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 حضور فعال بیمه آسیا 
در چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی نفت و انرژی
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی بیم��ه آس��یا، 
مدیران و کارشناس��ان 
فنی بیمه آس��یا به ویژه 
در حوزه بیمه های مهندس��ی و انرژی در 
غرف��ه اختصاصي این ش��رکت و در طول 
برگ��زاری چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین 
الملل��ی نف��ت و انرژی ک��ه از دوم تا پنجم 
بهم��ن م��اه س��ال ج��اری در مرک��ز 
نمایش��گاه های بی��ن المللي جزیره کیش 
برگ��زار می ش��ود، آم��اده ارائ��ه خدمات و 
مشاوره بیمه ای هستند. بنابر این گزارش، 
حضور بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه 
خصوص��ي کش��ور و حائز رتب��ه اول برای 
س��ه س��ال متوال��ی در گروه مؤسس��ات 
بیم��ه ای یکصد ش��رکت برتر کش��ور در 
نمایش��گاه با دارا بودن 1۰۰ ش��عبه و بیش 
از 3۰۰۰ نمایندگ��ي در سراس��ر کش��ور، 
فرص��ت مغتنم��ي ب��راي تعامل دس��ت 
اندرکاران صنعت نفت وانرژی و مدیران و 
کارشناس��ان فنی حوزه انرژی بیمه آس��یا 
برای توسعه و بهر مندي ازمزایاي صنعت 

بیمه است.

بیمه البرز برترین شرکت 
بیمه بورسي از لحاظ کیفیت 

اطالع رساني
بناب��ر اعالم س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، 
 ش��رکت بیمه الب��رز از 
لح��اظ کیفیت افش��ا و 
اطالع رساني مناسب در بین شرکت های 
بیم��ه بورس��ي رتب��ه اول و در بی��ن تمام 
ش��رکت های بورس��ي رتبه شانزدهم را به 
خ��ود اختصاص داد. بنا بر اعالم س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار،  شرکت بیمه البرز از 
لحاظ کیفیت افشا و اطالع رساني مناسب 
در بین شرکت های بیمه بورسي رتبه اول 
و در بین تمام ش��رکت های بورس��ي رتبه 
ش��انزدهم را ب��ه خ��ود اختص��اص داد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومي بیم��ه البرز، این 
ش��رکت در بین تمام شرکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس و اوراق بهادار به تفکیک 
امتی��از به موقع ب��ودن و قابلیت اتکا، رتبه 
ش��انزدهم و در رتب��ه بندي ش��رکت های 
ب��ازار اول در رتبه س��وم ق��رار گرفت. این 
گزارش حاکي اس��ت، امتیاز اطالع رساني 
ناش��ران بر اس��اس وضعیت اطالع رساني 
آنه��ا از نظ��ر قابلیت ات��کا و به موقع بودن 

ارسال اطالعات محاسبه شده است.

هواپیمایی ماهان 
تحت پوشش بیمه رازی

ق��راردادی متش��کل از 
تمامی رشته های بیمه ای 
مابین شرکت بیمه رازی 
با گروه هواپیمایی ماهان 
به امضا رس��ید. به گزارش روابط عمومی، 
پیرو قرارداد همکاری منعقد ش��ده بین این 
دو ش��رکت، بیم��ه رازی بیمه نامه ه��ای 
ش��رکت ماه��ان را در رش��ته های درمان، 
عم��ر، ح��وادث، اتومبی��ل، آتش س��وزی، 
 Loss of مس��ئولیت و هواپیم��ا )بدن��ه و

License( صادر خواهد کرد.

تخفیف ویژه بیمۀ آرمان 
به مناسبت »روز پرستار«

ش��رکت بیمۀ آرمان در 
راستای افزایش خدمات 
رفاه��ی و به مناس��بت 
می��الد فرخندۀ حضرت 
زین��ب )س( و گرامیداش��ت روز پرس��تار، 
بیم��ه نامه ه��ای مس��ئولیت حرف��ه ای 
پیراپزش��کان را ب��ا تخفی��ف وی��ژه صادر 
می کن��د. به گ��زارش روابط عمومی بیمه 
آرمان، مدیریت بیمه های مس��ئولیت این 
ش��رکت اعالم کرد پیراپزشکان می توانند 
از روز س��وم بهم��ن به م��دت یک هفته با 
مراجعه به ش��عب بیمۀ آرمان در سراس��ر 
کشور از 2۵ درصد تخفیف بیمۀ مسئولیت 

حرفه ای پیراپزشکان بهره مند شوند.

اخبار
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش، با حضور 
حبیب اله بیطرف معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت 
و غالمرضا منوچهری معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، 
گش��ایش یافت. بیطرف در این مراس��م با اشاره به برنامه وزارت 
نفت برای امضای قراردادهای جدید نفتی و توسعه میدان های 
نفت و گاز گفت: ارزش قراردادهای پیش رو بیش از صد میلیارد 

دالر خواه��د ب��ود ک��ه با توجه به مبح��ث تأمین تجهیزات، بازار 
خوبی برای اشتغال زایی و فعال سازی شرکت های داخلی فراهم 
می آورد. وی به تشریح سطوح انتقال فناوری مد نظر وزارت نفت 
پرداخت و گفت: انتقال فناوری به شرکت های اکتشاف و تولید، 
انتقال فناوری به ش��رکت های EPC، GC و...، انتقال فناوری 
به تامین کنندگان و سازندگان داخلی و انتقال فناوری مهندسی 

مخزن به دانش��گاه های ایرانی نیز در همین راستاس��ت. پس از 
مراس��م افتتاحیه، بیطرف، معاون مهندس��ی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت از برخی غرفه های نمایشگاه از جمله غرفه شرکت 
بیمه ملت بازدید کرد. بیمه ملت به عنوان یکی از ش��رکت های 
بیمه فعال، با سابقه روشن در حوزه نفت و انرژی، در این نمایشگاه 

در کنار سرآمدان صنعت نفت حضور دارد.

حضوربیمهملتدرچهاردهمیننمایشگاهبینالمللینفتوانرژیکیش

س��ازمان خصوصی سازی در بهمن ماه پیش 
رو عالوه بر عرضه بخش��ی از س��هام دولتی  
شرکت های بیمه ای البرز، آسیا و اتکایی امین 
در بورس، مزایده چند بنگاه دیگر را نیز برگزار 
خواه��د ک��رد ک��ه ارزش کل این عرضه ها در 
مجم��وع ح��دود 4۰۰۰ میلیارد تومان خواهد 
بود. مدتی است که دوباره صحبت هایی شده 
که شرکت های بیمه باید سهام دولتی شان را 
واگ��ذار کنن��د که از جمل��ه آنها بیمه دانا، بیمه 
البرز، بیمه آس��یا و اتکای امین است. سازمان 
خصوصی س��ازی ب��ه تازگی در ای��ن دوره از 
واگذاری های��ش قرار اس��ت در 16، 17 و 18 
بهمن ماه سال جاری 17.۵ درصد از بیمه البرز، 
1۹ درصد از بیمه آس��یا و 11.۵ درصد از بیمه 

اتکایی امین را در بورس عرضه کند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره ارزش بنگاه هایی که 
در بهمن ماه عرضه خواهند ش��د، گفت: 17.۵ 
درصد از س��هام دولتی بیمه البرز که معادل 8 
الی ۹ میلیارد تومان اس��ت، 1۹ درصد س��هام 
دولتی بیمه آسیا به ارزش 83 میلیارد تومان و 
11.۵ درصد از بیمه اتکایی امین به ارزش 41 
میلی��ارد تومان در 16 بهمن ماه عرضه خواهد 
شد. وی ادامه داد: عالوه بر این سه عرضه که 
در بورس انجام می پذیرد، تعدادی از بنگاه ها از 
طریق مزایده واگذار می ش��ود که از جمله آن 
می توان به 1۰۰ درصد شرکت کشت به ارزش 
22۰۰ میلیارد تومان و صنعت دامپروری مغان 
و 4۰ درصد ملی کش��ت و صنعت دامپروری 
پارس به ارزش 22۰ میلیارد تومان به مزایده 
گذاشته خواهد شد. به گفته سیدجعفر سبحانی 
1۰ درص��د از مبال��غ این دو مزایده، به صورت 
نقدی پرداخت می ش��ود و در مورد کش��ت و 
صنعت دامپروری مغان باقی اقساط 8 ساله و 
کشت و صنعت دامپروری پارس باقی اقساط 
6 ساله خواهد بود. مشاور رئیس کل سازمان 

خصوصی سازی توضیح داد: کارخانه خوراک 
دام سعیدآباد و سردخانه شهید کرمی با قیمت 
پای��ه بی��ش از 6۰ میلی��ارد تومان و دو جایگاه 
س��وخت خرم بید فارس و س��وادکوه آالشت 
ه��ر یک با مبل��غ پایه ۵ میلیارد تومان عرضه 
خواهند شد. الزم به ذکر است مجتمع صنعتی 
اسفراین، لوله گستر اسفراین، نیروگاه برق سبز 
منجیل، نوسازی صنایع ایران، پتروشیمی ابن 
سینا، مهندسی مشاور آب و فاضالب، شرکت 
گوشت یزد، فروشگاه علی آباد، جایگاه سوخت 
سیستان و بلوچستان و چند شرکت دیگر نیز 
در دوم بهمن ماه پیش رو به مزایده گذاش��ته 
خواهن��د ش��د که مجم��وع ارزش آنها 13۰۰ 
میلیارد تومان است. در نتیجه در بهمن ماه در 
مجموع حدود 4۰۰۰ میلیارد تومان واگذاری 

روی میز سازمان خصوصی سازی است.
مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی سازی در 
ادامه اظهار داش��ت: درآمد پیش بینی ش��ده از 
محل فروش سهام شرکت های دولتی نسبت 
به سال جاری نه تنها افزایش نداشته بلکه به 
مراتب کمتر س��ال ۹۵ اس��ت. وی افزود: سال 
گذشته س��ازمان خصوصی سازی در بودجه، 
متعه��د ب��ه درآمد 16۵ ه��زار میلیارد ریالی از 
مح��ل واگذاری ها ش��ده بود ک��ه نزدیک به 
1۰۰ درص��د این پی��ش بینی ها تحقق یافت. 
س��بحانی با یادآوری اینکه تکالیف بودجه ای 
تنه��ا مربوط به واگذاری های انجام ش��ده در 
همان س��ال نیس��ت، افزود: از آنجا که اقساط 
ش��رکت ها و سهام واگذار شده طی چند سال 
از خریدار وصول می شود، بخشی از این ارقام 

مربوط به وصول مطالبات دولت در سال های 
گذش��ته است. س��بحانی خاطرنشان کرد که 
اغلب شرکت های سودده دولتی در سال های 
گذش��ته واگذار ش��ده اند و شرکت هایی که در 
فهرس��ت واگذاری ه��ا باق��ی مانده اند، اغلب 
ش��رکت های زیان��ده هس��تند ی��ا خریداران 
چندانی ندارند و به همین دلیل سهم خصوصی 
س��ازی از تأمین بودجه دولت نس��بت به یک 

دهه گذشته کمتر شده است.

واگ�ذاری س�ه ه�زار و ���35 میلی�ارد ریال 
سهم

این مقام رسمی، میزان واگذاری انجام شده در 
۹ ماهه امس��ال را س��ه هزار و 3۵ میلیارد ریال 
س��هم و ام��وال دولتی ب��رآورد کرد و گفت: از 

این میزان 1۰2 میلیارد ریال از طریق بورس 
و 2 هزار و ۹33 میلیارد ریال از طریق مزایده 
واگ��ذار ش��ده اند. س��بحانی همچنین خاطر 
نش��ان کرد که 2 هزار و ۹۰4 میلیارد ریال از 
واگذاری های انجام ش��ده در س��ال جاری به  
صورت بلوکی و 131 میلیارد ریال به صورت 
ترجیحی به بخش خصوصی واگذار ش��ده اند. 
به گفته وی، همچنین 2 هزار و ۹3۰ میلیارد 
ری��ال متعل��ق به گروه یک واگذاری ها و 1۰۵ 
میلی��ارد ری��ال متعلق به گ��روه 2 واگذاری ها 
بوده است. در قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی، شرکت های دولتی 
در س��ه گروه تقسیم بندی شده اند؛ گروه یک 
ش��رکت هایی قرار دارند که باید 1۰۰ درصد 
س��هام آنها به بخش خصوصی واگذار ش��ود؛ 
در گ��روه 2 واگذاری ه��ا دولت می تواند تا 2۰ 
درصد س��هام این ش��رکت ها را در اختیار خود 
نگه دارد اما ش��رکت هایی که در گروه 3 قرار 
دارند، حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش 
خصوصی نیستند. جعفر سبحانی درباره زمان 
واگذاری سهم باقیمانده دولت در سه شرکت 
»بیم��ه البرز، آس��یا و دانا« گف��ت: با توجه به 
بورسی بودن هر سه شرکت، کشف قیمت پایه 
هر س��هم و قیمت گذاری آن زمان بر نیس��ت 
و تالش می کنیم از طریق بورس انجام شود. 
وی در ادام��ه گف��ت: هیات دول��ت به تازگی 
مصوب کرده است که تمامی سهام باقیمانده 
متعلق به دولت در ش��رکت های بیمه آس��یا، 
البرز و دانا به عنوان س��هام مشمول واگذاری 
تعیین شود تا پس از تصویب قیمت در هیات 
واگذاری، توس��ط سازمان خصوصی سازی و 
از طریق بورس واگذار ش��ود. سبحانی افزود: 
با توجه به مصوبه دولت در این زمینه، تالش 
می شود در اسرع وقت در هیات واگذاری این 
مصوبه مطرح و گام های اجرایی آن برداشته 

شود.

برگزاری مزایده برای واگذاری سهام بیمه های البرز، آسیا و اتکایی امین

واگذاریسهامدولتیسهشرکتبیمهایرویمیز

 مدیرعام��ل بیمه نوین وجود قوانیِن 
ناق��ص را یک��ی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگ��ذار در صنعت بیمه دانس��ت و 
گفت: به دلیل عدم ش��ناخت الزم و 
کاف��ِی نمایندگان مجلس از وضعیت 
بیم��ه، قوانینی تصویب می ش��ود که 
باع��ث جلوگیری از توس��عه صنعت 
بیم��ه می ش��ود. به گ��زارش روابط 
عموم��ی بیم��ه نوین، حس��ین کریم 
خ��ان زند؛ مدیرعام��ل بیمه نوین در 
گفت وگو با تهران نیوز گفت: از دست 
رفتن نیروی انس��انی و مجروح شدن 
هموطنان مان در حوادث جاده ای قبل 
از این که بر پیکره بیمه اثر بگذارد، بر 

پیک��ره جامعه تأثیر می گذارد. به نظر 
بنده دو عامل انس��انی و خودرویی از 
مهم تری��ن دالیل تصادفات جاده ای 
هستند، برخی نیز عامل جاده را به آن 
اضافه می کنند در حالی که باید اعالم 
کنم که جاده های ما بدتر از جاده های 
کشورهای اروپایی نیست، بلکه عدم 
رعایت قوانین باعث ایجاد این اتفاقات 
می شود. کریم خان زند وجود قوانین 
ناق��ص را یک��ی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگ��ذار در صنعت بیمه دانس��ت و 
افزود: به دلیل عدم ش��ناخت الزم و 
کاف��ی نمایندگان مجلس از وضعیت 
بیم��ه قوانینی تصویب می ش��ود که 

باعث جلوگیری از توسعه صنعت بیمه 
می شود. وی دریافِت مالیات بر ارزش 
افزوده را از دیگر از مشکالت صنعت 

بیمه برشمرد و اظهار کرد: این مسئله 
س��بب افزای��ش قیمت بیم��ه نامه ها 
می شود در حالی است که دولت باید 

زمینه ای را فراهم کند که صنعت بیمه 
هر چه سریع تر به جایگاه اصلی خود 
برسد چرا که اگر این موضوع محقق 
شود فشار مالی بر دوش دولت نیز کم 
می ش��ود. مدیرعامل بیمه نوین ادامه 
داد: تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث 
توس��ط دولت و مجلس یکی دیگر از 
مشکالتی است که صنعت بیمه با آن 
درگیر است، چرا که با توجه به ریسکی 
که صنعت بیمه را تهدید می کند، عدم 
موافق��ت در تعیین نرخ گذاری باعت 

کندی در توسعه بیمه می شود.
کریم خان زند همچنین عنوان کرد: 
عالوه بر مشکالت مذکور وجود یک 

رقابت ناسالم در بین شرکت های بیمه 
در ایران و عدم پیش بینی افزایش نرخ 
هزینه ه��ای خدمات به خصوص در 
حوزه پزشکی توسط دولت دو مشکل 
دیگری است که امروزه صنعت بیمه 
با آن دست و پنجه نرم می کند و باید 
هر چه سریع تر با کمک دولت و بخش 
خصوصی این مش��کالت حل شود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از 
عوامل رشد اقتصادی در هر کشوری 
توسعه صنعت بیمه است که به خوبی 
ای��ن اهم را می ت��وان در تحریم های 
بیمه ای کش��ور توسط اروپا و آمریکا 

مشاهده کرد.

نقص قوانین در صنعت بیمه و چالش عدم توسعه این صنعت

نشست هم اندیشی معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با مدیر 
عام��ل بیمه ای��ران و در پی تاکید وزیر 
اقتص��اد بر حمای��ت از اصحاب حوزه 
فرهن��گ به میزبانی بیمه ایران برگزار 

شد. محمدسلطانی فر در این نشست ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت رسانه ها، خبرنگاران و همچنین مسائل بیمه ای آنها، 
حل مشکل بیمه بویژه بیمه تکمیلی و بیکاری را از مهمترین 
دغدغه های خود دانست و گفت: اصالح روند بیمه ای فعلی 
و تس��هیل در امور مرتبط با بیمه اصحاب رس��انه در اولویت 
کاری ما قرار دارد. س��لطانی فر با اش��اره به سیاس��ت دولت و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص تأمین بیمه اهالی 
فرهنگ و هنر ابراز امیدواری کرد: مش��وق های بیمه ایران 
و مزیت های رقابتی این بیمه، راهگشای مشکالت فعلی و 
مبنای حل معضالت مرتبط با بیمه خبرنگاران شود. محسن 
پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران نیز در این نشس��ت ضمن 

استقبال از همکاری با وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، اظهار کرد: تالش 
حداکث��ری ما و همکارانمان کمک به 
اهالی مطبوعات و اصحاب رسانه است 
چرا که از سختی های فعالیت این قشر 
و فضای رسانه ای کشور مطلع هستیم. وی با اشاره به اینکه 
تفاهم دوطرفه باید به نحوی تنظیم شود که پایدار و با حفظ 
اصول اقتصادی و حرفه ای باشد، افزود: عالوه بر بیمه درمانی 
و تکمیلی، در بیمه عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه مسئولیت 
نیز پیشنهادهایی وجود دارد که در صورت تفاهم نهایی برای 
اصحاب رسانه بسیار مفید خواهد بود. در پایان این نشست 
که با حضور تنی چند از معاونان و مشاوران مدیرعامل بیمه 
ایران و ارائه نظرات مختلف همراه بود، مقرر شد در روزهای 
آتی، نشست تخصصی میان کارشناسان معاونت مطبوعاتی 
و بیم��ه ای��ران برگزار و جداول پیش��نهادی همکاری تهیه، 

تنظیم و اجرایی گردد.

دومی��ن جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی ش��رکت های بیمه 
اس��تان خوزس��تان با محوریت بررس��ی دیدگاه ها و نقطه 
نظ��رات در خصوص عملکرد مجتم��ع قضایی تصادفات 
جرحی اتومبیل و ش��رکت های بیمه در رابطه با تصادفات 
اتومبی��ل، ب��ا حضور مس��ئولین قضای��ی، فرماندهان ناجا 
و راه��ور، مس��ئولین پزش��کی قانون��ی و اورژانس و کلیه 
مدیران بیمه ای اس��تان خوزس��تان به میزبانی ش��رکت 
بیمه س��رمد روز دوش��نبه 4/1۰/۹6 در س��الن اجتماعات 
سرپرس��تی بانک صادرات استان خوزستان برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد، این نشس��ت با حضور 
حجت االس��الم والمس��لمین حاج آقا حس��ن زاده معاونت 
قضایی دادگس��تری کل اس��تان خوزستان، آقای نریمانی 
ریاس��ت دادگاه های عمومی و انقالب اهواز، س��رکار خانم 
محم��دی سرپرس��ت حوزه قضائی تصادفات، س��رهنگ 
صفری فرماندهی نیروی انتظامی خوزس��تان، س��رهنگ 
دولتش��اهی ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی، سرهنگ 

پیریایی ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی، سرهنگ آژند 
ریاست بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی، حسینی ریاست 
محترم پزشکی قانونی اهواز، میرخشتی مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان، پارسافر معاونت مالی و اداری 
بانک صادرات اس��تان خوزس��تان و مدیران شرکت های 
بیمه اس��تان خوزس��تان برگزار شد. براساس این گزارش، 
هدف از برگزاری این نشس��ت، ارائه خدمات مطلوب تر و 
تسریع در پرداخت خسارت به زیاندیدگان بود که مسائلی 
همچون آسیب شناس��ی مش��کالت پرونده های جرحی و 
حقوقی مجتمع قضایی، دیدگاه ها و انتظارات شرکت های 
بیمه گ��ر از پلی��س ناجا و پلیس راه��ور، انتظارات مقامات 
محترم قضائی و مجموعه فرماندهی ناجا از ش��رکت های 
بیمه گر، نقش شرکت های بیمه در فرهنگ سازی و کاهش 
پرونده ه��ای قضای��ی و تصادفات و همچنین ارائه گزارش 
عملک��رد آم��اری ش��رکت های بیم��ه در مجتمع قضایی 

تصادفات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

بیمه سرمد میزبان جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خوزستانتسهیل بیمه تکمیلی، عمر و بازنشستگی روزنامه نگاران توسط بیمه ایران


