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مدیران عامل محترم شرکتهای سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البـرز/ دانا/ معلم/ پارسیـان/ 

توسعه/ کارآفرین/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/ سامان/ نوین/ میهن/ پاسارگاد/ اتکایی ایرانیان/ 

کوثر/ ما/ آرمان/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حکمت صبا/ خاورمیانه/ باران/ اتکایی 

سامان(درشرف تاسیس)

با سالم؛

به پیوست مصوبه چهارصدوپنجاه و یکمین جلسه شورایعالی بیمه در خصوص  آییننامه 

سرمایهگذاری موسسات بیمه، آییننامه شماره ٩٧، برای اجرا ابالغ میشود. 

رئیس شورای عالی بیمه

رونوشت:
اعضای محترم شورای عالی بیمه برای استحضار 

معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور برای استحضار 
اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری برای استحضار 

جناب آقای دکتر پژمان پشمچی زاده معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی جهت استحضار  
جناب آقای سیدمحمد کریمی دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران برای آگاهی  

مدیران عامل محترم شرکتهای بیمه حافظ/ امید/ ایران معین/ متقابل کیش/ آسماری/ متقابل اطمینان متحد  
قشم برای اطالع

جناب آقای خسروشاهی قائم مقام محترم برای اطالع و اقدام الزم  
جناب آقای جهانگیری معاون محترم اتکایی برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای مصدق معاون محترم طرح و توسعه برای اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای امینی معاون محترم نظارت برای اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای زندی مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بینالملل برای اطالع و درج در بخش مصوبات شورایعالی  
بیمه در سایت بیمه مرکزی ج.ا. ایران 
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موو   02/07/1399خوواد موو  خووييی   جلسوو   ن یک ووه  چهييصووپنجاهي  دي عووي ب مه وو  شوواي  

 ن اد:  خخيذ خص هم  شرح زیر

 

یاووپيد دي هوي   نصووي  ،ن خقيضوي  یاسسووي  مه و    سووریيی  مويز ي موي خاجوو  مو  خ ووا      "

نيیوو   ز آیووه  هووي  ذیوود ماووپهي  یوو  اي  ن خبصوور  3 یوويد  4ماووپ  ن 2  یوويد  4ماووپ 

 20(، موور   یووپ  یوو  سووي   97نيیوو  شوو يي  گوو  ي  یاسسووي  مه وو   آیووه  سووریيی 

   ".یيمپ فز یش یبديصپ 
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