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اخبار

برگزاری همایش تخصصی مشترک
بیمه آسیا و پرشیا خودرو
همایش تخصصی مشترک بیمه آسیا و پرشیا
خودرو با حضور نایب رئیس هیئت مدیره و
مدیر عامل،اعضای هیئت مدیره ،معاونان
مدیر عامل ،مدیران و کارشناسان بیمه آسیا
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمهآسیا ،مسعود
بادین ،نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
بیمهآسیا در این همایش با تصریح برخورداری
این شرکت از کارشناسان حرفه ای و متخصص
در حوزه خودرو ،بر برنامهریزی و آیند ه نگری
بیمهآسیا در راستای مدیریت پورتفوی خودرو
اشاره کرد.
مدیر عامل بیمه آسیا با تاکید بر اهمیت
باالی خدمات پس از فروش در کنار فروش
ت های بیمه صرفا
بیم ه نامه ،گفت  :شرک 
وظیفه فروش بیمهنامه را ندارند.
ه آسیا رقابت
نایب رئیس هیئت مدیره بیم 
در صنعت بیمه را جدی توصیف کرد و اظهار
کرد :توانگری ،قدمت  ،توان شبکه فروش و
گستردگی در کشور از جمله نکات پراهمیت،
ه گر
فنی و کلیدی در انتخاب شرکت بیم 
است.
ملکان ،مدیرعامل شرکت پرشیا خودرو ،در
سخنانی ضمن اشاره به همکاری موفق و 14
ساله بیم ه آسیا و پرشیا خودرو ،بیان کرد:
مجموعه واحدهایی که به ما خدمات ارائه می
دهند ،مانند مهره های تسبیح با یکدیگر مرتبط
هستند.
مدیرعامل شرکت پرشیا خودرودرادامه
س دهی و خدمات و زمان
افزود :میزان سروی 
ارائه خدمات در رضایت بیم ه گذار و افزایش
وفاداری مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
بازدید از قسمت های مختلف شرکت پرشیا
خودرو و برگزاری کارگاه آموزشی از دیگر
بخشهای همایش تخصصی مشترک بیمه
آسیا و پرشیا خودرو بود.

اخبار

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

مجید مالزاده سرپرست مدیریت
روابط عمومی بیمه دانا شد

ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل بیمه دانا با صدور حکمی ،مجید
مالزاده قمی را به سمت سرپرست مدیریت
روابط عمومی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،مالزاده
دارای مدرک کارشناسی ارشد حوزه مدیریت
است و با بیش از دودهه فعالیت در حوزه
رسانه ،پیش از این مدیریت روابط عمومی و
مشاور رسانهای چندین سازمان و شرکت را بر
عهد ه داشته است.
وی همچنین دبیر بخش اخبار استانهای
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران(ایرنا) و
مدیریت روابط عمومی سازمان نظام کاردانی
کشور را بر عهده داشته است.
فعالیت درخبرگزاری جمهوری اسالمی
شهرستانهای ساوه و قشم و مدیر امور
نمایندگیها و سرپرستیهای روزنامه ایران
از جمله دیگر مسئولیتهایی است که
مالزاده در طول دو دهه گذشته عهده دار
بوده است.
کاردگر همچنین در حکم دیگری بهروز
میرزایی را به سمت مشاور مدیرعامل در امور
روابط عمومی منصوب کرد .وی پیش از این
مدیر روابط عمومی بیمه دانا بود.

پنجشنبه  20 /دی / 1397شماره 4180

در یک نبرد اقتصادی سخت هستیم
تویسرکانی ،معاون قوه قضائیه و رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جشنواره
حاتم(حمایت از تولید ملی) اظهار کرد :ما امروز
در یک نبرد اقتصادی سخت هستیم و همه
میدانند که آمریکا جبهه وسیعی را بر علیه
جمهوری اسالمی تعبیه کرده و ایران را به عنوان
سدی در مقابل سیطره کامل خاورمیانه و جهان
اسالم در مقابل خود میداند و امروز با تمام قوا
به میدان آمده است.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :طبیعتا در این نبرد و
عرصه کارآفرینان و تالشگران سربازان و رهبران
جبهه اقتصادی هستند و همان گونه که در یک
نبرد نظامی همه سازوکارها و امکانات باید در
خدمت خط مقدم جبهه باشد تالشگران عرصه
اقتصادی هم باید چنین کاری را انجام دهند.
تویسرکانی در ادامه تصریح کرد :چه نفعی
باالتر از اینکه ما بتوانیم در جهت معیشت مردم
و رفع فقر قدم برداریم طبیعتا در این جامعه
تالشگران و صنعتگران بهترین افراد هستند
در حوزه اقتصادی موضوع مهم و سرلوحه کار
فرمایش مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد
مقاومتی در جامعه است ما باید در بخشهای
مختلف سیاستهای اقتصادی مقاومتی را در
جامعه اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مردم بنیان
است اذعان کرد :مشارکت مردم در چنین
اقتصادی اصل و اساس است ما اگر به وضعیت
موجود و ساختارهای اداری خود نگاه کنیم
درمییابیم که با این وضعیت با اصالح فاصله
داریم .آن چیزی که امروز ما از آن به عنوان
آسیب یاد میکنیم عمدتا ناشی از دوری از
اقتصاد خصوصی و مردم است.
وی افزود :بخش عمده اقتصاد ما دولتی است و
بوروکراسیها ما را از فعالیت و تالش دور میکند
هر میزان که به مشارکت مردمی نزدیکتر شدیم
موفقیتهایی را در ا ین حوزه داشتهایم.
رئیس مرکز اسناد و امالک کشورگفت :ما در
برنامههای توسعه و چشمانداز  20ساله اهداف
خوبی ترسیم کردهایم اما بر روی کاغذ و با باطن
متفاوت است .ما از شاخصهایی که ترسیم
شد بسیار عقب هستیم و همپای اهداف پیش
نرفتهایم.
وی افزود :بدیهی است که ما با شاخصهای
اقتصاد مقاومتی فاصله داریم اقتصادی که مردم
بنیاد بوده و دولتی نباشد طبیعتا بوروکراسیها و
ساختارهای زائد با این ویژگی در تضاد هستند و
همواره اجازه تحقق نخواهند داد .قطعا ما باید به

رئیس انجمن فوالد:

تویسرکانی:
ما در برنامههای
توسعه و
چشمانداز 20
ساله اهداف
خوبیترسیم
کردهایم اما بر
روی کاغذ و با
باطنمتفاوت
است
شکل اساسی و بنیادی اقتصاد مقاومتی را اجرا
کنیم اقتصاد مقاومتی در شعار نیست و باید در
عمل به آن دست یافت .اگر اجرا نشود قطعا ما
در این جبهه عظیم که دشمن شکل داده شکست
خواهیم خورد .اگر سرمایهگذاری دولتی باشد
مقام اجرایی خود را صاحب مال نمیداند و دل
نمیسوزاند.
تویسرکانی خاطرنشان کرد :آنچه امروز اقتصاد
کشور را نجات میدهد این است که خروجی
ما با سرمایهگذاریها تناسب داشته باشد قطعا
ما نمیتوانیم میزان بهرهوری را با خصوصی و
مشارکتهای مردمی مقایسه کنیم در حوزه
سیاستهای خصوصی سازی و اصل  44که بر
روی کاغذ بسیار زیبا است ،در عمل اتفاقی که
افتاده جای تامل دارد.
وی افزود :اگر سیاستهای اصل  44به درستی
انجام نشود اهداف اصلی از آن محقق نخواهد
شد و تولید و اشتغال ضربه خواهد خورد ما باید
م بگیریم اقتصاد مقاومتی را
کمک کنیم و تصمی 
که در این سنوات اخیر شنیده میشود به منصه
ظهور بگذاریم.

وی با اشاره به این نکته برخی قوانین دست و
پا گیر هستند عنوان کرد :در دستگاه قضایی هم
سیاست کلی حمایت از تولید است اما بحثی که
باید عرض شود این است که دستگاه قضایی به
شکل افراطی و صحیح خود را مکلف به اجرای
قانون کرده است .طبیعی است که ما هم مقید
به برخی قوانین و مقررات هستیم اما برخی قوانین
باعث عدم رضایت میشود و در اجرای پروژه
اقتصاد مقاومتی و آسیب شناسیهای انجام شده
مانع ایجاد خواهد کرد.
تویسرکانی در رابطه با نقش سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور در اقتصاد مقاومتی گفت:
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نقش تثبیت
مالکیتها را دارد و وظیفه مهم شفافیت اراضی
را بر عهده دارد .باید بپذیریم که اقتصاد سالم و
اقتصاد مقاومتی با عدم شفافیت شکل نمیگیرد
و تالشهای فراوانی در این زمینهها انجام شد
امروز خوشبختانه در هر بخش راهبردهای
مشخصی تعبیه شده و ما در بسیاری از بخشها
از شکل سنتی و پیچیده خارج شدهایم.
وی افزود :در حوزه اقتصادی و در حوزهای

که کاربرد برای کارآفرینان و تولید اقتصاد دارد
در زمینه شرکتهای تجاری موسسات ثبت
اختراعات عالئم تجاری و طرحهای صنعتی
کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در
رابطه با خصوصیسازی بیان کرد :ما در زمینه
خصوصیسازی در دستگاههای مرتبط با خودمان
هم موانع اولیهای را داشتیم که درونسازمانی بود
در نتیجه برون رفت از بوروکراسیهای دولتی
بسیار سخت است .خوشبختانه با همه این
نزاعها و مانعتراشیها توانستیم اقدامات بسیار
خوبی انجام دهیم و در زمینه مالکیتهای معنوی
ایران طبق آمار جهانی رتبه اول در ثبت برند را در
سال  2018داشته است.
معاون قوه قضائیه اظهار کرد :مقام معظم
رهبری ضمن اینکه تاکید میکنند اقتصاد
مقاومتی اقتصاد دولتی نیست متذکر میشوند که
دولت مسئولیت بخش خصوصی ،ظرفیتسازی
و هدایت را دارد که این موضوع حیاتی و مهم
است و طبق آن میتوان در مقابل دشمن به
پیروزی رسید.

با قیمت دستوری فوالدسازان متضرر شدند

رئیس انجمن فوالد گفت :اجرای قیمت دستوری نه تنها به نفع
خریداران نشد؛ بلکه فوالدسازان نیز متضرر شدند .در نهایت همه
متوجه شدند که مکانیسم بورس بهترین گزینه برای خریداران
نهایی و فوالدسازان است.
بهرام سبحانی در حاشیه نمایشگاه بومیسازی صنعت فوالد
در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،عنوان کرد :سابقه قیمت گذاری
دستوری برای حوزه فوالد به قبل از سال  82باز میگردد .در آن
زمان وزارت بازرگانی وقت تعیین کننده قیمت فوالد بود و فوالد
سازان مجبور بودند طبق قیمت دستوری محصوالت خود را به
فروش برسانند .در آن زمان قیمت تعیین شده بسیار کمتر از

نگاهویژه

طرح سودمند بانک رفاه ارائه شد

تویسرکانی اظهار کرد :در حوزه سیاستهای خصوصیسازی و اصل  44که بر روی کاغذ بسیار زیبا است ،در عمل اتفاقی که افتاده جای تامل دارد.

قیمت بازار بود .در این بین دالالن با خرید فوالد از کارخانجات و
فروش آن در بازار آزاد به سود کالن دست پیدا می کردند ،این امر
باعث می شد هم فوالدسازان و هم خریداران نهایی متضرر شوند.
وی ادامه داد :در سال  82با راه اندازی بورس ،تولیدکنندگان
محصوالت خود را در بورس عرضه کردند و خریداران بر اساس
رقابت با یک قیمت مشخص فوالد را خریداری می کردند و از این
طریق قیمت واقعی کشف می شد .رفته رفته بورس باعث شد که
سود حاصله به جای جیب دالالن به کارخانهداران و خریداران
واقعی برگشت داده شود.
سبحانی ،عرضه فوالد در بورس را دارای دو مزیت عنوان کرد
و گفت :عرضه فوالد در بورس باعث شد که درآمد حاصله
در توسعه کارخانه ها مورد استفاده قرار بگیرد و ظرفیت تولید
فوالدسازان افزایش پیدا کند.
رئیس انجمن فوالد ،تولید  25میلیون تن فوالد را در سال جاری
حاصل عرضه فوالد در بورس دانست و افزود :هنگامی که دست
دالالن از بازار کوتاه شد ،بخش خصوصی مصمم شد تا در حوزه
فوالد سرمایه گذاری کند؛ این امر نقش موثری در توسعه صنعت
فوالد داشت.
وی تصریح کرد :از سال  82تا اوایل سال جاری فروش فوالد از
طریق بورس ادامه داشت تا اینکه با ایجاد تحریم ها و نوسانات
ارزی ،سودجویان به فضای کاذب دامن زده و عنوان کردند که

بورس ناکارآمد است و باید منحل شود .زیرا قصد داشتند مجدد
به رانت و سودهای کالن خود دست پیدا کنند .شعار آنها این
بود که باید فوالد با قیمت ارزان به دست خریدار نهایی برسد.
حاصل این فشارها ،ایجاد قیمت دستوری بود که عمال بورس را
ناکارآمد می کرد.
رئیس انجمن فوالد ادامه داد :پس از گذشت چند ماه مشاهده
شد که نه تنها این شعار عملی نشده است ،بلکه نتیجه عکس
داشت و با اجرای قیمت دستوری ،خریدار و فوالدسازان متضرر
شدند در نهایت پی بردند که مکانیسم بورس بهترین گزینه است.
سبحانی نوسانات نرخ ارز را شمشیر دو لبه دانست و گفت :ارز
باید به قیمت واقعی خود برسد .در چند ماه اخیر آنچه که باعث
نگرانی فوالدسازان شده بحث بازگشت ارز است که آیا در صورت
نیاز ارز آنها تامین خواهد شد یا خیر! زیرا فوالد سازان برای تامین
تجهیزات و مواد اولیه نیاز به ارز دارند .خوشبختانه اخیرا تمهیداتی
در نظر گرفته شده است که فوالدسازان می توانند از محل ارز
صادراتی ،نیاز خود را تامین کنند.
سبحانی دلیل برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی
فوالد ایران را آشنایی بیشتر فعاالن این حوزه عنوان کرد و افزود:
علیرغم اینکه بسیاری از قطعات و ماشین آالت در ایران تولید
میشود ،بسیاری از کارخانه داران از آن اطالع ندارند ما با برپایی
این همایش قصد داریم این افراد را با یکدیگر آشنا کنیم

سیاست های محوری بانک ملی
اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران در
بازدید از شعبه مرکزی این بانک ،بر افزایش
سودآوری و جذب منابع شعب به ویژه شعب
مستقل تاکید کردند.
برات کریمی و ناصر شاهباز از اعضای
هیئت مدیره بانک به شعبه مرکزی رفته و
ضمن گفت و گوی صمیمانه با مدیران و
کارکنان شعبه ،از بخش های مختلف آن نیز
بازدید کردند.
همچنین در جریان این بازدید برات کریمی
در نشست با مدیران شعب مستقل بانک با
تاکید بر اینکه این شعب در سود و زیان بانک
بسیار اثرگذار هستند ،گفت :در مقطعی از
زمان چهار شعبه مستقل بانک حدود 35
درصد از میزان سودآوری و درآمدزایی را به
خود اختصاص داده بودند و از این رو ،این
شعب بسیار بااهمیت هستند.
وی تصریح کرد :اکنون  11شعبه مستقل
در بانک فعال است که با توجه به باال بودن
ظرفیت برخی شعب ممتاز ،احتمال تبدیل این
شعب به شعب مستقل نیز وجود دارد.

در راستای رعایت اصل مشتری مداری :

مدیرعامل بانک آینده:

برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشور ،باید همه بانکها ،بیش از پیش همکاری کنند

مدیرعامل بانک آینده گفت :برای عبور از وضعیت فعلی
اقتصادی کشور باید همراه تمام مردم و دوشادوش مسئوالن
اقتصادی کشور آماده بوده و برنامه داشته باشیم.
بنابر اعالم بانک آینده ،جالل رسولاف ،مدیر عامل این
بانک ،در جلسه هماندیشی که با حضور اعضای هیئت
مدیره ،مدیران ارشد و روسای بانک آینده شعب سراسر
کشور در ساختمان مرکزی این بانک در تهران برگزار شد ،با
اشاره به شرایط اقتصادی کشور خطاب به مدیران و روسای
شعب بانک گفت :همه ما به عنوان یک مدیر بانکی باید
دوشادوش مسئوالن اقتصادی کشور و همراه تمام مردم و
برای عبور از شرایط دوران تحریم آماده بوده و برنامه داشته
باشیم.
وی توضیح داد؛ اقتصاد ایران ،بانک محور بوده و به همین
فشار دشمنان ،بر تخریب نظام بانکی کشور
دلیل بیشتر
ِ
متمرکز است .لذا ،باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم که با
بعضی شایعهپردازی معاندان ،اعتماد مردم به بانکها ،دچار
تزلزل شود؛ گرچه مردم عزیزمان ،هوشیارتر از این هستند که

خود را در معرض اینگونه شایعات قرار دهند.
جالل رسولاف تاکید کرد :حق مشتری است که بداند در
بنگاه اقتصادی که سرمایه گذاری کرده و با آن کار میکند
چه میگذرد؛ لذا ،باید برای مشتریان و دیگر ذینفعان وقت
بگذارید و خدمات و محصوالت بانک را برای آنها به طور کامل
توضیح دهید.
مدیرعامل بانک آینده همچنین از روسای شعب بانک
خواست با تالش مضاعف آنچه برای ارائه خدمات بهتر
به مشتریان برای پایان سال ،آن طور که شایسته شان
ذینفعان ،مدیران ،شهروندان و نام بانک آینده است انجام
دهند ،تا مشتریان مانند همیشه وجه تمایز بانک آینده را
احساس کند.
وی با قدردانی از زحمات تمام مدیران ستادی و شعب در
طول نه ماه گذشته ،ابراز امیدواری کرد با تالش تمام مدیران
و شهروندان بانک بتوانیم در پایان سال  ۱۳۹۷مانند سالهای
گذشته یک کارنامه درخشان و پربار از خدمات به هموطنان
و مشتریان که همه به آن افتخار کنیم ،ارائه کنند.

بانک رفاه در راستای ارائه خدمات مالی
متناسب با نیازها و شرایط مختلف مشتریان
و رعایت اصل مشتری مداری طرح سودمند
رفاه را ارائه کرد.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت
به افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
اقدام کنند می توانند ضمن بهره مندی از سود
علی الحساب ،از امکان دریافت تسهیالت به
نام خود و یا بستگان درجه یک و یا کارکنان
(اشخاص حقوقی) بهره مند گردند.
بر اساس این طرح ،متقاضیان می توانند
با سپرده گذاری حداقل  50میلیون ریال برای
اشخاص حقیقی و  100میلیون ریال برای
اشخاص حقوقی از تسهیالت خرد و تجاری
برابر ضوابط بانک بهره مند شوند.

با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران
انجام شد

بهرهبرداری از  ۵۴۰طرح
اشتغالزایی در استان لرستان

در پی همکاری بانک قرض الحسنه مهر
ایران و بنیاد برکت ،از  ۵۴۰طرح اشتغال زایی
در شهرستانهای دلفان ،پلدختر ،رومشگان و
کوهدشت استان لرستان رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه
مهر ایران ،این بانک در مشارکت با بنیاد برکت
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
خمینی (ره) با هدف تقویت خیر جمعی ویژه
محرومین و كمك به بهبود وضعیت اشتغال
در استان لرستان ،از  ۵۴۰طرح اشتغال زایی
اجتماع محور و تسهیالت محور رونمایی كرد.
بر این اساس طرحهای بهرهبرداری شده در
حوزههای کارآفرینی اجتماعمحور در رشتههای
دام سبک و سنگین ،زنبورداری ،قالیبافی،
پرورش قارچ و سایر مشاغل ایجاد شده است.
محمود عسکری آزاد ،رئیس هیئت مدیره
بنیاد برکت بر اساس این تفاهم نامه اعالم
کرد :قرار است طی سالهای  ۹۷و  ،۹۸بیش
لزایی در شهرستانهای
از  ۲۳۰۰طرح اشتغا 
دلفان ،پلدختر ،رومشگان و كوهدشت ایجاد
شود كه تا به امروز  ۵۴۰طرح به اجرا درآمده
است.
در ادامه نورالله نظریان مدیر شعب بانک
قرض الحسنه مهر ایران در استان لرستان در
آیین بهره برداری از  ۵۰۰طرح اشتغال زایی
اجتماع محور و تسهیالت محور در شهرستان
دلفان اذعان کرد :استان لرستان در بین
استانهایی که طرح بنیاد برکت در آن اجرا
شده یا در حال اجرا می باشد ،در پرداخت
لزایی روستایی در مناطق
تسهیالت اشتغا 
محروم رتبه اول را دارد.

تجلیل مدیرعامل بیمه آرمان
از اعضای سابق هیئت مدیره
علیرضا بیانیان مدیر عامل بیمه آرمان در
جلسه ای که با حضور قائم مقام ،معاونان و
مدیران این شرکت برگزار شد ،از اعضای سابق
هیئت مدیره تجلیل و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،علیرضا
بیانیان در این جلسه از حضور در مجموعه
بیمه آرمان به عنوان مدیرعامل ابراز خرسندی
کرد و گفت توجه به شرایط موجود ،شرکت
نیازمند استفاده از نیروهای جوان و متعهد
است و اطمینان دارد که پیکارجو بر اساس
دانش ،تبحر و توانمندی هایی که در حوزه
بیمه دارد ،می تواند شرکت را با معاضدت و
همکاری اعضای جدید هیئت مدیره ،معاونان و
مدیران بهنحو احسن مدیریت و راهبری نماید.
مدیرعامل بیمه آرمان همچنین حضور
ارزشمند اعضای سابق هیئت مدیره را در
راهبری ،هدایت و اعتالی شرکت موجب
دلگرمی و افتخار خود دانست و از همراهی،
زحمات و تالش های مجدانه و دلسوزانه آقایان
مجتبی صمیمی ،هادی رئیس الذاکرین و محمد
کاسبان قدردانی و لوح سپاس به آنها اهدا کرد.

انعقاد تفاهم نامه شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه
با دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر
تئاترهای محیطی در پالزای ایستگاه متروی
میدان حضرت ولیعصر(عج) برگزار می شود
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شرکت
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه عصر
امروز سه شنبه ۱۸دی ماه از انعقاد تفاهم نامه
این شرکت با دبیرخانه جشنواره تئاتر خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و
حومه ،با انعقاد تفاهم نامه شرکت بهره برداری
متروی تهران و حومه با دبیرخانه جشنواره
تئاتر فجر تئاترهای محیطی در پالزای ایستگاه
میدان حضرت ولیعصر (عج) برگزار میشود.

