هر بامداد در سراسر ایران

بورسبافرمانخودروییها 142واحدبهجلورفت

فریدونتفضلیاقتصاددانبرجستهایرانیدرگذشت

شاخصبورسدیروزباصحنهگردانینمادهایخودرویی 142واحدپیشرفتودر
پله 97هزارو 924واحدیایستاد.بهگزارشایرنا،گروههایفلزاتاساسیوکانیهای
فلزیکهدرماههایاخیر،جزوجذابترینصنایعبورسیشناختهمیشدند،
درمعامالتدیروزبهدلیلریزشنرخکامودیتیهادربازارهایجهانیبااستقبال
خریدارانمواجهنشدندوبدینترتیبصحنهرابهگروهخودروییواگذارکردند.

فریدونتفضلیاقتصاددانواستادبرجستهدانشکدهاقتصاددانشگاهشهید
بهشتی در سن  77سالگی درگذشت .تفضلی از سال  ۱۳۴۹مدرس دانشکده
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و در سال  ۱۳۵۶به رتبه استادی رسید.
دکتر تفضلی دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از آمریکا
دریافت کرده و گفته میشود یکی از شاگردان میلتون فریدمن ،بوده است.
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جوابیه بیمه ایران به یک گزارش
آفتــاب اقتصادی -گروه صفحه اول :شــرکت
بیمه ایران در واکنش به یکی از گزارشهای این
روزنامــه با عنوان «بیمه ایــران با پول مردم چه
میکند» جوابیهای ارســال نموده است که عیناً
چاپ میگردد.
متن جوابیه به شرح زیر است:
در مطلب فوقالذکر در حالی با استناد به بعضی
اعداد و ارقام مربوط به ســالهای مالی  94و 95
ادعا شــده شــرکت بیمه ایران حال و روز خوبی
ندارد که شاخصهای مختلف نشان میدهد این
شــرکت از سال  88دچار مشکالتی شده که این
مشکالت در ســالهای  93و  94تشدید شده و
خود را در صورت ســود و زیان شــرکت در آن
سالها نشان داده است .اما این روند در سال 95
معکوس شده و شاخصها نشان از بهبود وضعیت
شرکت و شروع فرآیند اصالحی دارد که امیدواریم
با کمک اهالی رســانه ادامــه یابد .بی ثباتیهای
شدید که خود را در تغییرات مدیریتی و تعویض
 4مدیرعامل در  4سال نشان داد ،عدم هماهنگی
میان ارکان مختلف تصمیمگیری در این شرکت،
عدم امکان تصمیم گیری به دلیل این بی ثباتیها
و بسیاری از مواردی که در مطلب فوق الذکر در
آن روزنامه به آن اشــاره شده مربوط به آن سالها
بوده و هم اکنون محلی از اعراب ندارد .به همین
جهت اشاره به ســالهای پرمشکل شرکت پس
از چندین ســال و نادیدهگرفتن روند بهبودی در
یکسال گذشته که دوباره جایگاه این شرکت را به
عنوان رهبر بازار بیمه بازگردانده ،کم لطفی است.
محســن پورکیانی ،مدیرعامل فعلی بیمه ایران،
از تیرماه  95در شــرکت بیمه ایران مستقر شده
و برخالف ســایر مدیران عامل منصوب شده در
سالهای گذشته بیش از  20سال در این شرکت
ســابقه کار و مدیریت در ردههای مختلف دارد.
مدیران شــرکت با اینکه بر خود واجب میدانند
که همه نواقص و معضالت تلنبار شــده در چند

دهــه گذشــته را رفع و
رجــوع نمایند اما ارزیابی
کارنامه مدیــران فعلی با
صورتهای مالی گذشته
خــارج از قواعــد اصولی
قضاوت و داوری اســت.
البته بر کســی پوشیده
نیســت که مدیران بیمه
ایــران از همــان ابتدای
کار با توجه به شــناختی
که از شــرکت و صنعت
بیمه داشــتند و با آسیب
شناســی گســترده و
بررســیهای متعــدد به
این نتیجه رسیده اند که
باید تغییرات و اصالحاتی
عمیــق و بنیادیــن را در
ســاختار و رویکردهای شــرکت ایجاد کنند .به
همین منظور طرح تغییر ســاختار شرکت بیمه
ایــران که مورد تصویب ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی نیز قرار گرفته به اجرا گذاشته شد.
در این طرح بــا توجه به رهنمودهای ریاســت
محتــرم جمهوری و وزیر محتــرم اقتصاد جناب
آقای دکتر کرباســیان برای اولین بار در  8دهه
گذشــته ،تمرکززدایی از ستاد مرکزی شرکت به
اجرا گذاشته شــده و اختیارات استانها افزایش
یافته است.
تغییرات ساختاری همواره سخت و پرفشار بوده
و مخالفت برخی ارکان کــه با کاهش اختیارات
روبرو شــده اند را در پی دارد اما مدیران ارشــد
شرکت بیمه ایران مصمم هستند که این تغییرات
را صــورت داده و پس از ســالها پوســت اندازی
بزرگترین شرکت بیمه کشور را شاهد باشیم.
برای پاســخگویی به اتهامات بی اســاس مطلب
فوقالذکــر در خصوص بیمه ایــران ،به اختصار

تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3

موارد زیر به اطالع میرسد:
 -1در متن ادعا شده "سوء مدیریت ،بزرگترین
معضل بیمه ایران است .انتصابات عجیب و غریب
و ...مهمترین دالیــل وضعیت کنونی بیمه ایران
محســوب میشوند" متاســفانه تمام موارد فوق
نادرست و حاوی مصادیق مجرمانه نشر اکاذیب و
تهمت و افترا هستند .نه تنها این عبارات صحیح
نیســت بلکه روند حرکتی شرکت برخالف موارد
اشــاره شده اســت .تمامی شــاخصها نشان از
مدیریت مطلوب شــرکت در سالهای  95و 96
دارد .در زیر به برخی شــاخصهای منتشر شده
در سال  95توســط بیمه مرکزی اشاره کوتاهی
میشود:
 .aهمانطور که در تصویر شماره  1مشخص است،
مطابق تایید سازمان حسابرســی ،زیان انباشته
شرکت مربوط به ســالهای  93 ،92و  94بوده
و شرکت در سال مالی  95بیش از  100میلیارد
تومان سود داشته است .لذا عملکرد هیئت مدیره
فعلی شرکت در این خصوص بسیار مثبت ارزیابی
میشود.
 .bمطابق تصویر شماره  ،2برای اولین بار در چند
سال گذشــته ،بیمه ایران در سال  ۹۵بیشترین
میزان رشد مثبت حق بیمه را در  ۴فصل متناوب
داشته که نشــان از موفقیت شرکت در بازاریابی
دارد.
 .cمطابــق آمار بیمه مرکــزی ،بیمه ایران موفق
شده است در سال  95هزینههای اداری -عمومی
واقعــی ( )realخود را  8درصد کاهش دهد .این
هزینهها درصنعت بیمه  11درصد افزایش داشته
اســت .این مدیریت هزینهها در این شرکت بی
سابقه بوده و برای اولین بار است اتفاق میافتد.
 .dبــا بهبود عملکردها ،بیمه ایران در ســال ۹۵
کارآمدترین شــرکت صنعت با  2.5میلیارد حق
بیمه به ازای هر کارمند بوده است.
 .eهمانطور که تصویر شــماره  3نشان میدهد،
پس از نوسانهای متعدد در سالهای گذشته ،در
ســال  ،۹۵روند باثبات کاهش نسبت خسارت به
عنوان نسبتی کلیدی در بیمه ایران آغاز شده که
این امر نشــان از کاهش میزان ریسکهای بد در
پرتفوی شرکت دارد.
 .fدر خصوص توانگری نیز کاهش سطح توانگری
شــرکت به  4در سال  94اتفاق افتاده است .این
در حالی اســت که شرکت در سال  92در سطح
توانگری  2بوده است .لذا کاهش میزان توانگری
مربوط به سنوات گذشــته بوده و افزایش میزان
توانگری راهی جز افزایش ســرمایه شرکت ندارد
کــه در این خصوص رایزنیهــای الزم با مجلس
و دولت انجام شــده و انشــاءاهلل بزودی این امر
محقق خواهد شد.
امــا در همین مطلب و در بخشــی تحت عنوان
نقطه کانونی بحران به شــرکت ســرمایه گذاری
بیمه ایران اشــاره شــده کــه در ادامــه به آن
خواهیم پرداخت:
 -1عنوان شده که شرکت ســرمایهگذاری بیمه
ایران(ســبا) با دســت و دلبازی در بســیاری از
حوزههــا فعالیت کــرده و چندین شــرکت زیر
مجموعه دارد .این ادعای نادرست متاسفانه بسیار
غیرحرفهای بوده و نشان از عدم شناخت نویسنده
نسبت به ماهیت شرکتهای سرمایه گذاری دارد.
چرا کــه یکی از اصول کاهش ریســک در حوزه
سرمایهگذاری تنوع بخشی به پرتفوی بوده و اتفاقا
یکی از وظایف مدیران شــرکت ســرمایه گذاری
افزایش تنوع در پرتفوی این شرکت است .جالب
توجه است که هیچکدام از شرکتهای زیرمجموعه
این شرکت در دوره مدیریت فعلی تاسیس نشده و
اتفاقا  2شرکت از  4شرکت زیرمجموعه با تصمیم
هیئت مدیره فعلی شرکت سرمایه گذاری در حال
طی کردن مراحل قانونی انحالل هستند!
 -2شــایان توجه اســت که تیــم مدیریتی این
شــرکت در آذرمــاه  95تغییر کــرده و اگر هم
ادعاهای ذکر شــده در این مقالــه نظیر کاهش
درآمد و ســود عملیاتی صحیح باشــد مربوط به
ســال مالی  30آذر  95بوده و مربوط به مدیران
فعلی شرکت نمیشود! از سوی دیگر میزان سود
شرکت سبا در ســال مالی  30آذر  96نسبت به
سال مالی  94بیش از  500درصد افزایش نشان
میدهد که نشــان از موفقیت تیم مدیریتی این
شرکت در سال  96دارد.

 -3در یادداشــت ایــن
روزنامــه ادعــا شــده
"شناسایی ســود نه تنها
از محــل کار و فعالیــت
واقعی نبوده اســت ،بلکه
ظاهرا ً ســود تنها از محل
فروش داراییهای شرکت
مانند ســهام محقق شده
اســت" ایــن ادعــا نیز
نشــان از عــدم آگاهی
نویســنده دارد! خرید و
فروش ســهام یا امالک،
فعالیت اصلی این شرکت
بــوده و در اساســنامه 2
موضــوع اول فعالیت آن
هســتند! از طــرف دیگر
همه شرکتهای سرمایه
گذاری بــه این امور میپردازند .لــذا ذکر آن به
عنــوان فعالیت مثال غیرواقعی بیش از هرچیز به
مزاح و شوخی شبیه است.
 -4در ایــن مقاله گفته شــده "اگر پول مردم را
در بانک ســرمایهگذاری میکردند آیا با ســود
15درصد فعلی نیز ارزش ســود شناسایی شده
سه برابر نمیشد؟" متاسفانه این ادعا نیز نشانگر
عدم شــناخت اقتصــاد و حوزه ســرمایهگذاری
اســت! ســرمایه این شــرکت در قالــب امالک
و مســتغالت به آن واگذار شــده و لــذا انتظار
بازگشت ســرمایه آن در کوتاه مدت با پول نقد
متفاوت است! شــرکتهای بیمه باید نسبت به
ســرمایهگذاریهای بلندمدت برای بازپرداخت
تعهدات آتی خود اقدام کنند و نباید و نمیتوانند
تمام پــول خود را در بانک نگهــداری کنند!! از
ســوی دیگر با توجــه به داراییهــای درجریان
تکمیــل این شــرکت از جمله پروژه گلســتان
سود ناشــی از سرمایه شــرکت در سال فروش
یا بهرهبرداری چندین برابر ســود بانکی خواهد
بود .لذا چنین گزارههایی از اســاس غلط و باطل
بوده و نیازمند نظارت بیشــتر مدیران روزنامه به
مطالب منتشره است .متاسفانه نویسنده این متن
تفاوت میان دارایی در جریان تکمیل و شناسایی
ســود آن در سال فروش و گرفتن سود بانکی که
ساالنه در صورت سود و زیان شناسایی میشوند
را درنظر نگرفته است.
 -5در متن از"گروههای هتل آبان"نام برده شده
در حالــی که باید اعالم کرد هیچ نوع گروهی در
کار نیســت و تنها یک هتل بنــام هتل آبان در
مشهد در داراییهای این شرکت ثبت شده که در
سالهای گذشته از سوی بیمه ایران به این شرکت
واگذار شده اســت .پس از استقرار تیم مدیریتی
جدید ،بــا تغییر مدیر هتل ،ایــن هتل که جزو
معدود هتلهای زیان ده در مشهد بود بنابر تایید
حسابرس به سوددهی رسیده است.
 -6در متن ادعا شــده که هزینههــای اداری و
عمومی شرکت افزایش داشته است! این در حالی
است که صورتهای مالی حسابرسی شده توسط
سازمان حسابرسی منتهی به  30آذر  96نشان از
کاهش معنی دار هزینههای اداری و عمومی برای
اولین بار در طول فعالیت شرکت دارد .این ادعای
نادرست در صورت لزوم برای راستی آزمایی قابل

یادداشت

دولت بخش خصوصی
را به بازی نمیگیرد

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان

ارســال به دادگاه صالحه است .در متن همچنین
مصادیق مجرمانــهای نظیر ریخت و پاش و ...نیز
ذکر شــده که نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد
بلکه نشان از عدم شــناخت نویسنده در مطالعه
صورتهای مالی است! چرا که هزینههای اداری
و عمومی شــرکت در سال  96نســبت به سال
قبل از آن نه تنها افزایش نیافته بلکه با مدیریت
هزینــهای که صورت گرفته ایــن مقادیر کاهش
داشته اند!
ی
 -7متاســفانه در آن روزنامــه از پروژه دو قلو 
گلســتان بــا  34طبقه و با طراحــی و معماری
منحصر بفرد که نشــانگر توان مهندسی در ایران
و یکــی از نمادهای شــهر تهــران خواهد بود با
کجسلیقگی به بساز بفروشی یاد شده است .الزم
به تذکر اســت که دیواره گود این پروژه پیش از
اســتقرار تیم مدیریتی فعلی این شرکت ریزش
کرده و به یکی از ریسکهای شرکت بیمه ایران
و به سوژه رسانه ملی تبدیل شده بود اما مدیران
فعلی موفق شــدند در عرض  12مــاه عالوه بر
ترمیم دیوارههای ریزش کرده 10 ،طبقه از پروژه
را در عمق  40متری ساخته و کلیه ریسکهای
بار شده بر این پروژه را از بین ببرند .این موفقیت
یکی از مهمترین اقداماتی اســت که در یکسال
گذشــته ریســک بدی بزرگ را بــه نقطه قوتی
بزرگ برای شــرکت ســهامی بیمه ایران تبدیل
کرده است.
 -8همچنین در ادعایی دیگر در آن مطلب آمده
است «تقسیم صندلی مدیران براساس ارتباطات
احتمالی فامیلی و مانند اینها صورت میگیرد»...
کــه دوباره ادعایــی غلط و غیرواقعــی و حاوی
مصداق نشــر اکاذیب و تهمت و افترا است .حتی
یک مورد از انتصابات در بیمه ایران و شرکت سبا
بصورت فامیلی و " مانند اینها" نبوده و الزم است
سریعا نویسنده آن روزنامه این گونه انتصابات را
افشا سازد!
 -9با همه این اوصاف همانگونه که گفته شد،عمده
موارد مطروحه که مبنای سیاســی دارد از منظر
شــرکت بیمه ایــران به مثابه هزینــه اصالحات
صورت گرفته و بهبود روزانه فعالیتهای شرکت
در یکســال اخیر خواهد بود و تیم مدیریتی بیمه
ایــران با توجه به تعهد حرفهای خود لحظهای در
اصالحات برنامهریزی شــده درنگ نخواهد کرد.
همه کارکنان این شــرکت با تمام توان و قدرت
برای اعتــای نام بیمه ایران که پرچمدار صنعت
بیمه در کشور است تالش خواهند کرد و همگان
را مطمئن میســازند که هیــچ مانعی نمیتواند
این قطار را از مســیر درست تعیین شده منحرف
نمایــد .لذا علیرغــم مخالفتهــای غیرحرفهای
برخی ذینفعان ،با همراهی همه کارکنان دلسوز،
متخصص و تالشــگر بیمه ایران ،جســورانهتر و
سریعتر به سوی اهداف ،گام برخواهیم داشت وباز
هم در برابر سیاســی شدن یک شرکت تخصصی
مقاومــت کــرده و همانگونه که تاکنــون ثابت
کردهایم بیمه ایران بدور از هر گونه دسته بندی و
دعوای سیاسی تنها بر انجام وظایف حرفهای خود
متمرکز خواهد بود.
در پایــان متذکــر میگردد که حق شــکایت
در مراجع قضایی برای این شــرکت و شــرکت
سرمایهگذاری بیمه ایران محفوظ خواهد بود.

آقای روحانی در ســخنان خود در مراســم  22بهمن،
خطاب به بخش خصوصی اظهار داشتند که این بخش
بایــد در کنار دولت و نهادهای عمومی تالش مضاعفی
در جهت بهبود اوضاع و پیشــرفت کشــور انجام دهد
اما ایشــان نفرمودند که منظورشان از بخش خصوصی
کیســت و چیست؟ زیرا اص ً
ال دولت بخش خصوصی را
به بــازی نمیگیرد و از همین بخش خصوصی موجود
نیز فقط تَن نحیفی باقی مانده که دیگر یارای کشیدن
خود را هــم ندارد پس چطور میتوانــد جور دولت را
کشیده و حالل مشکالت کشور باشد؟ سپس ایشان به
موفقیتهای دولت خود اشــاره نمودند و گفتند :اقتصاد
امروز ایران هجدهمین اقتصاد جهان میباشد و جذب
 32میلیارد ســرمایۀ خارجی را هم به معنای اعتبار و
رشــد ایران اعالم نمودند! اینکه ایران بالقوه و به لطف
دادههــا و نعمات خــدادادی ،یکــی از  20قدرت برتر
اقتصادی جهان میباشد بر کسی پوشیده نیست اما در
حال حاضر اقتصاد ایران بالفعل در چه رتبهای قرار دارد
و چندمین کشور جهان میباشد؟ چرا فقط نشسته و پُز
قدرت بالقوۀ اقتصادی ایران را میدهید؟ لطفاً بفرمائید
چه زمانی قدرت اقتصادی ایران را از قوه به فعل مبدل
میکنید؟ ضمناً کدام  32میلیارد دالر سرمایۀ خارجی
را پــس از برجام جذب کرده ایــد و این مبلغ در کدام
پروژهها سرمایه گذاری شــده؟....در حال حاضر بدلیل
مشــکالت اقتصادی ،غالب کارخانجات کشور منجمله
فوالدیها و پتروشیمیها با بحران روبرو میباشند و باید
دردشان را هم درمان کرد ،پس با این اوضاعی که دارند
نمیتوانند برای ایران رتبۀ باالیی در جهان کسب کنند!
تازه اگر در این زمینهها هم کشــورمان صاحب قدرت
شده باشــد ،قطعاً حاصل زحمات دولت تدبیر و امید
نبوده و مجموعههایی همچون ذوب آهن اصفهان ،فوالد
مبارکه و دهها صنایع بزرگ فوالد خصوصی و همچنین
واحدهای برجســتۀ پتروشیمی ،هیچیک طی  4سال
گذشــته به بهره برداری نرسیدهاند! ضمناً تا جایی که
ذهن نگارنده یاری میکند در سال  96به جزء "مجموعه
خلیج فارس که آنهم پاالیشگاهی بود که توسط سپاه
پاســداران ساخته شد نه پتروشیمی ،چندان مجموعۀ
دیگری در زمینه پتروشیمی در استانهای کشور افتتاح
نگردیده اســت ،فقط هر از گاهی میشنویم که چند
فاز در پارس جنوبی و چند طرح پتروشیمی در همان
منطقه افتتاح شده که حداقل برای ما قابل رؤیت نبوده
و صحت و سقم آن هم با خداست.
اینکه میفرمائید حقمان را در بازار نفت پس گرفتیم،
مگر حق ایران بزرگ آنهم صاحب چهارمین ذخایر نفتی
جهان چقدر میباشــد؟ آیا حق ما فقط صادرات  2الی
 2/5میلیون بشکه در جهان است؟...اگر سری هم به بازار
ن موقع متوجه میشوید که آیا تورم کنترل شده
بزنید آ 
یا روز به روز قیمتها در حال رشد میباشند ،با توجه به
افزایش نرخ ارز ،قیمت سایر کاالها نیز سیر صعودی به
خود گرفته است! در ضمن ما هنوز پول کشاورزان عزیز
و گندم کاران را نمیتوانیم تسویه کنیم و هنوز از خارج،
گندم وارد میکنیم ،آنوقت چه شــد که به یکباره هم
خودکفا شدیم و هم صادرکنندۀ گندم؟
 ....درست اســت که رئیسجمهور محترم در سخنان
خود باز هم درباره محاسن و اقدامات دولت تدبیر و امید
صحبت کــرده و از اقدامات دولت قبلی خویش (دولت
یازدهم) قاطعانه دفاع کردند اما گذشــته از تأیید و یا
تکذیب گفتههای ایشان ،باید عرض کنم که انصاف این
بود که آقای روحانی نیمنگاهی هم به نیازها ،مشکالت و
حرف دل مردم و فعاالن اقتصادی میانداختند.

