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خبر
بیمه سینا حامی بیمهای مناطق
محروم تحت پوشش بنیاد علوی شد

قرارداد پوشش بیمهای از مناطق محروم تحت
پوشش بنیاد علوی با حضور مدیرعامل این بنیاد
و مدیرعامل بیمه سینا به امضاء رسید.
رضا جعفری در آغاز این مراسم با اشاره به
منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص
خدمت به محرومین بیان کرد :ایشان در
مقاطع مختلف تاکید فرمودهاند که «همه باید
تالش کنند که محرومان را از محرومیّت بیرون
بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است ،به
محرومان کمک کنند ».بنابراین ما به عنوان یک
نهاد انقالبی وظیفه داریم بیش از سایرین به این
منویات ،جامه عمل بپوشانیم.
وی ادامه داد :مهندس فتاح ،ریاست محترم

بنیاد مستصعفان انقالب اسالمی نیز در جلسات

مختلف بر حمایتهای بیمهای از مناطق محروم
توصیه و تأکید کردهاند که بر همین اساس ،پس

از برگزاری جلسات متعدد دوجانبه و تعامل

مدیران و کارشناسان بیمه سینا و بنیاد علوی،
بسته حمایتی بیمهای مناسبی تهیه شده که
امروز در قالب دو قرارداد به امضاء میرسد.

وی با بیان اینکه این قرارداد ،نقطه عطفی در

انجام رسالتهای اجتماعی بیمه سینا به عنوان
یکی از شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان

خواهد بود ،افزود :بیمه سینا در کنار فعالیت
اقتصادی و تجاری که در بازار بیمه کشور دارد،

خود را به اهداف اساسی بنیاد که همان حمایت

از اقشار آسیبپذیر جامعه است ،متعهد
میداند.

مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به ابعاد اجتماعی

بیمه گفت :بیمه کارکردهای مختلف و متنوعی
دارد اما در ب ُعد اجتماعی میتواند مانع از بروز
ناهنجاری در سطح جامعه شود و بسیاری از

معضالت را کاهش میدهد.

جعفری با تشریح برخی ویژگیها و جزئیات

طرح بیمه اقشار محروم بیان داشت :در فاز اول

این قراردادها ،حدود  200هزار نفر با حق بیمه
اندک ،تحت پوشش خدمات بیمه درمان و عمر

و حوادث قرار میگیرند و در فازهای بعدی این

خدمات به سایر بخشها خواهد یافت.

به گفته وی ،بیمه سینا به دنبال نفع مالی
از این قرارداد نیست و صرفا ً با دید حمایتی و

مسئولیت اجتماعی وارد این اقدام خداپسندانه

شده تا بتواند سهمی در تحقق اهداف عالیه بنیاد

داشته باشد.

در ادامه این مراسم ،وحید خاوهای مدیرعامل

بنیاد علوی با بیان اینکه ماموریت اصلی این
بنیاد ،توانمندسازی محرومین است ،ادامه داد:
ما نگاه امدادی و رسیدگی موردی به محرومین در

این مجموعه نداریم بلکه به دنبال توانمندسازی
و مشارکت دادن محرومان در کارهای مولد

هستیم و فعالیتهایی که در این زمینه انجام
میشود برگرفته از فرمان مقام معظم رهبری و
تاکیدات ایشان در این زمینه است.

وی ضمن توضیح در خصوص ظرفیتهای

موجود در نقاط هدف بنیاد علوی در سراسر

به گزارش خبرآنالین ،وحید شقاقی ،کارشناس
اقتصادی ،در نشست تخصصی که با موضوع «اولین
بودجه دولت رئیسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟»
برگزار شد؛ گفت :طبق اطالعی که بنده از الیحه دولت
دارم ،ما در سال آینده هرقدر هم بحث مذاکرات و
تحریمها را کنار بگذاریم ،اقتصاد ایران به نحوی به
آن وابسته است و امکان جداسازی این موضوع وجود
ندارد .آبان سال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا
است و از هم اکنون جمهوری خواهان نسبت به
مذاکرات موضع دارند .تا مذاکرات به سرانجام برسد،
دوباره شاهد شیطنت کنگره و سنا خواهیم بود .چون
احتماال سنا و کنگره دست جمهوری خواهان می افتد
که شوکی به اقتصاد ایران از لحاظ انتظارات تورمی و
صادرات نفت ایجاد می کند.
وی در ادامه افزود :دولت مجبور است بودجه دالری
را سال آینده کمرنگ کند و به سمت فروش اموال مازاد
و مولدسازی داراییهای دولت و سایر مسائل از جمله
واگذاریهای شرکتهای دولتی و اخذ مالیات برود.
شقاقی در ادامه افزود :کار دولت سیزدهم از حیث
فروش اموال دوبتی سخت خواهد شد چراکه ما تجربه
ناخوشایندی را در حوزه واگذاری بنگاههای دولتی شاهد
بودیم و این تجربه ناخوشایند در حالی پیش آمد که
ما هیئت واگذاری را داشتیم و سیاستهای کلی اصل
 ۴۴از سوی رهبری ابالغ شده بود .قانون اصل  ۴۴سال
 ۸۸از سوی مجلس جمهوری اسالمی ابالغ شده بود،
هیئت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری،
روسای سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان حضور
داشتند ولی شاهد بودیم در برخی واگذاریها حرف و
حدیثهای زیادی ایجاد شد.
وی در ادامه افزود :در شرکتهای سرمایهگذاری
استانی با بخش خصوصی مذاکره کردیم ،متوجه شدیم
بخش خصوصی دیگر حاضر به پذیرش ریسک معامله
با دولت نیست؛ حکمرانی دولتیها نتوانسته است
اعتماد را جلب کند.

برای مولدسازی به قانون نیاز داریم
شقاقی در ادامه گفت :از سالهای  ۷۷به بعد ما
مدام در حوزه افزایش ریسک مبادالت و معامالت
بخش خصوصی با دولت و واگذاریها شاهد حرف و
حدیث بودیم و اعتماد بخش خصوصی کاهش یافته
و وارد مذاکره با دولت برای خرید اموال مازاد نمیشود
و وقتی اعتماد سلب میشود کار سختی است آن را
برگردانیم .از این لحاظ بنده نسبت به فروش اموال مازاد
خیلی امیدوار نیستم و هنوز دستگاهها در اعالم این
اموال به وزارت اقتصاد مقاومت میکنند با این حال
حتی اگر اموال اعالم شود در فروش اموال دولت کار
سختی را دارد .درباره اصل  ۴۴هم ما شاهد این مسئله
هستیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت :در بحث
مولدسازی داراییهای دولت هم نیاز به قانون مترقی
زیادی داریم که فعال در اختیارمان نیست .فروش
اموال هم نیاز به الزامات قانونی دارد و به این راحتی
درآمدی از این طریق نصیب دولت نمیشود .دولت در
خوشبینانه ترین حالت بین  ۱۵تا  ۲۰هزار میلیارد تومان
از فروش اموال نصیب ببرد.
شقاقی در ادامه افزود :کسب درآمد با فروش
اموال مازاد و مولدسازی داراییهای دولت ،سناریوی
خوشبینانه با احتمال تحقق بسیار اندکی است؛ در
حوزه درآمدهای مالیاتی نیز برخی مسائل حل نشده
است ،ما گردش مالی افراد را نتوانستیم کنترل کنیم و
تمام پایههای مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد و

یک کارشناس اقتصادی گفت :در  ۳ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه های جبران استهالک از رشد سرمایهگذاریها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال
استهالکهستند.

یشهری:
شقاق 
ما توان جراحی
در تیم اقتصادی
دولت و در
کشور و حتی
در دانشگاهها
را نداریم؛ در
 ۲۰سال اخیر
همهجراحیها
شکست خورده
است
عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت و یا هر پایه مالیاتی
جدید که دولت میخواهد به سمت آن بروند ،نیاز
به اطالعات شفاف دارد و ما به این راحتی نمیتوانیم
سیستم بانکی را الزام کنیم اسناد گردش مالی افراد را
کنترل کند و بتوانیم مالیات را ردیابی کنیم و در نتیجه

به این راحتی پایههای جدید مالیاتی جواب نمیدهد.
وی در ادامه افزود :از این منظر در حوزه نظام مالیاتی
هم کار بسیار سخت است مگر اینکه یک دگرگونی
اساسی در بدنه مدیریتی کشور رخ دهد و حاضر
به تن دادن به شفافیت یشوند تا نظام مالیاتی ارتقا
یابد .این نظام مالیاتی کامال ناعادالنه رفتار میکند و
بسیار غیرشفاف است و بسیاری از پایههای مالیاتی
وجود ندارد و شفافیت هم حاکم نیست .شاید در سال
آینده در حالت خیلی خوشبینانه بیش از  ۴۰۰تا ۵۰۰
هزار میلیارد تومان نتوانیم درآمد مالیاتی کسب کنیم
و کارشناسان نیز بر این باورند که در حالت تحریم ما
در خوشبینانهترین حالت نمیتوانیم بیش از  ۴۵۰هزار
میلیارد تومان مالیات ستانی کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه
اوراق هم در مقطع فعلی مسئله خاصی در کشور
شده است؛ گفت :ما داریم اوراق را برای پوشش
هزینههای جاری منتشر میکنیم شبیه این است که
من و خانوادهام میخواهیم تفریح کنیم و رستوران
برویم بعد پول نداریم و میرویم پول قرض میگیریم
و این قرض اصل و فرع دارد؛ ما در حال حاضر برای
پوشش هزینههای جاری داریم اوراق منتشر میکنیم
که خطای راهبردی است و به آن عادت کردهایم .دولت
تالش میکند مبالغی بین  ۷تا  ۱۰هزار میلیارد تومان در
مقاطع مختلف اوراق منتشر کند و طبیعتا برای سال
آینده این فروش سختتر میشود.
وی در ادامه افزود :از سال  ۱۳۸۰تاکنون ما شنونده
اقدام برای بودجهریزی عملیاتی بودیم که دولتها در
این مسیر از آن زمان تاکنون پیشرفتی نداشتهاند و برای
سال آینده هم امکان تغییر نظام بودجهریزی سنتی به
عملیاتی نیست چراکه دیگر فرصتی نیست و از این

مدیرعامل بیمه رازی در برنامه زنده شبکه دوم سیما مطرح کرد

میتوانیم از ظرفیت بیمهای برای ارتقای زندگی
اقشار هدف استفاده کنیم.

مدیرعامل بنیاد علوی ورود صنعت بیمه به

موضوع محرومیتزدایی را اقدامی نو و درخور
تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای

این قراردادها ،روند پیشرفت و آبادانی مناطق

محروم به پایداری مناسب دست یابد.

خاوهای با تقدیر از پیگیری مجدانه و مستمر

و بینش حاکم بر این مجموعه با مسئولیت

اجتماعی عجین است .

وی خاطرنشان کرد :با افزایش تعامل این دو

نهاد و تشکیل جلسات مشترک ،محصوالت
بیمهای جدیدی متناسب با اهداف بنیاد پدید

میآید و قطعا ثمرات خوبی به همراه خواهد

داشت.

پیام مدیرعامل بیمه سرمد
به مناسبت روز بیمه

برنامه دولت برای کسب درآمد در سال آینده چیست؟

این حوزه پیگیری میکند و با کمک بیمه سینا

گفت :این مسئله نشان میدهد که روحیه

اخبار

هشدار یک کارشناس نسبت به وقوع رویدادی بیسابقه در کشور

کشور گفت :بنیاد علوی اقدامات متنوعی را در

مدیرعامل بیمه سینا برای انعقاد این قرارداد
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مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه اقدامات تاثیرگذاری در صنعت
بیمه انجام شده است ،گفت :رشد و توسعه صنعت بیمه در کشور
به رشد و توسعه اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
علی جباری ،مدیرعامل بیمه رازی که به مناسبت روز بیمه (۱۳
آذر) در برنامه زنده شبکه دوم سیما حضور داشت ،گفت :صنعت
بیمه خانواده بزرگی دارد اما جامعه آنچنان آشنایی نسبت به
بیمههای بازرگانی ندارند و این در حالیست که صنعت بیمه در
سطح جهانی سهم قابل توحهی از اقتصاد را از آن خود کرده است.

منظر دولت باید یک ریاضت هزینهای را در پیشگیر
که مقاومت سنگینی میطلبد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نمی دانیم
درون سازمان برنامه و بودجه چه خبر است؛ گفت:
اصوال ما نباید بیش از هزار هزار میلیارد تومان درآمد

داشته باشیم و روی نفت هم نمیشود حساب باز کرد
و پیشنهاد من این بود که بودجه ریالی را از دالری جدا
کنند .دولت گفته است که حقوق و دستمزد را بیش
از  ۱۰درصد افزایش نمیدهد ولی با این هزینه هم باید
حدود هزار و  ۳۰۰تا هزار و  ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای
بودجه عمومی دولت در نظر بگیرید که بیش از  ۴۰۰تا
 ۵۰۰هزار میلیارد تومان دوباره دولت براس سال آینده
کسری بودجه خواهد داشت.
شقاقی گفت :بنده شنیدهام که دولت میخواهد
برخی از بنگاهها از جمله هولدینگ خلیج فارس را واگذار
کند که شاید دولت بتواند بخشی از کسری بودجهاش
را تامین کند.
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان
فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس است یا خیر؛
گفت :بازار سرمایه بسیار وضعیت بدی دارد .پولهایی
که قبال در بازار سرمایه بود ،االن به سراغ رمزارزها رفته
است .اگر سازمان خصوصی سازی دنبال واگذاری
بنگاهها باشد ،خریدارش مردم نیستند .واگذاری در
قالب واگذاری به نهاد ه است یا دوباره شبه دولتیها
را شاهدیم که پشت صحنه بنگاهها را میخرند و مردم
خریدار این بنگاهها نیستند.
وی در ادامه افزود :دولت مجبور است که با نهادها
وارد مذاکره شود و بخشی از بنگاههای بزرگ را به بخش
غیردولتی واگذار کند؛ در سیاستهای کلی اصل ۴۴
هم مانع نشده است که نهادهای عمومی غیردولتی
نتوانند خریداری کنند.
توان جراحی اقتصاد را نداریم
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در
وضعیت فعلی چه کسی پول خود را برای خرید
داراییهای دولتی صرف میکند؛ گفت :وضعیت فعلی

انباشت  ۵دهه عدم عقالنیت است؛ نظام اداری بزرگی
داریم که همه اجزای این نظام بخشی نگر هستند و در
گروه  ۵۰۰نفر هیئت علمی دانشگاهها فقط از افزایش
حقوق استادان صحبت میشود .فروش اموال دولت
محقق نشده و دولت پولی به دانشگاهها نداده و ۶-۵
ماه است تنها موضوع استادان ،عدم افزایش حقوقها
است و استادان دانشگاه که جامعه نخبهگانی هستند
و تا حدودی فیش حقوقی باالتری نسبت به کارمندان
دارند ،تنها دغدغهشان افزایش حقوقها است.
وی در ادامه افزود :بنده میپذیرم که در سال آینده
درآمد دولت از  ۹۰۰تا  ۱۰۰۰هزار میلیارد بیشتر نشود.
یعنی  ۵۰۰هزار میلیارد تومان کسری داریم؛ دهه ۱۴۰۰
شرایطی است که ابرمشکالت ما بدون جراحی امکان
رفع ندارند صندوق های بازنشستگی هر سال دچار
ناترازیهای شدیدتری خواهد شد و در حال حاضر
متولدان دهه  ۵۰و  ۶۰خورشیدی اگر به بازنشستگی
برسند نیمی از بودجه دولت باید صرف صندوقهای
بازنشستگیشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت :ما توان
جراحی در تیم اقتصادی دولت و در کشور و حتی در
دانشگاهها را نداریم؛ در  ۲۰سال اخیر همه جراحیها
شکست خورده است ۵۰ .سال انباشت عدم عقالنیت
خود را در شرایط کنونی نشان میدهد وقتی مسکن
نفت نباشد ،همه مشکالت آشکار و عیان میشود و
نمودهای آن را در تورم و رشد اقتصادی صفر درصدی
دهه  ۹۰میبینیم و گفتنی است که در  ۳ساله اخیر
برای اولین بار رشد هزینههای جبران استهالک از رشد
سرمایهگذاریها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال
استهالکهستند.
وی در آخر گفت :برای حفظ ناترازیهای کشور
حداقل  ۴۰۰میلیارد دالر نیاز داریم؛ در حوزه آب،
انرژی ،صندوقهای بازنشستگیها و غیره نیاز به این
پول داریم .شرایط پیچیده است و نیاز به تصمیمات
سخت دارد .نمیدانم در کشور ما توان این جراحیها
را داریم یا خیر.

سهم تولید ناخالص داخلی است که این رقم در میانگین جهانی
حدود  ۷درصد است و این موضوع نشان از آن دارد که ضریب نفوذ
بیمه در کشور منطقی و قابل توجه نیست.
او افزود :در یک زمانی بازار کامال دولتی بود و در پی ورود
شرکتهای خصوصی بازار انحصاری و نرخ دهی دستوری به بازار
رقابتی تغییر کرد و با ایجاد این فضا نرخ بیمه نامهها بسیار پایین

غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در سیزدهمین نمایشگاه معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه
و خصوصیسازی (اینوکس  )۲۰۲۱توانست بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب
کند.
عالوه بر دستاوردها ،عملکرد و معرفی خدمات نوین بانکداری در هشتمین
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی ،خدمات جدید بانک
گردشگری رونمایی شد.
در فضای  ۳۰۰متر مربعی نمایشگاه ،هلدینگهای گروه مالی گردشگری شامل
نگین ،ماهان و سمگا و بخشهای مختلف بانک گردشگری در مدت چهار روز برپایی
نمایشگاه جدیدترین دستاوردها و خدمات خود را به عالقه مندان و سرمایه گذاران
معرفی کردند.
در غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری ،مسئوالن هلدینگهای مربوطه
در حوزههای مختلف از جمله گردشگری ،صنعتی و معدنی ،بورس شرکت داشتند
و عالوه بر آن مدیران واحدهای بازاریابی ،شبکه مجازی ،بانکداری نوین و  ...بانک
گردشگری به سواالت مشتریان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه پاسخ دادند.
در مدت چهار روز برپایی نمایشگاه ،مسئوالن و مدیرانی از مناطق مختلف به
ویژه از استان هرمزگان و منطقه آزاد کیش از غرفه گروه مالی گردشگری و بانک
گردشگری دیدن کردند و از نزدیک با دستاوردها ،خدمات و فعالیتهای گروه و
بانک آشنا شدند.
عالوه بر حضور سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه
اقتصادی کشور در غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری که روز نخست
نمایشگاه همزمان با افتتاحیه انجام شد ،مدیرانی از استان های هرمزگان و بوشهر
در غرفه حضور یافتند و با مسئوالن گروه و بانک پیرامون همکاریهای دوجانبه به
تبادل نظر پرداختند.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان و مدیرکل اقتصاد و دارایی این استان با حضور
در غرفه گروه مالی گردشگری از نزدیک با فعالیت های شرکت گروه سرمايهگذاری

بیمه تعاون با هدف توسعه و ترویج اندیشه
بیمه ای ،در بیست و هشتمین همایش ملی
بیمه و توسعه حامی برگزیدگان چهره ماندگار و
کتاب منتخب شد.
در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و

توسعه که همزمان با روز بیمه برگزار میشود،
یونس مظلومی ،مدیرعامل ،محمدصالح
چیتگران ،عضو هیئت مدیره ،محمد باباکردی،

سرپرست معاونت فنی و همچنین جمعی از
مدیران ارشد شرکت بیمه تعاون با هدف توسعه
و ترویج دانش بیمه ای و گرامیداشت روز بیمه

حضور پیدا کردند.

اقتصادی رئیس جمهوری؛ سید احسان
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ غالمرضا

است و به اشتباه مردم بیمه را گران میدانند.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به اینکه شبکه نمایندگی پرتالشی
در سطح کشور وجود دارد ،گفت :برای توسعه فرهنگ بیمه باید
در جامعه فرهنگ سازی قابل توجهی صورت گیرد و با وجود آنکه
مزیتهای بسیاری در بیمههای موتورسیکلت وجود دارد حدود ۸۰
درصد وسایل موتوری دارای بیمه شخص ثالث نیست.
او خاطرنشان کرد :بیمه با حق بیمه اندک دارای مزایای بسیاری
است و از ایجاد آسیبهای اجتماعی جلوگیری خواهد کرد ،که در
این زمینه باید تبلیغ و فرهنگ سازی صورت گیرد.
مدیرعامل بیمه رازی سهم بیمههای زندگی را صنعت بسیار اندک
دانست و تاکید کرد :بیمههای زندگی آیندهنگری و رفاه افراد را هدف
قرار گرفته و این نوع بیمهنامه شرایط اقتصادی آینده افراد را تضمین
میکند و باید به عنوان یک نیاز به بیمهنامه های زندگی نگریست.
جباری در انتها بیان کرد :صنعت بیمه در کشور اقدامات قابل
توجهی انجام داده است و جامعه باید با صنعت بیمه همراه شود
زیرا صنعت بیمه از ورود ضرر و زیانهای اقتصادی و اجتماعی
جلوگیریمیکند.

استقبال سرمایهگذاران و عالقهمندان از غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در نمایشگاه اینوکس  2021کیش
ميراث فرهنگی و گردشگری ايران (سمگا) آشنا شدند و خواستار بهرهمندی از تجارب
سمگا برای توسعه گردشگری در این استان شدند.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت که گروه مالی گردشگری به ویژه سمگا
تجارب مفید و ارزنده ای در ساخت هتل ،ایجاد مراکز اقامتی ،گردشگری ،تفریحی و
توریستی دارد و ما مایل هستیم از تجارب سمگا برای رونق گردشگری به ویژه احداث
هتل و دیگر امکانات توریستی در جزیره هرمز و تبدیل این جزیره به هاب گردشگری
استفاده کنیم .رئیس گروه توسعه سواحل مکران ،معاون سازمان منطقه آزاد انزلی،
مشاور مدیرعامل منطقه آزاد قشم و همچنین سرمایه گذاری از بوشهر برای اخذ برند
هتل بوشهر برخی دیگر از جمله بازدیدکنندگان از غرفه گروه مالی گردشگری و سمگا
بودند .همچنین شماری از هتلداران و سرمایه گذاران با مراجعه به بخش سمگا در
غرفه گروه مالی گردشگری ،برای ساخت هتل ،تکمیل و راه اندازی مراکز اقامتی و
برندینگ هتل و برخی نیز به منظور مشارکت سمگا برای احداث هتل حضور یافتند
و خواستار همکاری شدند.
مسئوالن غرفه سمگا در مدت برپایی این نمایشگاه در چهار موضوع سرمایهگذاری،
شرکتها و پروژهها ،معرفی سه برند هتلی رکسان ،رمیس و کاروانیکا و همچنین
خدمات باشگاه مشتریان سمگا برای سهامداران را برای عالقه مندان تشریح کردند.
معرفی عملکرد و دستاوردهای شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان نیز از
دیگر بخش های جذاب نمایشگاه برای سرمایهگذاران و عالقهمندان بود .در این
بخش دو پروژه سرزمین ایرانیان (آیلند) و پرستیژلند به سرمایه گذاران معرفی و اعالم
شد که رویکرد این هلدینگ جذب همکاری است .همکاریها در بخش پارک علم و
فناوری ،شرکتهای دانش بنیان ،مشارکت در کاربری های اقامتی و  ...به سرمایه
گذاران اعالم شد.
از دیگر بخشهای جذاب نمایشگاه اینوکس  2021کیش ،میتوان به رونمایی از
نسخه جدید اپلیکیشن گردشپی بانک گردشگری اشاره کرد که امکانات جدیدی
برای دارندگان کارت هواداری پرسپولیس دارد که شامل بهبود عملکرد سیستم،
ارتقاء امنیت ،تغییر رابط کاربری ،پشتیبانی از  ،Dark Modeصدور آنالین کارت

بیمه تعاون ،حامی توسعه اندیشه
بیمه

در این مراسم که محسن رضایی ،معاون

رشد اقتصاد ملی در گرو رشد صنعت بیمه
وی ادامه داد :یکی از ارکان مهم رشد صنعت در جهان ،رشد و
توسعه صنعت بیمه است و ایران از این قاعده مستثنی نیست و
رشد صنعت بیمه عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به اینکه شاید سهم بیمه در ایران
اندک است اما خدمات قابل توجهی به جامعه ،صنایع و حاکمیت
داشته است ،یادآور شد :محصول صنعت بیمه ایجاد امنیت و
آرامش خاطر است و برای رشد و توسعه صنعت بیمه نیاز به قوانین
توسعه دهنده این صنعت دارد و به دلیل آنکه بیمه شخص ثالث
اجباری است ،این بیمه نامه سهم قابل توجهی از پرتفوی صنعت
بیمه را با وجود ضررده بودن از آن خود کرده است.
جباری بیان کرد :حق بیمه تولیدی صنعت بیمه  ۲.۵درصد از

یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد ،در
پیامی فرا رسیدن  13آذر «روز بیمه» را به همه
فعاالن صنعت بیمه تبریک گفت.
متن پیام رشنوادی به شرح زیر است:
همکاران گرامی ،فعاالن ارجمند صنعت بیمه
کشور
باالترین سطح بیمهگری و مهمترین ماموریت
ما بیمهگران ،هدیه دادن آرامش به بیمهگذارانی
است که برای روزهای سخت و اتفاقات ناگوار به
ما تکیه کردهاند و ما را به عنوان تکیهگاه مطئمنی
برای خود انتخاب کردهاند.
امروز صنعت بیمه کشور ،بیش از هر زمان
دیگری نیازمند حرکت به سوی بنگاهداری نوین
و بیمهداری نوین است ،تا آیندهای روشنتر و
قابل اتکاتر را برای این صنعت و برای تمام مردم
سرزمینمان ترسیم کند.
رسیدن به این موفقیت بزرگ و سربلند بیرون
آمدن از ماموریت مهم و البته فائق آمدن بر
مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم میکنیم،
بیش از هر چیز نیازمند حضور و مشارکت
همدالنه همه ما و تمامی نیروهای متخصص
و باتجربه صنعت است .باید در کنار یکدیگر
برای ارتقای سطح خدمات به مردم بایستیم و
با همافزایی ،موفقیتهای بزرگتری را رقم بزنیم.
فرا رسیدن  13آذر« ،روز بیمه» را به شما
همکاران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و
امیدوارم همه در کنار هم روزهایی پر از موفقیت
و سربلندی را تجربه کنیم.

هدیه و ارسال به سراسر کشور ،مشاهده موجودی کارت متصل به شبکه شتاب و
سامانه مدیریت چک صیادی اشاره کرد .برگزاری دو همایش و پنل تخصصی از
دیگر برنامههایی بود که از سوی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در حاشیه
برگزاری نمایشگاه اینوکس  2021کیش انجام شد.
برگزاری همایشهای بازار سرمایه و فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه بستههای
سرمایه گذاری توسط بانک گردشگری با حضور مدیران ارشد گروه مالی گردشگری و
بانک گردشگری به صورت جداگانه در روزهای  9و  10آذر ماه در مرکز همایشهای
بینالمللی جزیره کیش برگزار شد.
در این همایشها که شماری از سرمایه گذاران و مدیران شرکتهای بورسی
حضور داشتند ،مدیران ارشد بانک گردشگری ،بستههای سرمایهگذاری توسط بانک
گردشگری را برای مالکان واحدهای تجاری کیش تشریح کردند و مدیران ابزارهای
نوین مالی بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری به بیان معرفی پروژههای گروه و
بانک برای سرمایه گذاران پرداختند.
مدیران مربوطه اعالم کردند برخی از پروژههایی که توسط گروه مالی گردشگری
با مشارکت بانک گردشگری انجام شده ،به بهرهبرداری رسیده و بقیه نیز در آینده
نزدیک یکی پس از دیگری افتتاح و به بهرهبرداری خواهند رسید .با بهرهبرداری از این
سرمایهگذاریها اشتغال زیادی به ویژه برای جوانان بومی ایجاد خواهد شد .از جمله
پروژههای مهم گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری که در این دو همایش به آنها
اشاره شد ،میتوان به پروژه میکامال کیش ،فاز  2مجتمع فوالد صنعت بناب ،افق
نیایش و سرزمین ایرانیان (آیلند) اشاره کرد.
پروژه میکامال کیش از جمله پروژه های گروه مالی گردشگری است که با مشارکت
حداکثری بانک گردشگری قرار است به طور رسمی روز دهم اسفند ماه  1400به بهره
برداری برسد.
سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین
نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی (اینوکس  )۲۰۲۱از  ۸تا ۱۱
آذرماه  1400در مرکز نمایشگاه های بینالمللی کیش برگزار شد.

سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا؛ سید
محمد کریمی ،دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران

و حمید کردبچه ،رئیس پژوهشکده بیمه در آن
به سخنرانی پرداختند ،شرکت بیمه تعاون به

منظور گسترش تالش برای فرهنگسازی بیمه و
توسعه و ترویج دانش بیمه ای ،به عنوان حامی

انتخاب چهره ماندگار و نیز کتاب سال بیمه
حضور داشت.

بر این اساس« ،سید محمود علوی» به عنوان

چهره ماندگار صنعت بیمه و کتاب «محشای
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص

ثالث» نوشته «سیدجواد میرقاسمی» به عنوان

کتاب سال صنعت بیمه انتخاب شدند.

شایان ذکر است که شرکت بیمه تعاون،

همواره در مسیر گسترش فرهنگ بیمه ،توسعه
و ترویج دانش بیمه ای و نیز ارج نهادن به مقام

بزرگان و پیشکسوتان حرکت کرده و در این زمینه

به عنوان شرکتی پویا و فعال شناخته می شود.

