توليدوجتارت

مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری امید منصوب شد
احمد ابراهیمی مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید شد .دیروز – شنبه – طی مراسمی که در ساختمان مرکزی بانک سپه برگزار شد ،علی عسکری ،مدیرعامل سابق شرکت مدیریت
سرمایهگذاری امید تودیع و احمد ابراهیمی به عنوان مدیرعامل جدید «وامید» معرفی شد .احمد ابراهیمی پیش از این در شرکتهای مختلفی از جمله نفت پاسارگاد فعالیت مدیریتی داشته
است .شرکت چندرشتهای امید ،در حال حاضر در بازار سرمایه ارزشی در حدود  6500میلیارد تومان دارد .گزارشها نشان میدهد سهام این شرکت با سرمایه  3هزار میلیارد تومانی ،در سه
ماهه گذشته با رشد  25درصدی مواجه بوده است .این شرکت سهامدار عمده شرکتهایی همچون گلگهر ،چادرملو ،تامین سرمایه امید ،سرمایهگذاری سپه ،لیزینگ امید ،توسعه انرژی هور و
چندین شرکت بزرگ بورسی و غیربورسی دیگر است.

«ابتکار» وضعیت  GDPو مقایسه بخش های مختلف اقتصادی را بررسی کرد
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تولید و خدمات ،دو بازوی بازار هستند که میتوانند
استراتژیهای رشد اقتصادی ،خروج کشورها از رکود و
ایجاد اشتغال پایدار را پایهگذاری کنند .در سال گذشته،
اقتصاد ایران رشد  12.5درصدی را تجربه کرد .البته این
رشد با درنظر گرفتن درآمدهای نفتی ب ه دست آمدهاست.
بدون منظور کردن درآمدهای نفتی رشد اقتصاد ایران
 3.3درصد بود که با توجه به رشد اقتصادی منفی در
سال های گذشته،نشان از تحرک اقتصاد و رونق در بخش
های مختلف دارد.
اما بخش های مختلف اقتصاد نقشی مساوی در ایجاد این رشد
اقتصادی ندارند .بر اساس اعالم بانک مرکزی ،بیشترین سهم در
تولید ناخالص داخلی سال ،95مربوط به حوزه خدمات بوده و
این بخش سهمی  57درصدی را در رشد اقتصادی داشتهاست.
بعد از خدمات،صنایع معدنی با سهمی  22درصدی در جایگاه
بعدی قرار دارند که در مقایسه با سال قبل از آن 2.2درصد
افزایش را نشان می دهند.جایگاه سوم اما به صنعت و معدن
با سهمی  13درصدی میرسد .این بخش نیز در مقایسه با
سال  6.6 ،94افزایش را نشان میدهد .پس ازآن نفت با سهمی
 12درصدی قرار دارد  .بیشترین میزان افزایش اما مربوط به
این حوزه با  61درصد افزایش نسبت به سال قبل تر است.
کشاورزی و ساختمان نیز به ترتیب با  10و  5درصد سهم در
رتبه های بعدی قرار گرفتهاند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر بر گیرنده مجموع ارزش
کاالها و خدمات نهایی است که طی یک دوره معین ،معموالً
یک سال ،در یک کشور تولید میشود.رشد این شاخص با توسعه
زیرساخت های اساسی کشور مانند آموزش و پرورش ،عملکرد
بازارها و فرهنگ اشتغال ارتباط مستقیم دارد.
هرچند در دهه گذشته بسیاری از محققان اقتصادی ،به دنبال
استفاده از ابزارهای اندازه گیری نوینی برای رشد اقتصادی
هستند .در جهان پیچیده امروزی نواقص  GDPبه عنوان ابزاری
برای اندازه گیری رفاه بیشتر مشخص شدهاست ،آن هم در جهانی
که به سرعت با تکامل فناوری تغییرات جمعیتی افزایش نابرابری
درآمدی روبرو است و نیاز فوری برای کاهش فشار بر محیط

زیست فیزیکی وجود دارد.همچنین لزوم رویکرد متنوع تر برای
این بحث الزم است که فراگیری روند اقتصادی ،نیاز به اندازه
گیری پیشرفت ها در سطح استانداردهای زندگی با دستیابی به
فناوری های جدید را مورد بررسی قرار دهد.
حال اگر بخواهیم همین شاخص نخ نما را به عنوان شاخص
رفاه در نظر بگیریم ،باید ابتدا به این موضوع توجه کنیم که رشد
تولید ناخالص داخل عادالنه بوده است یا نه .در سال های اخیر
رشد شدید در نابرابری در بین اکثر کشورهای سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی رخ داده که البته نابرابری بین کشورهای
در حال توسعه نیز رو به افزایش است .فاکتورهایی مانند شغل
های خوب ،آموزش و فرصت های برابر با هدف ارتقای سطح
استاندارد زندگی برای همه است .محققان صندوق بین المللی
پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ،بررسی این مساله را
آغاز کرده اند که نابرابری تا چه حد میتواند موجب کاهش رشد و
افت مصرف شود .در واقع اقتصادهایی که فراگیر نیستند ،با خطر
ناآرامی های اقتصادی روبرو هستند و نمونه نزدیک به روزگار
معاصر این گزاره را نیز در جریان بهار عربی این را مشاهده کردیم.

به عبارت دیگر تنها این مهم نیست که چقدر تولید می شود،
بلکه مساله مهم این است که سود حاصل چگونه توزیع می شود
و رشد اقتصادی چگونه موجب ارتقای استانداردهای زندگی می
شود .به عنوان مثال ،آیا ما می توانیم بدهی ها را برای نسل های
آینده به جا بگذاریم؟ در شرایطی که سیستم های بازنشستگی
در سراسر جهان در آستانه ورشکستگی هستند ،آیا این سیستم
طی دهه های آینده قادر به تامین هزینههای بازنشستگان
خواهد بود؟
موضوع دیگری که به رشد اقتصاد پایدار کشورها کمک می
کند ،مسئولیت در قبال محیط زیست و اطمینان یافتن از
سبز بودن رشد اقتصادی است .در واقع نحوه رشد و تولید به
تنهایی مهم نیست ،بلکه فشاری که تولید و رشد اقتصادی بر
محیط زیست وارد می کند ،اهمیت زیادی دارد .این مساله در
بخشهای مختلف از انرژی گرفته تا کشاورزی و تولید کاالهای
مصرفی اهمیت دارد .تالشها برای توسعه یک اقتصاد چرخشی
که صنعت توجه بیشتری به روش تولید و تاثیر آن بر محیط
زیست داشتهباشد ،انجام شدهاست و این مساله بخش مهمی از

این قضیه به شمار میرود.
اکنون اقتصاددانان مطرح جهانی الگوهای تجاری جدیدی را
مطرح می کنند که ارزش بیشتری ایجاد می کند و نوید آینده
سبزتری را نیز می دهد .مصرف کنندگان در سراسر جهان به
طور فزایندهای به سوی شکل جدیدی از الگوهای اقتصادی مثل
«اقتصاد اشتراک گذاری» شامل اوبر و ایر بی ان بی روی آورده
اند .این مساله مربوط به افزودن ارزش اقتصادی و مصرفی فراتر از
کمیت است .در عین حال نواقص شاخص تولید ناخالص داخلی
کامال روشن است ،زیرا ارزشهای ایجاد شده توسط فناوریهای
جدید در آمارهای بهره وری  GDPلحاظ نمیشود.
در مجموع ،تولید ناخالص داخلی در بسیاری از جهات ،یک ابزار
جزئی و کوتاه مدت است و جهان به ابزارهای فراگیرتر و گستردهتر
برای اطالع یافتن از وضعیت اقتصادی آینده نیاز دارد .مجمع
جهانی اقتصاد در همه این زمینهها تالش میکند تا درک بهتری
از آنچه برای دستیابی به توسعه پایدار الزم است ،داشتهباشد.
اثرگذاری صنایع و معادن شمولیت تمام اقتصاد را دارد
معادن و صنایع معدنی ،یکی از صدها فاکتور مورد نظر روحانی
برای احیا و رشد در ابتدای دولت یازدهم بود .این بخش از اقتصاد
کشور از ابتدای سال  92تا انتهای سال  ،95مورد سرمایه گذاری
باالیی قرار گرفت ،به طوری که در سال  95نسبت به سال قبل
آن  40درصد افزایش داشتهاست.
توگو با «ابتکار»
محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن در گف 
در خصوص کمبود سهم معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص
داخلی گفت :نگاه ما به وجوه مختلف اقتصادی باید به نحوه
اثرگذاری آنها باشد.
بهرامن خاطرنشان کرد :اگر اکنون مشاهده می شود که سهم
صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی سهم کمی است ،اما اثر
بخشی آن در اقتصاد ،رقم باالیی را در بر می گیرد .برای اثبات این
مدعا ،نگاهی به تمام جوانب اقتصادی شهری و جادهای ،حاکی
از آن است که محصوالت معدنی و فرآورده های تولیدات صنایع
معدنی ،از سیمان و آجر تا فوالد و سنگهای ساختمانی را در
برمیگیرند .اکنون ما تولید مازاد سیمان داریم و فوالد سازی ها
نیز به سرعت در حال رشد هستند .بنابراین اگر توجه داشته باشیم
که رشد صنایع معدنی با همپوشانی صنایع دیگری مانند حمل
و نقل ،سوخت رسانی ،تدارکات و  ...را در بر می گیرد ،متوجه
خواهیم شد که اثربخشی این وجه اقتصاد کشور ،فراتر از آمار و
ارقامی است که در بودجه مطرح می شود.
او افزود :بنابراین اگر برنامه راهبردی با اهداف معین داشته
باشیم ،می توانیم امیدوار باشیم که اثرگذاری این بخش در کنار
رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی تامین شود.

وقتی امیدها همچون شعله های نفتکش سانچی فروکش می کنند

دل نگرانی برای قربانیان «پالسکو» دریایی
بر اساس اخباری که روزگذشته از نفتکش ایرانی حادثه دیده در آب های چین به
دست آمده است ،حریق کشتی از بین رفته و دو پیکر از اجساد مفقودین نیز در
عرشه پیدا شدهاست.
علی ربیعی ،مسئول کمیته پیگیری سانچی که در حال حاضر در چین مستقر شدهاست،
در گفتوگو با بخش خبری ساعت  ۱۴روز شنبه با اشاره به اعزام تکاوران ایرانی به محل
حادثه گفت :تکاوران ایرانی با نیروهای چینی ترکیب شدند و به سمت نفتکش آتش گرفته
اعزام شدهاند.
مسئول رسیدگی به وضعیت نفتکش سانچی در مورد وضعیت تیم عملیاتی اطفای حریق
توضیح داد :در حال حاضر دو کشتی ژاپنی در منطقه مستقر شدهاند و ژاپن نیز اعالم کرده
دو کشتی دیگر نیز به محل اعزام میکند .یک کشتی کرهای نیز در محل قرار دارد .عالوه بر
این سه کشتی ایرانی که برای این منظور توسط ایران اجارهشدهاند ،در محل مستقر شدهاند
و سه کشتی دیگر نیز برای پشتیبانی اجاره شدهاند.
ربیعی با اشاره به پیدا شدن دو پیکر صبح روز گذشته در موتورخانه نفتکش گفت :این دو
پیکر برای تشخیص هویت به سمت شانگهای در حال انتقال هستند و باید آزمایش DNA
برای تشخیص هویت آنها گرفته شوند.
وی به این سوال که چه میزان احتمال زنده بودن سایر پرسنل کشتی وجود دارد ،پاسخ
داد :کارشناسان معتقدند نمیتوان هیچ پیشبینی دقیقی از وضعیت پرسنل ارائه کرد.
مشخص نیست فردا با چه وضعی روبرو خواهیم شد .احتماال امروز  ۸۰درصد مسائل روشن
خواهد شد.
همچنین روز گذشته سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه وزارت امور خارجه
کشورمان ،آخرین فعالیتها و پیگیریهای دستگاه دیپلماسی کشور در ارتباط با وضعیت
سرنشینان نفتکش سانچی را تشریح کرد.
بهرام قاسمی در گفتوگو با ایسنا ضمن ابراز تاسف از حادثهای که برای نفتکش ایرانی و
همچنین سرنشینان آن در آبهای چین رخ داده است ،اظهار کرد :از همان روز نخست این
اتفاق در وزارت امور خارجه ستادی مرتبط با آن تشکیل شد ،دوشنبه گذشته در نشست
خبری نیز اعالم کردم که دستورات الزم در این ارتباط به سفارت جمهوری اسالمی ایران
در پکن و نمایندگی کشورمان در شانگهای داده شدهاست.
وی با بیان اینکه نمایندگی کشورمان در چین در طول این مدت به صورت مکرر با
مقامات چین برای پیگیری این موضوع در تماس بوده است ،تصریح کرد:از ابتدای این

حادثه تلخ در خود چین نیز برای این موضوع ستاد بحرانی تشکیل شد و طی روزهای اخیر
یک خط تماس دائمی بین تهران و پکن برقرار بوده است.
وی با بیان اینکه ما به طرف چینی اعالم کردهایم که از هر طریق ممکن که میتوانند
تالش بیشتری را به عمل آورند ،در عین حال گفت :دولت چین به ما اطمینان دادهاست که
با تمام توان در این زمینه در حال تالش است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :در این ارتباط جمهوری اسالمی ایران با سازمان آیمو
(سازمان جهانی دریانوردی) نیز رایزنیهایی داشته است.
وی همچنین اضافه کرد :همانگونه که در خبرها آمد؛ دکتر ظریف با وزیر خارجه چین
در این ارتباط به صورت مفصل صحبت کردند .در این گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه
چین گزارشی از اقدامات انجام شده برای خاموش کردن حریق ایجاد شده و تعیین سرنوشت
وضعیت سرنشینان این نفتکش ارائه و اطمینان داد که دولت چین با تمام توان به فعالیت
خود ادامه میدهد تا هر چه زودتر وضعیت این نفتکش و سرنشینان آن مشخص شود.
وی افزود :عالوه بر تماسهای مستمر با مقامات چینی طی روزهای گذشته و حضور
برخی از مقامات و مسئوالن ذی ربط ایرانی در چین ،نیروهای ویژه عملیات امداد و نجات
کشورمان به سمت محل حادثه اعزام شدهاند تا بتوانند در یک اقدام جمعی در جهت مقابله با
آتش و اطفای حریق اقدام کند که امیدواریم در صورت عدم وقوع هرگونه حادثه غیرمترقبه،
نیروهای مشترک ویژه امداد و نجات بتوانند تا یکشنبه وارد نفتکش ایرانی شوند.
قاسمی افزود :وزارت امور خارجه طی روزهای اخیر عالوه بر چین با دولت ژاپن و کره
جنوبی نیز در تماس مستمر بوده است و ژاپن عالوه بر همکاریهای که تاکنون صورت
گرفته ،قرار است با اعزام تجهیزات الزم و مورد نیاز و تیمهای امداد و نجات در این عملیات
مشترک مشارکت الزم را داشتهباشد.
وی همچنین افزود :عالوه بر وزارت امور خارجه در سایر وزارتخانهها و دستگاه نیز
ستادهایی در این ارتباط تشکیل شدهاست و آنها نیز در حال انجام وظایف محوله خود
هستند.
وی با اشاره به نگرانی خانوادههای سرنشینان نفتکش سانچی و با ابراز همدردی با آنها
تاکید کرد :شرایط سخت روحی خانوادههای این عزیزان برای ما کامال محسوس و قابل
درک است و از همان ابتدای وقوع این ماجرا وزیر امور خارجه شدیدا نسبت به سرنوشت
پرسنل این نفتکش نگران بوده و دستورات الزم به بخش های مختلف وزارت امور خارجه
برای پیگیری وضعیت این هموطنان را صادر کرده و بخشهای مختلف وزارت امور خارجه

معاون سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که بر اساس
مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵
به  ۸۵مورد ،به احتمال بسیار زیاد خط تولید  ۱۰مدل
خودروی دیگر نیز از ابتدای تیرماه سال آینده متوقف
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اخبار
فروش اینترنتی کوییک انجام می شود
فروش محدود خودرو کوییک به صورت اینترنتی و در شبکه نمایندگی های
مجاز گروه سایپا آغاز می شود.
به گزارش سایپا نیوز ،فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی سایپا از روز
سه شنبه  26دی ماه به صورت اینترنتی یا مراجعه به نمایندگی های مجاز گروه سایپا
در سراسر کشور انجام خواهد شد.
خودرو کوییک با توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی چون گیربکس اتوماتیک
 ،CVTفرمان برقی ،استارت دکمه ای  ،سیستم ورود بدون کلید ،مولتی مدیا  ،دوربین
دنده عقب  ،سیستم پایش فشار باد تایرها( ،)TPMSکروز کنترل ،کنترل صوتی روی
فرمان و  ...است.
خریداران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت رسمی گروه خودروسازی
سایپا به نشانی www.saipacorp.comیا شبکه نمایندگی های مجاز گروه
خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.
گفتنی است با توجه به محدودیت تعداد فروش در این مرحله عالقمندان این خودرو
که تصمیم به خرید دارند می توانند از روز سه شنبه  26دی ماه نسبت به خرید اقدام
کنند.
بدیهی است با توجه به محدودیت تعداد فروش خودروها ،اولویت واگذاری بر اساس
زمان ثبت نام خواهد بود و پس از تکمیل ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.

باسازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور و بسیج سازندگی

بانک انصار تفاهم نامه همکاری سه جانبه امضا کرد
ابراهیمی ،مدیرعامل بانک انصار و محمدتقی نظرپور معاون عمرانی وزیر
آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس اقدام به
امضای تفاهم نامه همکاری کردند .
محمدتقی نظرپور ،معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیزمدارس کشوردرنشستی که تعدادی از معاونین و مدیران
دو مجموعه حضور داشتند ،با ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان گفت :ازاهتمام
بانک انصار و نقش موثری که در توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم دارد
تشکر و قدردانی کرده و امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم شاهد ایجاد و
احداث پروژه های بیشتری باشیم.

در استان اصفهان

بانک صنعت و معدن  218میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت کرد
بانک صنعت و معدن درقالب طرح رونق تولید از ابتدای سال گذشته تا پایان
آذرماه سال جاری به  93طرح در استان اصفهان مبلغ  218میلیارد تومان
تسهیالت پرداخته است.
تعداد  291طرح شامل طرح های به بهره برداری رسیده ،مصوب و جاری در  5سال
اخیر با استفاده از  2700میلیارد تومان تسهیالت ریالی و  328میلیون یورو تسهیالت
ارزی بانک صنعت و معدن در استان اصفهان تامین مالی شده است .
در این میان طرح های به بهره برداری رسیده استان اصفهان از سال  92تا پایان آذرماه
سال جاری ،شامل  43طرح با تسهیالت ریالی  115میلیارد تومان و تسهیالت ارزی 57
میلیون یورو است که برای  2264نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک
در بانک ایران زمین
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان
بانک ایران زمین به مدت پنج روز در واحد آموزش ستاد مرکزی این بانک
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک که
در مراسم افتتاحیه این دوره به همراه جمعی از مدیران و اعضای هیات مدیره حضور
داشت ،ضمن تقدیر از دست اندرکاران اجرای این دوره ،گفت :بحث ریسک و مدیریت
ریسک ،تطبیق و مبارزه با پولشویی در چارچوب بحث بانکداری شرکتی از مواردی است
که برای بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
را مکلف کرده عالوه بر اقدامات دیپلماتیک و سیاسی الزم ،با تمام توان و در حد امکان
همکاریهای الزم را با سایر دستگاههای ذی ربط بهعمل آورند.
آغاز فرآیند اخذ  DNAاز خانوادههای مفقودین نفتکش ایرانی
روز گذشته سخنگوی شرکت ملی نفتکش با اشاره به حادثه برخورد نفتکش ایرانی
با کشتی چینی و مفقود شدن  ۳۲پرسنل نفتکش اظهار کرد :فرآیند اخذ  DNAاز
خانوادههای مفقودین نفتکش به صورت رسمی به زودی آغاز میشود.
محسن بهرامی در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه هنوز مشخص نیست هویت جسد
پیدا شده ایرانی است یا بنگالدشی ،افزود :هویت پیکر پیدا شده همچنان مجهول است.
متاسفانه روند بروکراسی در چین برای تشخصی هویت بسیار طوالنی است اما این موضوع
با جدیت پیگیری میشود.
وی از آغاز فرآیند اخذ  DNAاز خانوادههای مفقودین نفتکش خبر داد و گفت :از
خانوادهها دعوت شده برای اخذ نمونه DNAبیایند و هنگامی که اینکار به صورت رسمی
آغاز شود ،فرآیند به صورت رسمی انجام شود.

احتمال توقف خط تولید  ۱۰مدل خودرو تا تابستان ۹۷

میشود.
به گزارش ایسنا ،اسفند سال گذشته سازمان ملی استاندارد
ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد
خبر داد و اعالم کرد که بر اساس تفاهمنامهای بین این سازمان
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و وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ارتقای این استانداردها
از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس
مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت،
معدن و تجارت ،رئیس سازمان ملی استاندارد ،خودروسازان و
قطعهسازان در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال
 ۶۱مورد استاندارد خودرویی اجرایی و پس از آن تا ابتدای تیر ماه
سال  ۱۳۹۷دو مورد به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه شود و در نهایت
با اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال
آینده ( ،)۱۳۹۷تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به
 ۸۵مورد افزایش مییابد.
طبق این تصمیم اعالم شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای
دی ماه امسال  ۶۱مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند ،در
اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو
میشود .همچنین قرار شد دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به
این  ۶۱مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه شود که در غیر
این صورت خودروهای مربوطه در صورت عدم رعایت  ۶۳مورد
استاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی روبرو

میشوند.
پس از آنکه با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری
خودرو که از ابتدای دیماه سال جاری کلید خورد ،تولید ۲۵
خودروی سواری و سنگین جادهای متوقف شد ،جهانبخش
سنجابی شیرازی ،معاون کیفیت ارزیابی سازمان ملی استاندارد
در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با توقف خط تولید خودروهایی
که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند  ۶۳مورد استاندارد اجباری
را رعایت کنند ،اعالم کرد :در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش
تعداد استانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد ،تولید ۲۵
خودروی سواری و سنگین جادهای متوقف شد و به احتمال بسیار
زیاد محصوالت هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت
استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد :در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش تعداد
استانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد باید تعداد
استانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده از  ۶۱به ۶۳
مورد افزایش یابد و خودروسازانی که نتوانند الزامات این مصوبه را
برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید
مواجه خواهند شد.

تایید صالحیت مدیر بیم ه های اتومبیل کوثر
صالحیت حرفهای مسعود یوسفی ،مدیر بیم ه های اتومبیل شرکت بیم ه کوثر
ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید شد.
به گزارش روابطعمومی بیمهکوثر؛ مسعود یوسفی با 15سال تجربه در حوزه بیمه
تاکنون در سمت مدیر بیمههای اتومبیل در شرکت فعالیت داشته است و اکنون پس از
اخذ مجوز از مبادی ذیربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ماموریت
خویش ادامه خواهد داد.

به میزان  5درصد

نسبت خسارت صنعت بیمه در کرمانشاه کاهش یافت
با توجه به عملکرد مثبت بیمه دانا در استان کرمانشاه ،نسبت خسارت
صنعت بیمه در این استان  5درصد کاهش یافته است.
محسن رستم پور ،رئیس شعبه کرمانشاه بیمه دانا با تشریح عملکرد این شعبه در
سال گذشته گفت :نسبت خسارت صنعت بیمه در استان کرمانشاه بدون احتساب سهم
بیمه دانا  88درصد و با احتساب سهم بیمه دانا  83درصد است که نسبت خسارت
استان را  5درصد کاهش داده است.
وی گفت :با توجه به اختصاص  14درصد سهم حق بیمه و  8.7درصد خسارت
استانی ،عملکرد این شعبه نسبت خسارت حدود  52درصدی را نشان می دهد.

تداوم فروش بیمه زندگی مان توسط نمایندگان
بیمه ایران
بیمه ایران نخستین مجتمع تخصصی بیمه های زندگی را در کشور دایر
می کند
سرپرست حوزه معاونت فنی بیمه ایران با اشاره به صدور بیمهنامه زندگی مان در
گذشته و اکنون ،توسط شبکه نمایندگی بیمه ایران گفت :این روند با تعیین یکی از
اعضای هیات مدیره به عنوان راهبر بیمه های زندگی در بیمه ایران ادامه یافته و با برنامه
توسعه گرایانهای که در زمینه انواع بیمه های زندگی عملیاتی خواهد شد ،سهم و جایگاه
این رشته مهم بیمهای به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

