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اخبار

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه
حکمت از شعبه مرکزی گرگان

یزاده مدیرعامل شرکت بیمه
نیما مومن 
حکمت ،از شعبه مرکزی گرگان دیدار کرد.
یزاده ،ضمن دیدار صمیمانه با رئیس،
مومن 
کارکنان و نمایندگان فروش استان گلستان،
نسبت به یادآوری اینکه فروش بیمه در بازار
سهامداری فرصت مناسبی برای تقویت توان
مالی نمایندگان است ،بر اهتمام بیشتر برای
افزایش نفوذ در بازار غیرسهامداری تاکید کرد.
گفتنی است ،امیرمحمد پورمند عضو هیئت
مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه و حسام
معتضدیان معاون توسعه مدیریت و منابع در
این سفر مدیرعامل را همراهی کردند.

تکذیب تهاتر نفت با برنج پاکستانی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ،تهاتر نفت با
برنج پاکستانی را رد کرد و گفت :اجرای این طرح
غیرممکن است.
به گزارش مهر ،مسیح کشاورز مباحث مطرح
شده مبنی بر تهاتر نفت با برنج پاکستان را رد کرد
و گفت :به نظر میرسد صحبت مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران در این زمینه سند باشد که گفته در
قبال فروش نفت ،هیچ قراردادی در هیچ کشوری
نداریم .وی تاکید کرد :ممکن است در زمینه فروش
برق چنین اقدامی انجام شود که در این حوزه نیز
یکبار و زمانی که برای واردات برنج ارز  ۴٢٠٠تومانی
تخصیص مییافت ،قرار بود در ازای برقی که به
پاکستان فروخته شده بود برنج وارد شود اما قیمتی
که برای این محصول پیشنهاد دادند نزدیک به بازار
آزاد بود و برای همین واردکنندگان آن را نپذیرفتند.
درواقع چنین اقدامی غیرممکن و غیر عملیاتی است
و نیاز به انجام هماهنگیهای گسترده در سطوح
باال از جمله بانک مرکزی و ریاست جمهوری دارد.

خبر

«ابتکار» تاثیر مجوز افزایش قیمت خودرو بر بازار را بررسی کرد

صنعت بیمه به صورت اینشورتک
اداره خواهد شد

یونس مظلومی ،مدیرعامل بیمه تعاون معتقد
است «اینشورتک از نظر میزان و حجم سرمایه
گذاری هم از بقیه فینتکها عقبتر بوده و به
میزان قابل توجهی کمتر است اما هرچه جلوتر
میرویم این سرمایهگذاری در حال افزایش
است ».یونس مظلومی ،مدیرعامل شرکت
معتقد است «اینشورتک از نظر میزان و حجم
سرمایه گذاری هم از بقیه فینتکها عقبتر بوده
و به میزان قابل توجهی کمتر است اما هرچه
جلوتر میرویم این سرمایهگذاری در حال
افزایش است ».او با تاکید براینکه شرکتها
در این حوزه از کانالهای مختلفی استفاده
میکنند ،افزود« :برخی از این شرکتها در کنار
اینکه دفاتر سنتی فروش خود را دارند ،برای ارائه
خدمات بهتر از روشهای مبتنی بر تکنولوژی هم
استفادهمیکنند».
مظلومی با تاکید براینکه پاندمی کرونا در
دو سال گذشته سبب شده است که تغییرات
استفاده از تکنولوژی در این صنعت چند برابر
شده و سرمایه گذاری در آن بیشتر شود ،گفت:
«فقط در سه ماهه اول سال میالدی جاری
دو هزار پانصد و پنجاه دو میلیارد دالر روی
اینشورتکها سرمایه گذاری شده است و این
روند به سرعت در حال افزایش است».
به اعتقاد مظلومی ،در آینده استفاده از
تکنولوژیها و واژه اینشورتک به اندازهای عادی
خواهد شد که در سالهای آتی ،صنعت بیمه به
صورت اینشورتک اداره خواهد شد.
او در ادامه افزود« :در حال حاضر از
تکنولوژیهای مختلفی مانند هوش مصنوعی،
بالکچین ،رمزارزها ،کالن داده و اینترنت اشیا،
ابزارهای سیستمی ،اتوماسیون و خودکارسازی
و ...در این صنعت استفاده میشود».

بازاروسرمایه
ارائه مقاله «نقش رسانهها و شبکه
فروش در تقویت فرهنگ بیمه»
توسط مدیر روابط عمومی بیمه ملت

آشفته بازار خودرو در گرو چند فاکتور اقتصادی
چندی پیش درپی افزایش قیمت محصوالت سایپا،
ایران خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصوالت
خود زد اما به دستور رئیس جمهور و باتوجه به
اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو
مصوبهای نداشته است ،افزایش قیمت خودروهای
داخلی منتفی شد .پس از آن روز چهارشنبه
هفدهم آذرماه تکلیف قیمتگذاری خودرو مشخص
و قیمتهای جدید اعالم شد .حال باید دید که این
افزایش قیمت چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟
افزایش قیمتها در بازار تاثیری نخواهد داشت
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش
قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا در پاسخ به
این پرسش افزایش رسمی قیمتها چه تاثیری را در
بازار خواهد گذاشت «ابتکار» گفت :افزایش قیمتها
در بازار تاثیری نخواهد داشت بازار متناسب با میزان
عرضه ،تقاضا و سیاستهای پولی قیمت تمام کاالها
را تعیین میکند بنابراین روند قیمتی کارخانه تاثیری
در بازار نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو افزود :همانگونه که
پایین نگه داشتن قیمت سبب کنترل تورم نمیشود
و باالبردن قیمت کارخانه نیز سبب افزایش قیمتها
نمیشود و میتوان قاطعانه گفت که افزایش قیمت
اخیر هیچ تاثیری در بازار ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش آیا ممکن است افزایش
قیمت کارخانه جو روانی را در بازار به وجود بیاورد
یا خیر گفت :چنین خبرهایی نمیتواند جو روانی
منفی را به بازار مخابره کند .به عنوان مثال اگر
بگویند در سال آینده قیمت یک دالر چندین برابر
میشود آیا شهروندان معمولی میتوانند اقدام به
خرید دالر کنند؟ قطعا خیر اکنون سرمایهای وجود
ندارد که بخواهند اقدام به جمعآوری و خرید دالر
کنند بنابراین چنین خبرهایی نمیتواند جو روانی به
بازار مخابره کنند و تنها جامعه افسرده خواهد شد.
زاوه ادامه داد :ما اکنون از جامعه صحبت میکنیم
که در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم باالی  ۳۰درصد
بوده است اکنون دیگر افراد معمولی توانی ندارند که
بخواهند تحت تاثیر اخبار و سیگنالهای روانی قرار
بگیرند.
این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد :نگرانی من
بیش از اینکه به خاطر افزایش قیمت خودرو توسط
خودروسازان باشد به دلیل افزایش قیمت کاالهای
اساسی همچون گوشت مرغ است .این مسئله
نگرانی بیشتری نسبت به تغییر قیمت خودرو دارد.
وی در ادامه صحبتهایش به اختالف قیمت
کارخانه با بازار و بیتفاوتی بازار به این اختالف اشاره
کرد و گفت :محصوالت ایران خودرو حتی پس از
افزایش قیمت اختالف قیمت متفاوتی با خودروهای
بازار دارد و در این شرایط بازار بر اساس اولویتهای
خودش قیمتها را تنظیم و تعیین میکند.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

مجوز افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا صادر شد .باالخره پس از یک ماه بالتکلیفی روز گذشته قیمت جدید برای محصوالت خودرو اعالم شد
و هر  ۲خودروساز مجوز افزایش قیمت گرفتند و بر این اساس قیمت جدید محصوالت بر مبنای تورم بخشی  ۱۸درصد را اعالم کردند.

سپهرزنگنه:
اکنونوضعیت
بازار به چند
عامل مذاکرات
برجام ،نرخ
دالر و حجم
عرضه از سویی
خودروسازان
بستگی دارد
زاوه در بخش دیگری از صحبتهایش به بررسی
وضعیت بازار خودرو تا پایان سال جاری پرداخت و
در اینباره گفت :بازار خودرو تا پایان سال همچنان
افزایش خواهد بود .در خوشبینانهترین حالت شاید
بتوانیم خودرویی همانند  ۲۰۶را در پایان سال با ۳۰۰
میلیون تومان جمع کنیم.
تاثیر چند فاکتور بر وضعیت بازار خودرو
سپهر زنگنه ،کارشناس بازار خودرو معتقد است
که خبر افزایش قیمت کارخانه قبال ً تاثیر خود را در
بازار گذاشته است .وی در این خصوص به ابتکار
گفت :دفعه قبل افزایش قیمت دو خودروساز اعالم
شد و پس از آن رئیس جمهور این افزایش قیمت را
منتفی کرد .در همان زمان اثر خبر در بازار خودرو
گذاشته شد و ما شاهد افزایش قیمتها شدیم.
در این چند هفته بازار خودرو راکد شد و برخی از

خریداران منتظر بازگشت قیمتها بودند اما در
هفته گذشته مسائل مربوط به برجام و افزایش
نرخ دالر دلیل دیگری برای باال ماندن قیمتها شد.
حال اکنون مهمترین پرسش این است است که آیا
نرخهای جدید باز هم میتواند سبب افزایش قیمت
در بازار شود یا خیر؟ متاسفانه باید گفت که احتمال
دارد  ۱۸درصد اعالم شده سبب افزایش قیمت در
بازار بشود اما برای پاسخ قطعی باید تا هفته آینده
منتظر ماند.
وی ادامه داد :اکنون وضعیت بازار به چند عامل
مذاکرات برجام ،نرخ دالر و حجم عرضه از سویی
خودروسازان بستگی دارد .اگر حجم عرضه از سوی
خودروسازان زیاد نشود احتمال افزایش قیمت دوباره
وجود دارد.
این کارشناس بازار خودرو افزود :اخیرا ً فک رهن

سند خودرو قبل از موعد قرارداد فراهم شده است به
دنبال این تصمیم بسیاری از افراد خودروهای خود
را به بازار عرضه میکنند و این مسئله می تواند تا
حدودی جلوی شوکهای احتمالی را بگیرد اما در
مجموع به دلیل چند فاکتور نامعلوم فعال ًوضعیت
بازار قابل پیشبینی نیست.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه صحبتهایش
بررسی وضعیت بازار بورس و خودرو پرداخت و در
این باره گفت  :بازار بورس اکنون در شرایط نوسانی
قرار دارد و در این میان سعی میشود خودرو را
وارد این جریان کنند و چند وقت یکبار خبری در
خصوص ورود خودرو به بورس منتشر میشود.
تمام این خبرها بر روی بازار خودرو اثر میگذارد و
عالوه بر بورس بازار خودرو را از این آشفتهتر میکند
بنابراین باید به این مسئله دقت ویژه شود.

انجام موفقیتآمیز تعمیرات برنامهریزی شده سالیانه در خط ورق گالوانیزه و خط رنگی

افشین نادریمهر سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی از
انجام موفقیتآمیز تعمیرات برنامهریزی شده سالیانه خط گالوانیزه و
خط ورق رنگی در آذرماه سال جاری خبر داد.
وی با اعالم این مطلب ،اظهار کرد :با حمایت معاونت بهره برداری،
مدیر ناحیه نورد سرد ،مدیران محترم خطوط پوششدار و سرد،
تعمیرات مرکزی ،مرکز تعمیرات نسوز و تعمیرگاه مرکزی ،دفتر فنی
تعمیرات ،بازرسی فنی و آزمایشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق ،تعمیرات
هشت روزه واحد گالوانیزه و  10روزه خط ورق رنگی با آمادهسازیها
و هماهنگیهای الزم و با انجام حدود  26هزار نفر ساعت فعالیت
تعمیراتی ،با نظم و انضباط و با کیفیت انجام پذیرفت.
نادریمهر درخصوص انجام فعالیتهای اجرایی در این شات دان،
به بهینهسازی ماشین خشک کن محلول کروماته خط رنگی به وسیله
مادون قرمز اشاره کرد که به دلیل حرارت زیاد این منطقه به شدت
تخریب شده بود و در این شاتدان با فوالد استیل بازسازی کامل شد.
از جمله فعالیتهای دیگر به تعویض تعداد  101غلتک در خط گالوانیزه
و تعویض تعداد  22غلتک در خط ورق رنگی ،تعویض  28رادیانت تیوب
و سرویس تعداد  40مشعل کوره و بازدید چرخ دندههای بیش از 40
عدد گریبکس و کوپلینگ دندهای میتوان اشاره کرد.
سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی در ادامه به
فعالیتهای صورت گرفته در این شاتدان اشاره کرد و گفت :پروژه
تعویض اتوماسیون کوره خط گالوانیزه یکی از این فعالیتهاست که
این پروژه قسمتی از پروژه کالن تعویض اتوماسیون گالوانیزه است
که در شاتدان سال آینده به همراه پروژه  REVAMPگالوانیزه انجام
میپذیرد .اتوماسیون کوره گالوانیزه از نوع  2000 Free lanceشرکت

 ABBبود که به دلیل از رده تولید خارج شدن قطعات کنترلی آن و
همچنین قدیمی و پایین بودن سرعت شبکه آن با اعتماد و اتکا به دانش
و تخصص شرکتهای داخلی اقدام به تعویض اتوماسیون کوره به نوع
 Tiaportal-1500 S7شرکت  siemensنمودیم که کلیه عملیات
طراحی و ساخت تابلوهای برق و اتوماسیون و همچنین برنامه نویسی
 PLCو مانیتورینگ آن توسط شرکت ایریسا انجام گردید.
وی دومین پروژه را نصب و راهاندازی جرثقیل  25تنی شماره 48
معرفی کرد و افزود :این جرثقیل با توجه به مشکالت موجود در
جرثقیلهای  43و  44گالوانیزه و رنگی و عدم توانایی این جرثقی لها در
تخلیه خط گالوانیزه و بستهبندی و ارسال کالف و شارژ کالف در خط
رنگی درخواست گردید که توسط شرکت جرثقیل پوالد ساخته و نصب
و راهاندازی گردید.
پروژه برق رسانی اضطراری به کولینگ تاور گالوانیزه سومین پروژه
اجرایی در این شاتدان بود که نادری مهر به آن اشاره کرد و گفت :به
دلیل اهمیت کولینگ تاور برای خنک کاری رادیاتورهای کوره گالوانیزه
و همچنین کلیه رادیاتورهای خنککننده سیستمهای هیدرولیک و
آب دمین گالوانیزه و رنگی و همچنین خطوطی که این تجهیز به آنها
سرویس میدهد ،ازجمله اسکین پاس ،خطوط نهایی ،کارگاه غلتک و
 ...خساراتی که قطع شدن برق کولینگ تاور برای خطوط ایجاد میکرد،
طی پروژهای اقدام به کابلکشی و برق رسانی اضطراری به این تجهیز
نمودیم .در این پروژه یک تابلوی  ATSنصب و راهاندازی شد که هم از
برق نرمال و اضطراری تغذیه میشود.
سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی در ادامه چهارمین
پروژه را ساخت و نصب اتاقک اعمال فیلم معرفی و خاطرنشان کرد:
قبال محصول خط ورق رنگی جهت مصارف ساختمانی بود .با توجه به
تحریمهای ظالمانه و نیاز مبرم شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی به
ورق رنگی مورداستفاده در لوازم خانگی ،فوالد مبارکه اقدام به تولید
محصول ورق رنگی لوازم خانگی کرد .برای تولید محصول ورق رنگی
لوازم خانگی پس از اعمال رنگ بر روی ورق ،برای جلوگیری از آسیب
دیدن رنگ یک الیه فیلم از جنس پلی اتیلن بر روی ورق اعمال میشود.
در زمستان با توجه به سر د بودن محیط اعمال فیلم ،فیلم اعمال شده
مشکالتی برای کیفیت محصول ایجاد میکرد که با ایجاد اتاقک فیلم و

ایجاد محیطی با دمای مناسب مشکل برطرف گردید.
پروژه نصب و راهاندازی باسکول  35تنی کالف از دیگر پروژههای
انجام شده در این شات دان بود که سرپرست تعمیرات واحد ورق
گالوانیزه و رنگی از آن یاد و تصریح کرد :باسکول  35تنی کالف در مسیر
سدلهای ماشین حمل کالف در خروجی رنگی نصب و راهاندازی شد
که این باسکول از نوع TMکویل ورق است .این نوع باسکول دارای دو
عدد پالتفورم کامال مجزا از هم است که در وسط خط به جای سدلهای
موجود نصب گردید و نیاز به اتصال دو پلتفرم از باال یا پایین نیست؛
به همین دلیل قابلیت نصب بر روی انواع خطوط و محلها را دارد که با
همت شرکت توزین سپاهان و با دقت باال انجام گردید.
وی پروژه ششم را پروژه نصب دو دستگاه تمیزکننده غلتک بر
روی رولهای ماشینهای بریدل نام برد که در آن به ایمنی فعالیت
تمیزکاری رولها کمک فراوانی می کند و بدون نزدیک شدن اپراتور به
این غلتکهای در حال حرکت که جزو فعالیتهای پرریسک واحد بود،
فعالیت تمیزکاری به وسیله این دستگاهها انجام میپذیرد.
نادریمهر پروژه دیگر را تعویض کابینهای جرثقیلهای شماره 43
و  44و  47معرفی کرد و افزود :طی دوماهه گذشته نصب کابینهای

جدید برای جرثقیلهای  43و  44و  47تحت عنوان پروژه تعویض
کابینهای جرثقیلهای شماره  43و  44و  47آغاز شده بود .در این
شاتدان رفع نواقص این پروژه به صورت کامل انجام پذیرفت و به طور
کامل در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
وی پروژه لوله کشی و نصب و راهاندازی  2عدد کنتور  8اینچ بخار و 2
عدد کنتور  4اینچ آب دمین را هشتمین پروژه اجرا شده در این شاتدان
معرفی و خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه کنتورهای موجود فقط
مصرف انرژی کل ناحیه نورد سرد را اندازهگیری میکرد و در ناحیه نورد
سرد تقسیم سیاالت در خطوط به صورت محاسباتی صورت میگرفت و
مصرف واقعی خطوط قابل اندازه گیری نبود ،جهت اندازه گیری مصرف
سیاالت بخار و آب دمین خطوط گالوانیزه و رنگی به صورت مجزا ،در
این شاتدان لولهکشی و نصب و راهاندازی  2عدد کنتور  8اینچ بخار و
 2عدد کنتور  4اینچ آب دمین برای گالوانیزه و ورق رنگی صورت پذیرفت
که این فعالیت در کنترل مصرف حاملهای انرژی کمک قابل توجهی
خواهد بود.

رونمایی از جان دانا  ،محصول جدید بیمه دانا
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا از محصول جدید این شرکت در حوزه
بیمههای زندگی با عنوان جان دانا خبر داد.
ابراهیم کاردگر در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک روز بیمه اظهار داشت :در
راستای افزایش فروش بیمه های زندگی و ضریب نفوذ بیمه به دنبال راهکاری هستیم که
بتوانیم این هدف را در اقتصاد کشور عملیاتی کنیم.
وی افزود :مدتها است این بحث را که صنعت بیمه باید ریلگذاری توسعه خودش
را تغییر دهد و مسیر توسعه صنعت بیمه از ریل بیمههای زندگی باید بگذرد را مطرح
کردهام .متاسفانه ما نتوانستیم در حوزه بیمه عمر ،محصول و روشی را در کشور عملیاتی
کنیم تا بتوانیم به آن هدف متوسط ضریب نفوذ دنیا دست پیدا کنیم .راه آن هم از مسیر
بیمههای زندگی میگذرد.
مدیرعامل بیمه دانا تصریح کرد :بیمههای زندگی میتواند از ابزارهای تامین مالی در
اقتصاد کشور باشد .انتظار ما این است که اصحاب رسانه ،این ادبیات را تکرار کنند و
بنویسند و بگویند تا مسئوالن به این موضوع توجه کنند که تعدد ابزار تامین مالی در
صنعت بیمه می تواند فراتر از سایر حوزهها باشد .صنعت بیمه میتواند به عنوان یک نهاد
مالی در اقتصاد کشور نقشآفرینی کند و این امر در اقتصاد کشور مغفول مانده است.
کاردگر ادامه داد :پرسش این است که چرا ما می توانیم از این ابزار برای توسعه صنعت
بیمه و درنهایت به توسعه اقتصادی کشور کمک جدی کنیم؟ درواقع باید گفت این
مسئله نشات گرفته از این است که این ابزار ،زمان دارد به بیان دیگر می توان بیمه عمر
را دو ساله ،پنج ساله 10 ،ساله 15 ،ساله به مردم یا مشتریان عرضه کنیم .از سوی دیگر،
مسئله ای که می تواند به عنوان ابزار تامین مالی در پروژه های اقتصادی باشد این است
که پرو ژههای اقتصادی در اقتصاد کشور برای اجرایی شدن نیازمند زمان است بدین گونه
که بعضی از پروژه ها ،سه ساله 5 ،ساله و یا  10ساله به اتمام می رسند بنابراین زمان

اجرای این پروژه ها مشخص است.
وی عنوان کرد :بنابراین کدام ابزار برای تامین پروژه های اقتصادی می تواند باثبات تر
باشد؟ بیمه های عمر است .به عبارت دیگر بیمه های عمر باثبات ترین و مطمئن ترین
ابزار تامین مالی در اقتصاد کشور است .وقتی ما این بحث را مطرح می کنیم دوستان
به این اشاره می کنند مگر شرکت های بیمه چه میزان سرمایه دارند که بخواهند در این
حوزه سرمایه گذاری کنند؟
درواقع این مسیر را به طور اشتباه طی میکنند و یا مطلب را به درستی درک نکردهاند.
صنعت بیمه ،بیش از  80 ،70میلیون جمعیت کشور ،مشتری دارد .ظرفیت مشتری
صنعت بیمه به تعداد جمعیت کشور است در واقع یک پتانسیلی از مشتری در جامعه
داریم .حال باید چه اقداماتی را انجام دهیم که مشتری را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل
کنیم؟ پاسخ این است که باید ابزار تعریف کنیم .مهمترین ابزاری که می تواند در حوزه
تامین مالی ،باثبات ترین باشد بیمههای عمر است.
وی بیان کرد :امروز ،محصولی که در حوزه بیمه عمر عرضه میشود هم مشتری از
داشتن چنین محصولی ،رضایت ندارد و هم شبکه فروش از فروش این بیمه ،بنابراین
میطلبد که ما یک محصول جدید را به بازار عرضه کنیم .ما تقریبا از  9 ،8ماه گذشته
از آقای ربیعی دعوت کردیم و محصوالت بیمهای کشور کانادا را مورد بررسی قرار دادیم
تا به یک محصول جدید رسیدیم ،آن را بومیسازی کردیم چه در داخل و چه در خارج
از کشور توسط حوزه های فنیمان مورد بررسی قرار گرفت .مجوز این محصول را هم به
عنوان محصول جدید دریافت کردیم و از آن رونمایی می کنیم.
کاردگر ادامه داد :با توجه به نقدینگی بخش خصوصی کشور و اینکه در حال حاضر
یکی از معضالت اساسی اقتصاد کشور ،حجم نقدینگی است ما از طریق ابزار بیمههای
عمر ،میتوانیم این نقدینگی را جذب کنیم ،وارد بخش واقعی اقتصاد کرده و اقتصاد را

شکوفا کنیم.
وی تاکید کرد :بنابراین باید راهکاری اتخاذ کنیم تا بتوانیم این حجم از نقدینگی بخش
خصوصی را در حوزه های بخش واقعی اقتصاد ،کانالیزه تا بخش واقعی اقتصاد را فعال و
ایجاد اشتغال کنیم ،تولید ملی افزایش پیدا کند و اقتصاد از این وضعیت خارج شود .این
مسیر هم از مسیر بیمههای زندگی عبور میکند.

در پنل تخصصی «توسعه فرهنگ بیمه و
ارتقاء تابآوری اقتصادی» بیست و هشتمین
همایش بیمه و توسعه« ،ملیحه سادات
حسینی» مدیر روابط عمومی شرکت بیمه
ملت و «دکتر ناصرالدین اسالمی فرد» مدیر
روابط عمومی شرکت بیمه رازی ،مقالهای
با عنوان «نقش رسانهها و شبکه فروش در
تقویت فرهنگ بیمه» ارائه کردند.
در مقدمه این مقاله با اشاره به اینکه
فرهنگ نقش مهمی در تبیین تفاوتهای رفتار
مصرف در کشورها ایفا میکند ،تاکید شده
است که میتوان انتظار داشت فرهنگ نقش
مهمی بر فعالیتهای اقتصادی افراد داشته
باشد .به عبارت دیگر بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی و کارهایی که ما در زندگی فردی
و اجتماعی خود انجام میدهیم ،ریشه در
فرهنگ ما دارد.
نویسندگان سپس با بیان اینکه فرهنگ،
زمینه و بستری است که بدون اصالح آن سایر
اقدامات تحول صنعت بیمه به نتایج مطلوب
دست نخواهد ،تاکید کردهاند که رسانهها
بازوان فرهنگسازی هستند.
بر اساس آنچه در این مقاله آمده است،
پژوهشگران و صاحبنظران حوزه رسانه،
نقشها و کارکردهای گوناگونی را برای
رسانهها برشمردهاند از جمله آموزش یا انتقال
فرهنگ ،نظارت تعمیمی و یکپارچهسازی،
برجستهسازی ،جامعهپذیری ،فرهنگپذیری،
نوگرایی و توسعه ،همگنسازی ،راهنمایی و
رهبری ،ارشاد افکار عمومی ،بحرانزدایی،
آگاهیبخشی ،اعطای پایگاه اجتماعی ،حمایت
از هنجارهای اجتماعی ،بیان عقیده ،ایجاد
همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به
نیازهای محیطی ،تبلیغی ،سرگرمی و تفریح و
اوقات فراغت و …
آنها معتقدند فرهنگسازی ،اساس هر
جامعه پویاست رسانهها به عنوان یکی از
نهادهای اجتماعی کارکرد انتقال میراث
فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را
برعهده دارند .از طریق رسانهها عالوه بر
اطالعرسانی درباره موضوعات اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و الگوهای نوینی به جوامع
ارائه میشود تا جایگزین فرهنگها و ارزشها
و الگوهای سنتی شوند .رسانهها به عنوان
عامالن تغییر و تحول در ارزشها و هنجارها
مطرح هستند.
آنها سپس به نقش شبکه فروش در توسعه
فرهنگ بیمه پرداخته و ابعاد مختلف این
موضوع را بررسی کردهاند.
نویسندگان تاکید کردهاند که رسانهها باید
نسبت به اهمیت پسانداز و ارزش آن در
سرمایهگذاریها علىالخصوص سرمایهگذاری
در بیمههای عمر اطالعرسانی کرده و همچنین
حمایت از سرمایهها و اموال موجود در برابر
حوادث احتمالی را در محتوا و برنامههای
خود تقویت کنند .بهترین کار رسانهها برای
واقعیت اجتماعی شدن بیمه در جامعه،
ایناست که در شکلگیری قوانین سفت و
سختگیر بیمهای به عنوان اهرمهای فشار
عمل کنند.
رسانهها باید ظرافت بیشتری به خرج دهند
و با رویهای نو ،عالوه بر ابعاد و منافع تجاری
بیمه به ماهیت غیرتجاری بیمه نیز بپردازند.
البته تاکید میشود که در برنامههای اقتصادی
و تخصصی به دلیل مخاطبان خاص خود،
پرداختن به ابعاد و منافع تجاری بیمه از اهم
موضوعات است.
رسانهها باید زمینه تبلیغات و اطالعرسانی
هرچه بهتر و بیشتر خدمات بیمهای را فراهم
سازند و ضمن تصویرسازی مطلوب از بیمه
در اذهان عمومی ،به ترویج فرهنگ بیمه در
جامعه کمک کنند .همچنین با استفاده از
شیوههای مناسب ،دیدگاههای ناصحیح مردم
به بیمه را تغییر داده و به اهمیت آموزش
آیندهنگری به فرزندان برای پدران و مادران به
قدر کافی بپردازند.
در حوزه شبکه فروش نیز آنها تاکید کردهاند:
جمله معروف «بیمه فروختنی است نه
خریدنی» ،موید این امر است که شبکه فروش
با اهمیتی دو چندان ،به لحاظ ویژگیهای
خاص بازاریابی خدمات ،یکی از عوامل
تاثیرگذار در موفقیت صنعت بیمه است .از
سوی دیگر ،تاثیرگذاری فراوان شبکه فروش
به عنوان یک نقطه استراتژیک در موفقیت
صنعت بیمه ،نمایانگر آن است که شبکه
فروش به فعالیتهای زیربنایی مشغولاند.
آنها با کسانی سروکار دارند که اطالعات
درست و کاملی از خدمات بیمه ندارند و برای
رفع نیازهای بیمهای خود باید توسط این شبکه
توجیه شوند.
گفتنی است این مقاله توسط «ملیحه
سادات حسینی» مدیر روابط عمومی شرکت
بیمه ملت به صورت حضوری در پنل تخصصی
سندیکای بیمهگران ایران با عنوان «توسعه
فرهنگ بیمه و ارتقاء تابآوری اقتصادی» روز
شنبه  13آذرماه  1400ساعت  15.30در سالن
مصلینژاد ارائه شد.

