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بيمه آسيا هزینه چاپ سررسيد 
را به تهيه نوشت افزار 

اختصاص داد
بیمه آس��یا برای دومین 
سال متوالی هزینه چاپ 
و توزی��ع سررس��ید را به 
تهیه نوش��ت افزار برای 
توزی��ع درمدارس مناطق محروم کش��ور 
اختصاص داد. روابط عمومی بیمه آسیا در 
گزارش��ی با اش��اره به مسئولیت اجتماعی 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی، اع��الم کرد: بیمه 
آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی 
کش��ور و حائز رتبه اول گروه مؤسس��ات 
بیمه ای یکصد ش��رکت برتر کش��ورو در 
ت��داوم انج��ام فعالیت ه��ای فرهنگ��ی � 
آموزشی به ویژه در مناطق محروم کشور، 
هزینه چاپ و توزیع سررس��ید سال ۱۳۹۷ 
را ب��ه تهی��ه نوش��ت افزار ب��رای توزیع در 
مدارس مناطق محروم کش��ور اختصاص 
داد. بنابرای��ن گزارش، نوش��ت افزارهای 
اختصاصی بیمه آس��یا با رویکرد اس��تفاده 
بهینه از امکانات تبلیغاتی و اطالع رسانی 
و طراح��ی هدفمن��د به منظور معرفی بیمه 
به شکلی ساده برای دانش آموزان مقاطع 

مختلف تحصیلی تهیه خواهد شد.

حضور بيمه ایران در پنجمين 
نمایشگاه بين المللی دریایی 

بندرعباس
نمایش��گاه  پنجمی��ن 
دریای��ی  بین الملل��ی 
بندرعب��اس صبح امروز 
با حضور راس��تاد معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
بن��ادر و دریان��وردی و جمع��ی از مقامات 
اس��تانی افتت��اح ش��د.  به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه ایران، شعبانی مدیرکل بیمه 
ایران استان هرمزگان گفت: با هماهنگی 
روابط عمومی بیمه ایران به منظور معرفی 
خدمات و ارائه مش��اوره در خصوص انواع 
پوش��ش های بیمه ای ویژه صنایع دریایی 
به همراه انجمن صنفی نمایندگان استان 

در این نمایشگاه حضور فعال داریم. 

خسارت 15 ميليارد ریال در 
یک پرونده خسارت ثالث بدنی

ش��رکت بیم��ه نوین در 
راستای انجام وظایف و 
تعهدات خ��ود مبلغ ۱۵ 
میلیارد ریال خس��ارت 
ثالث بدنی یک مصدوم حادثه تصادف در 
ته��ران را پرداخ��ت کرد. به گزارش روابط 
عموم��ی بیم��ه نوین، این ش��رکت چک 
۱۵.۰۵۳.4۳۰.۰۰۰ ریالی خس��ارت بیمه 
بدن��ی ی��ک مصدوم حادث��ه تصادف را به 
خان��واده زیان دیده تقدیم کرد. براس��اس 
گزارش ه��ای موج��ود، در این حادثه یک 
دس��تگاه خودروی س��واری در اتوبان امام 
علی)ع( تهران با راننده خودروی وانت که 
در حاش��یه اتوبان توقف کرده بود، برخورد 
ک��رده ک��ه براث��ر ش��دت حادث��ه و تنوع 
صدم��ات بدن��ی تع��دد دیات ب��رای فرد 
مصدوم رخ داد و منجر به تشکیل پرونده، 
بررس��ی و پرداخت خس��ارت از سوی بیمه 

نوین شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده بيمه سرمد

رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی بیمه س��رمد، 
کلی��ه صاحبان س��هام 
می توانند در تاریخ فوق 
الذک��ر به نش��انی تهران، خیابان نلس��ون 
ماندال، پالک ۱۱۳، طبقه دوم حضور بهم 
رس��انند. همچنین از سهامداران محترم و 
ی��ا نماین��دگان قانون��ی آنان درخواس��ت 
می ش��ود جه��ت دریاف��ت برگ��ه ورود به 
مجمع با در دس��ت داش��تن کارت ملی )و 
در م��ورد نماین��دگان قانون��ی ب��ا ارائ��ه 
وکالتنام��ه رس��می( از س��اعت ۹ صبح به 
نش��انی مذکور مراجعه نمایند. خاطرنشان 
می ش��ود دس��تور جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی به ط��ور فوق العاده بیمه س��رمد، 
انتخاب اعضای هیات مدیره خواهد بود.

اخبار
رئیس کمیس��یون رقابت، خصوصی س��ازی و سالمت اداری اتاق 
ایران گفت: براساس اطالعات موجود از سال ۹۱ تا ۹۵ گروه بیمه 
کشور در وضعیت غیررقابتی به سر برده و حدود ۷۰ درصد سهم 
بازار در اختیار 4 شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی قرار داشته است. 
حسن فروزان فرد در نشست کمیسیون رقابت اتاق ایران افزود: 
هرچند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت 

غیررقابتی در این صنعت هستیم. وی با اشاره به اینکه باالترین 
میزان انحصار در اختیار صنعت خودروس��ازی قرار دارد ادامه داد: 
پس از صنعت خودروسازی، صنعت بیمه کشور بیشترین میزان 
انحصار را به خود اختصاص داده است. رئیس کمیسیون رقابت، 
خصوصی س��ازی و س��المت اداری اتاق ایران گفت: صنعت بیمه 
کشور، آن گونه که باید در سالم سازی و تقویت کسب وکار، نقش ایفا 

نمی کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد. فروزان فرد 
افزود: اگر شرکت های بیمه بتوانند به صورت حرفه ای، وظایف و 
نقش خود را بازی کنند، بخش قابل توجهی از مجوزها، خاصیتشان 
را از دست می دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب وکار کشور 
بهبود پیدا می کند. فروزان فرد افزود: متأسفانه وضعیت بهره وری 

نیز در این حوزه مناسب نیست.

انحصار ۷0 درصدی دولت در صنعت بیمه

دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در س��ی 
امین صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت 
»نقش بیمه در توسعه بازار سرمایه« بر نقش 
بیمه ه��ای عم��ر در عمق بخش��یدن به بازار 
سرمایه تاکید کرد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
همت��ی گف��ت: توجه به رتبه ایران در توس��عه 
یافتگ��ی حائز اهمیت بوده و باید متناس��ب با 
آن انتظارات و توقع داش��ته باش��یم. همچنین 
تحلیل رابطه میان بازارهای س��ه گانه مالی و 
موانع ناش��ی از دولت��ی بودن اقتصاد مواردی 
هس��تند که باید قبل از هر نوع تصمیم گیری 
ب��ه آنه��ا پرداخته ش��ود. وی افزود: با توجه به 
رابطه منطقی که میان صنعت بیمه و اقتصاد 
کش��ور وجود دارد، امکان رش��د سریع ضریب 
نف��وذ بیمه بدون رش��د قاب��ل توجه اقتصادی 

وجود ندارد.
دکتر همتی با اشاره به تقسیم بندی رشته های 
بیمه به بیمه های زندگی و غیر زندگی گفت: 
در کش��ور ما به خاطر س��اختار بازارهای مالی، 
حاکمیت دولت وبیمه های اجتماعی توس��ط 
دول��ت باع��ث ش��ده که نقش بیم��ه عمر در 
س��اختار ترکیبی صنعت بیمه حداقل باش��د. 
وی درخصوص مصوبه برنامه ششم، مبنی بر 
افزایش ضریب نفوذ به ۷ درصد گفت: در حال 
حاضر بندرت می توان کشوری را پیدا کرد که 
ضریب نفوذ غیر عمر آن باالی 4 درصد باشد. 
کل حق بیمه دنیا 4.۸ ترلیون دالر اس��ت که 
۵۵ ت��ا 6۰ درص��د آن بیمه عمر اس��ت. از 6.۸ 
درصد ضریب نفوذ بیمه در دنیانزدیک 4 درصد 
آن ضریب نفوذ بیمه عمر اس��ت. در کش��ور 
ما س��ازمان تأمی��ن اجتماعی یا صندوق های 
بازنشس��تگی بخش مهمی از اقتصاد کش��ور 
م��ا را در اختی��ار دارن��د و ب��ه نوعی بیمه های 

عمرانجام می دهند.
دکتر همتی در ادامه گفت: اگر تأمین اجتماعی 
و صندوق ه��ای بازنشس��تگی ب��ا بیمه های 
بازرگانی جمع ش��وند خواهید دید که ضریب 
نفوذ بیمه عمر در کشور ما پایین نیست. وی 
با اشاره به برنامه ریزی دولت و بیمه مرکزی 
برای افزایش س��هم بیمه های عمر بازرگانی 
در کش��ور گف��ت: بیمه های عمر ویژگی های 
مهمی دارند، دارای منابع بلند مدت هستند و 
برای تقویت بازار سرمایه گزینه خوبی هستند، 
بیمه ها با منابع بلند مدت می توانند تعمیق بازار 
سرمایه از طریق بازار اولیه مؤثر باشند. رئیس 
کل بیم��ه مرکزی دولتی بودن ش��رکت های 
بزرگ بیمه ای و مقرارات س��خت آنها را یکی 

از عل��ل نق��ش آفرینی پایین آنها در بازارهای 
س��رمایه دانس��ت و گفت: من به دولتی بودن 
صنعت بیمه اعتقادی ندارم و برای همین روند 
خصوصی سازی در این صنعت را سرعت دادم 
چ��را ک��ه بیمه یک امر خصوصی اس��ت که با 
فعالیت های خصوصی خود و فارغ از مقررات 
دس��ت و پ��ا گیر می توان��د به راحتی به بورس 
ورود پیدا کند. وی تاکید کرد: اگر می خواهیم 
صنعت بیمه در بازار سرمایه نقش داشته باشد 
باید بیمه های عمر را گسترش دهیم که بیمه 
مرکزی در این راستا اقداماتی چون ارائه مجوز 
برای شرکت های بیمه عمر تخصصی و دستور 
العمل برای جدا سازی حساب های بیمه های 

زندگی و غیر زندگی انجام داده است.
دکت��ر همت��ی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات 
بیم��ه مرکزی، ایجاد محص��ول اوراق بهادار 
متصل به بیمه است که در دنیا این نوع اوراق 
متداول است و تجربه شده است. پژوهشکده 
بیمه نیز کارهای تحقیقاتی و ارزیابی خوبی در 
این خصوص انجام داده و یک سری مقررات 
در این خصوص نیاز اس��ت که در ش��ورایعالی 
بیم��ه طرح خواهد ش��د. دومی��ن کار صنعت 
بیم��ه ارائه محصوالت بیم��ه زندگی متصل 
به بازار س��رمایه یعنی ورود س��رمایه از طریق 
صندوق های س��رمایه گذاری بورس��ی است. 
رئی��س کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از 
سخنان خود سود باالی بانکی باعث شده نه 
تنها مردم بلکه ش��رکتهای بیمه نیز س��رمایه 
خ��ود را ب��ه بان��ک بس��پارند و االن حدود ۵۵ 
درصد منابع صنعت بیمه در بانکهاست و این 

یک مش��کل جدی اس��ت و نیاز به همفکری 
در سطح کالن دارد.

دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی همچنین 
در ی��ک برنام��ه تلویزیونی درخصوص نقش 

بیم��ه در زندگی م��ردم گفت: بیمه در زندگی 
م��ردم جری��ان دارد و بدون بیمه فعالیت های 
روزانه و اقتصادی مردم در معرض خطر قرار 
دارد. در واقع بیمه، زندگی مردم را به حالت قبل 
از حادثه از لحاظ مالی بر می گرداند. رئیس کل 
بیمه مرکزی در پاسخ به این سؤال که سیاست 
گذاری بیمه مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی 

چه بوده است، گفت: در بخش واگذاری امور 
ب��ه م��ردم، بیمه مرکزی تالش جدی ش��د و 
سعی کردیم بیمه را از بخش دولتی به سمت 
بخ��ش خصوص��ی ببریم و در حال حاضر ۳۱ 
ش��رکت بیم��ه خصوصی و ی��ک بیمه دولتی 
داری��م و ح��دود ۱4۰ هزار نفر در صنعت بیمه 
در حال فعالیت هستند. وی در خصوص روند 
خصوص��ی س��ازی در صنع��ت بیمه گفت: در 
ی��ک دوره ای همه صنع��ت بیمه ۱۰۰ درصد 
دولت��ی ب��ود اما االن فقط بیم��ه ایران دولتی 
است و سهم آن از بازار بیمه ۳۰ درصد است 
و ۷۰ درص��د آن در اختی��ار بخ��ش خصوصی 
است. البته در دو شرکت بیمه ای هنوز دولت 
س��هم دارد که بنا به دس��تور وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی تا پایان سال واگذاری آنها 

انجام می شود.
دکتر همتی در پاسخ به عملکرد صنعت بیمه 
در ح��وزه درم��ان گفت: درم��ان پایه بر عهده 
بیمه ه��ای بازرگانی نیس��ت و مربوط به بیمه 
س��المت و تأمی��ن اجتماع��ی اس��ت. درمان 
تکمیلی بر عهده ماس��ت که ما س��ال گذشته 
حدود 6 هزار میلیارد تومان خسارت در حوزه 
بیمه درمان تکمیلی پرداخت کردیم. به عنوان 
نمون��ه می ت��وان از ارائه خدمات بیمه ایران به 
جانبازان عزیز یاد کرد که بدون دریافت حق 
بیم��ه و طل��ب ح��دود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از 
بنیاد ش��هید، همین میزان را به عنوان هزینه 
درمانی پرداخت کرده است. وی خاطر نشان 
کرد: در ده ماهه اول س��ال 4۸ میلیون فقره 
خس��ارت پرداخت کردیم و مطمئنًا وجود چند 

ناراضی طبیعی اس��ت. دکتر همتی با اش��اره 
ب��ه پرداخ��ت یک ه��زار و ۵۰ میلیارد تومان 
ع��وارض به س��ازمان های مختلف از بودجه 
صنعت بیمه در س��ال گذش��ته گفت: اگر این 
بودجه درون خود صنعت بیمه استفاده می شد 
طبیعتًا باعث افزایش مطلوبیت صنعت بیمه در 
پرداخت خسارت ها می شد. وی افزود: صنعت 
بیمه محدودیت ورودی دارد و خروجی بعضی 
از بیمه ها مثل بیمه ش��خص ثالث دس��ت قوه 
قضاییه اس��ت که نرخ دیه را افزایش می دهد 
و م��ا ناچارا متناس��ب ب��ا آن باید حق بیمه رو 
اعالم کنیم طبیعتًا دارندگان خودروهای ارزان 

قیمت، ناراضی می شوند.
رئی��س ش��ورایعالی بیمه در خصوص نظارت 
مؤث��ر ب��ر ش��رکت های بیمه گف��ت: اجرای 
حاکمیت ش��رکتی، گامی مؤث��ر در بازنگری 
نظ��ارت بیم��ه مرکزی بر ش��رکت های بیمه 
ب��ود ک��ه از بخش های متع��ددی چون تأیید 
صالحیت مدیران کلیدی ش��رکت های بیمه، 
مدیریت ریس��ک، بررسی صورت های مالی، 
کنت��رل توانگ��ری مالی ش��رکت های بیمه، 
حمای��ت از حقوق س��هامداران و.  ...تش��کیل 
ش��ده اس��ت. وی در پاس��خ به این س��ؤال که 
بیم��ه مرک��زی در حمای��ت از تولی��د داخلی 
چ��ه اقداماتی انجام داده اس��ت، گفت: بیمه، 
ریس��ک هایی که قابلیت بیمه ش��دن را دارد 
می پذی��رد و بیمه های متنوعی برای صاحبان 
حرف و مش��اغل ارائ��ه می دهد. دکتر همتی 
درخص��وص اقدامات بیم��ه مرکزی در حوزه 
فرهنگس��ازی گف��ت: فرهنگس��ازی جزئی 
از وظای��ف اصل��ی بیم��ه مرکزی اس��ت و در 
همین راس��تا با انتش��ار مجموعه کتب بیمه 
ب��رای کودکان، درج مطالب بیمه ای در کتب 
درسی دانش آموزان و مشارکت در برنامه های 
تلویزیونی و رادیویی بخشی از اقدامات ما بوده 
اس��ت. وی افزود: رابطه منطقی میان رش��د 
درآمد و ضریب نفوذ بیمه است. ما کار عرضه 
را به خوبی انجام داده ایم اما باید شرایط برای 
تقاضا نیز فراهم شود و سعی داریم قیمت تمام 
شده خدمات بیمه ای را کاهش دهیم تا مردم 
به راحتی بتوانند این خدمات را خریداری کنند. 
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: تعداد 
ش��رکت های بیمه در کش��ور ما زیاد نیست اما 
افزایش آنها نیز منوط به ارائه طرح های جدید 
است. در بخش بیمه های عمر نیز ارائه مجوز 
را منوط به ایجاد شرکتهای تخصصی در این 
حوزه قرار داده ایم و دومین شرکت بیمه عمر 

تخصصی نیز در راه است.

رئيس کل بيمه مرکزی:

بیمه های عمر، منابع ارزشمندی برای بازار سرمایه هستند

مدیرکل امور فنی بیمه ش��دگان سازمان 
تأمین اجتماعی با بیان اینکه بیمه بیکاری 
یکی از تعهدات این سازمان در قبال بیمه 
ش��دگان اس��ت، گفت: تم��ام افرادی که 
حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه در 
زمان اشتغال داشته باشند و مشمول قانون 
کار هس��تند و غیرارادی بیکار شده باشند 

می توانند از این مقرری اس��تفاده کنند. به گزارش اقتصاد 
آنالین، منصور آتش��ی اظه��ار کرد: برای دریافت مقرری 
بیمه بیکاری هر دو شرط فوق الزامی است. مدیرکل امور 
فنی بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین اجتماعی در خصوص 
مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری گفت: مدت زمان 
دریافت این مقرری به س��ابقه بیمه پردازی فرد بس��تگی 
دارد و هر میزان س��ابقه پرداخت حق بیمه بیش��تر باش��د 
م��دت اس��تحقاق دریافت مقرری بیم��ه بیکاری افزایش 
می یاب��د. آتش��ی با بیان اینکه حداق��ل 6 ماه وحداکثر ۵۰ 
ماه مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری است، افزود: 
اگر فرد بین 6 تا ۲4 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته و 
مجرد باشد، 6 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کند و 
درصورتی که با همین سابقه متأهل باشد حداکثر ۱۲ ماه 
از این مقرری استفاده می کند. وی اضافه کرد: درصورتی 

که سابقه پرداخت حق بیمه ۲۵ ماه تا ۱۰ 
س��ال و مجرد باش��د ۱۲ ماه و در صورتی 
که متأهل باشد ۱۸ ماه مستحق دریافت 

بیمه بیکاری است.
مدیرکل امور فنی بیمه ش��دگان سازمان 
تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای سابقه 
پرداخت حق بیمه ۱۰ تا ۱۵ سال و مجرد، 
۱۸ ماه مقرری بیمه بیکاری تعریف شده است، گفت: برای 
متاهالن با همین مدت س��ابقه پرداخت حق بیمه ۲6 ماه 
برای دریافت این مقرری مش��خص ش��ده اس��ت. آتشی 
اظهارکرد: در صورتی که بیمه ش��ده میان ۱۵ تا ۲۰ س��ال 
سابقه حق بیمه داشته باشد و غیر ارادی بیکار شود برای 
مجردها ۲6 ماه و متأهل ها ۳6 ماه مدت دریافت مقرری 
بیمه بیکاری تعیین شده است. وی ادامه داد: بیمه شدگان 
بیکار که دارای ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه به باال و 
مجرد باشند ۳6 ماه و با همین سابقه و متأهل ۵۰ ماه از این 
مقرری می توانند استفاده کنند. آتشی گفت: چنانچه بیمه 
ش��ده بیکار باالی ۵۵ س��ال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت 
حق بیمه داشته باشد، بدون لحاظ به این ترتیبات مذکور، 
تا رسیدن به سن بازنشستگی که 6۰ سال است می تواند 

از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شود. 

وزیر بهداش��ت با اش��اره ب��ه خالء وجود 
س��ازمان رفاه اجتماعی در کش��ور و لزوم 
ارای��ه تعری��ف دقیقی از فقر و  فقیر جهت 
حمایت ه��ای عادالن��ه بیمه ای و درمانی 
از آنه��ا، در عی��ن حال بر لزوم قرار گرفتن 
س��ازمان بیمه س��المت در جایگاه واقعی 
خ��ود تاکید کرد. دکتر سیدحس��ن قاضی 

زاده هاش��می درباره س��ازمان بیمه س��المت و اقدامات 
در جه��ت رف��ع چالش های این س��ازمان بیمه گر در حوزه 
س��المت گف��ت: باید ت��الش کنیم که بیمه س��المت به 
جای��گاه واقع��ی خود بازگ��ردد و قاعدتا این موضوع زمان 
خواهد برد. به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، وی 
افزود: اولین کاری که این سازمان بیمه گر باید در سرلوحه 
برنامه هایش قرار دهد این اس��ت که تصدی گری نکند و 
بتواند ش��رکت هایی که دارد را س��ریعا و البته با س��از و کار 

قانونی و صرفه و صالح، واگذار کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: عالوه بر آن، مجموعه سازمان بیمه 
سالمت باید فنی شود. متاسفانه االن سازمان بیمه سالمت 
هم بیش��تر یک دس��تگاه رس��یدگی به اسناد است تا اینکه 
بیمه باش��د. باید مجموعه مدیران و مس��ووالن آن از نظر 
دانش و مهارت، سواد و مهارت بیمه ای داشته باشند؛ این 

سازمان اکنون هم از این نیروها برخوردار 
است اما باید تقویت شود. وی در پاسخ به 
این س��وال که منطقی اس��ت از حدود 4۰ 
میلیون بیمه شده این سازمان بیش از ۳۲ 
میلیون نفر به صورت رایگان بیمه باشند؟ 
گفت: فکر می کنم پاسِخ این سوال در بیمه 
نیست؛ آنجایی است که ما سازمانی برای 
رفاه اجتماعی نداریم. متاس��فانه هنوز در کش��ور نمی دانیم 
دقیقا تعریف فقر چیست و فقیر کیست، به چه کسی باید 
صد در صد کمک کرد و به چه کسی ۵۰ و به دیگری ۸۰ 
درصد. به عبارتی کس��ی که وس��عش به اداره زندگی اش 
نمی رس��د، کیس��ت؟ تا این افراد شناسه دار شوند و بتوان از 
آن ها حمایت کرد. بر همین اس��اس بدون قاعده از همه 
حمایت می کنیم و توانگرانی هم که نباید بهره مند شوند، 
اما تحت این حمایت ها قرار می گیرند. طبیعی اس��ت که 
این عادالنه نیست و در حمایت بیمه ای مان هم به عده ای 
که واقعا ندار و فقیرند و باید کمک بیش��تری ش��وند، ظلم 
می ش��ود؛ چراکه منابع مان ضعیف اس��ت. وزیر بهداش��ت 
در پای��ان گف��ت: موضوع مالی��ات دردناک تر از قضیه رفاه 
اجتماعی است و در آن هم متاسفانه می بینیم که خطا زیاد 

و بی عدالتی فراوان است و باید اصالح شود.

»بیمهسالمت«شرکتهایشراواگذارکندسوابقوشرایطالزمبرایدریافتبیمهبیکاری

بیمه هــای عمــر ویژگی هــای مهمی 
دارنــد، دارای منابــع بلنــد مــدت 
هستند و برای تقویت بازار سرمایه 
گزینــه خوبــی هســتند، بیمه ها با 
منابع بلنــد مدت می توانند تعمیق 
بازار ســرمایه از طریق بازار اولیه 

مؤثر باشند


