایرانیها
به گزارش اقتصاد  ،۲۴آیا سواد مالی ایرانیها کم
است؟ طبق آخرین آمار به دست آمده مردم ایران
بیشت ر پسانداز خود را در بانکها سرمایهگذاری
میکنند ،اما نکته قابل توجه در این دادههای آماری
این است که اساسا ً بیشتر مردم اصال ً پساندازی
ندارند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که حدود
 ۳۷درصد مردم فاقد پسانداز ،حدود  ۲۵درصد
پساندازشان در بانک ،حدود  ۱۵درصد در امالک،
حدود  ۱۰درصد در ایجاد شغل ،حدود  ۹درصد
در سکه و طال ۱.۵ ،درصد در بورس و  ۱.۲درصد
در بخش دالر و ارز سرمایهگذاری کردند .آنچه
در این آمار جلب توجه میکند درصد باالی افراد
بدون پسانداز و البته درصد باالی سرمایهگذاری
در بانک است .شاید فکر کنید شرایط بد اقتصادی
سبب میشود تا بیشتر افراد نتوانند پسانداز کنند.
نداشتن سواد مالی معموال ًسبب بیانضباطی مالی
در خانوادهها
چند این گزاره در نداشتن پسانداز برخی از
مردم بیتاثیر نیست ،اما آیا همه ماجرا به شرایط
اقتصادی ربط دارد؟ کارشناسان معتقدند نداشتن
سواد مالی معموال ً سبب بی انضباطی مالی در
خانوادهها میشود .توانایی بهرهبرداری از دانشها
و مهارتها برای مدیریت موثر منابع مالی در
راستای ایجاد رفاه را سواد مالی مینامند ،اما باید
توجه داشت که بیسوادی مالی لزوما ً به میزان
درآمد ارتباط ندارد .گاهی افراد میتوانند با درآمد
محدود و البته با چند تغییر کوچک در سبک
زندگی ،روحیه پسانداز را در خود تقویت کنند،
اما در عین حال این پسانداز توسط ما ایرانیها
به سادهترین شکل سرمایهگذاری میشود .در واقع
راحتترین و البته امن ترین کار سپردهگذاری در
بانک است.
یاسر فالح مدیرعامل شرکت اطالعرسانی و
خدمات بورس گفته بود سواد مالی ایرانیها از
عراق و ازبکستان هم کمتر است ۲۰ .درصد از
بزرگساالن ما سواد مالی دارند.
وی همچنین گفته بود :ذائقه مالی مردم
ایران بانک محور است .جایی جز بانک را برای
سرمایهگذاری نمیشناسند و خیلی که پا را فراتر
بگذارند پول خود را در ارز و سکه سرمایهگذاری
میکنند.
ایرانیها چقدر پسانداز میکنند؟
مرکز آمار ایران تازهترین گزارش درباره بودجه
خانوار را منتشر کرده که براساس آن ،در سال
گذشته متوسط هزین ه و درآمد ساالن ه یک خانوار
شهری به ترتیب  ٣٩و  ۴٣میلیون تومان بوده
است .این نشان میدهد که یک خانوار شهری

ت در حالی که میتوان به گزینههای دیگر سرمایهگذاری که البته نیاز به
سپردهگذاری در بانک راحتترین انتخاب ما ایرانیها برای سرمایهگذاری اس 
سواد مالی دارد نیز بیشتر توجه کرد.

اقتصاد ایران
در حوز ههای
مختلفبسیار
پرتالطم است
و در شرایط
نااطمینانی،
قطعا یک
جایمطمئن
و کم ریسک
بر بازارهای
متالطم
ارجحیت دارد
در سال گذشته توانست  ۴میلیون تومان پسانداز
کند ،اما آیا این عدد کمی برای پسانداز است؟
متوسط پس انداز در کشورهای اروپایی حدود ۱۱
درصد است که در مقایسه با کشور ما حتی میزان
کمتری است .طبق آخرین تخمینها ما ایرانیها
بهطور متوسط  ۱۵درصد درآمدمان را پسانداز
میکنیم و این عدد کمی برای پسانداز نیست ،اما
آیا از این پسانداز به درستی استفاده میکنیم؟

سواد مالیمان کم است؟
داشتن دانش و اطالعات کافی جهت کسب
درآمد و مصرف و پسانداز آن با بیشترین بهرهوری
ممکن را میتوان تعریفی از سواد مالی دانست.
در بسیاری از کشورها سواد مالی یکی از مهمترین
فاکتورهای توسعه یافتگی است .در نمونههای
موفق کشورهای توسعه یافته با همکاری بانک
مرکزی ،سازمان بورس ،وزارت علوم و وزارت آموزش
و پرورش به ارتقای سطح سواد مالی مردم اقدام
میشود .ضعف نظام آموزشی در کشور ما البته
دلیل اصلی ضعف سواد مالی است .با این همه
اگر مردم بدانند که حفظ و مدیریت پول مهمتر
از مقدار پولی است که به دست میآورند ،تحول

بزرگی در زندگی آنها اتفاق میافتد ،تحولی که به
ثروتمند شدن آنها منتهی میشود .البته منظور
این نیست که تنها عامل ثروتمند شدن ،حفظ پول
است .مسئله اینجاست که تا زمانی که در حفظ
پول ،دانش و مهارت نداشته باشیم ،افزایش پول
هم امکانپذیر نیست .بیشتر افرادی که ثروتمند
میشوند دانش و مهارت سواد مالی را دارند و
اکثر افرادی که یکشبه پولدار میشوند ،به همان
سرعت پول خود را از دست میدهند ،زیرا سواد
مالی ندارند .بنابراین در نبود نظام آموزشی بهتر
است حتما و به صورت شخصی در تقویت سواد
مالی اقدام کنیم.
سرمایهگذاری در بانک بهترین انتخاب است؟
چند روز قبل نتایج یک نظرسنجی منتشر شده
که نشان میداد حدود  ۳۴درصد مردم پساندازی
ندارند ،اما آنهایی که پسانداز دارند و در جایی
غیر از کسب و کار سرمایهگذاری میکنند ،عمدتا
بانک را ترجیح میدهند .کمتر از  ۳درصد مردم
در بورس سرمایهگذاری میکنند .آنچه از این
مقایسه پیداست ،سهم اندک بورس در ایران و
سهم باالی بانک است .چرا این گونه است؟ البته،

اینکه سرمایهگذاری در بورس اینقدر کم و در بانک
آن قدر زیاد است ،اصال عجیب نیست! اقتصاد
ایران در حوزههای مختلف بسیار پرتالطم است و
در شرایط نااطمینانی ،قطعا یک جای مطمئن و کم
ریسک بر بازارهای متالطم ارجحیت دارد .ضمنا
بورس و بازار سهام در کشور ما بسیار کمتر از سایر
کشورهای جهان ،توسعه پیدا کرده است.
اما این همه ماجرا نیست چرا که هرچه نوسانات
بیشتر باشد ،در کنار ریسک بیشتر ،انتظار سود هم
بیشتر است اما باید دانست که در برخی برههها
(مثل دوره جهش تورمی سال گذشته) سپردهگذاری
بانکی عمال ضرر است چرا که نرخ تورم بسیار باالتر
از نرخ سود بوده و سپردهگذاری عمال به معنی
کاهش ارزش دارایی (سود منفی) است .در این
شرایط باید علت نبود تنوع در سرمایهگذاری و
تسلط بانک زدگی را در سطح سواد مالی خودمان
و به خصوص نبود نهادها و موسسات مشاور
سرمایهگذاری مطمئن جستجو کرد .با این حال بازار
سرمایه توانسته رکوردهای عجیبی را بزند و البته
شاید یکی از گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری
البته با مشاوره افراد آگاه باشد.

دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت در جزیره کیش برگزار شد

به همت مدیریت برنامهریزی و توسعه شرکت عمران ،آب و
خدمات منطقه آزاد کیش دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت
ویژه مهندسان طراح و ناظر حقیقی و حقوقی فعال در جزیره
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه
سزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این
آزاد کیش ،مقد 
شرکت ضمن خیر مقدم به مهندسان ناظر با اشاره به گستردگی
دنیای علم ،مهمترین ویژگی حوزه مهندسی را اثرگذاری مستقیم
بر زندگی روزمره مردم دانست.
وی در خصوص اهمیت برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات

ساخت گفت :این دوره آموزشی کمک میکند تا با تبادل اطالعات
با یکدیگر به رویکرد ،هدف ،ادبیات و درک مشترک دست پیدا
کنیم.
سزاده در ادامه با بیان اینکه ساختمان یکی از شاخصهای
مقد 
مهم و اثرگذار در حوزه اقتصاد است و باید به آن توجه کرد ،افزود:
ساختمانها سرمایههای ذیقیمت و ارزشمندی هستند که معرف
هویت تاریخی و فرهنگی در هر شهر ،در هر کشور و اصوال در هر
حوزه جغرافیایی است و دارای ویژگیهای متفاوت از سایر امکانات
متعلق به شهروندان است.
مدیر عامل شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد :مهندسان شهرسازی
میبایست به لحاظ اخالقی و مسئولیت حرفهای ،بر روند اجرایی
پروژهها نظارتی دقیق داشته باشند و از اعتبار تخصصی ،حرفهای
و امضای خویش صیانت کنند .این یکی از تعهدات قانونی و
صنفی مهندسان ناظر است.
سزاده بر لزوم اجرای پروژههای عمرانی بر اساس
مقد 
استانداردهای معتبر و ایجاد شرایط مطلوب و ایدهآل تاکید کرد
و در اینباره گفت :طراحی مناسب و اجرای صحیح و نظارت به
موقع در ارتقاء شاخصهای فنی ساخت و ساز در جزیره کیش
کمک کنیم.
وی در پایان یادآور شد :جزیره کیش میتواند در حوزههای

گوناگون الگویی مناسب در کشور باشد.
کردی داریان سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت
عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش نیز ضمن اشاره به
تاریخچه به وجود آمدن جزیره کیش از  20میلیون سال قبل
 ،حفظ و نگهداری محیط زیست در امر شهرسازی را ضروری
دانست .وی بر لزوم توجه ویژه به بحث ژئوتکنیک در تمامی
نقاط جزیره تاکید کرد و افزود :متاسفانه پروژهها قبل از اجرا،
مجوز گوبرداری را کسب میکنند و سپس به مسئله ژئوتکنیک
میپردازند.
کردی داریان ضمن اشاره به اینکه جزیره کیش در منطقه زلزله
خیز واقع شده است ،سبکسازی ساخت و سازها در این جزیره
مرجانی را امری مهم و قابل توجه خواند.
ابوالفتحی مشاور شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد
کیش در امور شهرسازی که مدرس این دوره آموزشی بود ،در سه
بخش مطالب خود را ارائه نمود.
بخش نخست به مقدمهای بر حقوق مهندسی ،مبانی نظری
مدارک فنی ،الزامات قانونی آنها و تاریخچه مقررات ملی ساختمان
اختصاص داشت ،در بخش دوم به موضوع تغییر فرایندها در
معاونت معماری و شهرسازی و همچنین قوانین و مقررات مربوط
به ساخت و سازها پرداخته شد و در بخش پایانی با طرح سواالت
شرکتکنندگان و پاسخ توسط مدرس دوره به اتمام رسید.

حجتالله مهدیان رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت:
پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی بهعنوان
یک طرح ملی مهم و کمک به رونق تولید و
اشتغال در قالب این طرح و بند الف تبصره
۱۸از اولویتهای اول بانک توسعه تعاون
است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون که صبح
دیروز درمراسم تودیع و معارفه مدیریت شعب
استان مرکزی سخن میگفت با اعالم مطلب
فوق اظهار کرد :فلسفه وجودی یک بانک
توسعهای و هدف از ایجاد آن کمک به توسعه
یک بخش اقتصادی در قالب ایحاد ،توسعه
و تکمیل طرحهای اقتصادی است .بنابراین
عاملیت بانک توسعه تعاون در طرحهای ملی
توسعهای و پرداخت تسهیالت اعتباری از محل
طرحها به متقاضیان و استمرار حضور بانک
توسعه تعاون یک ضرورت است.
وی توفیق بانک توسعه تعاون را در برگزاری
مجمع عمومی سالیانه عادی و تصویب
صورتهای مالی را در سطح عالی و با کیفیت
مطلوب و تصویب صورتهای مالی را حاصل
تالش صادقانه مجموعه کارکنان بانک یاد کرد
و در این باره گفت:بررسی عملکرد بانک طی
فعالیت دهساله و در قالب دو دوره پنجساله
حاکی از رشد کمی و کیفی در همه شاخصها
و بزرگ شدن اندازه و ظرفیت بانک است که
امروز شاهد این واقعیت هستیم که شناخت و
اعتماد نسبت به این بانک در سطوح مختلف
حاکمیتی ابجاد شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر
تکریم ارباب رجوع ،رفتار مبتنی بر صداقت،
سالمت ،شفافیت و شجاعت در حوزه
رویکردی و کارکردی را ضروری دانست و
خاطرنشان کرد:بهترین عامل برای برقرای
ارتباط ،اعتمادسازی ،استمرار در ارتباط و جلب
رضایت مردم ،عملکرد مناسب است.
در این جلسه که با حضور آبایی مدیرکل
تعاون کار و رفاه اجتماعی ،نجفی عضو هیئت
مدیره بانک توسعه تعاون ،سعید معادی
مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابطعمومی
و حوزه مدیریت ،احمد محمدی مدیر امور
شعب و حجتالله شمس رئیس اداره حوزه
مدیریت و روسای شعب و کارکنان مدیریت
شعب استان مرکزی حضور داشتند از خدمات
ایرج طاهرخانی تشکر و تقدیر شد و علی وفایی
بهعنوان مدیر جدید این استان معرفی شد.

کسب «رتبه برتر» توسط
روابطعمومی بیمه ملت در جشنواره
ملی انتشارات روابطعمومی
روابطعمومی بیمه ملت« ،رتبه اول»
فیلمهای مستند در جشنواره ملی انتشارات
روابطعمومی را کسب کرد.
آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی
انتشارات روابطعمومی ،روز شنبه 9شهریورماه
با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش روابطعمومی ،در این جشنواره
که توسط انجمن متخصصان روابط
عمومی همه ساله برگزار میشود و برای
انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکردها
در زمینه انتشارات روابطعمومیها است،
روابطعمومی بیمه ملت توانست در بخش
فیلمهای مستند« ،رتبه اول» در سطح ملی را
کسب کند.
سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران و دبیر
شورای عالی انقالب فرهنگی ،باقر ساروخانی
پدر علم ارتباطات ایران ،حسن بشیر استاد
دانشگاه امام صادق(ع) ،مریم سلیمی مدرس
دانشگاه سوره ،محمود مختاریان مدرس و
غزاده مدرس
استاد روزنامهنگاری و علی چرا 
گرافیک و پژوهشگر انتشارات ،سخنرانان این
جشنواره بودند.

توسط رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت

تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی
به گزارش ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،غالمرضا
سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می گفت ،با اعالم این
مطلب افزود :برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و
صنفی از قبیل سندیکای بیمهگران ،انجمنهای صنفی فعاالن صنعت بیمه و
نهادهای حرفهای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان
در خصوص الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت
و مجلس خبر داد و گفت :دولت با تامین بار مالی این الیحه موافقت کرده
و به شرکتهای بیمه ،مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی
اعطا کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با
استانداردهای جهانی ،ایران در این شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت  ۸۹درصدی
در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت :برای حفظ توانگری شرکتها و افزایش
میزان رضایتمندی بیمهگذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول
نیست و باید به گونهای عمل کرد که این آمار به  ۷۵درصد برسد.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پوششهای

 ۴۴۰میلیارد دالری توسط شرکتهای بیمه خبر داد و گفت :این میزان تعهد
در صنعت بیمه کار بینظیری است و قطعا اگر تحریمها نبود دنبال گسترش
بیمههای اتکایی در کشور بودیم.
رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آییننامه نمایندگی فروش بیمههای زندگی را
گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت :مکمل
آییننامه کارمزد نمایندگی و دالل رسمی بیمه ،مکمل آییننامه قرارداد گروهی
بیمه اعتبار داخلی ،اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل نقلیه
کشاورزی و آییننامههای کاربردی دیگر هر یک میتوانند ضریب نفوذ بیمه
و به تبع آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشند.
وی از طرحهای جدید بیمه نیز بهعنوان زمینهساز توسعه صنعت بیمه در
کشور یاد کرد و گفت :تنوع محصوالت بیمهای در همگانیسازی این صنعت
نقش مهمی دارد و در همین راستا بیمه مرکزی با طرحهایی نظیر بیمه
مسئولیت مدنی حرفهای مدیران بانک در قبال اشخاص ثالث ،بیمه بیکاری و
بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی موافقت کرده است.
دکتر غالمرضا سلیمانی از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت بیمه
زندگی باران خبر داد و گفت :تقاضای تاسیس شرکت بیمه های اتکایی سامان
و شرکت اتکایی آتیه در دست بررسی است.

وی اضافه کرد :در همین راستا پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی کارگزاران گروه
چلنج انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز آلمان نیز صادر شده است.
غالمرضا سلیمانی از روند فرهنگسازی در صنعت بیمه به عنوان یکی از
مهمترین مولفههای همگانیسازی صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب
نفوذ آن یاد کرد و گفت :گنجاندن بیش از  ۸۶مطلب متنوع بیمه در کتابهای
درسی و آشنا کردن هرساله پنج میلیون و  ۴۰۰هزار دانشآموز مقطع متوسطه
با مزایای بیمه از مهمترین اقدامات آیندهنگرانه در کشور به حساب میآید.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از متناسبسازی حقوق
بازنشستگان بیمه مرکزی در اجرای مقررات مربوط و مصوبات مجمع بیمه
مرکزی خبر داد و گفت :اصالح ساختار سازمانی بیمه مرکزی در راستای
تقویت نقش نظارتی و انطباق با موازین حاکمیت شرکتی نیز به نتیجه دلخواه
رسیده است.
رئیس شورای عالی بیمه در پایان از اعضای مجمع عمومی ،درخواست کرد با
مواردی نظیر اصالح آییننامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در انطباق با مقررات
جدید سرمایهگذاری موسسات بیمه و افزایش سرمایه بیمه مرکزی از محل
ذخیره تسعیر ارز و تجدید ارزیابی داراییها موافقت کنند.
گفتنی است در ادامه این مجمع ،فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و

دارایی و رئیس مجمع بیمه مرکزی با مثبت خواندن از نظارت صورت گرفته
توسط بیمه مرکزی بر فعالیتهای بیمهای کشور از تالشهای نهاد ناظر برای
توسعه صنعت بیمه در کشور تقدیر کرد.

