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«ابتکار» نقش دولت و مجلس در افول بازار سرمایه را بررسی کرد

جهاد دانشگاهی به جمع مشتریان
بزرگ بیمه سرمد پیوست

ق راداد بیمهای میان جهاد دانشگاهی و بیمه
سرمد به امضا رسید ،تا این نهاد بزرگ کشور به
جمع مشتریان بزرگ سرمد اضافه شود.
به همین منظور ،جلسهای ویژه در خصوص
تجمیع امور بیمهای جهاد با حضور مجتبی کاتب
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد و دکتر شوشتری
معاون اداری مالی جهاد دانشگاهی و جمعی از
مدیران کل استانی جهاد و مدیران بیمه سرمد
ب رگزار شد .در این جلسه که در پژوهشکده
فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی به صورت وبینار و
با حضور مدیران کل استانی جهاد دانشگاهی در
سراسر کشور برگزار شد ،دکتر کاتب رئیس هیات
مدیره بیمه سرمد توضیحاتی درباره توانمندیها
و کارنامه شرکت و خدمات نوین سرمد ارائه
کرد .سید مهدی جعفریتنها سرپرست معاونت
ف نی بیمههای زندگی ،علی آفرین سرپرست
م دیریت بیمههای اشخاص ،روحاله عظیمی
گلتپه مدیر فنی بیمه های زندگیمهدی شمسایی
سرپرست مدیریت امور استانها و شبکه فروش،
ح سن آقایی عطا مدیریت توسعه بازار و امور
بیمهگذاران و جواد فراهانی مدیر پروژه بیمههای
جهاد دانشگاهی نیز توضیحاتی را درباره خدمات
بیمهای سرمد به مجموعه جهاد دانشگاهی ارائه
کردند و به سواالت مدیران استانی جهاد درباره
امور بیمهای سرمد پاسخ دادند .به گفته کاتب،
ب یمه سرمد سعی دارد تمامی خدمات بیمهای
جهاد دانشگاهی را یکپارچه کند ،تا بتواند بهترین
خدمات را به این مجموعه بزرگ که به تازگی به
جمع مشتریان سرمد اضافه شده است ،ارائه کند.
کاتب همچنین با ابراز خرسندی از همکاری بیمه
سرمد و جهاد دانشگاهی گفت :ارائه خدمات به
جهاد دانشگاهی به عنوان یه سازمان دانشمحور
که پیوند عمیقی با جامعه علمی کشور دارد ،این
افتخار بزرگی برای سرمد است.
سید محمد جواد شوشتری معاون پشتیبانی
ج هاد دانشگاهی نیز در این جلسه با ابراز
ا میدواری از تجمیع امور بیمه جهاد در بیمه
سرمد گفت :امید داریم که همکاری با بیمه سرمد
تجربه خوبی برای ما باشد و همکاران ما رضایت
خوبی را از خدمات سرمد داشته باشند.
پیش از این ،بیش از  100واحد جهاد دانشگاهی
در کشور به صورت مستقل امور بیمهای خود را
انجام میدادند که اکنون تمامی بیمههای این
نهاد در بیمه سرمد تجمیع شده است.

بازاروسرمایه
تولید تختال با ضخامت
 300میلیمتر در فوالد مباركه

مقصران حال ناخوش بورس

اگرچه محاسبات کارشناسان بیانگر رشد بورس از
نیمه دی ماه بود ،اما شاخص کل روز شنبه هم افت
کرد و رکورد منفی دیگری بر جای گذاشت .شاخص
کل بورس روز شنبه هفته جاری برای نخستین بار
و ارد کانال یک میلیون و  ۱۰۰هزار واحد شد .در
معامالت آن روز ،شاخص کل بورس  43هزار و 43
واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و  186هزار واحد
رسید .از دست دادن کانال  1میلیون  200هزار واحد
در حالی اتفاق افتاد که از اواسط مردادماه و زمانیکه
بازار در مسیر نزولی قرار گرفت هیچگاه شاخص به
کانال یک میلیون و  ۱۰۰هزار واحد عقبگرد نکرده
ب ود و این عقبنشینی بیش از هر زمان دیگری
س هامداران را با نگرانی و بیاعتمادی روبهرو کرد.
کارشناسان دالیل متفاوتی را برای ریزشهای پیدرپی
شاخص و همچنین از بین رفتن اعتماد فعاالن بازار
مطرح میکنند و معتقدند که دولت در راس عوامل
موثر در به وجود آمدن شرایط موجود قرار دارد .به
ش از رشدهای شارپی در بازار ،دولت
گفته آنها پی 
مردم را تشویق به فعالیت در این بخش میکرد و
اکنون که روزهای خوش بورس به پایان رسیده دولت
خود را کنار کشیده و هیچ حرفی برای گفتن ندارد.
توگو
روزبه شریعتی ،تحلیلگر بازار سرمایه در گف 
با ایسنا با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف
برنمیگردد و دولت باید پاسخگو باشد ،گفته است:
«اسفند ماه سال  ۱۳۹۸و فروردین و اردیبهشت سال
 ۱۳۹۹با وجود شیوع کرونا ،ریزش بازارهای جهانی
و دالر  ۱۴هزار تومانی ،بازار پرقدرت باال میرفت به
طوریکه بازار بیش از ارزش ذاتی خود معامله میشد.
د ر آن روزها بازار بیش واکنشی داشت و نه تنها
توجهی به اخبار منفی نمیکرد بلکه به اخبار مثبت
بیش از حد وزن میداد .درحال حاضر پارادایم فکری
ب ازار برعکس شده است .مردم به این بازار اعتماد
کردند و ضربه خوردند .تکنیکالیستها هم دچار ترس
شدهاند .حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان پول از بازار
بیرون رفت و مردم به حضور در بازار تشویق شدند.
حداقل باید از مسئوالن سوال شود که شما که مردم
را برای حضور در بازار سرمایه تشویق کردید ،االن چه
پاسخی برای مردم دارید؟ دولت نمیتواند پولی به بازار
تزریق کند اما همین که برای کسری بودجه و حقوق
و پاداش جلوی فروش صندوقهای بازنشستگی و
تامین اجتماعی را در بورس بگیرد ،اقدام خوبی است.
یعنی منبع درآمد دیگری برای کسریهای خود پیدا
کند».
فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه
نیز در گفتوگویی با اشاره به ریسک بازار سرمایه
گفت ه است« :متاسفانه کسانی که مردم را به بورس
دعوت کردند و فراخوان زدند به گونهای به مردم به
خصوص افراد آماتور القا کردند که بورس خوب است
و هیچگونه ریسکی ندارد و این توضیح را ندادند که
ریسکهای مترتب بر سرمایهگذاری چیست؟»
ب ا توجه به گفته کارشناسان این پرسش مطرح
میشود که دولت چه اندازه در به وجود آمدن شرایط
فعلی بازار سرمایه نقش دارد؟
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بازار سرمایه که تا چندی پیش از سوی دولت به عنوان یک محل طالیی و امن با بازدهی باال برای سرمایهگذاری معرفی میشد و توجه سرمایهگذاران
بسیاری را به خود جلب کرده بود امروز از نفس افتاده و به نظر میرسد که دیگر رمقی برای رشد دوباره ندارد .حاال بازار در شرایطی متفاوت از ابتدای
ی است .اما باید پرسید که مسبب پیشآمدن فضای
سال قرار دارد و در این میان روزبهروز شاهد کمتر شدن اعتماد سهامداران و خروج بیشتر نقدینگ 
بیاعتمادی چه کسی است و این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟

ما به شرطی
میتوانیم
شاخص را
لهای
در کانا 
فعلی ثابت نگه
داریم که بخش
اقتصادواقعی
ما با رشد همراه
باشد و تولید
افزایش یابد
مجموعهای از عوامل شرایط فعلی را برای بورس
به وجود آورد
غالمرضا سالمی ،کارشناس بازار سرمایه با بررسی
وضعیت شاخ بورس طی ماههای گذشته و نقش
دولت و مجلس در از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران
ب ه «ابتکار» گفت :دولت و بخش دیگر آن یعنی
مجلس قطعا در شرایط به وجود آمده برای بازار بورس
نقش دارند .البته نمیتوان انگشت اتهام را تنها به
سوی دولت و یا مجلس نشانه گرفت ،چراکه برخی
از فعاالن بازار و کارشناسانی که با تحلیلها نادرست
ا طالعات غلطی را در اختیار مجلس و دولت قرار
دادند نیز به بدتر شدن شرایط بازار دامن زدند و باعث
از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار شدند.
ا ین کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از
ص حبت هایش با اشاره به شرایط ایدهآل بازار در
م اههای ابتدایی سال ادامه داد :بازار سرمایه در
مدت کوتاهی شرایط خاص و ایدهآلی را تجربه کرد و
شاخص رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرد .مشخص
ب ود که چنین رشدی منطقی نیست چراکه ما در
بخش واقعی اقتصاد نه تنها شاهد تحول و تحرک

نبودیم بلکه بسیاری از بخشهای ما با رشد منفی
روبهرو بود .وی افزود :بنابراین این انتظار میرفت
که شاخص پس مدتی در مسیر نزول قرار بگیرد ،در
همان زمان من و تعداد دیگری از کارشناسان هشدار
روزهای قرمز را برای شاخص میدادیم اما همان زمان
ما به عنوان مخالفان رشد بازار سرمایه مورد شماتت
قرار میگرفتیم.
هدف دولت سروسامان دادن به اقتصاد بود نه
کسب سود
س المی در ادامه صحبتهایش به بررسی هدف
دولت برای تشویق مردم برای سرمایهگذاری در بازار
بورس پرداخت و در این باره گفت :عدهای میگویند
دولت استفاده خود را از بازار برده و حاال خود را کنار
کشیده ،من تصور نمیکنم که دولت چنین هدفی را
از قبل داشته است تا سودی را کسب کند ،بلکه هدف
دولت این بود که از طریق بازار سرمایه اقتصاد را تا
حدودی سروسامان بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :البته باید
اشاره کرد که سروسامان دادن اقتصاد از طریق بورس
در چنین وضعیتی راهی اشتباه بود .متاسفانه ساختار

اقتصاد ما با مشکل روبهرو بوده و با راهکارهای آسان
نمیتوان امید داشت که وضعیت بهبود یابد.
وضعیت بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
سالمی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار
س رمایه را در ماههای آتی چگونه ارزیابی میکنید،
گ فت :من معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی
م حدوده منطقی شاخص در همین محدودههای
فعلی است اما اگر دالر کاهش یابد و یا متغیرهای
م وثر دیگر تغییر کند قطعا شاخص پایینتر از
محدودههای فعلی خواهد رفت.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه درصورت
ب هبود وضعیت تولید شاخص آماده رشد دوباره
خواهد شد ادامه داد :به عبارتی دیگر اگر بخش
و اقعی اقتصاد با تحرک همراه نباشد شاخص
رقمهای پایینتری را شاهد خواهد بود .ما به شرطی
میتوانیم شاخص را در کانالهای فعلی ثابت نگه
داریم که بخش اقتصاد واقعی ما با رشد همراه
باشد و تولید افزایش یابد حتی میتوان گفت در
صورت بهبود وضعیت تولید شاخص آماده رشد
دوباره خواهد شد.

معرفی مقاالت برگزیده هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه
مقاالت برتر شرکتکنندگان در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد
منابعانسانی از سوی داوران علمی این همایش انتخاب و معرفی شد.
ا ستادان ،پژوهشگران و دانشجویان صنعت بیمه ،مقاالت خود را به دبیرخانه
همایش فرستادند .داوران خبره و نامی این صنعت نیز مقاالت ارسالی را بررسی و
ارزیابی کردند و در نهایت  9مقاله برتر انتخاب شد.
زینب حمیدیفر افزود :از میان مقاالت ارسالی ،سه مقاله «بررسی تاثیر ریسکهای
ناشی از دورکاری در استراتژی منابع انسانی یک شرکت بیمه» (محمد سجاد میرزاخانی
و مجتبی رحمانی)« ،بررسی ضرورت یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت منابعانسانی
اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
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عمومی»
«آگهی مناقصه

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
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در سازمانها» (زهره مالمحمدی ،محمود اسعد سامانی و مرجان کریمی) و «شناسایی
و رتبهبندی شاخصهای موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان شرکتهای بیمه» (محسن
فتحی آقابابا و الهه پرنلو) بهترتیب حایز رتبه اول تا سوم شدند.
شوپژوهش بیمهکوثر در ادامه گفت :از میان مقاالت ارسالی به دبیرخانه
مدیر آموز 
همایش 6 ،مقاله نیز در بخش پوستری انتخاب شد.
ن کرد :مقاالت «مرور سیستماتیک رابطه بین فرهنگ جامعه و عملکرد
وی خاطرنشا 
مدیریت منابعانسانی شرکت بیمهای در بهبود ضریب نفوذ بیمههای زندگی» (محمد
اسماعیلی و بهزاد سالمی)« ،چالشها و استراتژیهای مدیریت منابعانسانی در بحران

( »19-COVIDمحمدرضا عزیزی ،رشا اطلسی و رویا نعیمی)« ،بررسی آسیبشناسی
مدیریت ریسک منابعانسانی در صنعت بیمه -مطالعه موردی کارکنان شرکت بیمه
کوثر استان البرز» (محمد ابراهیم پورملکی و حجتا ...لباف)« ،بررسی رابطه فرهنگ
سازمانی با کارکرد برنامهریزی منابعانسانی» (الناز اسدیان و رضا اسدیان)« ،شناسایی
و بررسی ریسکهای مدیریت منابعانسانی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی» (بهادر
یاری پور) و «مدیریت ریسک سرمایهگذاری در آموزش کارکنان با استفاده از ابزار
اهدای سهام به کارکنان» (سیدپیام میدانی و سیدهمژده میدانی) نیز در بخش پوستری
پذیرفته شد.

ب ا اتکا بر دانش و همت مدیریت ،کارکنان
و کارشناسان فوالد مبارکه و با هدف تأمین
ح داکثری محصوالت موردنیاز لولههای انتقال
نفت و گاز ،برای نخستین بار در کشور ،تختال
با ضخامت  300میلیمتر تولید شد.
معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره
به مزیتهای این نوع محصول در گفتوگو با
خ برنگار فوالد گفت:در دو سال اخیر با تولید
ت ختالهای ویژۀ تولید لولههای محیط نفت و
گ ازترش به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم
ضخامت تختال را در ماشین ریختهگری شمارۀ5
افزایش دهیم ،بخشی از نگرانیها و مشکالت
کیفی که بعضا در تختالها وجود دارد ،با افزایش
ضخامت بهصورت طبیعی رفع خواهد شد.
م ختار بخشیان با تأکید بر اینکه بسیاری از
عیوب داخلی تختالها ،ازجمله ترکهای ریز یا
جدایش ،در زمان نورد مشخص میشوند ،افزود:
ط بیعی است که هرقدر ما ضخامت را بیشتر
کنیم بعد از انجام عملیات نورد ،بهدلیل اینکه باید
ض خامت بیشتری کم شود ،این عیوب برطرف
میشوند.
وی با بیان اینکه دانش و تجربۀ این کار کامال
بومی است تصریح کرد :این دستاورد خبر خوبی
بهویژه برای صنایع نفت و گاز کشور و پروژههای
آتی خواهد بود .از این پس کشور ما ب هراحتی
میتواند این نوع تختال را تولید کند و اگر نگرانی
یا تردیدی در زمینۀ پروژههای نفتی و گازی وجود
د اشته باشد ،از این پس بهطور کامل برطرف
خواهد شد.
به گفتۀ بخشیان ،بخشی از این تختالها باید
برای انجام عملیات نورد به شرکت اکسین اهواز
م نتقل شود تا پس از عملیات نورد ،به انواع
ورق موردنیاز در تولید لولهها و مخازن نفت و
گاز تبدیل گردد و این دستاورد خبر خوبی برای
صنعت فوالد و لوله کشور است.
وی هدف اصلی از این اقدام را افزایش کیفیت
و اطمینان از دستیابی به کیفیت مطلوب در
محصوالت مورداستفاده در صنعت نفت و گاز
عنوان کرد.
م عاون بهرهبرداری فوالد مبارکه گفت :این
دستاورد با همکاری بخشهای مختلف از جمله
کارکنان تولید ،تعمیرات ،تعمیرگاه مرکزی ،واحد
م تالورژی و روشهای تولید و امور مهندسی
با محوریت تیم ریختهگری به سرانجام رسید و
شایستۀ قدردانی است.
د ر همین خصوص غالمرضا سلیمی ،مدیر
ن احیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت
ف والد مبارکه گفت :یکی از رسالتهای شرکت
فوالد مبارکه در سالهای گذشته تأمین حداکثری
ن یازهای داخلی و تنوع در زمینۀ محصوالت
فوالدی بوده است .در همین زمینه ،متخصصان
شرکت فوالد مبارکه با توجه به اعالم نیاز کشور
به تولید تختال با ضخامت  300میلیمتر ،بر آن
شدند که مقدمات الزم را برای تولید این محصول
فراهم آورند و طی یک پروژۀ تخصصی ششماهه،
تولید این محصول را که تاکنون در کشور صورت
نگرفته به سرانجام برسانند .در راستای اجرای این
پروژه ،تیمی از کارشناسان داخلی شرکت تشکیل
و هر گروه در زمینههای تخصصی خود شروع به
فعالیت کرد و نتیجۀ این تالش تولید تختال با
ضخامت  300میلیمتر در فوالد مبارکه بود.

