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اخبار

توسط شعبه همدان بیمه دانا منعقد شد

تفاهم نامه بیمهای با جایگاهداران
سوخت استان همدان

اخبار

ناترازی بودجهای ،بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت
سالروز تأسیس بیمه سینا

رضا جعفری ،مدیرعامل بیمه سینا با صدور
پیامی فرا رسیدن هجدهمین سالروز تأسیس
بیمه سینا را به کارکنان و شبکه فروش این شرکت
تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بیستوهشتم آبانماه ،یادآور روزی است که
بیمه سینا پا به عرصه وجود گذاشت تا نویدبخش
توسعه و گسترش بیمه در بخشهای مختلف
اقتصادی کشور عزیزمان باشد .مروری بر گذشته
و سابقه این شرکت نشان میدهد که بیمه سینا
به رغم فراز و فرودهایی که پشتسر گذاشته ،در
منظر مشتریان و بیمهگذاران به عنوان یک شرکت
بیمه توانگر و پیشرو مطرح است و ابراز رضایت
مشتریان بزرگ و کوچک ما در اقصی نقاط کشور
به ما امید بیشتری برای حرکت پرقدرت و مستحکم
در این مسیر میدهد .بیمه سینا در دوران جدید
فعالیت خود با اتخاذ رویکرد برنامهمحوری توانست
در بسیاری از شاخصهای مالی و بیمهگری به
رکوردهای تازهای دست یابد و این مهم میسر نشد
مگر با همت و تالش همکاران شریف و زحمتکشم
در ستاد ،شعب سراسر کشور و نمایندگان و
کارگزاران فعال که جا دارد در این مجال بابت
تمامی زحمات صادقانه و تالشهای بیوقفه از آنها
قدردانی صمیمانه داشته باشم .اینجانب از طرف
خود و به نمایندگی از اعضای محترم هیأت مدیره،
فرارسیدن هجدهمین سالروز تأسیس بیمه سینا را
به تمامی همکاران ارزشمند ،شبکه فروش پرتالش،
سهامداران ارجمند و ذینفعان و بیمهگذاران گرامی،
تبریک گفته و امیدوارم با عنایت خداوند متعال و
به پشتوانه اعتماد و همراهی سهامداران و مشتریان
ارجمند و همت و تالش مضاعف همکاران و شبکه
فروش که مهمترین سرمای ه شرکت هستند ،بتوانیم
بیش از پیش در مسیرخدمت به مردم و تحقق
اهداف گام برداریم.
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آیا «نقشه راه اقتصادی دولت رئیسی» قابل اجرا خواهد بود؟
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و
دارایی در توئیتر از رونمایی کلیت نقشه راه دو
سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم
خبر داد .این برنامه تنها کلیاتش منتشر شده و
کارشناسان میگویند ،برای ارزیابی دقیق این نقشه
راه باید جزئیات نیز منتشر شود.
به گزارش فرارو ،وزیر اقتصاد در این رابطه با بیان
اینکه برای مهار تورم باید در سه حوزه سیاست
پولی ،سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای اقدام
کرد ،افزود« :اوال ًمهار نوسانات ارزی ،کاهش فشار
بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای
پولی و تشویق صادرات) ،مدیریت مصارف و حذف
سوداگری ارزی و اصالح انتظارات ارزش پول ملی،
ثانیا ً کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲
درصد ،مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ
شکست برای تبدیل شبهپول به پول و سایر ابزارهای
پولی و اعتباری و ثالثا ً کنترل رشد مخارج دولت در
حد یکسوم تورم انتظاری ،شناسایی هوشمند فرار
مالیاتی ،افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر
ابزارهای انضباط بودجهای ،از مهمترین برنامهها
است و سیاستهای سهگانه فوق نباید موجب
تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید
شود».
خاندوزی درخصوص راهبرد پیشنهادی خود برای
این مهم توضیح داد« :اول کاهش هزینه تولید با
پیشبینیپذیر ساختن سیاستهای دولت در
خصوص متغیرهای کلیدی ،ثبتی کردن  ۳۰درصد
مجوزهای کسبوکار ،اعتبار انحصاری اسناد رسمی
و تقویت حقوق مالکانه ،باالبردن هزینه تغییر مکرر
مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی،
مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای
نامولد ،الزام به تأمین مالی زنجیره تولید و سایر
تدابیر تسهیل تولید،دوم تمرکز بر ابرپروژههای
پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر
ق توسع ه ملی برای
اساس تقویت نقش صندو 
طرحهای پیشران».
وی افزود« :تعیین تعداد محدودی ابرپروژه
پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت
شریک خارجی در هر پروژه ،تأمین مالی این پروژهها
با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق :اوال ًانتشار
سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه
درخصوص پیشرانها ،ثانیا ً آورده شرکای خارجی،
ثالثا ً هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها
و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها
و بدون مراعات حکم ماده  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع
تولید از جمله این موارد هستند».
نقشه راه اقتصادی دولت آیا اجرایی است؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی
با اشاره به رونمایی از نقشه راه اقتصادی دولت
سیزدهم ،گفت :برنامهای که منتشر شده ،تنها در
حد کلیات است ،اما برای اظهارنظر دقیق در مورد
آن باید جزئیاتش مشخص شود تا بر اساس جزئیات
بتوان به طور موشکافانه آن را بررسی کرد ،این در

پیرو رایزنیهای متعدد با نماینده جایگاه داران
سوخت استان همدان تفاهم نامهای جهت صدور
بیمهنامههای آتش سوزی ،مسئولیت کارفرما در
قبال کارکنان و مسئولیت مدنی اشخاص ثالث
برای تمامی  105جایگاه سوخت استان همدان در
تاریخ سوم آبان ماه جاری در محل شعبه همدان
منعقد شد .جلسه مذکور با حضور شاللوند نایب
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت استان و
محمد مقصودی رئیس شعبه همدان بههمراه دکتر
محمدرضا رامین فر مسئول دایره صدور و عباس
متقی سرپرست بازاریابی منطقه  7برگزار شد و در
خصوص تعامل بیشتر مذاکراتی صورت گرفت.
در این جلسه شاللوند ابراز امیدواری کرد که

بهترین نوع خدمات از طرف شرکت بیمه دانا به
جایگاه داران سوخت ارائه شود .محمد مقصودی

رئیس شعبه همدان بیمه دانا نیز در خصوص
ارائه خدمات متفاوت با توجه به نیروی انسانی

متخصص و بدنه کارشناسی توانمند اطمینان داد

که این شرکت به بهترین نحو تعهدات خود را ایفا
کرده و با بیمهگذار تعامل خواهد داشت.همچنین
مقرر شد برای تمامی پرسنل و خانوادههای ایشان
شاغل در جایگاههای سوخت استان که بیش از

 1000نفر خواهد بود ،با ارائه نرخ و شرایط مناسب

تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دانا
قرار گیرند .پیرو مذاکرات صورت گرفته و با توجه
به اینکه شاللوند نایب رئیس جایگاه داران سوخت
کشور نیز هست ،انتظار می رود که بتوان قرارداد را

بصورت کشوری منعقد کرد.

وی در پایان از همکاری صمیمانه مدیریتهای

بیمههای مسئولیت آقایان (حسینی ،غالمی،
تبریزی) و بیمههای آتش سوزی آقایان (صمدی،
فصیحی و خانم کبودان) تشکر کرد.

تسهیل فرآیندهای حوزه دارو در
دستور کار قرار گرفت

شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه به طور کلی برای کنترل و مهار تورم و نقدینگی و ایجاد رونق تولید دولت باید سه ناترازی موجود در اقتصاد را حل و
فصل کند ،خاطرنشان کرد :ناترازی بودجهای ،بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که این سه معضل عمده برطرف نشود ،ما
نمیتوانیم انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی را داشته باشیم ،از سویی برای اصالح این سه نظام ،نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جراحیهای عمیق اقتصادی
هستیم ،همچنین اصالح وضعیت اقتصادی کشور نیاز به پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و تامین امنیت سرمایهگذاری دارد که در حال حاضر این دو موضوع
در اقتصاد ایران به هیچ عنوان وجود ندارد ،بنابراین برای اصالح وضعیت اقتصادی باید اسباب و لوازم این کار نیز فراهم شود تا بعد از آن انتظار داشت که
چیزی تغییر پیدا کند.

یشهری:
شقاق 
اصالح وضعیت
اقتصادی
کشور نیاز به
پیشبینیپذیر
کردن اقتصاد
و تامین امنیت
سرمایهگذاری
دارد که در
حال حاضر این
دو موضوع در
اقتصاد ایران به
هیچ عنوان وجود
ندارد
حالی است که از سال  ۱۳۲۷تنظیم برنامه اقتصادی
در ایران آغاز شده ،به طوری که پنج برنامه عمرانی
در پیش از انقالب و شش برنامه توسعه بعد از
انقالب تدوین شده است.
وی افزود :عالوه بر اینها دولتهای مختلف نیز
برای خود برنامه اقتصادی تعیین کردند ،مانند برنامه
تحول اقتصادی دولت احمدینژاد ،یا قانون رفع
موانع تولید در دولت روحانی و برنامه رشد اقتصادی
ضد تورمی دولت جدید ،اینها تماما برنامههای
اقتصادی هستند که طی این سالها تدوین شده
است.
شقاقیشهری اظهار کرد :نکته مهم این است که
ما برنامه اقتصادی کم نداریم ،بسیاری از برنامهها
در قفسهها طی سالیان متمادی خاک خوردند و به
نوعی تنها بر روی کاغذ ماندهاند ،اما اینکه چرا این
برنامهها به مرحله اجرا در نیامدهاند ،سوال مهمی
است که دولت باید به آن پاسخ دهد ،بنابراین
تدوین برنامه اقتصادی و عدم اجرای آن نیاز به یک
آسیبشناسی دقیق دارند ،اگر چنین کاری صورت
نگیرد ،این احتمال وجود دارد که برنامه اقتصادی
دولت سیزدهمین نیز به سرنوشت اجرای برنامههای
اقتصادی دولتهای قبل دچار شود.

 ۸۰درصد تولید کشور برای مصرف داخلی است

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای تدوین
مانیفست اقتصادی یک دولت حداقل باید نظرات
نخبگان اقتصادی گرفته میشد ،اضافه کرد :اینکه با
عجله یک برنامه تدوین شود بدون آنکه صاحبنظران
اقتصادی و اساتید دانشگاه خبر داشته باشند ،چنین
برنامهای رونمایی میشود ،بدون شک این برنامه
جامع نخواهد بود ،بنابراین نیاز است نظرات نخبگان
اقتصادی در تدوین این برنامهها لحاظ شود ،تا
برنامه اقتصادی از پختگی الزم برخوردار شود.
وی با بیان اینکه تدوین نقشه راه اقتصادی کشور
نیاز به بیان جزئیات در همه ابعاد و وجوه دارد،
ادامه داد :چنین نقشهای الزاماتی از جمله تعیین
منابع مالی برای اجرای طرحها و برنامههایی دارد که
برای رشد اقتصادی الزم است ،اما اینکه ما برنامه
و راهکارهایی ارائه دهیم بدون اینکه منابع مالی را
مشخص کنیم ،قطعا ً چنین چیزی نمیشود و باید
منابع مالی دولت برای اجرای این طرح اقتصادی
معلوم شود ،از کجا تامین خواهد شد.
شقاقی تصریح کرد :تمامی چالشهایی که برای
اقتصاد ایران در کلیات این نقشه راه آمده ،در
چهار سال قابل اصالح نیست ،بنابراین دولت باید
اقداماتی را که میخواهد انجام دهد ،اولویتبندی

و دستهبندی کند و بر اساس مهمترین اولویتها
اقدام کند ،همچنین تقسیم کار دستگاه مختلف در
این نقش هراه عنوان نشده که این موضوع یک نقص
جدی است ،بنابراین تا زمانی که جزئیات اعالم
نشود ،عمال ًاین برنامه قابل اجرا نیست و نتیجه ای
نیز دربر نخواهد داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه به طور کلی برای
کنترل و مهار تورم و نقدینگی و ایجاد رونق تولید
دولت باید سه ناترازی موجود در اقتصاد را حل
و فصل کند ،خاطر نشان کرد :ناترازی بودجهای،
بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران
هستند و تا زمانی که این سه معضل عمده برطرف
نشود ،ما نمیتوانیم انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی
را داشته باشیم ،از سویی برای اصالح این سه نظام،
نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جراحیهای
عمیق اقتصادی هستیم ،همچنین اصالح وضعیت
اقتصادی کشور نیاز به پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
و تامین امنیت سرمایهگذاری دارد که در حال حاضر
این دو موضوع در اقتصاد ایران به هیچ عنوان وجود
ندارد ،بنابراین برای اصالح وضعیت اقتصادی باید
اسباب و لوازم این کار نیز فراهم شود تا بعد از آن
انتظار داشت که چیزی تغییر پیدا کند.

رشد  ۱۶۹درصدی واردات ایران از امارات

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اظهار کرد :بر اساس
آخرین آمارهای رسمی واردات ۷ماهه از امارات  ۶میلیون و ۸۷۰
هزار تن به ارزش  ۸میلیارد و  ۵۹۶میلیون دالر و رشد  ۱۶۹درصدی
در وزن و  ۸۲درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل
مواجه بوده است.
به گزارش ایلنا ،عرفان شاکری درمورد آخرین وضعیت تجارت
ایران و امارات اظهار کرد :با توجه به تحوالت و روابط دیرینه ایران
با امارات ،فارغ از مسائل سیاسی سالهای اخیر ،عمق روابط
طوالنیمدت بوده و در آینده نیز به دلیل منافع مابین دو کشور،
این روند تداوم خواهد داشت .تجارت ایران با امارات دارای عمق و
طوالنی بوده و لذا چشمانداز توسعه تجارت قابل پیشبینی است.
وی افزود :بر اساس آخرین آمار رسمی کشور آمار هفت ماهه
تجارت ایران و امارات به  ۱۱میلیارد و  ۱۸۶میلیون دالر رسیده است
که از این مقدار حدود  ۸میلیارد و  ۵۶۹میلیون دالر آن واردات و
 ۲میلیارد و  ۵۹۰میلیون دالر آن صادرات به این کشور بوده است.
وی اضافه کرد :بر اساس آخرین آمارهای رسمی واردات ۷ماهه از
امارات  ۶میلیون و  ۸۷۰هزار تن به ارزش  ۸میلیارد و  ۵۹۶میلیون
دالر و رشد  ۱۶۹درصدی در وزن و  ۸۲درصدی در ارزش نسبت به
مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است و در مقابل اما صادرات
کاالی ایرانی به امارات در ۷ماهه  ۶میلیون و ۶۰۲هزار تن به ارزش
دو میلیارد و  ۵۹۰میلیون دالر بوده که با کاهش  ۲۲درصدی در وزن
و رشد ۱۲درصدی در ارزش کاالی صادراتی نسبت به مدت مشابه
سال قبل مواجه بوده است.
شاکری خاطرنشان کرد :از آنجا که بیشتر واردات به کشور صرف
تولید میشود ،این آمار در واقع به منزله افزایش نقش امارات در
تولید داخلی کشور است اما در مقابل کاالهای صادراتی ما که
معموال ً از مسیر امارات به کشورهای دیگر ارسال میشده کاهش
یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه آمارهای صادراتی به امارات بیانگر
این نکته است که از فرصتهای اقتصادی پیش آمده در اکسپو به
درستی استفاده نشده ،افزود :در حالی که احتماال ً در سال جاری
میالدی و مدت باقی مانده اکسپو واردات کاال به این کشور افزایش
خواهد یافت اما کاالهای صادراتی به مقصد این کشور همسایه از
ارزش کمتری برخوردار بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات خاطرنشان کرد :بر
اساس آخرین آمار مربوط به  ۷ماهه اول سال امارات در واردات
اولین شریک تجاری ایران به شمار میرود اما در حالی که باید
از فرصت اکسپو استفاده بیشتری میبردیم .رتبه امارات در بین
کشورهای مقصد صادراتی از جایگاه سوم به چهارم تنزل پیدا کرده
است.
شاکری در پاسخ به این سؤال که برای توسعه صادرات چه
باید کرد؛ گفت :باید بستههای سرمایهگذاری را به شکل عملیاتی
اجرایی کرد و توانمندهایی خود را در معرض نمایش قرار داد .باید
برنامهریزیهایی انجام داد تا بتوان از فرصتهای سرمایهگذاری در
کشور متناظر در جهت افزایش صادرات به نحو احسن استفاده
کرد.
وی با بیان این که ما باید به دنبال صادرات با کیفیت در عرصه
بینالمللی باشیم گفت :ایجاد پلنهای تشویقی برای صادرات
و مشوقهای صادراتی که عملیاتی باشد و تولیدکنندگان و
صادرکنندگان را تشویق کند جزء عوامل افزایش صادرات است و
هموارسازی مسیر تولید برای واردات مواد اولیه نیز از جمله این
موارد است .به طوری که هر چه مسیر برای تولید فراهمتر باشد،
تولید و تولیدکنندگان قویتر عمل میکنند.
شاکری تصریح کرد :در مجموع باید بتوان مکانیسم ،سازمان یا
فرآیندی ایجاد کرد که فعالیت برای تولیدکنندگان صادرات محور
جذاب شود در حالی که اکنون بیش از  ۸۰درصد تولیدات کشور

برای مصارف داخلی است و برنامهریزان به ظرفیت تولید صادرات
محور کمتر توجه کردهاند.
وی در ارتباط با ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی عنوان کرد:
این مسئله به رویکرد دولت بستگی دارد که میخواهد چه نقشی را
در این زمینه ایفا کند ،اگر تمایل به تداوم ارز  ۴۲۰۰تومانی دارد باید
بداند که عمده مصارف آن حذف شده و تنها به کاالهای استراتژیک
مانند دارو و بخشی از نهادههای کشاورزی معطوف شده است .اگر
بخواهد این روند استمرار پیدا کند باید نظارت قوی ،توزیع عادالنه و
تخصیص به هنگام را داشته باشند ،در این صورت میتوان از تورم
کاالهای اساسی جلوگیری کرد اما متأسفانه این امر تاکنون علی رغم
پیگیریها و زحمات انجام شده در عمل اجرایی نشده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات خاطرنشان کرد:
زمانبندی تخصیص این ارزها بسیار مهم است چرا که ممکن است
ارز زمانی تخصیص پیدا کند که نیاز اولیه کشور نباشد.
وی افزود :به عبارت بهتر بخش مهمی از مشکل اثرگذاری
ارزهای یارانهای به عملکرد جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو و
بانک مرکزی باز میگردد و درنهایت مهمترین موضوع در این باره
مدیریت دولت و دستگاه های دولتی است.
شاکری با بیان این که در کل دنیا اختالف زیاد دو نرخی ارز ۴۲۰۰
و  ۲۷هزار نادر و غیر قابل توجیه است گفت :در صورت حذف ارز
 ۴۲۰۰و مدیریت ارز با یک نرخ ،این موضوع تأثیر بسزایی روی تورم،
مصرف و حتی نظام سالمت دارد .اگر سوبسیدی که روی داروها
داده میشود با بیمه پوشش داده نشود ،تبعات سنگینی و متنوعی
را به همراه خواهد داشت که از افزایش نرخ داروهای بیماران خاص
تا باال رفتن قیمت تمام شده نهادههای دام و طیور را شامل میشود.
وی تأکید کرد :حتی با تغییر روش تخصیص ارز یا حمایتهای
یارانهای باز هم اثرگذاری و هدفمند شدن یارانهها به عملکرد
دستگاههای دولتی باز میگردد.

از ارس تا انزلی همراه با باجههای تخصصی بیمه تعاون
در تور خبر بیمه تعاون ،باجه های تخصصی ارس و انزلی را مورد
توگویی انجام دادهایم.
بررسی قرار داده و برای عملکردشان با آنها گف 
در بخش «تور خبر» تا کنون به نمایندههای شعب ،مدیران شعب
و دستاوردهایشان پرداخته بودیم و حال در این بخش به باجه های
تخصصی شرکت بیمه تعاون که در منطقه آزاد ارس و انزلی مستقر
هستند پرداخته ایم.
یزاده ،مسئول باجه منطقه آزاد ارس ،دانش آموخته
رقیه ول 
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی فعالیت خود در صنعت بیمه را از سال
 1389و با حضور در شرکت بیمه رازی آغاز کرده و از سال  1393به
بیمه تعاون پیوسته است.
او مطرح میکند با توجه به آنکه در باجه ارس نگاه محدود به
فروش بیمه نامهها وجود ندارد ،در شش ماهه نخست نیز در تمام
رشتههای بیمهای موفقیت در عقد قرارداد حاصل شده است.
ولی زاده اضافه کرد :همچنین با توجه به اینکه بیمه زندگی بیمه
تعاون به عنوان یکی از جذاب ترین محصوالت این شرکت در حال
ارائه است ،در باجه ارس نیز به صورت مجزا نیز بر روی بیمه های
زندگی تمرکز فروش صورت گرفته و برای آن نیز دوره های آموزشی
متعددی برگزار می شود.
توجه به مبحث آموزش در تبریز از آن رو بیشتر مورد تأکید در
باجه منطقه آزاد ارس قرار گرفته است که پیشتر ،یونس مظلومی،
مدیرعامل بیمه تعاون در سمینار «روشهای تامین مالی شرکتهای

شرکت بیمه دی با سازمان غذا و دارو
تفاهمنامه همکاری امضا کرد

دانش بنیان از طریق بازار سرمایه» که در تبریز برگزار شده بود با بیان
اینکه با خال دانش در صنعت بیمه کشور مواجه هستیم ،خواستار
توجه بیشتر به مبحث آموزش در این صنعت شده بود.
مسئول باجه منطقه آزاد ارس در ادامه تأکید کرد :با توجه به
اهمیت بیمه زندگی ،به نقش تبلیغات و بازاریابی توجه بیشتری
صورت گرفت که در پی آن ،مخاطبین نیز با توجه به بسته متنوع و
جامع این بیمه نامه از آن استقبال مطلوب تری نیز نشان داده اند.
او اضافه کرد :بنا داریم بر روی فروش بیشتر نماینده ها تمرکز کنیم
تا بتوانند به نقطه هدف های خود دست پیدا کرده و در این زمینه بنا
داریم تا همکاری های خود را نیز گسترش دهیم.
در ادامه به باجه منطقه آزاد انزلی آمدیم و با عباس حمیدی فر به
گفت و گو پرداختیم؛ عباس حمیدی فر ،متصدی باجه منطقه آزاد
انزلی بیمه تعاون ،از سال  1393فعالیت خود را در بیمه تعاون و نیز
در صنعت بیمه آغاز کرده است .او در مقطع کارشناسی حسابداری
تحصیل می کند.
حمیدی فر مطرح میکند که با توجه به آنکه در سال  1391و 1392
واردات خودرو در مناطق آزاد بالمانع بود ،بیمه تعاون نیز باجه ای
تخصصی برای ارائه خدمات شخص ثالث و مسئولیت در منطقه آزاد
انزلی راه اندازی کرد.
وی توضیح داد :بر این اساس تمرکز باجه منطقه آزاد انزلی بر روی
صدور بیمه نامه ثالث و مسئولیت و نیز شرکت در مناقصات برای

ارائه خدمت بیشتر به سایر دستگاه ها می باشد.
متصدی باجه منطقه آزاد انزلی بیمه تعاون در ادامه تشریح کرد:
در شش ماهه نخست سال  1400با توجه به آنکه باجه انزلی بر روی
خودرو متمرکز تر است ،فروش بیمه نامه نیز بیشتر در این زمینه
صورت گرفته است.
حمیدیفر ادامه داد :همچنین بر روی تبلیغات بیمه توقف کسب
و کار با توجه به اینکه این بیمه نامه مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه
تعاون محسوب می شود ،به صورت مجزا فعالیت هایی صورت گرفت؛
این فعالیت از این نظر بیشتر نیازمند مطرح شدن است که محمدرضا
احمدی سنگری ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم
و نماینده مردم رشت در آیین رونمایی از شعبه تخصصی بیمه زندگی
بیمه تعاون مطرح کرده بود« :کشور ما در صنعت بیمه از حد متوسط
دنیا عقبتر است اما جوانان پویا و مدیران این صنعت با همت بلند و
آیندهنگری میتوانند در رشد این صنعت مؤثر باشند و راهاندازی بیمه
توقف کسبوکار ناشی از کرونا توسط بیمه تعاون در همین مسیر
قرار دارد؛ کسبوکارها با برخورداری از پوشش بیمهای در مواجهه با
تعطیلی ناشی از کرونا ،آرامش و امنیت پیدا میکنند».
وی در ادامه تصریح کرد :در باجه منطقه آزاد انزلی همواره تالش
می شود ،با توجه به تأکید مدیرعامل مبنی بر تسریع در پرداخت
خسارت ،فرایند بررسی و کارشناسی موارد با سرعت هرچه بیشتری
انجام شود.

متصدی باجه منطقه آزاد انزلی بیمه تعاون همچنین بیان کرد:
برداشته شدن معافیت مالیاتی از مناطق آزاد و عدم اجازه به واردات
خودروهای خارجی از جمله مواردی بودند که موجبات کندشدن
فعالیت های بازاریابی بیمه ای در منطقه آزاد شده است که امیدواریم
در این زمینه فعالیت هایی صورت پذیرد.
شایان ذکر است که در بهمن  ،1399باجه منطقه آزاد انزلی در
راستای تسهیل و تسریع در پرداخت خسارت وارده به پروژه های ملی
و منطقه ای ،اقدام به پرداخت خسارت  ۴۲میلیارد ریالی بابت موج
شکن غربی منطقه آزاد انزلی کرده بود.

طی تفاهم نامهای در جهت تسریع و تسهیل
خدمترسانی به کلیه بیمهشدگان بیمه دی به
ویژه جامعه معزز ایثارگری ،مقرر شد با ایجاد
ارتباطات الکترونیک ،فرآیند ارائه خدمات دارویی
تسهیل شود.
طی نشستی که محمدرضا کشاورز مدیرعامل
بیمه دی به همراه سجاد رامندی معاون فنی
بیمههای اشخاص و حسن قلندری معاون امور
مشتریان در سازمان غذا و دارو حضور یافتند،
طی تفاهم نامه ای فیمابین شرکت بیمه دی و
سازمان غذا و دارو ،مقرر شد با ایجاد ارتباطات
الکترونیک ،فرآیند ارائه خدمات به بیمه شدگان
علیالخصوص ایثارگران در حوزه دارو تسریع و
تسهیل شود .این تفاهم نامه در راستای برنامه
پایش قراردادها و تصحیح فرآیندهای بیمه گری
در جهت کسب رضایت حداکثری بیمه گذار به
بهره برداری می رسد.
در این نشست ،محمود بیگلر معاون توسعه
و مدیریت منابع و آقایان معلمی مدیرکل مالی
و ذیحسابی و میرمعینی رئیس اداره رفاهی
و فرهنگی از سوی سازمان غذا و دارو حضور
داشتند که ضمن بحث و تبادل نظر ،بر گسترش
همکاری های بیمه دی و سازمان غذا و دارو
تاکید کردند.
در ادامه همچنین قرارداد تجمیع امور بیمهای
این سازمان به شرکت بیمه دی واگذار شد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان
بیمه ملت به مناسبت روز کتاب و
کتابخوانی برگزار شد

طی مراسمی از برگزیدگان فرهنگی بیمه ملت
با حضور دلفراز مدیرعامل ،دکتر بهروز اسدنژاد
ت مدیره و معصومه معصومبیگی
رئیس هیئ 
ت مدیره و ناظر معاونت برنامهریزی و
عضو هیئ 
نوآوری به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تجلیل
به عمل آمد.
در این مراسم ،دلفراز با گرامیداشت روز
کتاب و کتابخوانی ،ضمن تاکید بر اهمیت حوزه
آموزش در شرکت ،خواندن کتاب را بسیار موثر
بر ارتقای فردی و تقویت پایگاه اجتماعی دانست
و گفت :بسیار خوشحالم که کارکنان در بیمه
ملت ،دارای چنین آرامش روحی و روانی هستند
و به این مسائل توجه میکنند.
مدیرعامل بیمه ملت ،تشکیل گروه کتابخوانی
را از جمله اتفاقات بسیار خوب ذکر کرد و افزود:
امیدوارم این فرهنگ در شرکت به اندازهای
گسترش یابد که همه کارکنان عضو این گروه
شوند و به توسعه فردی خود اهمیت دهند.
مدیرعامل بیمه ملت ،با اظهار امیدواری
درخصوص استمرار اینگونه برنامههای فرهنگی
در شرکت بیان کرد :بیمه ملت در آینده نزدیک
از برترینهای صنعت بیمه درخصوص دانش
فنی کارکنان خواهد بود؛ هر چند امروز نیز در
ن نباشد؛ جزو
حوزه اطالعات بیمهای اگر بهتری 
برترینهاست و این امر ،با حضور کارکنان بیمه
ملت در میان رتبههای برتر آزمونهای صالحیت
حرفهای بیمهای کامال مشهود است.
دلفراز ،همچنین حمایت از نویسندگان را با
خرید کتاب و کمک مالی مدنظر قرارداد و گفت:
شرکت بیمه ملت و کارکنان آن ،سالهاست که
در سایه این آرامش ،توانسته در مسیر اهداف
و استراتژیهای خود حرکت کند و به لحاظ
منابع انسانی ،پورتفو ،ضریب خسارت ،مدیریت
ریسک و ...به جایگاه خوبی در صنعت بیمه
دست یابد.
بهروز اسدنژاد نیز در بخش دیگری از این
مراسم؛ این حرکت مدیریت آموزش همراه با
فعالیتهای کارکنان را حرکتی جوششی در
سازمان خواند و گفت :ارتقای دانش و گردش
آن در میان کارکنان با هدفگذاری و جهتدهی
مطلوب؛ آینده سازمان را تضمین میکند.
معصومه معصومبیگی نیز این اقدام مدیریت
آموزش را موثر در ایجاد شور و شوق به کتاب و
کتابخوانی در میان کارکنان دانست و اظهار کرد:
امیدوارم روزی فرا برسد که عادت به مطالعه،
در همه تفکرات ،اندیشهها و دلهای کارکنان
نهادینه شود چرا که این مهم ،عالوه بر تاثیر در
رشد و اعتالی فرهنگ عمومی ،در ارتقای جایگاه
سازمان نیز اثر میگذارد.
در پایان مراسم «تجلیل از برگزیدگان بیمه
ملت به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی» که در
سالن همایشهای بیمه ملت برگزار شد؛ دلفراز
ت مدیره،
مدیرعامل ،بهروز اسدنژاد رئیس هیئ 
معصومه معصومبیگی ناظر معاونت برنامهریزی
و نوآوری و جمعی از کارکنان بیمه ملت حضور
داشتند و از برگزیدگان گروه کتابخوانی بیمه
ملت و نویسندگان کتاب تجلیل به عمل آمد.

