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خبر
ساخت خانههای اجاره
به شرط تملیک برای کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ،ساخت
خانههای کوچکمقیاس را مناسب زوجهای
جوان دانست و خانهدار شدن کارگران از طریق
اجاره به شرط تملیک را خواستار شد.
به گزارش ایسنا ،فتحاله بیات درباره طرح
مسکن ملی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت:
شخصا معتقدم که اگر بخواهند در این طرح
به کارگران زمین بدهند کارگران توانش را ندارند
و نمیتوانند ساختوساز کنند .ساختوساز
توسط تعاونی مسکن هم خوب است ولی به
شرطی که بهدرستی مدیریت شود.
وی ادامه داد :متاسفانه بخشی از
تعاونیهای مسکن در گذشته سابقه خوبی
از خود به جا نگذاشتهاند و یک بیاعتمادی
به وجود آمده است ،لذا روی اجاره به شرط
تملیک برای خانه دار کردن کارگران تاکید دارم.
در طرح اجاره به شرط تملیک کارگر مستاجر
است و اجارهای میپردازد و بعد از چند سال
بِخانه میشود.امروز با این حقوق و
صاح 
دستمزد و درآمدها و هزینهها ،کارگران خانهدار
شدن را محال می بینند مگر اتفاقاتی بیفتد که
آنها را به خانهدار شدن نزدیک کند.
بیات درباره ساخت خانههای کوچک مقیاس
برای کارگران نیز گفت :این طرح هم یک
راهکار است ولی برای زوجهای جوان و کسانی
که فرزندی ندارند میتواند کمکی باشد تا روی
غلتک بیفتند .هم اکنون کارگران بسیاری داریم
که صاحب فرزند هستند یا فرزندانشان بزرگ
شدهاند و هنوز مستاجرند و خانهدار شدن
آرزویشان است.
وی با تاکید بر انتشار جزئیات طرح مسکن
ملی کارگران گفت :طبعا جزئیات طرح باید
منتشر شود تا از نحوه خانه دار شدن کارگران
اطالع پیدا کنیم ،ولی اگر میخواهیم کارگران را
به شهرکهای اقماری سوق بدهیم قابل پذیرش
نیست .کسی که در پایتخت کار میکند و
فرضا ً بخواهد در پردیس یا پرند صاحب خانه
شود برایش نمیصرفد چون هزینه زیادی را
بوذهاب کند لذا معتقدم باید در
صرف ایا 
تمام نقاط کالنشهرها به این مسئله فکر کنیم
و بیشتر روی بافتهای فرسوده تمرکز کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی،
سوق دادن کارگران به حاشیههای شهر را
موجب تحمیل هزینه سنگین به خانوارهای
کارگری دانست و گفت :کارگران چه گناهی
کردهاند که آنها را به حاشیه شهر برانیم؟ شاید
برای کسی که محل کارش در جوار شهر یا
شهرهای اقماری باشد توجیه داشته باشد ولی
اگر بنا باشد کارگران در شهرکهای اقماری
خانه بگیرند و کارشان را از دست بدهند از کجا
اقساط وام را بپردازند؟
بیات با بیان اینکه اشتغال برای کارگران از
داشتن مسکن مهمتر است ،افزود :اگر شغل
و درآمد نباشد کارگران نمیتوانند امرار معاش
کنند چه برسد به این که قسط مسکن را هم
بپردازند؛ بنابراین امیدواریم طرح مسکن ملی
کارگران در جزئیات به این موارد پرداخته باشد
و کارگران را در کوتاهترین زمان و با کمترین
هزینه صاحبخانه کند.
بر اساس این گزارش ،معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی چندی قبل
اعالم کرد که طرح مسکن ملی برای کارگران
در دست تهیه است و بهزودی با وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهمنامه
امضا خواهد شد.

خبر

خط نورد گرم شماره۲به رفع مشکالت شرکتهای کمک میکند

حمایت مجمع نمایندگان از احداث نورد گرم  2فوالد مبارکه
در این جلسه که عصارزادگان فرماندار شهرستان
مبارکه ،حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه
و جمعی از معاونان این شرکت نیز در آن حضور
داشتند ،مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از
تالشها و اقدامات ملی نمایندگان استان اصفهان در
مجلس شورای اسالمی ،گزارش مبسوطی از اقدامات
و دستاوردهای این شرکت در سال  98و برنامههای
توسعهای گروه فوالد مبارکه ارائه کرد که مورد توجه
حاضران واقع شد.
زهرا سعیدی ،نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه
در این جلسه ،نمایندگان استان اصفهان مباحث
بسیار مهم و قابلتوجهی را مورد بررسی قرار دادند.
فوالد مبارکه همواره درحالتوسعه بوده و هماکنون
پروژۀ احداث و راهاندازی خط نورد گرم شمارۀ  ۲را
در دستور کار خود قرار داده است .این پروژه اهمیت
بسیار ویژهای دارد .نمایندگان معتقدند اجرایی
شدن این پروژه میتواند به رفع مشکالت بسیاری از
شرکتهای پاییندست کمک کند .همچنین با اجرای
آن در سایۀ رعایت استانداردهای الزم ،برای حدود  ۸تا
 ۱۲هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد؛ ازاینرو
همۀ نمایندگان با نگاه ملی از آن حمایت میکنند.
در جریان اجرای این پروژه ،همانگونه که مدیرعامل
فوالد مبارکه نیز متذکر شده است ،از حداکثر توان
داخلی استفاده خواهد شد .این امر با در نظر گرفتن
میزان اشتغالی که به همراه خواهد داشت از مهمترین
مزایای طرح است.
وظیفۀ ما نمایندگان مجلس این است که اجازه
ندهیم این فرصت از دست برود .بیش از  ۱۲سال
است که این پروژه به بهانههای مختلف به تأخیر افتاده
و بیش از این تأخیر جایز نخواهد بود .تمام تالش ما
بر این است که با خودکفایی و بینیاز کردن کشور
از واردات محصوالتی که امکان تولید آنها در داخل
کشور وجود دارد ،افتخار دیگری در عرصۀ صنعت
برای جمهوری اسالمی ایران بیافرینیم .الزم است از
کارگران خط مقدم جبهۀ اقتصادی و تالشگران شاغل
در فوالد مبارکه که در این افتخارآفرینیها ایفای نقش
کردند تشکر کنم.
از زمانی که در جریان مقدمات اجرایی شدن این
پروژه قرار گرفتهام ،دو جلسه با حضور مسئوالن
مربوطه در وزارت صنعت داشتهایم .همۀ مسئوالن
باید به این امر تعهد ملی داشته باشند و نباید به آن
بیاعتناباشند.
با راهاندازی این خط به خودکفایی در تولید ورقهای
خاص با کیفیتهای گوناگون و انواع مختلف دست
پیدا خواهیم کرد و کشور از واردات انواع ورق بینیاز
خواهد شد .عالوه بر این ،راهاندازی این پروژه موجب
امیدآفرینی و تقویت روحیۀ جوانان خواهد شد .در
انجام این پروژه ،استانداردهای زیستمحیطی را در
نظر خواهیم داشت و براساس شناختی که از مدیران
فوالد مبارکه داریم ،اطمینان داریم که با اینگونه
مسائل کمافیالسابق با دغدغه و حساسیت برخورد
خواهند کرد .همۀ مسئوالن باید همواره در نظر داشته
باشند که با اجرایی شدن این پروژه از خامفروشی
فوالد پیشگیری خواهد شد .به همین دلیل اگر در
داخل کشور مجموعههای اجرایی بهقدر الزم همراهی
و همکاری نکنند ،برحسب وظیفه پیگیری خواهیم
کرد و هیچگونه تعلل و تأخیر در انجام این پروژه
پذیرفتنینیست.
ناهیــــــدتاجالـدین،نمـــــایندۀمـــــردماصفـهان
قبل از هرچیز الزم میدانم از تمامی عزیزانی که
در شرایط جنگ اقتصادی در شرکت فوالد مبارکه
بهعنوان خط مقدم جبهۀ صنعت مشغول به
فعالیتاند تشکر کنم .گزارش مدیرعامل نشان داد
که دستاوردهای بسیار خوبی در شرکت فوالد مبارکه
حاصل شده است .ضمن قدردانی از این تالشها،
اعالم آمادگی میکنیم که برای اجرایی شدن خط
نورد گرم  ۲فوالد مبارکه ،هر پیگیری و اقدامی که نیاز
باشد انجام خواهیم داد .دلیل این پیگیری آن است
که با اجرای این خط نورد ،عالوهبر ارتقای دانش فنی
و توان تولید این شرکت ،تعداد بسیار قابلتوجهی از
جوانان این مرزوبوم و همچنین بسیاری از شرکتهای
پاییندست که از محصوالت آن استفاده میکنند از
برکات این پروژه بهرهمند خواهند شد؛ ازاینرو همۀ

تدوین رویههای شفاف موجب اعتالی
کیفیتخدماتبانکیمیشود

جلسۀ مجمع نمایندگان استان اصفهان در فوالد مبارکه تشکیل شد و طی آن نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی بر اهمیت
تکمیل طرح شهید خرازی و احداث نورد گرم  2این شرکت تأکید کردند.

فوالد مبارکه
جزوشرکتهای
پیشرو در
زمینۀ  ITو
حوزۀ ارتباطات
و فناوری
اطالعات است و
در زمینه تعالی
سازمانی نیز در
رتبۀ اول کشور
قرار دارد
مسئوالن باید این نکته را مدنظر قرار دهند.
نباید فراموش کنیم که دشمنان خارجی در اجرایی
شدن پروژههای کشور ما کارشکنی میکنند؛ پس
اجازه ندهیم برخی کارشکنیهای داخلی نیز آب به
آسیاب دشمن بریزد .نباید تنگنظریهای عوامل
داخلی ،دشمنی عوامل خارجی را کامل کند و مانع
پیشرفت و توسعۀ کشور شود .تمامی تالش خود را
بهعنوان نمایندگان استان در اجرایی شدن این پروژه
به کار خواهیم بست و به رسالت خود عمل خواهیم
کرد.
محســـن کوهکـــن ،نماینـــدۀ مردم شهرستان لنجان
ازآنجاکه فواید این پروژه برای کل کشور و برای
استان اصفهان بسیار چشمگیر خواهد بود ،من و
دیگر نمایندگان ،بر اساس رسالت قانونی خود ،تالش
خواهیم کرد که راهاندازی این پروژۀ بزرگ و ارزشمند
با سرعت مناسب پیگیری شود.
در زمان تحریم ،اگر کشوری خارجی با ما وارد
مشارکت شود و دیدگاه اولیه براساس قاعدۀ برد-
برد باشد ،ما نیز باید در مرحلۀ اول ارزیابیهایمان
با ذهنیت مثبت به این مشارکتها بنگریم .اهمیت
این موضوع در شرایط حاضر که با مشکل بیکاری
مواجهیم دوچندان است .از طرف دیگر ،سیاست کلی
نظام بر این است که با توجه به بدعهدی کشورهایی
مانند آمریکا ،از توانمندی کشورهایی که میتوانند ما
را در روند انتقال تکنولوژی و رفع نیازهایمان بیشتر
همراهی کنند حداکثر بهره را ببریم .موضوع مهمی
که بنده شخصا از آن مطلعم این است که این
قرارداد با نظارت دستگاههای نظارتی در حال انعقاد
است و این معیار خوبی برای سالمت مسیر اجرایی
شدن این پروژه است .هر شخصی که اطالعات اولیۀ
اقتصادی و نگاه صادقانه و دغدغهمند داشته باشد و
به فکر اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری باشد،
به حکم عقل و منطق اقتصادی از چنین پروژههایی
حمایت میکند .متأسفانه نوعی مشکل فرهنگی در
میان برخی تصمیمگیران وجود دارد و آن این است
که گاهی اشکاالت بسیار جزئی و ناچیز بیشازاندازه
بزرگ جلوه داده میشود و گاهی اشکاالت بسیار
بزرگ ب هراحتی نادیده گرفته میشود.
در خصوص تکمیل پروژۀ شهید خرازی (نورد گرم
شمارۀ  ۲فوالد مبارکه) ،با توج ه به عظیم بودن این
پروژه و با اطالعرسانیهای صورتگرفته ،بنده مانعی
در مسیر فوالد مبارکه نمیبینم و از مدیرعامل این
شرکت میخواهم فرایندهای الزم را با قدرت پیش
ببرند و در هیچ بخشی از مسیر دلسرد نشوند؛ چراکه
ازجمله منافع این قرارداد ،استفاده از نیروهای داخلی
است .بنده این روحیه را از همان زمان راهاندازی در

مدیرعامل شرکت بیمه ملت تاکید کرد

فوالد مبارکه دیدهام .بومیسازی بیش از صد هزار
قطعه در فوالد مبارکه مؤید دغدغۀ این شرکت در
زمینۀ بومیسازی و استفاده از توان متخصصان و
شرکتهای داخلی است.
سیدمحمدجواد ابطحی ،نمایندۀ مردم شهرستان
خمینیشهر
معتقدم فرصتها را باید بسازیم .راهاندازی
خط نورد شمارۀ  ۲فوالد مبارکه با توجه به اینکه
لزایی زیادی به دنبال خواهد داشت ،دستاورد
اشتغا 
بزرگی برای کشور محسوب میشود .خیرخواهی
مردمی در این پروژه آشکار است .جای بسی
خوشحالی است که مدیران و کارکنان فوالد مبارکه به
جملۀ «ما میتوانیم» اعتقاد دارند و دائما ً در همین
مسیر در حال حرکتاند.
در بسیاری از کشورها گرفتن مجوز یک روز طول
میکشد .نباید به گونهای باشد که برای اخذ مجوز
چنین پروژههایی ماهها و حتی سالها معطل بمانیم.
مجمع نمایندگان اصفهان برای به جریان افتادن
احداث این پروژۀ بزرگ تمامی توان و تالش خود را
به کار خواهند بست.
با توجه به اینکه این پروژه برای کل استان و کشور
لزایی ،رونق تولید و
مایۀ خیر و برکت است و در اشتغا 
ارزشافزودۀ اقتصادی نقش قابلتوجهی دارد ،مجمع
نمایندگان استان این آمادگی را دارند تا با کمک دولت
محترم ،اجرای این پروژه را تسهیل کنند و چنانچه نیاز
باشد ،حمایتهای الزم را از وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،از طریق مجلس مطالبه کنند.

ابوالفضل ابوترابی ،نمایندۀ مردم شهرستان
نجفآباد
فوالد مبارکه عالوهبر تولید انواع ورقهای فوالدی
در پروژههای بسیار بزرگ ملی ،ازجمله پروژۀ انتقال
آب تونل سوم که یک طرح فرااستانی و بسیار حیاتی
است ،سرمایهگذاری کرده است .این شرکت همواره
درخصوص ارزشآفرینی برای جامعه بسیار خوب
عمل کرده است.
تکمیل طرح شهید خرازی و راهاندازی خط نورد
گرم شمارۀ  ۲بهموجب تولید محصوالت جدید و
خودکفا شدن کشور از واردات بسیاری از ورقهای
خاص ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،
چراکه تولید ورقهای عریض و خاص که در صنایع
نفت و گاز و لولهسازی و خودروسازی مورد استفاده
قرار میگیرد و عمدتا نیز وارداتی است ،برای کشور
اهمیت استراتژیک دارد و کشور را از واردات بینیاز
خواهد ساخت .سرمایهگذاریهای فوالد مبارکه در
مناطق محروم کشور از دیگر نکات قابلتوجه در
کارنامۀ عملکردی مدیریت و کارکنان این شرکت

است .از دستاوردهای این شرکت ،که در دوران جنگ
اقتصادی و تحریم به یاری کشور آمده است ،تشکر
و قدردانی میکنم .بنده و دیگر همکارانم در مجلس
شورای اسالمی برای به ثمر نشستن این پروژه از هیچ
کوششی فروگذاری نخواهیم کرد.
سلیمی ،نمایندۀ مردم شهرستان سمیرم
فوالد مبارکه در توسعههای خود همواره
مسئولیتهای اجتماعی خود را در نظر داشته است.
دانش فنی بهدستآمده در این شرکت و تولید 50
درصد فوالد کشور در گروه فوالد مبارکه شرایطی
فراهم کرده که ظرف  ۵سال آینده این شرکت
توانمندی احداث خطوط فوالدسازی را در کشور به
دست آورد تا در نقش یک شرکت صاحب تکنولوژی
به کشور خدمت کند .اینکه این شرکت با بازچرخانی
آب مصرفی خطوط تولید خود و جمعآوری و تصفیۀ
پساب شهرهای مجاور و استفادۀ مجدد از آنها در
سیکل تولید ،برداشت آب خام خود را به کمترین حد
ممکن رسانده است بسیار باارزش است.
در خصوص پروژۀ نورد گرم شمارۀ  2این شرکت
نیز آنچه مهم است و باید بهطور ویژه مورد توجه قرار
لزایی آن است .در شرایط کنونی ،ایجاد
گیرد ،اشتغا 
اشتغال برای جوانان کشور اهمیت بسیار ویژهای دارد.
امیدواریم با احداث و راهاندازی چنین پروژههایی،
شاهد رونق هرچه بیشتر تولید باشیم و در رگهای
اقتصادی منطقه و کشور خون تازهای تزریق شود.
بزاده ،مدیرکل ارتباطات و فناوری
جعفر مطل 
اطالعات استان اصفهان

خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه با شرکتهای
دانشبنیان که در حوزۀ فناوری اطالعات پیشرفتهای
قابلتوجهی داشتهاند همکاری خوبی دارد .بهعنوان
کسی که فعالیت شرکتها را در حوزۀ فناوری رصد
میکند ،معتقدم فوالد مبارکه جزو شرکتهای پیشرو
در زمینۀ  ITو حوزۀ ارتباطات و فناوری اطالعات است
و در زمینه تعالی سازمانی نیز در رتبۀ اول کشور قرار
دارد .بهعنوان مثال فوالد مبارکه در زمینۀ  plcبسیار
توانمند و پیشرفته است.
در حال حاضر اکوسیستم کارآفرینی استان بهدلیل
نبود صندوقهای  VCیا صندوقهای خطرپذیر با
مشکل مواجه است .خوشبختانه فوالد مبارکه در
این زمینه میتواند نقش مؤثری ایفا کند و تاکنون
نیز در زمینۀ کارآفرینی و حمایت از کارهای نو به
استان اصفهان کمکهای قابلتوجهی کرده است.
بنده و سایر همکارانم در ادارهکل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان نیز این آمادگی را داریم که مشکالت
احتمالی فوالد مبارکه در حوزۀ فناوری را با همکاری
هم رفع کنیم.

امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیئت
مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی
عملکرد امور اعتباری و سرمایهگذاری این
بانک که با حضور مدیران امور طرح و برنامه
و امور اعتباری و سرمایهگذاری در ساختمان
بزرگمهر برگزار شد اظهار کرد :تدوین رویهها و
فرآیندهای شفاف در ارائه خدمات بانکی منجر
به ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان
میشود.
وی در خصوص اهمیت مأموریتها و
رسالت امور اعتباری و سرمایهگذاری گفت:
این امور عهدهدار سیاستگذاری ،برنامهریزی
و هدایت واحدهای استانی و شعب در اعطای
تسهیالت ،صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی
است و اجرای بسیاری از جریانات بانکداری
توسعهای در حیطه مأموریتهای این امور
است.
عصارزاده با اشاره به عملکرد موفق همکاران
اعتباری بانک در صف و ستاد برای پیشبرد
اهداف در طرحهای ملی افزود :عملکرد امور
اعتباری و سرمایهگذاری در تحقق اهداف
توسعهای و اشتغال آفرینی دولت اثرگذار
بوده است و با تدوین آییننامهها ،برنامههای
زمانبندی ،نحوه اخذ وثائق و ارتباط با
نهادهای سیاستگذار و همچنین راهنمایی
معرفیشدگان و راهبری آنها توانسته است
شعب را در دستیابی به این اهداف یاری رساند.
عصارزاده در ادامه همچنین با تاکید براهمیت
بحثهای سرمایهگذاری و اعتباری خاطرنشان
کرد :تشکیل و تصویب پروندههای اعتباری و
اعتبارات اسنادی ،صدور ضمانتنامه و تنظیم
روابط کارگزاری و الزامات مربوط به مدیریت
ریسک را میتوان از مهمترین محورهایی
دانست که امور اعتباری و سرمایهگذاری
راهبری آنها را به عهده دارد.
وی با اشاره به نقش محوری امور
سرمایهگذاری در تنظیم شیوهنامههای الزم در
بحث عاملیت بانک توسعه تعاون در انتشار
اوراق اسناد خزانه اسالمی افزود :ورود به این
پروژههای مهم و ملی نیازمند تنظیم یک جریان
کار صحیح و مشخص است که امور اعتباری
در این خصوص موفق عمل کرده است.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون توجه
همکاران بانک در تحقق اهداف توسعهای
را قابل توجه دانست و گفت :بانک توسعه
تعاون عالوه بر ارتقای شاخصهای مالی،
اهتمام ویژهای به تحقق اهداف توسعهای دارد
و  70درصد تسهیالت پرداختی این بانک به
تعاونیها و توسعه این بخش پرداخت و 30
درصد در خارج از بخش هزینه میشود.
وی بابیان اینکه در بحث پیادهسازی فرآیند
سازمانی تمام واحدها به یک میزان نقش
دارند ،خاطرنشان کرد :انتساب جریان فرآیندی
به یک واحد سازمانی حاصل یک نگرش
ناقص است و برای داشتن یک نگاه سیستمی
باید همه اجزای بانک در فعالیتها همکاری
و همافزایی داشته باشند تا در یک فعالیت
گروهی و جمعی ،خدمات و محصوالت جدید
بانکی شکل گیرد.
شایان ذکر است در این جلسه حسن
شریفی مدیر امور طرح و برنامه و حمیدرضا
البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری،
محمدمهدی حججی رئیس اداره اعتباری،
رامین نجمی رئیس اداره سرمایهگذاری و
یوسف احسانی رئیس اداره نظارت بر مصرف
تسهیالت حضور داشتند.

تغییر نگاه؛ تاکید مدیرعامل تجارتنو در روز بیمه

کمترین میزان پرداخت خسارتهای تقلبی صنعت بیمه در «بیمه ملت»

بار گران صنعت بیمه ،ارزان بر دوش شبکه فروش است

مدیرعامل شرکت بیمه ملت تاکید کرد که این شرکت ،کمترین میزان پرداخت خسارتهای تقلبی را در کل صنعت بیمه
دارد.
توگو با خبرنگار پایگاه
علی صالحینژاد که پیشتر کتاب «نگاهی به تخلف و تقلب در صنعت بیمه» را نوشته است ،در گف 
خبری خرد و کالن با بیان این که در شرکت بیمه ملت «اداره تحقیق» برای بررسی پروندههای خسارتهای مشکوک به تقلب
ایجاد شده است ،گفت :کارشناسان این اداره متشکل از کارآگاهان باتجربه و آموزشدیده پلیس ،همه پروندههای خسارتی
مشکوک را با دقت بررسی و تحلیل میکنند.
وی افزود :همه جوانب پلیسی و بیمهای پروندهها از جوانب شکلی و ماهیتی در این اداره رصد میشود تا مطمئن شویم تقلبی
در کار نیست.
به گفته صالحینژاد ،در حوزه خسارتهای مشکوک مربوط به بیمه شخص ثالث از طریق پلیس راهور ،کالنتری ،دادگاه و بیمارستان صحت حادثه
بررسی میشود.
وی اظهار کرد :در سایر رشتهها نیز با همکاری مراکز و نهادهای قانونی مرتبط ،پرونده تحلیل میشود تا تخلفی در آن وجود نداشته باشد .مدیرعامل بیمه
ملت اعالم کرد که شرکت با این روش ،به تقلبهای پیچیدهای رسیده و از پرداخت خسارت به آنها جلوگیری کرده است.

مدیرعامل بیمه تجارتنو درجمع تعدادی از سیاستگذاران ،مدیران عامل و دیگر فعاالن صنعت بیمه خواستار درک نقش کلیدی
شبکه فروش و بازاریابها دراین صنعت شد.
به گزارش روابطعمومی؛ نیما نوراللهی که روز گرامیداشت بیمه درپنل تخصصی«شبکه فروش و چالشهای آن
درتوسعه و ضریب نفوذ بیمه؛ نمایندگان و کارگزاران» سخن میگفت ،با اظهار اینکه به کرات نسبت به نادیده گرفتن
جایگاه مهم این بخش انتقاد داشته است ،افزود :درحال حاضر  67هزار نفر درشبکه فروش فعال هستند که با افزودن
بازاریابها این رقم به بیش از  100هزار نفر میرسد درحالی که کل کارمندان شرکتهای بیمهای درحدود  19هزار نفر
است.
وی توجه حاضران را به این مهم جلب کرد که جمعیت فعال شبکه فروش  5برابر تعداد کل کارکنان صنعت بیمه است ،چنین آماری
حکایت از نقش مهم و اساسی شبکه فروش دارد.
دو اصل و یک تضاد
نوراللهی جنس فعالیت در صنعت بیمه را مجزا از دیگر بنگاههای اقتصادی دانسته و تاکید کرد :کار ما تولید کاال نیست که اگر فروش نرفت انبار کرده و
با خریدار دیگری وارد مذاکره شویم .چنانچه نماینده شرکتی نتواند بیمه نامه بفروشد مسلما آن مجموعه درآمدی نخواهد داشت.

صالحینژاد همچنین با بیان این که در حوزه پیشگیری از پرداخت خسارت به حوادث تقلبی ،یک سیستم توسعهیافته آیتیمحور در این
شرکت پیادهسازی شده است ،گفت :از این طریق کنترلهای سیستمی بر پروندهها اعمال میکنیم ،بهطوریکه اگر یک کد ملی چند بار
برای دریافت یک نوع خسارت مراجعه کند یا رای مشابهی در سیستم داشته باشد ،پرداخت خسارت او با کنترل دقیقتر و آگاهی بیشتر
خواهد بود.
مدیرعامل بیمه ملت با تاکید بر این که این شرکت کمترین میزان پرداخت خسارات تقلبی در صنعت بیمه را دارد ،ادامه داد :متقلبان کامال اطالع دارند
که بیمه ملت آنها را کنترل میکند.

مدیرعامل تجارتنو سهم اندک فعاالن شبکه فروش از درآمد حاصله را نکته اصلی چالش شبکه فروش برشمرده و تاکید کرد :درآمد پایین
فعاالن شبکه فروش درعین داشتن نقش اساسی ،تضادی است که به پیکره صنعت بیمه لطماتی را وارد میکند .کل فروش در شرکتهای بیمه
ای  34هزار میلیارد تومان است ،اگر برای  100هزار نفر فعال در این عرصه درآمد  7درصدی درنظر بگیریم عایدی آنها به کمتر از  3میلیون تومان
میرسد که با توجه به تورم موجود رقم ناچیزی است .از طرفی طبق آییننامه  ،83چرا یک نماینده از کاردولتی حداکثر باید  ۲۵درصد کارمزد
مربوط به پرتفوی بیمهگذاران بخش خصوصی را دریافت کند درحالیکه به مراتب به ثمر رساندن چنین قراردادی از بازاریابی در بخش خصوصی
پرهزینهتر است.

