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اخبار

دومین نشست هماندیشی مدیران
بیمه باران برگزار شد

نشست هماندیشی مدیران دفاتر بازاریابی
و هماهنگی منطقهای بیمه باران با حضور
علیرضا هادی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل،
محمد غالمرضایی عضو هیئت مدیره و معاون
بازاریابی و فروش ،امین محمدی مدیر سرمایه
گذاری ،سمیه ادهمی مدیر مالی ،سروناز
درواری مدیر بیمههای زندگی ،داوود حسینپور
مدیر حسابرسی و رامتین حامیفرد مدیر روابط
عمومی برگزار شد.
علیرضا هادی در نخستین روز این همایش
با حضور در جمع مدیران ستادی و دفاتر بیمه
باران بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه زندگی در
شرایط اقتصادی کنونی در میان آحاد جامعه
تاکید کرد .او از مدیران دفاتر خواست تا با کمک
شبکه فروش خبره ،اخالقمدار و متخصص در
مسائل مالی در جهت تامین آتیه مردم گام
بردارند .همچنین مدیرعامل بیمه باران درباره
اهمیت شبکه فروش در ترویج فرهنگ بیمه
زندگی در میان توده مردم گفت :نمایندگان
فروش بیمههای عمر که در ارتباطی تنگاتنگ
با مردم در بطن جامعه قرار دارند ،رسالتی مهم
دارند و اگر در انتقال درست و شفاف ویژگیها
و اطالعات محصوالت بیمههای زندگی کوشا
نباشند ،صدمهای بزرگ به صنعت بیمههای
زندگی میزنند.
این جلسه با هدف تقویت روابط مدیران
ستادی و مدیران دفاتر بازاریابی بیمه باران در
سراسر کشور برگزار شد تا ضمن نیل به درک
مشترک از آینده بیمههای زندگی ،بتواند به
تدوین روشن و موثری از استراتژیهای فروش و
توسعه محصوالت بیمه زندگی بیانجامد.
به همین منظور دو پنل تخصصی با محوریت
«شناسایی ،صالحیتسنجی و جذب انواع اجزای
شبکه فروش» و «توسعه کیفی و توانمندسازی
و فعال نگهداشتن نمایندگان و کارگزاران همکار
در بیمه باران» برگزار شد تا مدیران ضمن ابراز
نظرات و تجارب خود ،بتوانند مسیر پیش رو در
سال جاری را روشنتر از پیش ترسیم کنند.
در دومین روز این همایش ،از مدیران
دفاتری که توانست ه بودند سه رتبه نخست را در
شاخصهای وصول حق بیمه ،تعداد بیمهنامه
و تعداد شبکه فروش طی جشنواره بارانی شو
کسب کنند ،تقدیر شد .برهمین اساس ،احسان
سلحشوری مدیر دفتر هخاشهر در رتبه نخست،
مهدی ناصری مدیر دفتر آینده طالیی در
رتبه دوم و علی گودرزی مدیر دفتر آرامش و
سجاد شکری مژدهی مدیر دفتر آریانا به طور
مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند .همچنین
در ادامه نشست ،مدیران دفاتر به ابراز نظرات
و پیشنهادات خود مبنی بر توسعه دامنه
نفودپذیری فرهنگ بیمههای زندگی در میان
آحاد مردم پرداختند .این سلسله نشستها که
قرار است به طور منظم و فصلی برگزار شود،
ک مدیران میتواند
ضمن تقویت نقاط اشترا 
باعث همافزایی و تبادل دانش شود.
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کوپن جدید بر اقتصاد را بررسی کرد
« ابتکار» چگونگی و تاثیر
ِ

اعضای هیئت مدیره بیمه سینا
انتخاب شدند

با رای مجمع ،اعضای اصلی و علیالبدل هیئت
مدیره شرکت بیمه سینا مشخص شد .
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه
سینا با حضور بیش از  ۸۲درصد سهامداران
برگزار شد.
در این جلسه از بین افراد واجد شرایط با رای
سهامداران حاضر ،آقایان عبداله سلطانی ثانی،
حسن صنعتی ،کیومرث رعیت ،سیدمرتضی
حسینی و علی استاد هاشمی به عنوان عضو
اصلی هیئت مدیره و آقایان ابراهیم عباسی
و عباس هاشم زاده به عنوان عضو علیالبدل
انتخاب شدند.

بازاروسرمایه
تعیین سرپرست صندوق تامین
خسارات بدنی با حکم وزیر اقتصاد

کاالبرگ ،مهمان تکراری اقتصاد

کوپن از سال  1359با شروع جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران با هدف اینکه که اگر کاالیی کمیاب یا گران
شد ،از طریق توزیع کوپنی به دست مصرفکنندگان
برسد به میان آمد .این روش توزیع کاالهای اساسی
مشکالت بیشماری را به همراه داشت اما بسیاری از
صاحبنظران در آن شرایط کوپن را تنها گزین ه برای
تقسیم عادالنه کاالهای اساسی میان افراد میدانستند.
حاال پس از سالها بازهم به سراغ کوپن البته با ظاهری
جدیدتر رفتهایم.
کمک دولت به خانوارها
پس از افزایش قیمت بسیاری از کاالهای اساسی
دولت تصمیم گرفت یارانه کمک خرید کاالی اساسی
به خانوارها تخصیص دهد ،البته از همان ابتدا گفته
شد که این یارانه تنها برای دو ماه بوده و پس از ۲
ماه قرار است چیزی شبیه به کاالبرگ وارد اقتصاد
ایران شود .این مسئله واکنشهای مختلفی را به
دنبال داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که
کاالبرگ به معنای برگشت به کوپن بوده و این مسئله
میتواند چالشهای تازهای را برای اقتصاد و جامعه به
وجود بیاورد .به گفته کارشناسان یکی از چالشهای
احتمالی ،میتواند خرید و فروش کاالبرگها باشد.
هرچند که سازوکار اجرای این طرح هنوز به طور دقیق
مشخص نیست اما برخی از گفتهها نشان میدهد
که ممکن است به زودی با چالش معامله کاالبرگها
روبهرو باشیم.
بر اساس گزارشی از انتخاب ،قائممقام وزیر صمت
در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری
بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه
به خرید یک کاالی اساسی مانند روغن ،توضیح داد:
«بهطور طبیعی ،مانند گذشته این شرایط شکل خواهد
گرفت ،هرچند موافق این کار نیستیم ،زیرا مقادیر
کاالیی تعیینشده (میزان گوشت و مرغی که بناست
در قالب کاالبرگ تحویل شود) بر اساس استانداردهای
بهداشت و تغذیه است ،اما از آنجا که به توافق فرد
صاحب کاال و مغازهدار برمیگردد ،ما قرار نیست در
این خرده معامالت دخالت کنیم».
وی در مورد اینکه آیا امکان معامله کاالبرگ وجود
دارد ،گفت« :اگرچه با این مسئله موافق نیستیم،
اما این موضوع به توافق فرد صاحب کاال و مغازهدار
بستگی دارد».
مشکل ما کاالبرگ یا کوپن نیست
هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی در
خصوص حمایتهای دولت و مشکالت اقتصاد به
«ابتکار» گفت :پرداخت نقدی و یا ورود کاالبرگ به
اقتصاد ایران مسئله و مشکل اساسی کشور نیست.
میخواهم بگویم ما به کاالبرگ چه بگوییم کوپن و چه

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
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کوپن ،خاطره روزهای شروع جنگ برای نسلی است که آن روزها وقتی از هر خیابانی رد میشدند شاهد صفهای طوالنی توزیع کاالی اساسی بودند .از
ف خرید کاالهای اساسی میماندند .حاال
گوشت و مرغ گرفته تا روغن و شکر همه و همه به شکل کوپن میان افراد توزیع میشد و مردم ساعتها در ص 
پس از سالها قرار است دوباره کوپن با شکل و شمایلی به روزتر مهمان اقتصاد ایران شود.

قشناس:
ح 
اصالح قیمت،
کاال برگ و یارانه
نقدی راهکار
اساسی برای حل
مشکالتاقتصاد
ایران نیست و
نهای
تنها ُمسک 
مقطعیخواهد
بود که دردی را
درماننمیکند
نگوییم مشکل و چالش واقعی اقتصاد را حل نمیکند.
مهمترین مسئله که باید شفاف شود این است که آیا
این سبک و شیوه مدیریتی ،سیاستگذار را به اهداف
خودش میرساند؟
وی افزود :هدف تغییر نرخ ارز این است که جلوی
هدر رفتن منابع و قاچاق را بگیرند و یا به دلیل بحران
روسیه و اوکراین و پیامدهایی که برای جهان به دنبال
خواهد داشت میخواهند از این طریق قیمتها را واقعی
کنند تا مصرف بهینه صورت بگیرد .سوال اساسی این
است که در سالهای گذشته که قیمت بنزین افزایش
مییافت ،آیا سیاستگذاران به اهدافشان رسیدند؟
نکته کلیدی این است که طرحهای مشابه طرح افزایش
یارانههای نقدی و یا کاالبرگ برای افزایش قیمت کاال
در دولتهای قبلی هم با شدتهای کمتر و یا بیشتری

انجام شده است و هیچ کدام از سیاستگذاران را به
اهدافشان نرساند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :اکنون که قیمت
آرد ،تخممرغ و  ...افزایش یافته است آیا کسی میتواند
تضمین بدهد که در چهار سال آینده ضرورتی وجود
ندارد که بار دیگر قیمتها افزایش پیدا کند؟ هیچکس
نمیتواند چنین تضمینی بدهد.
باید به علتها توجه شود
وی گفت :دولتها به جای توجه به علتها به
معلولها میپردازند .چرا دولتها مجبور به افزیش
قیمت برخی از کاالها میشوند؟ اصلیترین دلیل این
اتفاق در سیاستهای پولی و در بودجه ناکارآمد نهفته
است .متاسفانه دولتها کارهای سخت همچون اصالح
ساختاری اقتصاد را رها میکنند و به سراغ راحتترین

کارها همچوناصالح قیمتها میروند.
حقشناس ادامه داد :اصالح قیمتها ممکن است در
مقاطعی مفید باشد اما اگر اصالحات ساختاری صورت
نگیرد ،اصالح قیمتها نتیجهای به همراه نخواهد داشت
و دائما مجبور میشویم که اصالح قیمتی انجام بدهیم.
وی اظهار کرد :اگر تورم اقتصاد ایران یک رقمی شد
حتما اصالحاتی انجام گرفته است اما اگر تورمهای
 30،40درصدی در اقتصاد وجود داشته باشد دائما در
حال افزایش قیمتها خواهیم بود.
حقشناس گفت :اصالح قیمت ،کاال برگ و یارانه
نقدی راهکار اساسی برای حل مشکالت اقتصاد ایران
نیست و تنها م ُسکنهای مقطعی خواهد بود که دردی
را درمان نمیکند .همانند همان  45هزار  500تومانی که
سال  89به خانوارها پرداخت شد.

اولین ماه سال  ۱۴۰۱بدون استقراض طی شد

رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت :بر خالف سال گذشته که در پنج
ماه ابتدای سال بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی
استفاده شد؛ دولت کشور را در اولین ماه سال  ۱۴۰۱بدون استقراض
اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور «سید مسعود
میرکاظمی» در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی
استانها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت
سیزدهم گفت :در سال  ۱۴۰۰زمانی که دولت تحویل گرفته شد
شاخصهای کالن اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد
اقتصادی نزدیک به صفر ،نرخ جذب سرمایه منفی  ،۴,۶تورم ۵۰
درصدی؛ نرخ باالی بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد :عالوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینههای جاری
طی هشت سال بیش از  ۱۰برابر شده بود ،زمان تحویل دولت تنها
 ۶۰هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛
عالوه بر اینکه باید ماهانه  ۱۰تا  ۱۲هزار میلیارد تومان اصل و سود
اوراق تسویه میشد .رئیس سازمان برنامه افزود :از مشکالت دیگر
معضل خشکسالی بود که نهتنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر
اتفاق افتاده و به همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل
باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود .ذخایر راهبردی مواد غذایی
هم بین  ۳۰تا  ۷۰درصد پایینتر از حد مجاز بود .معاون رئیسجمهور
مشکالت ناشی از کرونا را از دیگر معضالت پیش روی دولت سیزدهم
دانست و گفت :درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا باال رفته و اجرای
واکسیناسیون عقبافتاده بود .وی اضافه کرد :دولت از آغاز کار با این
تصویر روبهرو بود ،اما درنهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکالت
یکی پس از دیگری حل شد؛ نهتنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد
بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش ۲۰۰
هزار میلیارد تومان رسید .میرکاظمی بابیان اینکه برخی راهحل مشکالت
را به مذاکرات و برجام گرهزده بودند تصریح کرد :بعضیها میگویند
دلیل مشکالت اقتصادی تحریم است ،اما این گزاره صحیح نیست،
سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکالت را متوجه آن کرد.
معاون رئیسجمهور افزود ۸ :سال فعالیت اقتصادی معطل بوده
که مذاکرات چه میشود؟ و نتیجه این رویکرد این شده که نرخ جذب
سرمایه منفی شود .مذاکره در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی
کشور به مذاکره گرهزده شود و بر همین اساس بودجه  ۱۴۰۱با شرایط
تحریم تدوین شد.

وی افزود :در شش ماه دوم سال  ۱۴۰۰دولت محکم ایستاده بود
تا پایه پولی باال نرود و سازمان برنامهوبودجه برعکس سنوات قبل
مأموریت داشت تا مانع باال رفتن پایه پولی در کشور شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم
تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم باال رود ادامه داد :تمرکز
دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکلگرفته و به بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری اطمینان داده شود .میرکاظمی با اشاره به
اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت :باید فضایی
ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اعتماد کند و یکی از
مهمترین بیثباتیها و نابسامانیها در بخش اقتصاد تورم است.
وی ادامه داد :برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول
توسط بانکها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه بابیان اینکه در فروردین امسال
پرداختها بدون استقراض انجامشده است تصریح کرد :باوجوداینکه
در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداختهای این ماه بدون
استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.
معاون رئیسجمهور به موضوع ارز ترجیحی و دالیل تغییر شیوه
پرداخت آن اشاره کرد و گفت :قاچاق کاالهایی که ارز ترجیحی
میگرفتند بسیار باال بوده بهطوریکه گاهی کشورهای همسایه تا شعاع
 ۳۰۰کیلومتری از دارو ،روغن و آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق میکردند
و از زمانی که شیوه پرداخت عوضشده قیمت اینها در کشورهای
همسایه افزایش پیداکرده است.
میرکاظمی با بیان اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است
ادامه داد :ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به تولید کشور زد چون هیچ
فعال اقتصادی نمیتوانست با دریافتکنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.
به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه ظرفیتهای قانونی بودجه ۱۴۰۱
اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را میداد و از منظر قانونی
هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است.
وی به مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور اشاره کرد و
گفت :از ظرفیت حذف ارز ترجیحی میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد
و مهمتر اینکه دولت از کف بازار بیرون میآید .تولیدکنندگان و بخش
خصوصی بهتدریج در تنظیم بازار نقش اصلی را به عهده میگیرند.
رئیس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به افزایش ضریب جینی
و شکاف طبقاتی در سال گذشته افزود :توزیع کمکمعیشت جدید
قطعا ًباعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط سامان

هدفمندی اندیشیده شده که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه
هستند بتوانند بهزودی ثبتنام کنند .میرکاظمی بابیان اینکه به دلیل
ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و جهش قیمتهای جهانی طرح
حذف ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد گفت :بهطور مثال قیمت
گندم با  ۱۶۶درصد افزایش از  ۲۱۰دالر در سال  ۹۹به  ۳۷۰دالر در
شهریور  ۱۴۰۰و  ۵۶۰دالر در فروردین  ۱۴۰۱رسید.
وی در مورد یارانه نان و دارو گفت :پرداخت یارانه نان و دارو برای
عموم مردم خواهد بود و بهصورت دهکبندی نیست هم نان و هم دارو
برای کل جمعیت کشور پرداخت خواهد شد .معاون رئیسجمهور در
بخش دیگر سخنان خود خطاب به روسای سازمان مدیریت برنامهریزی
استانها گفت :در سال  ۱۴۰۱از رشد اقتصادی کوتاه نیایید و برای
تکتک شهرستانها و بخشها برنامه توسعهای جداگانه داشته باشید
تا با کمترین منابع بیشترین بهرهوری ایجاد شود .معاون رئیسجمهور با
برشمردن اهمیت جایگاه شورای برنامهریزی استانها گفت :سال ۱۴۰۱
باید به سمتی حرکت شود تا شورای برنامهریزی استانها اختیار بیشتری
داشته و مغز متفکر استانی شود .همچنین ،سازمان برنامه بودجه
بهعنوان دبیر مجموعه بایستی تصمیم سازیهای خوبی در این زمینه
انجام دهد .میرکاظمی ادامه داد :اگر برای هر زیرمجموعهای از کشور
برنامه مدون و مشخصی وجود داشته باشد به این معضالت گرفتار
نمیشویم .وی با اشاره به تغییرات ساختاری صورت گرفته در بودجه
سال  ۱۴۰۱گفت :تعداد ردیفهای بودجهای کم شده و اختیار استانها
و دستگاهها بیشتر شده و در مقابل اختیار دادهشده انتظار پاسخگویی
بیشتر شده است .میر کاظمی افزود :بحث صادرات بهصورت جدی
دنبال شود و سهم صادرات استانها و شهرستانها و موانع صادرات رفع
شود و هیچچیزی مانع صادرات نشود .وی با تأکید بر لزوم راهاندازی
زنجیرههای صادراتی گفت :باید از جوانها و بخش خصوصی مستعدی
که میتواند زنجیرههای صادراتی ایجاد کند ،حمایت شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه گفت :از امسال ارزیابی عملکرد استانها

بر اساس وضعیت شاخصهای کالن است ،مسئوالن استانی باید در
قبال وضع شاخصهایی مانند درآمد خانوار ،اشتغال ،رشد اقتصادی و
بهرهوری پاسخگو باشند و البته اختیارات الزم هم به آنها داد ه شده
است.
سوتیتر :میرکاظمی :تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات
اقتصادی شکلگرفته و به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اطمینان
داده شود

علی عسکری در نخستین نشست خبری:

فارس به فروش  13.5میلیارد دالری در  1401میرسد
امسال،سال پایهگذاری پارکهای تخصصی در گروه خلیج فارس است.
خلق الیسنس ،از عوامل استقالل ملی ،اقتصادی و سیاسی کشوراست.
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،موتوری برای عدالت اقتصادی و
پیشرفت کشور خواهد شد.
 49میلیون ایرانی،سهامدار «فارس» هستند.
مدیرعامل با ارزشترین شرکت بازار سرمایه ایران ،در نخستین نشست
خبری خود ،اخبار خوبی برای  49میلیون سهامدار «فارس» داشت؛ از
هدفگذاری رسیدن به فروش  13.5میلیارد دالری در سال  1401تا پایهگذاری
پارکهای «های تک» صنعت پتروشیمی با فروش چند ده میلیارد دالری.
او البته تاکید کرد که افزایش سوددهی و صیانت از منافع سهامداران ،در
اولویت او و مدیران این گروه است .
نخستین نشست خبری علی عسکری در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی و روزی که این گروه بزرگ
پتروشیمی  6تفاهمنامه مهم به منظوراستفاده از ظرفیت های مراکز علمی و
پژوهشی برای افزایش دانش و بومی سازی چرخه تولید محصوالت پتروشیمی
از چاه نفت تا مصرف کننده و نیز تامین خوراک مجتمعهای پتروشیمی
منعقد کرد ،در سالن دو مرکز همایشهای محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد .
از روزگار سخت سلطه استعمارگران بر منابع نفتی تا طعم شیرین
خودکفایی

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ابتدا با ذکر یاد و نام
شهدا ،امام شهدا و آرزوی سالمتی برای مقام معظم رهبری سخن را آغاز
کرد و گفت :برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و
پتروشیمی که امسال در طرازی باال برگزار شد ،به ما عبور از دورانی را
یادآوری میکند که همراه با خاطراتی تلخ برای ملت ایران بود ،روزگاری که
استعمارگران بر منابعغنی نفتی این کشور حاکم بودند و خام فروشی و رواج
فرهنگ مصرف گرایی سکه رایج بود .
وی تصریح کرد :با وقوع انقالب اسالمی ،شاهد آن بودیم که علیرغم همه
لزاییها ،صنعت جایگاهی دیگر یافت و
سنگاندازیها ،تحریمها و مشک 
به ویژه با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری ،تولید دانش ،رفتن به سمت
صنایع «های تک» و داخلیسازی درصنعت و به ویژه صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی در اولویت قرار گرفت که این نمایشگاه نیز ،جلوهای از این تالش
است.
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،تصریح
کرد :یک به یک غرفهها در این نمایشگاه موجب افتخاراست ،قطعهسازان
امروز با تالش فراوان توانستهاند به دانش تولید قطعاتی دست بیایند که
حتی تا سال گذشته آن را وارد میکردیمو امروز قطعهسازان ما حتی آماده
هستند اکثر قطعات یک پلنت پتروشیمی را بسازند و از مرحله کسب دانش
حتی به مرحلهراهاندازی خط تولید رسیدهاند و جا دارد از وزارت نفت بابت
برگزاری این نمایشگاه تشکر کنم .

افق پیش روی ما ،خلق الیسنس و تکنولوژی است
وی ادامه داد :کاتالیست که قلب پتروشیمی است و صنعت ما به واردات
آن وابسته بود ،امروز به همت شرکتهای داخلی و بخصوص شرکتهای
دانش بنیان در ایران تولید میشود و افق پیش روی ما ،خلق الیسنس و
تکنولوژی است؛ تفاهمنامههایی کهمنعقد شد امیدوارم به حرکت ما شتاب
دهد و بتوانیم سرمایهگذاری مناسبی در این حوزه که از عوامل استقالل ملی،
اقتصادی وسیاسی کشور است ،انجام دهیم .
هدفگذاری برای فروش حدود  13میلیارد دالر محصول
او در ادامه به تشریح برنامههای آتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
پرداخت و گفت :برنامه تولید تعریف شده سال 1401گروه ،بیست میلیون و
پانصد هزار تن محصول است که 11میلیون تن آن برای عرضه به بازار داخل
و حدود  10میلیون تن آنبرای صادرات خواهد بود .
علی عسکری افزود :ارزش فروش داخل محصوالت در سال  ،1401انشالله
بیش از  7میلیارد دالر ،صادرات بسته به قیمت جهانی نفت بیش از پنج و
نیممیلیارد دالر و فروش کل نزدیک به  13میلیارد دالر خواهد بود .
وی اولین سیاست کلی بزرگترین گروه پتروشیمی ایران را افزایش
بهرهوری و سودآوری اعالم کرد و گفت :رشد  9درصدی گروه در سال
گذشته در سال جاری و سال آینده با تکمیل پروژههای در دست اجرای
گروه از جمله طرحهای جدید و طرحهای میان دستی درون مجتمعی
بیشتر خواهد شد .

با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و حکم سید
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رئیس مجمع صندوق تامین خسارات بدنی به
عنوان سرپرست این صندوق منصوب شد .ریاست
صندوق تأمین خسارات بدنی که بنابر قانون بيمه
اجباری برای جبران خسارات واردشده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه تاسیس
شده تا قبل از این برعهده مجید بهزادپور بود که 2
ماه قبل به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب
شد .مهدی قمصریان از کارکنان بیمه مرکزی است
و تا پیش از این عضو هیئت مدیره و سرپرست
شرکت بیمه ایران معین بوده است.

بر اساس آمارهای فروردین 1401

شروع پرقدرت سرمد با رشد 134
درصدی حق بیمه تولیدی

بررسی آمارهای فروردین  1401بیمه سرمد
نشان میدهد ،این شرکت گام های بلندی
را جهت ارتقای جایگاه خود از ابتدای امسال
برداشته است .بر اساس آمار ،حق بیمه تولیدی
بیمه سرمد تا پایان فروردین  1401به بیش از 177
میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که نشان
میدهد حق بیمه تولیدی سرمد در فروردین
 1401نسبت به مدت مشابه در سال گذشته،
 134درصد رشد را تجربه کرده است .همچنین
بر اساس برنامه سال  1401سرمد ،حق بیمه
تولیدی در فروردین ماه  105درصد تحقق پیدا
کرده است که آمار امیدوارکننده و خوبی برای
این شرکت محسوب میشود .با توجه به عملکرد
و تحوالت بیمه سرمد در شش ماهه دوم سال
 1400از جمله جذب بیمهگذاران بزرگی مانند
سازمان تامین اجتماعی و آمار جالب توجه
شرکت در ابتدای سال جاری ،به نظر میرسد
سرمد در مسیر تحقق برنامهها و اهداف خود
برای رشد و توسعه قرار گرفته است .ادامه این
روند ،میتواند سهامداران و بیمهگذاران این
شرکت را به آینده امیدوارتر کند و جایگاه سرمد
را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهد.

انتصاب معاون و مدیران حوزه
بازاریابی بیمه کوثر

مدیرعامل بیمه کوثر طی احکام جداگانهای
معاون و مدیران معاونت بازاریابی را منصوب
کرد.
معصومه نجاتبخش به عنوان معاون بازاریابی
منصوب و احمدرضا متشکره و محمد ضیایی
ت امور نمایندگان و
به ترتیب سرپرست مدیری 
کارگزاران و سرپرست مدیریت ارتباط با مشتریان
را عهدار شدند .ابوالفضل آقادادی با بیان
اینکه سازماندهی معاونت بازاریابی شامل سه
مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران ،مدیریت
ارتباط با مشتریان و مدیریت روابطعمومی و
تبلیغات است ،گفت :با توجه به تعهد ،تخصص
و توانمندیهای ارزشمند همکاران امیداست با به
کارگیری همه ظرفیتها در مسیر تحقق اهداف،
رضایتمندی مشتریان و سوداوری شرکت با
ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش ،افزایش سهم
بازارهای بیمههای خرد ،سهم ذهنی جامعه و
تقویت نمانامسازی بتوانیم در راستای رضایت
حداکثری ذینفعان ،گامهای موثرتری برداریم.

