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پیش بینی تاریک صندوق بین المللی پول
از چشم انداز اقتصادی جهان

اتحادیــه اروپــا بــا حــذف پروازهای 
مســیرهای  در  فرانســه  داخلــی 
کوتاهــی کــه امــکان تــردد آنهــا بــا 
قطــار در کمتــر از دوونیــم ســاعت 
امکانپذیر است موافقت کرد. این 
اقــدام بــرای پروازهــای مواصالتــی 

نیزاِعمال می شود.
کــه  تصمیمــی  براســاس 
در  ۲دســامبر)۱۱آذر(  جمعــه  روز 

شــد  منتشــر  اروپــا  اتحادیــه  رســمی«  »روزنامــه 
بروکســل بــا رعایــت برخی مالحظــات تصویب کرد 
پروازهای داخلی فرانســه برای مســیرهای کوتاهی 
که امکان تردد در آنها با قطار طی کمتر از دوونیم 
ســاعت ممکــن اســت؛ حــذف شــود. ایــن اقدامات 
ســال  اقلیمــی  قوانیــن  اجــرای  چارچــوب  در  کــه 
۲۰۲۱)۱۴۰۰(  انجــام می شــود و پــس از ســه ســال 
مجددا مورد بررســی قرار خواهد گرفت. پروازهای 

مواصالتی نیز مشمول این قانون می شوند.
مقامات اجرایی اتحادیه اروپا اعالم کردند در 
دســامبر۲۰۲۱)آذر ۱۴۰۰( بررســی دقیقــی در مــورد 
ایــن اقــدام انجــام داده انــد. اقدامی کــه مورد بحث 
جدی اتحادیه فرودگاههای فرانسه و شاخه اروپایی 
شــورای بین المللی فرودگاهها است.آنها معتقدند 
ایــن اقــدام، تبعیضی آشــکار میان فعــاالن حمل و 
نقــل درحــوزه فرودگاهــی میــان فــرودگاه »ارولــی 
ُــردو بــه  پاریــس« و فرودگاههــای لیــون، نانــت و ب
وجــود مــی آورد. ایــن درحالیســت کــه گفتگوهــای 
زیادی میان دولت فرانسه و کمیسیون اروپا درمورد 
انطبــاق ایــن اقدامــات با مصوبات اقلیمــی اتحادیه 
اروپــا صــورت گرفته اســت. در این مســیر فرانســه 
مجبــور شــد از معافیتــی کــه قانون بــرای پروازهای 
مواصالتی پیش بینی کرده بود نیز صرف نظر کند. 
چراکه کمیســیون اروپا اعتقاد دارد اســتفاده 

از ایــن معافیت برهم زننده تعادل 
رقابتی میان شــرکتهای حمل ونقل 
هوایــی »بــه ویــژه آنهایــی خواهــد 
اقتصادیشــان  ســاختار  کــه  بــود 
پروازهــای  مســافران  محــور  بــر 
مواصالتــی چیــده نشــده اســت.« 
براســاس قوانیــن اقلیمــی اتحادیه 
اروپا، شرکتهای حمل ونقل هوایی 
در اروپــا »زمانیکــه مشــکلی جــدی 
در موضــوع محیــط زیســت پدیــد مــی آید،هــر یک 
از کشــورهای عضــو بایــد اســتفاده از حقــوق مقرر 
خــود در حــوزه حمل ونقل را محدود کنند ویا از آن 
صرف نظر کنند. به ویژه زمانیکه راههای حمل ونقل 
رضایت بخش دیگری دراین موارد موجود باشــد.« 
درعیــن حــال قانــون تصریــح می کنــد ایــن قبیــل 
اقدامــات نباید» تبعیض آمیــز، برهم زننده تعادل 
رقابتــی میــان فعــاالن ایــن عرصــه و بیــش از حــد 

ضرورت محدود کننده باشد.«
مدت اجرای این قانون سه سال تعیین شده 
است و تصریح شده پس از این مدت مجددا مورد 
بررســی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.»کِلِمان بُم« 
نماینــده وزیــر حمــل ونقل فرانســه در بیانیــه ای با 
تمجید از این قانون معتقد است اجرای آن»گامی 
بزرگ و مؤثر دراجرای سیاستهای مبارزه با تغییرات 
اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهد 
بــود.« او همچنیــن بــر ایــن باوراســت:»اجرای این 
قانون، برداشتن گامهای عملی بعدی در ممنوعیت 
پروازدر مســیرهای کوتاهی که امکان تردد با قطار 
در زمانی کمتر از دو ونیم ساعت امکان پذیر است 
را تســهیل مــی کنــد.« او در ادامه مــی گوید:» من 
مفتخــرم کــه فرانســه در اجرای این قانون پیشــتاز 

است.«  
منبع: لوموند

براساس اسناد خبرگزاری رویترز، 
کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه 
پیشــنهادی را بــرای تعیین ســقف 
قیمت گاز )کمی کمتر از پیشنهاد 
بروکســل( بررســی خواهنــد کرد. 
قیمــت  کشــورها  ایــن  از  برخــی 
تعیین شده را بسیار باال می دانند 
و تعداد معدودی از کشورها برای 
تعییــن محدودیــت قیمــت خریــد 

حتی پایین تر تالش می کنند.
از عصــر جمعــه  اروپــا  اتحادیــه  کشــورهای 
مذاکــرات خــود را در مورد پیشــنهاد اتحادیــه اروپا 
بــرای محدود کــردن افزایش قیمــت گاز آغاز کرده 
و در حــال رقابــت بــرای رســیدن بــه توافــق تــا ۱3 
دســامبر )۲۲ آذر( هســتند. اتحادیــه اروپــا هفتــه 
گذشــته ســقف قیمــت گاز را پیشــنهاد کــرد. ایــن 
ســقف قیمــت در صورتــی کــه قیمــت گاز مــاه اول 
Title Transfer Facility )TTF( بــه مدت دو هفته 
از ۲75 یــورو )۲89 دالر( در هــر مــگاوات ســاعت 
فراتــر رفــت و 58 یــورو بیشــتر از قیمت مرجع گاز 

طبیعی مایع برای ۱۰ روز بود، شروع می شود.
برخــی از کشــورها از ایــن پیشــنهاد انتقــاد 
کردند و پیشــنهاد کردند که آن را با قیمتی بســیار 
بــاال و با معیارهای ســخت گیرانه طراحــی کرده اند 
که هیچ گاه این سقف اعمال نمی شود و بنابراین 
نمی تواننــد اقتصــاد خــود را از افزایــش قیمت هــا 

حفظ کنند.
روز جمعه، کشورها پیشنهاد 
تجدیــد نظر شــده جمهــوری چک، 
کــه ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا 
را برعهده دارد، برای کاهش سقف 
بــه ۲6۴ یــورو در مــگاوات ســاعت 
بررســی خواهند کرد. در این طرح 
به جای دو هفته، قیمت ها را ملزم 
خواهند کرد تا برای شــروع به کار 
تنها به مدت 5 روز تجاری باالتر از این سطح باقی 

بمانند.
متن کامل را با اسکن کیوآر کد در سایت روزنامه مطالعه کنید

براســاس پیش بینی هــای صندوق 
بین المللــی پــول بــا کاهش رشــد 
 ۲۰۲3 درســال  جهــان  اقتصــادی 
کمتــر  بــه  آن  رســیدن  و   )۱4۰۲(
اقتصــادی  دورنمــای  از۲درصــد 
جهان درسال آینده میالدی تاریک 

خواهد بود.
ژُرژیــوا«  خانم»کریســتالینا 
رئیس صندوق بین المللی پول در 

اجــالس اقتصادی »رویترز نِکســت« روز جمعه ۲ 
دســامبر)۱۱آذر( دورنمــای اقتصــادی جهان درســال 
آینده میالدی را تاریک خواند. زیرا رشــد اقتصادی 
جهان دراین سال به کمتر از ۲درصد خواهد رسید.
ایــن میــزان کاهــش رشــد اقتصــادی از ســال 
۲۰۰9)۱388( تا کنون بی سابقه بوده است. درآن 
سال رشد اقتصادی منفی۱/3 درصد بود. البته باید 
کاهش رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۰)۱399( 
بــه دلیــل بــروز همه گیــری کرونــا را از ایــن آمــار 
مســتثنا کنیــم. درآن زمــان تولیــد ناخالص داخلی 
جهــان شــاهد کاهــش 3/3 درصدی بــود. صندوق 
بین المللــی پول بســیار نگــران دورنمــای اقتصادی 
جهان در سال آینده میالدی به دلیل کاهش رشد 
اقتصادیست. زیرا آمار فعلی صندوق درپیش بینی 
رشــد اقتصادی زیر ۲درصدجهان در ســال آینده با 
آخرین پیش بینی آن در ماه اکتبر)مهر( به میزان 
۲/7 درصد بســیار متفاوت شــده اســت. البته این 
صندوق تصریح می کند به احتمال ۲5درصد رشد 
اقتصــادی جهــان به زیر ۲درصد خواهد رســید. اما 
با مشــاهده شــاخصهای مهــم اقتصــادی در جهان 
بــه ویژه کندی روند اقتصــادی همزمان در آمریکا، 
اروپــا و چیــن ایــن میــزان درصد احتمال مــی تواند 

افزایش یابد.

خانم»کریستالینا ژُرژیوا« در 
ســخنان خود در اجالس اقتصادی 
»رویتــرز نکســت« گفــت: »البتــه 
آخریــن پیش بینی هــای ما از رشــد 
آینــده  اقتصــادی جهــان در ســال 
میــالدی در مــاه ژانویــه۲۰۲3)دی 
۱۴۰۱( خواهــد بــود. امــا درشــرایط 
فعلــی براســاس مشــاهدات خــود 
از اوضــاع اقتصادی برمبنــای رفتار 
مصرف کننــدگان و ســرمایه گذاران درایــن عرصــه 
دورنمــای تاریکــی از آنــرا مقابــل خــود می بینیم.« 
رشد اقتصادی چین درسال ۲۰۲۲ )۱۴۰۱( مساوی 
با رشــد اقتصادی جهان شــده اســت. پدیده ای که 

در۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
خانم»کریســتالینا ژُرژیــوا« رئیــس صنــدوق 
بین المللی پول  دراین اجالس همچنین می افزاید: 
»براســاس آمــار صنــدوق بین المللــی پــول رشــد 
اقتصادی جهان و چین در ســال ۲۰۲۲)۱۴۰۱(3/۲ 
درصد اســت. درچهل ســال گذشته هرگز در چین 
موردی مشاهده نشده بود که رشد اقتصادی چین 
مساوی با رشد اقتصادی جهان باشد. تاکنون 35 
تا ۴۰ درصد رشد اقتصادی درجهان ناشی از رشد 
اقتصــادی در چیــن بوده اســت امــا درســال ۲۰۲۲ 
)۱۴۰۱( بدینگونــه نبــود و درســال آینــده هــم ایــن 
چنیــن نخواهــد بــود.«  وی قبل تــر نیز بر موضوع 
کاهــش رشــد اقتصــادی چیــن بــه دلیــل اعمــال 
مستمرسیاســت محدویتهــای کرونایی و همچنین 
ورشکستگیهای متوالی شرکتهای امالک مستغالت 
چینی و ناتوانی آنها در تکمیل برنامه های کاریشان 

تأکید کرده بود.
منبع: روزنامه تریبیون
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فرزانه طهرانی

ترکیه از سال ۱97۰ ساخت مجموعه 
ای از سدها را بر روی دجله و فرات را 
آغاز کرد. پروژه گاپ ســاخت ۱4 ســد 
بر روی رود فرات و 8 سد بر روی رود 
دجلــه را طــرح ریــزی کــرده و از ســال 
۱98۰ بــه طــور جــدی کار سدســازی 

شروع شد. 
در همــه ســال هایــی کــه ترکیــه در 

حــال تدویــن و اجــرای این پــروژه بزرگ بــا ماهیت 
ایــران چــه  بــود؛  امنیتــی و سیاســی  و  اقتصــادی 

اقدامی در بخش دیپلماسی کرد؟
ابراهیم رحیم پور معاون سابق آسیا و اقیانوسیه 
وزارت امور خارجه در گفت و گو با عصراقتصاد در یک 
اعتــراف تاریخی گفت: بحــث حقابه ایران که موضوع 
بســیار مهمی اســت و باید زیرساخت های آن از سال 
های قبل محکم می شد؛ در هیچ دوره ای مورد توجه 
بخش دیپلماســی کشــور قــرار نگرفت بنابرایــن امروز 
اردوغان با قیمت های باال بر ســر میز مذاکره خواهد 

آمد.
سدسازی های ترکیه که به بهانه تولید برق روی 
ایــن دو رود پــر آب انجــام شــد؛ امــروز پایین دســت را 
خشــک کــرده و دامنــه ریزگردها را تــا دامنه های البرز 
اعتراض هــای  در  ترکیــه  هرچنــد  اســت.  گســترانده 
مســتمر عــراق اطمینــان داده بــود که جلــوی ورود آب 
به پایین دست را نمی گیرد اما پس از افتتاح سدها، 
اتفاق دیگری افتاد و در مقابل مدام بر ســطح اراضی 

کشاورزی و تولید اقالم مهم غذایی افزوده شد.
رحیــم پــور تاکید کــرد: ترکیه امروز بحــث آب در 
برابر نفت را با بهایی برابر مطرح کرده است. از سوی 
دیگــر با افزایش ســطح کشــت اقالم کشــاورزی مهم، 
قــدرت خــود در زمینه تولیدات غذایــی را افزایش داده 
اســت. او که در دوره نخســت دولت روحانی معاونت 
آســیا در وزارت امــور خارجــه را برعهده داشــت متذکر 
شــد: در دولــت یازدهــم حقابــه ایــران موضــوع مهم و 
قابل طرحی در ســفر آقای روحانی یا اردوغان و یا در 
ســطح وزرای خارجــه، نبــوده اســت و بــه خاطــر ندارم 
موضوع آب به طور ویژه مورد گفت و گو و تبادل نظر 
بیــن دو کشــور قرار گرفته باشــد. در واقــع به موضوع 
آب بــه انــدازه ای کــه اهمیــت داشــت؛ در دولــت قبل 

پرداخته نشد.

تحریم، سرگرممان کرد
رحیــم پــور اذعــان کرد: موضوعــات مربوط به ســوریه، 
عــراق و مســائل امنیتی منطقــه در آن دوره محورهای 
اصلی دیدارها و جلسات را شکل می دادند. از سویی 
بــا توجــه بــه تحریم ها و وجود ترکیه بــه عنوان یکی از 
دروازه هــای تجاری برای ایران، بحث تبادالت بازرگانی 
روی ســایر موضوعات ســایه افکنده بود و موضوع آب 

را نیز به حاشیه برده بود.
بــه گفتــه او موضــوع آب بــه مــرور بــا توجــه بــه 
مختصات کره زمین و گرم شدن هوا، اهمیت بیشتری 
پیدا کرده و لذا کشــورها امروز به دنبال تامین هرچه 
بیشتر منابع آب شرب هستند.در عربستان و امارات 
هر ســال بودجه بســیار بزرگی به آب شــیرین کن ها 
تخصیص می یابد، در حالی که یک قرن پیش شــاید 
کسی به موضوع آب شیرین کن حتی فکر نمی کرد. 
لــذا اقداماتــی کــه کشــورها در ســال هــای قبــل انجام 

می دادند به اندازه امروز نبوده است. 
معــاون ســابق آســیا و اقیانوســیه وزارت امــور 
خارجــه خاطرنشــان کــرد: ایــران یــک کشــور خشــک و 
کویــری اســت. از ایــن نظــر مدیریــت آب در کشــور ما 
بســیار اهمیــت دارد. ولــی ایــن مدیریت طی ســال ها 
و در دولت های مختلف شــاید به اعتبار نفت و پولی 
کــه ایــن محصــول در اختیــار مــا قرار مــی داد؛ ضعیف 
بــود. چــرا کــه بــا اتــکا به ایــن اعتبــار گمان مــی کردیم 

باقی مشــکالت نیز حل شدنی و قابل 
مذاکره است. در سال های اخیر از یک 
ســو جمعیت کشور افزایش یافت و از 
ســوی دیگــر مدیریت ضعیف در ســال 
هــای متمــادی بــه بحــران وضعیت آب 
کمــک کــرده اســت. در واقــع الزم بــود 
در خصوص مراودات آبی با کشورهای 

اقدامات بیشتری انجام می دادیم. 

توان دیپلماسی در بخش 
آب صرف افغانستان می شد

او ادامه داد: در دولت آقای روحانی توجه بیشتر بخش 
دیپلماسی بیشتر متوجه افغانستان و حقابه هیرمند 
و حریر رود بود. تنش های آبی بین ایران و افغانستان 
حتی در سطح روسای جمهور نیز درگیری هایی ایجاد 
می کرد به این ترتیب بیشتر توان در بخش دیپلماسی 
آب بــه مســاله افغانســتان معطوف بــود.  رحیم پور با 
بیان اینکه ســدهای ایجاد شــده در ترکیه ســهم ایران 

را از آب هــای ارس و ارونــد کاهــش خواهــد داد اظهار 
کرد: دو رودخانه دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه 
می گیــرد در نزدیکــی خلیــج فــارس بــه هــم می پیوندد 
و اروند رود را تشــکیل می دهد. کشــورهای ســوریه و 
عــراق نیــز پایین دســت این ۲ رود قــرار دارند بنابراین 
سدســازی هــای ترکیــه بــر روی دجلــه و فــرات باعــث 
اعتــراض ایــن کشــورها نیــز شــده اســت. امــا ترکیــه 
بــرای حراســت از منافع ملی و ســرزمینی، حقابه های 
کشورهای پایین دست را نادیده گرفته است و به این 
ترتیــب از ابــزار مهمــی بــه عنــوان حقابه در مناســبات 
سیاســی خــود بهــره مــی بــرد.  او اذعــان کــرد: ترکیــه 
امــروز بحــث آب در برابــر نفت را با بهایی برابر مطرح 
کــرده اســت. از ســوی دیگــر با افزایش ســطح کشــت 
اقــالم کشــاورزی مهم، قــدرت خــود در زمینه تولیدات 
غذایــی را افزایــش داده اســت. در ایــن بین اعتراضات 
سوریه و عراق نیز تاثیر زیادی در تصمیمات آبی ترکیه 
نداشــته اســت. رحیم پور اضافه کرد: ما با کشــورهای 
همســایه کمیســیون های مــرزی، حقوقــی و دریایــی 
مشــترکی داریم که مذاکرات ســاالنه و مستمری را در 

این کمیسیون ها انجام می دهیم و قاعدتا در خصوص 
بحــث حقابه هــای ایران صحبت هایی با ترکیه داشــته 
ایم. هرچند در ســاختار جهانی نیز کنوانســیون هایی 
وجــود دارد امــا به دلیل عام بودن مقــررات و الزام آور 
نبودن آن معموال اختالفات آبی بین کشــورها در این 
کنوانســیون ها حــل و فصــل نمی شــود و به طــور کلــی 
اختالفــات آبــی بــه عنوان یکــی از اختالفــات مهم بین 
همسایگان قلمداد می شود. همانند اختالف بین ایران 
و عراق در خصوص اروند رود که موجب شــکل گیری 

جنگ بین دو کشور شد. 
معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه 
خاطرنشان کرد: در چهار سال دوره اول دولت روحانی، 
حقابه ایران موضوع مهم و قابل طرحی در سفر آقای 
روحانی یا اردوغان و یا در ســطح وزرای خارجه، نبوده 
اســت و بــه خاطر ندارم موضــوع آب به طور ویژه مورد 
گفت و گو و تبادل نظر بین دو کشور قرار گرفته باشد. 
در واقع به موضوع آب به اندازه ای که اهمیت داشت؛ 
در دولت قبل پرداخته نشد. او توضیح داد: موضوعات 
مربوط به سوریه، عراق و مسائل امنیتی منطقه در آن 
دوره محورهای اصلی دیدارها و جلســات را شــکل می 
دادنــد. از ســویی بــا توجــه به تحریم هــا و وجود ترکیه 
بــه عنــوان یکی از دروازه های تجــاری برای ایران، بحث 
تبــادالت بازرگانی روی ســایر موضوعات ســایه افکنده 
بــود و موضــوع آب را نیــز به حاشــیه برده بــود. به این 
ترتیــب بحــث حقابــه ایــران کــه موضوع بســیار مهمی 
است و باید زیرساخت های آن از سال های قبل محکم 
می شد؛ در هیچ دوره ای مورد توجه بخش دیپلماسی 

کشور قرار نگرفت.
رحیم پور معتقد اســت: تاثیرات زیست محیطی 
بــه صورتــی کــه بــرای همگان ملمــوس باشــد در کوتاه 
مدت قابل مشاهده نیست و در نیم یا یک قرن اتفاق 
می افتــد. امروز کارشناســان محیط زیســت پدیده گرد 
و غبــار کنونــی را بــه کاهــش ورودی آب به کشــورهای 
پاییــن دســت مرتبط مــی دانند. ترکیه جلــوی ورود آب 
بــه ســوریه و عــراق را گرفتــه و طبیعــی اســت کــه ایــن 
مساله باعث تغییر اقلیم شده و دامنه بروز ریزگردها 
از مناطق جنوبی کشــورمان گســترده تر شــده و تا کوه 
های البرز کشیده شده است.  او در پاسخ به اینکه آیا 
می توان با رایزنی دیپلماسی حقابه و سهم ایران را از 
ترکیه گرفت؟ گفت: بله اما قیمت دارد. آقای اردوغان 
قطعا سر این موضوع با قیمت های باال سر میز مذاکره 
خواهــد آمــد. ولــی ایــران نیز یک بــرگ برنده بــا عنوان 
صــادرات گاز بــه ترکیه در دســت دارد. اگر ایران بتواند 
ابزارهــا و اهرم های مختلفی بــرای مذاکره فراهم کند؛ 

می توان به چانه زنی های قدرتمندتری امیدوار بود. 
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بازارها و خدمات ملی

خبـــــــــــــــــر

رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه قانون اساســی 
ایــران هیچ بن بســتی نــدارد، اظهار کــرد که قانون 
اساســی جمهوری اســامی ایران به نحوی تنظیم، 
تدویــن و نهایــی شــد کــه در اجــرای آن و در اداره 
امور کشــور با هیچ بن بســتی مواجه نخواهیم شد 

و این از ویژگی های قانون اساسی ایران است.
به گزارش ایســنا، دکتر ســید ابراهیم رئیســی 
دیــروز در همایــش ملی »مســئولیت اجــرای قانون 
اساســی« قانــون اساســی را میثــاق ملــی و تبلــور و 
تجســم انقــاب شــکوهمند اســامی دانســت کــه 
تضمین کننده جمهوریت و اسامیت نظام و حقوق 

اساسی و آزادی های مشروع است.
و  اســاس  بــر  را مشــتمل  اساســی  قانــون  او 
آحــاد  از حقــوق  کــه هــم نشــان  اصولــی دانســت 
از تکالیــف مســئوالن و  شــهروندان و هــم نشــان 
دســت اندرکاران دارد و گفــت: اینکــه فرهیختگان و 
صاحب نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساســی 
را نــه صرفــا در محافــل آکادمیــک و علمــی بلکــه در 
عرصه اجتماعی مورد بررســی و نظارت قرار دهند، 

بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
رئیس جمهــوری بــا بیان این کــه »اگر در برخی 
بخش هــای اجــرای قانــون اساســی ناکارآمدی هایی 
وجود دارد نباید به حســاب این میثاق ملی نوشــته 
شــود«، افزود: قانون اساســی مشــتمل بر اصول و 
ارزش هایی مثل جمهوریت، اســامیت، استقال و 
آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار 
آن روش ها و ســاز و کارهای اجرای قانون اساســی 
حتمــا قابــل تغییــر و ارتقــا هســتند و عنداالقتضــا 
می توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر 

قرار داد.

پیشنهادات برای اجرای کامل و 
متوازن قانون اساسی چیست؟

او تصریــح کــرد: باید بــرای اجــرای همه اصول 
قانــون اساســی تــاش کــرد تا همــه حقــوق تدوین، 
تنظیــم و اعــام شــده در آن بــرای صاحبــان حــق 
اســتیفا شــده و همه تکالیف تعیین شده در قانون 
اساســی در حوزه هــای مختلــف اجرایــی، تقنینــی و 

دیگر اجزا و بخش های نظام نیز اجرا شوند.
رئیســی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست 
و اجاس هــای علمــی و حقوقــی ضــروری اســت تــا 
بــه همــه مســئوالن و دســت اندرکاران در سراســر 

کشــور و همــه دســتگاه ها و نــه صرفا دســتگاه های 
اجرایــی اعام شــود کــه اوال متکلــف و مامور اجرای 
کــدام اصــول قانــون اساســی هســتند و دوم اینکــه 
آیــا در اصولــی کــه توفیــق اجــرای آن را داشــته اند، 
پیشــنهاداتی بــرای اجــرای کامــل و متــوازن دارنــد یا 
نــه؟ نکتــه ســوم هم این اســت که بایــد از مجریان 
جویــا شــد که آیــا در اجرای تکالیــف مصرح خود در 
قانون اساســی با موانع و مشــکاتی مواجه بوده اند 
یــا نــه؟ بــه عبارتی دیگر بایــد در چنین محافلی یک 
نظام مسائل در اجرای قانون به دست آید و نظرات 
جمــع آوری شــده بــا کمــک نخبــگان و دانشــگاهیان 
پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی 

با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.
او این همکاری گرفتن از همه بخش ها، کارشناسان 
و دســت اندرکاران را باعــث نقــش یافتــن همــه در 
اجرای قانون اساســی و نظارت بر حســن اجرای آن 
دانست و گفت: اساسا مردمی کردن اجرا و نظارت 

بــر قانون اساســی یعنی همین کــه به همه مردم و 
بخش ها در این زمینه نقش واگذار شود.

 ضرورت ارائه آموزش ها
 در زمینه حقوق و اصول مصرح

در قانون اساسی
ارائــه  ضــرورت  بــر  ســخنانش  ادامــه  در  او 
آموزش ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون 
اساسی از طریق رسانه ها و مراکز علمی تاکید کرد 
و افــزود: آمــوزش حقوق و اصول قانون اساســی در 
گام اول باعث آشنایی مردم با حقوق شان می شود 
و در گام دوم باعــث مطالبه گــری بــر پایــه اطــاع و 

آگاهی از حقوق شان می شود.
رئیس جمهــوری بــا بیــان این کــه »اصــل مترقــی امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر از اصول مترقــی دینی، 
فرهنگی و قانونی ماســت«، اظهار داشــت: آشنایی 

مــردم بــا قانــون اساســی و آگاهــی یافتــن آنــان از 
حقوق شان باعث می شود مردم خودشان را متعهد 
و مســئول مطالبــه ایــن حقــوق و نظــارت بر حســن 
احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.

او بــا تاکیــد بــر تأثیــرات ســازنده اجــرای اصــل 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر قانــون اساســی در 
نظــام اداری و اجرایــی کشــور، گفــت: اگــر در هــر 
اداره و ســازمانی بــه جــای اقداماتــی کــه بــه اصــاح 
امــور کمــک نمی کنــد بلکــه بدبینــی را رواج می دهد 
بــر اجــرای اصــل مترقی امــر به معروف عمل شــود، 
حتماً شــاهد اصاح بســیاری از امــور در بخش های 
مختلــف خواهیــم بــود و این اصل مهــم برای اجرای 

توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.

 هیچ کس اجازه نقض قانون
را ندارد

رئیســی بــر قانون مــداری بــه عنــوان یــک اصل 
و زیربنــا بــرای اجــرای عدالــت تأکیــد کــرد و گفــت: 
هیچ کــس در هیــچ جایگاهــی اجازه نقــض قانون را 
ندارد؛ چراکه حتی برای امور فوری و اضطراری هم 
در همیــن قانــون راهکارهــا و تمهیداتــی اندیشــیده 

شده است.
او کارآمدی در بخش های مختلف نظام اداری 
و اجرایــی کشــور را در گــرو اجــرای قانــون اساســی 
دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه اصول مترقــی قانون 
اساســی هــرگاه همه بخش های نظــام خود را مقید 
به اجرای این قانون دانسته اند، در همه بخش های 
در  متقابــا  بوده ایــم.  کارآمــدی  شــاهد  حاکمیــت 
بخش هایــی کــه قانون نقض یا نادیده گرفته شــده 

نیز ثمرات آن را مشاهده کرده ایم.
رئیس جمهــوری همچنیــن احیــای اصل مترقی 
امــر بــه معروف و نهی از منکر در قانون اساســی را 
مــورد تأکیــد قــرار داد و اظهار کرد: اگــر همه بایدها 
و نبایدها در مســایل اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی، فهرســت و بــرای همــگان تبییــن شــود، 

اجرای قانون سهل و آسان خواهد شد.
رئیســی بــا ابــراز امیــدواری بــر این کــه »ایــن 
همایــش بــه عنــوان نمــاد و نمــود توجــه بــه قانــون 
اساســی و آغازی بر اجرای کامل آن باشــد«، تأکید 
کرد: دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی 
تاشــی  هیــچ  از  مســیر  ایــن  در  و  اســت  مصمــم 

فروگذار نخواهد کرد.

ســخنگوی دولت اعام کرد که دولت سیزدهم 
در یک سال و سه ماه به اندازه 8 سال گذشته 
در تکمیــل شــبکه ملــی اطاعــات  تقریبــاً ۲۵ 

درصد رشد  در سرعت بخشی داشته است.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی طی 
ســخنانی در اردوی »روایــت نصــر ۱« کــه در قم 
برگزار شد، در طول یک سال و چند ماه اخیر و 
با ســر کار آمدن دولت ســیزدهم، مسیر اصاح 
مشــکات بــه وجــود آمــده در کشــور آغاز شــده 
و بــه عنــوان مثــال فوت  هــای روزانــه ۷۰۰ نفری 
کرونــا به صفر رســید و تــورم ۶۰ درصد در پایان 
دولــت گذشــته، هــم اکنون به حــدود ۴۰ درصد 

رسیده است.
او همچنیــن در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
اقدامات صورت گرفته برای مدیریت و حکمرانی 
فضــای مجــازی در دولــت ســیزدهم گفــت: نگاه 
کان جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه فضــای 
مجازی، تقویت شبکه ملی اطاعات بوده است 
و رهبــر معظــم انقــاب این مســئله را قریب به 
۲۰ ســال پیــش مطــرح کردنــد که نهایتــاً نزدیک 
مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  پیــش  ســال   ۱۰

مصوبه ای در این مورد داشت.
ســخنگوی دولــت افــزود: مــا اگــر بتوانیــم 
ســاختار شــبکه ملــی ارتباطات را تکمیــل کنیم، 
هم نیاز مردم به فضای مجازی را تأمین می کنیم 
و هم مشــکات فرهنگی در این حوزه نخواهیم 
داشــت؛ البته ما هم زمان نیازمند فرهنگ سازی 
در ایــن زمینه هم هســتیم کــه اثرگذاری بیرونی 

بر حوزه حکمرانی فضای مجازی دارد.

پرســش  بــه  پاســخ  در  جهرمــی  بهــادری 
دیگری درباره وعده ساخت مسکن دولت اظهار 
کرد: مسکن حوزه ای است که سرمایه گذاری در 
آن بلندمدت اســت. متأســفانه سیاست رسمی 
دولت گذشــته نســاختن مسکن بود و به همین 
خاطــر پــروژه مســکن مهــر را متوقــف کردند، به 
شــکلی کــه مــا هم اکنــون برخــی از پروژه هــای 

مسکن مهر سال ۹۰ را تکمیل می کنیم.
 ۴ ســاخت  دولــت  شــعار  داد:  ادامــه  او 
میلیــون مســکن در ۴ ســال بــود و ما پــای وعده 
خودمــان هســتیم. تاکنــون نزدیــک یــک و نیــم 
میلیون مســکن در مراحل ســاخت قرار گرفته و 
از این پس احتماال در سفرهای استانی، افتتاح 
پروژه هــای مســکن را خواهیــم داشــت و هرچــه 
جلــو برویم، افتتاح ها بیشــتر می شــود. بیش از 
یک و نیم میلیون زمین نیز برای ساخت مسکن 

تأمین شده است.
ســخنگوی دولــت در مــورد اجــرای قانــون 
مالیــات بــر خانه هــای خالــی نیــز گفــت: بــرای 
نزدیــک ۵۰۰ هــزار واحــد خانــه خالــی، اباغیــه 
مالیاتی صادر شــده اســت؛ البته ما در جلسات 
کارشناسی، پیشنهادی برای تقویت عدد مالیات 
و ضمانــت اجرای وصول مالیات خانه های خالی 
در دســتور بحث و بررســی داریم که تأثیرگذاری 

بیشتری داشته باشد.
بهــادری  جهرمی در مورد اهمیت عضویت 
ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای نیز اظهار 
کــرد: درحــال حاضــر هند ســه قدرتی کــه بعد از 
جنــگ جهانــی دوم ازجملــه با تشــکیل ســازمان 
بــه  رو  شــده،  تعریــف  جهــان  در  متحــد  ملــل 
تضعیــف رفتــه زیــرا ناکارآمدی و اســتانداردهای 
ازجملــه  اســت؛  شــده  مشــخص  آن  دوگانــه 
نشــانه های تضعیف این ســاختار، تشکیل سایر 
ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی از جملــه 

سازمان همکاری شانگهای است.
او در  پایان تاکید کرد: از زمانی که کشــور 
ما به سازمان همکاری شانگهای پیوسته است، 
حجــم مبــادالت تجــاری مــا بــا برخی کشــورهای 
عضــو ســازمان همکاری شــانگهای به پنــج برابر 
دوره گذشته رسیده است و این نشان می دهد 
ظرفیــت اقتصادی این ســازمان بســیار وســیع و 

حائز اهمیت است.

بانــک مرکــزی ضمــن تکذیــب شکســتن رکــورد 
چاپ پول در ۱۰ ســال گذشــته اعام کرد: روند 
ســهم پــول از نقدینگــی کنتــرل شــده و رونــد 
کاهشــی دارد؛ ســهم اســکناس و مســکوک در 
دســت اشــخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و 
در شــهریورماه ۱۴۰۱ به پایین ترین سطح خود 

در ۱۰ سال اخیر رسیده است.
بــه گــزارش تســنیم، بانــک مرکــزی ضمــن 
بــدون پشــتوانه و دروغیــن خوانــدن مطالبــی بــا 
عنــوان »رکــورد ده ســال چــاپ پــول شکســت« 
اعــام کــرد: طبــق شــاخص هــای اقتصــادی و با 
توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای 
طرح مردمی ســازی یارانه ها، روند ســهم پول از 
نقدینگــی کنتــرل شــده و رونــد کاهشــی دارد؛ 
سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از 
نقدینگی نیز نزولی بوده و در شــهریورماه ۱۴۰۱ 
بــه پاییــن تریــن ســطح خــود در ده ســال اخیــر 

)معادل ۱.۶درصد( رسیده است.
در ایــن اطاعیــه تأکیــد شــده: در مطلــب 
بــدون پشــتوانه و آمارســازی دروغیــن بــا عنوان 
»رکورد ده ســال چاپ پول شکســت« با اشــاره 
بــه ســهم پــول از نقدینگی در پایان شــهریورماه 
۱۴۰۱ آمــده اســت: »ســهم پــول از نقدینگــی در 
بــه حــدود ۲3 درصــد  پایــان تابســتان امســال 
رســیده اســت. این باالترین رقمی است که طی 

یک دهه اخیر رقم خورده است.« 
رکورد ۱۰ ساله سهم پول از نقدینگی مربوط 

به اسفند سال ۱39۱ است
بانــک مرکزی در همیــن ارتباط تأکید دارد: 
در خصوص ادعا و آمارســازی دروغین رکورد ده 
ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول 
ســال ۱۴۰۱ الزم بــه توضیــح اســت، اوالً: رکــورد 
سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه 
سال ۱3۹۱ و معادل ۲۴.۷ درصد می باشد. این 
در حالــی اســت  کــه ســهم پــول از نقدینگــی در 
درصــد  ۲۲.8 معــادل   ۱۴۰۱ شــهریورماه   پایــان 

بوده است.
نقدینگــی  در  پــول  ســهم  افزایــش  ثانیــاً: 
در ســال جــاری عمدتــاً بــه واســطه اجــرای طرح 
از  یارانه هــا  عادالنــه  توزیــع  و  مردمی ســازی 
اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ آغــاز شــده کــه بــا توجــه 
بــه تخلیــه و تعدیــل نســبی آثــار پولــی و تورمی 
اجــرای طــرح مذکــور رونــد افزایشــی ســهم پول 
از نقدینگــی نیــز کنترل شــده و روندی کاهشــی 
را در پــی گرفتــه اســت؛ بــه طــوری که براســاس 
آخریــن آمــار و اطاعــات موجــود، ســهم پــول از 
نقدینگــی در پایــان مهرمــاه ۱۴۰۱ نســبت به ماه 
قبــل از آن بــا ۰.3 واحــد درصد کاهش از ۲۲.8 

درصد به ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است.  
 پایین ترین سطح اسکناس و مسکوک
در دست اشخاص در ۱۰ سال اخیر

در خصوص روند اســکناس و مســکوک در 

دســت اشــخاص هــم الزم بــه ذکر اســت ســهم 
از  اشــخاص  دســت  در  مســکوک  و  اســکناس 
نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات 
کاهــش  و  الکترونیــک  پرداخــت  سیســتم های 
میــل نقدینه خواهــی در مــردم نزولــی بوده و در 
شــهریورماه ۱۴۰۱ به پایین ترین ســطح خود در 
ده سال اخیر )معادل ۱.۶ درصد( رسیده است.

 کنترل رشد نقدینگی و تورم
 اولویت  اقتصادی دولت و بانک مرکزی

دربــاره اجــرای دســتور رئیــس جمهــور بــه 
دســتگاه های اجرایــی برای کنتــرل نقدینگی نیز 
الزم بــه توضیــح اســت بــا آغــاز بــه کار دولــت 
و  نقدینگــی  رشــد  کنتــرل  مســئله  ســیزدهم 
تــورم بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اولویت هــای 
اقتصــادی دولــت و بانک مرکزی مورد توجه قرار 

گرفت.
در ایــن راســتا، بررســی رشــد نقدینگــی در 
مهرمــاه ۱۴۰۱ حاکــی از تداوم روند کاهشــی این 
متغیــر همچــون ماه-هــای گذشــته بــوده اســت 
بــه طوریکــه نرخ رشــد دوازده ماهــه نقدینگی از 
۴۲.8 درصــد در پایــان مهرمــاه ۱۴۰۰ طــی یــک 
رونــد نزولــی بــه 3۴.3 درصــد در پایــان مهرماه 

۱۴۰۱ کاهش یافته است.
پایــه  همچنیــن رونــد رشــد دوازده ماهــه 
پولــی بــا آغاز بــه کار دولت ســیزدهم و متاثر از 
رویکــرد انضباط گرایانــه دولــت و سیاســت های 
پولــی و نظارتــی فعال بانک مرکزی به طور قابل 
ماحظــه ای کاهشــی بــوده و از ۴۲.۶ درصد در 
پایــان تیرمــاه ۱۴۰۰ بــه 3۴.۵ درصــد در پایــان 

مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. 
بنابرایــن همانطــور که تحــوالت متغیرهای 
پولــی نشــان می دهــد علــی رغــم اجــرای طــرح 
مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه ها و حذف 
ارز ترجیحــی و واریــز یارانــه نقدی، ضمن توفیق 
دولــت و بانــک مرکــزی در مهــار رشــد نقدینگی، 
در  ســیزدهم  دولــت  کلــی  رویکــرد  همچنــان 
انضباط  بخشــی به کل های پولی در ســال جاری 
اســتمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک 
مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده ای و 
عملیاتی شــدن حســاب واحد خزانه و همچنین 
اســتفاده محدودتــر از تنخواه گــردان خزانــه در 

دستور کار قراردارد.
بر این اســاس طرح ادعاهای بی اساس در 
پیگیــری اهــداف اقتصــادی دور از واقعیت هــای 
اقتصــادی کشــور می باشــد. لــذا ضــروری اســت 
رســانه ها ضمــن پرهیز از القــای یاس و نومیدی 
نســبت بــه تحــوالت اقتصادی کشــور با انتشــار 
اخبــار، اطاعات و تحلیل های درســت، معتبر و 
شــفاف، مجموعــه اقتصــادی دولــت را در اجرای 
برنامه هــای اقتصــادی بویــژه در زمینــه مدیریــت 
انتظــارات تورمــی و تحقــق هــدف کنتــرل تــورم 

یاری کند.

 بهادری جهرمی:
شبکه ملی اطاعات از ابتدای دولت 

۲۵ درصد رشد کرده است

 رئیسی: قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
هیچ بن بستی ندارد

نجــات  اصلــی  فاکتــور  بــورس 3  رئیــس ســازمان 
صنعت خودرو را تشریح کرد.

بــه گــزارش تســنیم، مجیــد عشــقی درجمــع 
اصــاح  و  تولیــد خــودرو  خبرنــگاران دربــاره وضــع 
ســاختار خودروســازان گفت: اصاح ســاختار مالی، 
تعریف خودروهای جدید در کنار اصاح تصدی گری 
نجــات دهــد.  را  خــودرو  دولــت می توانــد صنعــت 
عشقی با اشاره به عرضه ۲۰۷ و تارا در بورس کاال 
گفــت: امیدواریــم باقــی محصوالت پر تیــراژ نیز در 

بورس کاال عرضه شود.
و  مشــتریان  تمــام  گفــت:  بــورس  ســازمان  رئیــس 
انجــام  خریــد  کاال  بــورس  در  متقاضیان می تواننــد 

عرضــه  افزایــش  بــا  کــه  اســت  ایــن  تــاش  دهنــد، 
مصرف کننده نهایی از روند عرضه هفتگی با قیمت 
منصفانه بهره مند شود. وی افزود، با افزایش عرضه 
در هفته های متوالی به نیاز بازار پاسخ داده شود.

در ادامه نیز مدیر عامل ایران خودرو گفت: بایستی 
چند سیاست به صورت همزمان انجام شود.

دســتور  در  تیــراژ  افزایــش  گفــت:  خطیبــی 
کار اســت و از ســوی دیگــر سیاســت تنــوع عرضــه 
بســیار مهم اســت . بــر ایــن اســاس بــه زودی دنــا، 
ســورن و رانــا در بــورس کاال عرضــه خواهــد شــد. 
بــا صــدور مجــوز این اقدامات، در ســه ماهــه آینده 

شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.

خطیبــی در پاســخ بــه ایــن کــه بــدون واردات 
قیمــت  بــه  داخلــی  خودروهــای  عرضــه  و  خــودرو 
حاشــیه بــازار امکان کاهــش قیمت ها وجــود ندارد، 
تأکیــد کرد، ما حتما موافق واردات خودرو هســتیم، 
مشــخص نیســت که امســال از ســوی ایران خودرو 
وارداتی انجام شــود. در نظر داشــته باشید با وجود 
اینکــه مجــوز واردات مربــوط بــه ایران خــودرو صادر 
شــده اما ما خودروســاز هســتیم. وی افزود، واردات 
خــودرو بــه صــورت کامل ســی بــی یو در دســتور وار 
اصلــی ما نیســت اما اگــر به صورت محــدود واردات 
خودرو کامل انجام شــد حتما مراحل ســاخت داخل 
آنهــا انجــام می گیــرد. خطیبــی گفــت: امســال یــک 

میلیــارد دالر پــروژه ســرمایه گذاری در ایــران خــودرو 
تعریــف شــده کــه پیــش از ایــن تامیــن منابــع آن با 
ابهــام  مواجــه بــود؛ اما با عرضــه خودروها در بورس 
کاال امــکان ایــن ســرمایه گذاری نیــز فراهــم خواهــد 
شــد. طی ســالهای اخیر ســازمان مالیاتی نتوانســته 
یــک ریــال مالیات اخذ کند؛ مصــرف کننده واقعی با 
قیمت های باال خودرو را تهیه می کرده و سهامداران 

نیز نتوانسته اند سود تقسیمی را کسب کنند.
وی افزود: مواد اولیه در بورس تهیه می شود، 
امــا بــا عرضــه محصــول نهایــی در بــورس مقابلــه 
مــی شــود، ایــن روند ســوق دادن کشــور به ســمت 

صادرات مواد خام است.

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه ضمــن تاکیــد بــر 
حمایت دولت و سازمان بورس از معامات بازار 
ســهام، گفت: بازار ســرمایه در چند روز گذشــته 
دوبــاره مورد توجه ســهامداران و ســرمایه گذاران 
قرار گرفت که تحت تاثیر چنین اتفاقی، شاخص 
بــورس تــا از مــدار نزولــی فاصلــه گرفــت و وارد 

مرحله صعودی شد.
حســین عبــدی در گفت وگــو بــا ایرنــا به روند 
ایــن روزهــای معامات بورس اشــاره کرد و افزود: 
تدابیــر اتخاذ شــده دولت و ســازمان بورس باعث 
ضمــن بازگشــت دوبــاره اعتمــاد به ســهامداران به 
بازار ســرمایه شــد، البته در روزهای اخیر افزایش 
قیمت دالر توانســت تا حــد زیادی بازخورد مثبتی 
را در وضعیــت فعلــی معامــات بازار ســهام ایجاد 

کند.
بــورس  شــاخص  رشــد  داشــت:  اظهــار  وی 
همســو بــا صعــود قیمت هــا در بازارهــای مــوازی 
صــورت گرفــت؛ بدیــن معنــا کــه قیمت هــا در اکثر 

بازارها صعودی شد.
در  ســرمایه  بــازار  کــرد:  خاطرنشــان  عبــدی 
چنــد روز گذشــته مجــدداً مــورد توجه ســهامداران 

و ســرمایه گذاران قرار گرفت که تحت تاثیر چنین 
اتفاقــی تــا حــدودی از مدار نزولــی فاصله گرفت و 

وارد مدار صعودی شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برخی 
ریسک ها مانند اخبار مذاکرات برجام، زمینه ساز 
ایجــاد نوســانات منفــی در بــورس و تــداوم آن در 

این بازار شده بود.
وی ادامــه داد: بــه دنبال چنیــن اتفاقی و نیز 
نــزول شــاخص بــورس، دولــت و ســازمان بــورس 
بــازار ســرمایه را بــه حــال خــود رهــا نکردنــد و بــر 
اســاس تدابیر اتخاذ شــده ضمن بازگشــت دوباره 
اعتمــاد به ســهامداران، زمینه کاهش نوســانات و 
نیز بهبود روند معامات این بازار را فراهم کردند.
عبــدی تاکیــد کــرد: در کنار ورود بازار ســهام 
بــه مــدار صعــودی، امــا همچنــان حجــم معامات 
ایــن بــازار در وضعیــت مطلوب به ســر نمی برد که 
این امر نشــان دهنده وجود برخی نا اطمینانی ها 
مرتبــط  سیاســت های  بانکــی،  بهــره  نــرخ  ماننــد 
بــا الیحــه بودجــه ســال آینــده، توجــه بــه گــزارش 
شــرکت ها در میان ســهامداران اســت که باید این 

مسایل بیشتر مورد توجه مسووالن قرار بگیرد.
این کارشناس با بیان اینکه در صورت ادامه 
روند رشــد نرخ ارز، بازار ســرمایه همســو با دیگر 
بازارهــای مــوازی رشــد می کنــد، ادامــه داد: بایــد 
منتظــر مانــد و دیــد عواملــی غیــر از عوامــل کان 
اقتصادی مانند تولید می توانند تعیین کننده رشد 

شرکت ها شوند یا خیر.

فرمول نجات صنعت خودرو به روایت رئیس سازمان بورس

شــاخص بورس از ابتدای امســال تا کنون بیش از 
۵۰هزار واحد افزایش را طی ۱۶۶ روز معاماتی به 

ثبت رسانده است.
بــه گــزارش تســنیم، از ابتدای امســال تا پایان 
هفتــه گذشــته تعــداد ۱۴۲۷میلیــارد و ۹۹۷میلیون 
و  ۹38۲هــزار  ارزش  بــه  بهــادار  اوراق  انــواع 
۵۴۹میلیارد ریال در بیش از ۷۱میلیون و ۶8۷هزار 
و 3۲۹دفعه طی ۱۶۶روز معاماتی در بورس اوراق 

بهادار مورد معامله قرار گرفت.

ایــن درحالــی اســت کــه تعــداد ۱۷۶میلیــارد و 
ســرمایه گذاری  از صندوق هــای  واحــد  ۶۱۲میلیــون 
قابــل معاملــه در بــورس تهــران بــه ارزش کل بیش 
از ۲۵3۹هــزار و ۶۹8میلیارد ریال نیز در این مدت 

مورد معامله قرار گرفته است.
ایــن گــزارش می افزایــد: شــاخص بــورس نیــز 
در ایــن ۱۶۶روز، بــا ۵۰هــزار و ۱۲۱واحــد افزایــش، 
معادل 3.۶۷درصد رشــد کرد و به رقم یک میلیون 
و ۴۱۷هزار و 3۷۲واحد رسید. شاخص کل هموزن 

نیــز در ایــن مدت بــا ۶۴هزار و 8۴8واحــد افزایش، 
معادل ۱8.۶۲درصد رشد کرد و در این مدت به رقم 

۴۱3هزار و ۱۱۶واحد را به نمایش گذاشته است.
شــاخص بــازار اول هــم بــا ۷3۵واحــد افــت در ایــن 
مــدت بــه رقم یک میلیون و ۶3هــزار و 3۷۵واحد و 
شــاخص بازار دوم با ۲۱۵هزار و ۹3۹واحد رشــد به 
عدد ۲ میلیون و ۷۷۵هزار و 3۶8واحد رسیدند که 
به این ترتیب شاخص بازار اول با ۰.۰۷رصد افت و 
شاخص بازار دوم با 8.۴۴درصد رشد همراه شدند.

رشد ۵۰ هزار واحدی 
 شاخص بورس

از ابتدای امسال

توجه دوباره سرمایه گذاران به بازار سهام

بانک مرکزی رکورد ۱۰ ساله چاپ پول را تکذیب کرد
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 دوم(
)نوبت »  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 1401/100/م ب/ت1«

اجرای پروژه طراحی و احداث شبکه آبرسانی منطقه بهرگان 
شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه طراحی 
و احداث شبکه آبرسانی منطقه بهرگان مناقصه شماره 1401/100/م ب/ت1 برای مدت 
یکسال شمسی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه 
لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001094095000027 
انجام خواهد شد. الزم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

فراخوان محقق سازند. 
الف: مدارک الزم جهت شرکت در ارزیابی کیفی:

1- اساسنامه شرکت.
2- آگهی  های ثبت، تأسیس و تغییرات روزنامه رسمی.

از وزارت تعاون، کار و رفاه  ایمنی معتبر  تأیید صالحیت  3- دارا بودن گواهینامه 
اجتماعی الزامی است.

4- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در رشته" آب" از 
سازمان برنامه و بودجه الزامی است.

5- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع تصویب نامه کمیسیون موضوع 
مورخ  26510/ت39039  شماره  نامه  طی  ابالغی  اساسی،  قانون   138 اصل 
1388/02/09ریاست محترم جمهوری که اصالت آنها توسط موسسات حسابرسی 

عضو )سامانه پردیس( تعیین گردیده الزامی است.
6- هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی: واریز مبلغ 5،000،000 )پنج میلیون( ریال به حساب 
شماره 4101049538161099 و یا شماره شبا IR 360100004101049538161099 نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بنام شرکت نفت فالت قاره ایران همزمان با 

دریافت اسناد.
ب: سایر شرایط: 

1- توانائی ارائه ضمانتنامه "شرکت در فرآیند ارجاع کار" به مبلغ 6.925.000.000 ریال 
و انجام تعهدات قراردادی طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

2- توانائی ارائه ضمانتنامه "انجام تعهدات" به میزان 10% مبلغ کل قرارداد و نیز کسر 
10% از هر یک از پرداختهای قراردادی جهت تضمین "حسن انجام کار".

3- داشتن امکانات، توانایی و تخصص در موضوع مناقصه و کسب حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی الزم.

-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 1401/09/12 
-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18  تاریخ  1401/09/23 

-مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 14  تاریخ  1401/10/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

 آدرس: استان بوشهر- شهرستان دیلم- شهر امام حسن- شرکت نفت فالت قاره ایران 
منطقه بهرگان. 

 تلفن 23388034-23388073-021    فاکس: 077-33272729

شرکت ملی نفت ایران

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران 

شرکت نفت فالت قاره ایران

انتشار نوبت اول : 1401/09/12 نوبت دوم : 1401/09/13     

نوبت اول :1401/09/13 نوبت دوم :1401/9/20  

ت اول(
)نوب »آگهی تجدید مناقصه عمومی«

شهرداری باغستان درنظر دارد فراخوان خط کشی محورهای اصلی سطح شهر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید .

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ازدریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت درسامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند .
شرح تجدید مناقصه :

 1. مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 9/000/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و 9% مالیات 
برارزش افزوده 

2. سپرده شرکت در تجدید مناقصه 450/000/000 ریال که به صورت واریز نقدی و ضمانت 
نامه معتبر بانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد.

3. مهلت خرید اسناد تجدید مناقصه از مورخ 1401/09/20 یکشنبه تا پایان وقت اداری مورخ 

1401/09/23 چهارشنبه و اسناد و مدارک ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی
www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد .  

4. قیمت اسناد تجدید مناقصه مبلغ 1/500/000 ) یک میلیون پانصد هزارریال ( می باشد که 
به حساب 010536969009 بانک ملی شعبه خادم آباد به صورت الکترونیک از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  قابل پرداخت می باشد.
5. مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1401/10/03 روز شنبه و نحوه تحویل 

اسناد از طریق بارگزاری درسامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد .
6. تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پاکت ها در تاریخ 1401/10/04 )روز 

یکشنبه(
7. مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانت نامه شرکت درتجدید مناقصه را 
پیش از پایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند .

8. هزینه چاپ چهار نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه می باشد .
آدرس: شهریار- باغستان- بلوار امام خمینی )ره( - بلوار ولیعصر )عج( خیابان الله دوم اصلی 
baghestan.ir: شهرداری باغستان  - امور قراردادها تلفن :65238006 -021 سایت شهرداری -

یگانه مظهر- شهردارباغستان 

نوبت اول :1401/09/06   نوبت دوم :1401/09/13

 دوم(
)نوبت »آگهی مناقصه عمومی «

- تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/06 و نوبت دوم 1401/09/13 می باشد. متقاضیان در 
این بازه زمانی می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد اقدام نمایند .
- کلیه پیشنهادات می بایست تا پایان وقت اداری روز 1401/09/24 در سامانه بارگزاری گردد .
سالن  محل  در  و   روز 1401/09/26  ساعت 13:30  پیشنهادی  پاکتهای  بازگشایی   -

اجتماعات شهرداری انجام خواهد شد .
- نشانی : تهران-کیلومتر25 جاده تهران ، ساوه - انتهای خیابان 24 متری شهید چمران 
- تقاطع بلوار والیت - جنب سالن ورزشی والیت - طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی 
 شهرداری گلستان مراجعه نمایند . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

5 -56333550 -021  تماس حاصل نمایند .
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار می باشد . شرکت کنندگان 5 درصد مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر 
یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده 
شرکت در مناقصه ارائه نمایند . درصورت انصراف نفرات اول ، دوم ، سوم سپرده شرکت 
در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. سایرموارد و شرایط در اسناد 
مناقصه موجود در سامانه ستاد قید گردیده است . هزینه خرید اسناد 2500/000 ریال 

شهرداری گلستان درنظردارد براساس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال 1401 نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزاری ازدریافت و تحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد . 

سید محمد میرزمانی -  شهردار گلستان

شهرداری گلستان

سپرده شرکت در مناقصه اعتبارپروژه موضوع عنوان

2/000/000/000 ریال 40/000/000/000 ریال اجرای پارک جنگلی ریه – فازدوم - )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه ( مناقصه عمومی

 دوم(
)نوبت

گمرک جمهوری اسالمی ایران- اداره کل توسعه و تجهیز انتشار نوبت اول : 1401/09/12 نوبت دوم : 1401/09/13 

شناسه : 1419876  
م الف : 3440

گمرک جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نسبت به تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی، از طریق  مناقصه عمومی یک  مرحله ای اقدام نماید. 
لذا از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند.

1- با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد، الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در 
سامانه مذکور، نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند. شماره تماس سامانه مذکور جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:27313131 و شماره تماس دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768.
1-1- مناقصه عمومی یک مرحله ای:

یا  بانکی  معتبر  به صورت ضمانتنامه  کار:  ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع   -2
واریز وجه نقد به شماره حساب 4001001106370306 و ارائه فیش بانکی 

مربوطه.
دریافت  مناقصه گران:  توسط  مناقصه  اسناد  دریافت  مکان  و  مهلت   -3
شرایط مناقصه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
تاریخ  از  اسناد  دریافت  مهلت  و   www.setadiran.ir نشانی  به  دولت 

1401/09/10 الی 1401/09/15 می باشد.
4- مهلت و مکان تحویل پاکت  الف : 

4-1-  مهلت ارائه پیشنهادات : روز دوشنبه  مورخ 1401/09/28  می باشد.
مناقصه گران می بایست مدارک مربوطه را بر اساس شرایط مناقصه به هر 

دو طریق ذیل ارسال نمایند:

4-2- ارسال الکترونیکی پاکات  پیشنهادات: از طریق بارگزاری در سامانه 
www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

از  تهران-باالتر  نشانی:  به  پیشنهادات  الف  پاکت  فیزیکی  ارسال   -3-4
میدان ولیعصر-جنب کوچه شهید قیومی-ساختمان مرکزی گمرک جمهوری 

اسالمی ایران-طبقه اول-اداره کل توسعه و تجهیز-اتاق 102.
5-زمان بازگشایی پاکات مناقصه:در روز سه شنبه  موخ 1401/09/29ساعت 

9.00 خواهد بود.
تدارکات  سامانه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  مناقصه  گران 
الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir ؛ پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات و نشانی  www.irica.gov.ir ، یا با شماره تلفن 021-82992105 

تماس حاصل نمایند.

تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی  

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک ایران

شماره ثبت در سامانه ردیف
setadiran مبلغ تضمین مربوطه )ریال(موضوع  مناقصه

12,200,000,000تأمین  194 نفر نیروی یگان حفاظت جهت گمرکات اجرایی  12001003004000035

شـرکت ارتباطـات کـوه نـور در نظـر دارد بـا توجـه بـه مصوبه هیأت مدیره شـماره 127 
مورخ 1401/09/02 نسـبت به فروش شـش دانگ یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی از 

طریـق مزایـده عمومـی، با مشـخصات ذیل اقدام نماید.
، نبـش غربـی  برازنـده  بـه آدرس: سـهروردی شـمالی خیابـان  ثبتـی  پـاک  فـروش 

  72 پـاک  سـروش 

متقاضیـان محتـرم می تواننـد از تاریـخ 1401/09/13 الـی 1401/09/16 سـاعت 8:00 
صبـح الـی 17:00 عصـر جهـت بازدیـد آپارتمـان و دریافـت اسـناد و مـدارک و فـرم 

پیشـنهاد قیمـت بـه آدرس فـوق مراجعـه نماینـد.
پیشـنهادات می بایسـت حداکثرتا سـاعت17 روز شـنبه مورخ 1401/09/19 در پاکات 
دربسـته بـه همـراه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 10.000.000.000 ریـال به شـماره حسـاب 
بانـک  نـزد   )IR 590700001000229626753001 شـبای  )شـماره   10.9626753.1
قرض الحسـنه رسـالت به نام شـرکت ارتباطات کوه نور به آدرس:تهران، سـهروردی 

شـمالی خیابـان برازنـده ، نبـش غربـی سـروش پـاک 72  طبقـه اول ارسـال گـردد.
ضمنـاً جهـت هماهنگـی بیشـتر و خریـد اسـناد مزایـده درتهـران بـا آقـای مومنـی بـه 

فرمائیـد.  تمـاس حاصـل  شـماره 09126630776 

آگهی مزایده فروش آپارتمان گروه فن آوا

توضیحاتنوع سازهمتراژ اعیان
3طبقهاسکلت فلزی447/55
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برنج به سبد محصوالت 
استراتژیک پیوست

رئیــس مجمع نمایندگان اســتان گیالن بــه خروج برنج 
از سبد محصوالت استراتژیک از سوی جهاد کشاورزی 
اشــاره کرد و گفت که با پیگیری های انجام شــده برنج 

دوباره به سبد محصوالت استراتژیک بازگشت.
به گزارش مهر، ســیدکاظم دلخوش در حاشــیه 
نشســت شــورای برنامه ریــزی اســتان گیــان اظهــار 
کــرد: پروژه هــای مهــم اســتان اعــم آب، راه، مــزارع 
مــورد  ایــن نشســت  در  بنیــاد مســکن  و  کشــاورزی 

بررسی قرار گرفت.
وی بــا اشــاره اهمیــت مقولــه کشــاورزی در گیــان 
افزود: الیروبی آب بندان ها و ساماندهی رودخانه و رفع 
مشــکات کشــاورزان بــرای آمادگی فصل زراعــی آتی از 

هم اکنون باید در دستور قرار گیرد.
رئیــس مجمــع نمایندگان گیان با اشــاره به خارج 
کــردن برنــج از ســبد محصــوالت اســتراتژیک از ســوی 
جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد: خــارج کــردن برنج از ســبد 
محصــوالت اســتراتژیک بــه شــالیکاران ضربــه زد کــه بــا 
مشــارکت مجمع نمایندگان گیان دوباره برنج به ســبد 

محصوالت استراتژیک پیوست.
دلخــوش بــا تاکیــد بــر ســرعت بخشــی پرداخــت 
تســهیات مســکن روستایی، بیان کرد: توجه به مناطق 

روستایی و بویژه کشاورزان مورد توجه مجلس است.

جهش ۱۶ درصدی قیمت 
گوجه فرنگی و پیاز در یک ماه

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران قیمت گوجه فرنگی 
۱۶.۶ و قیمت پیاز ۱۵.۵ درصد در آبان نســبت به مهر 

افزایش قیمت داشته اند.
به گزارش اتاق بازرگانی، جزئیات تازه ترین گزارش 
مرکــز آمــار ایــران از متوســط قیمــت اقــام خوراکــی در 
آبانمــاه نشــان می دهــد قیمــت برخی اقــام خوراکی در 
آبان نسبت به مهر با افزایش قابل توجه قیمت مواجه 

بوده اند.
در ایــن مــاه قیمــت گوجــه فرنگــی ۱۶.۶ درصــد و 
قیمت پیاز ۱۵.۵ درصد نســبت به مهر افزایش داشــته 
است. همچنین لیمو ترش ۷.۸ درصد، شیرخشک ۵.۷ 
درصــد، رشــته آش ۲.۷ درصــد، گوشــت گوســفند ۲.۱ 
درصــد، برنــج ایرانــی ۲ درصــد با افزایش قیمت نســبت 
بــه مهــر مواجــه بوده اند. در این ماه قیمــت برخی اقام 
هــم نســبت بــه مهر کاهــش داشــته اند. از جمله قیمت 
پرتقــال ۱۶.۵ درصــد، بادمجــان ۷.۸ درصــد، انــار ۶.۹ 

درصد کاهش یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی 
بر صادرات محصوالت 

جالیزی منتفی شد
وضــع  شــدن  منتفــی  از  کشــاورزی  کمیســیون  عضــو 
عــوارض ۱۰۰ درصــدی بــر صــادرات محصــوالت جالیزی 
خبــر داد و عنــوان کــرد ایــن تصمیــم بــرای یــک منطقه 
خاص یا چند محصول خاص نیست و به طور کلی اخذ 

عوارض برای صادرات محصوالت جالیزی ملغی شد.
بــه گــزارش تســنیم؛ نگرانی هــا بابــت وضــع تعرفه 
واکنش هــای  بــا  جالیــزی  محصــوالت  بــر  صادراتــی 
متفاوتــی همــراه شــده اســت و موضوعات مطرح شــده 
دربــاره تعرفــه صادراتــی گوجــه فرنگی، نگرانــی فراوانی 
بــرای کشــاورزان و گلخانــه داران ایجــاد کــرده اســت. 
در ایــن رابطــه اخبــار ضــد و نقیضــی شــنیده می شــود 
بــه گونــه ای کــه کمیســیون کشــاورزی مجلــس در ایــن 
رابطــه جلســه ای بــا وزیر کشــاورزی درباره چنــد و چون 
اجــرای ایــن طــرح برگــزار کــرد. اکنون  انتظار این اســت 
کــه دولــت مشــکات کشــاورزان و ســرمایه گذاران حوزه 
کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی را رفــع کنــد نــه اینکــه بــا 
باتکلیفی در سیاســت های صادراتی، مشــکلی بر سایر 
مشــکات آنها بیفزاید. در این رابطه با علیرضا عباســی 
عضو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 

زیست مجلس شورای اسامی گفت وگو کردیم. 
وی دربــاره آخریــن موضــع اتخاذ شــده کمیســیون 
متبــوع خــود در برابــر تصمیــم وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــرای وضع عــوارض ۱00 درصدی بر صادرات محصوالت 
جالیــزی گفــت: ســه شــنبه هفتــه گذشــته یــک جلســه 
در کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا حضــور وزیــر جهاد 
کشــاورزی برگــزار شــد. موضوعــات مختلــف دربــاره این 
تصمیــم بــرای وضــع عــوارض بــر صــادرات محصــوالت 

جالیزی بررسی شد.
وی بــا بیــان اینکــه ما هم قانون بودجه ۱40۱ و هم 
مــاده ۲3 احــکام دائمــی برنامه هــای ۵ ســاله را داریــم، 
گفــت: در مــاده ۲3 احــکام دائمــی اعام شــده که هیچ 
محدودیتــی بــرای صادرات نباید وجود داشــته باشــد در 
بودجــه هــم آمــده اســت که اگر قــرار اســت محدودیتی 
بــرای صــادرات محصوالت کشــاورزی ایجاد شــود باید ۶ 

ماه قبل اطاع رسانی شود.
 تعرفه بر صادرات محصوالت جالیزی 

نیازمند مصوبه هیات وزیران  
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
مجلــس ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن در قانــون قید شــده 
کــه در شــرایط اضطــرار هم اگــر قرار اســت مانعی برای 
صــادرات ایجــاد شــود بایــد در هیــات وزیــران مصــوب 
شــود، در حالــی که مــا هیچ مصوبــه ای از هیات وزیران 

نداشتیم.
عباســی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه در صــورت نبــودن 
مصوبــه هیــات وزیــران امــکان اجرایی شــدن ممنوعیت 
صــادرات محصــوالت جالیــزی وجــود ندارد، خاطرنشــان 
کرد: از مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی خواســتیم اگر 
مصوبــه ای وجــود دارد آن را به مجلس اعام کنند، ولی 

مصوبه ای به ما ارسال نشد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی اعام کردند که اعمال ممنوعیت 
بر صادرات محصوالت جالیزی را به صورت شــناور اجرا 
خواهنــد کــرد ولی مــورد موافقــت مجلس و کمیســیون 

کشاورزی قرار نگرفت.
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
بــا بیــان اینکــه اعمال عــوارض ۱00 درصدی بــر صادرات 
محصــوالت جالیــزی از روز شــنبه یعنــی چهارشــنبه ۹ 
آذر مــاه برداشــته شــد، اضافــه کــرد: ایــن تصمیــم بــرای 
یــک منطقــه خــاص یا چنــد محصول خاص نیســت و به 
طور کلی اخذ عوارض برای صادرات محصوالت جالیزی 

ملغی شد.
وی ادامــه داد: مجلــس معتقــد اســت کــه اگر قرار 
اســت ایــن اقــدام اجرایی شــود باید قانونی باشــد و اگر 
وزارت جهاد کشاورزی می خواهد بر صادرات محصوالت 
جالیزی عوارض وضع کند ۶ ماه قبل به کشــاورز اعام 
کنــد تا کشــاورز بتواند برنامه ریــزی الزم را انجام دهد و 
باتکلیف نباشد و این موضوع باعث نشود که کشاورز 

بازار صادراتی محصوالت جالیزی را از دست بدهد.

خبـــــــــــــــــر

برخــی از مشــترکان می گوینــد هنــگام فــروش 
تلفــن ثابــت خــود متوجــه شــده اند که شــماره 
تلفــن ثابــت آنهــا پــس از تعییــن معیارهایــی 
شــامل شــماره های رنــد و بــا ارزش محســوب 
می شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند 
مگــر اینکــه هزینــه رنــد بــودن را بــه مخابــرات 
بپردازنــد. در ایــن باره شــرکت مخابرات ایران 
اعالم کرده که برای این مشــترکان تســهیالت 
درصــد   ۹۰ کــه  گرفتــه  نظــر  در  را  خوبــی 

محدودیت ها با آن برداشته می شود.
می گوینــد  اعــام  مشــترکان  از  برخــی 
متوجــه  خــود  ثابــت  تلفــن  فــروش  هنــگام 
شــده اند کــه شــماره تلفــن ثابــت آنهــا پس از 
تعیین معیارهایی شــامل شــماره های رند و با 
ارزش محســوب می شــود و در نتیجــه امــکان 
فــروش آن را ندارنــد مگــر اینکــه هزینــه رنــد 

بودن را به مخابرات بپردازند.
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوئی 
در مهــر ســال جــاری طــی اطاعیــه ای اعــام 
کــرده بــود تعرفــه خدمــات تغییــر نــام و تغییر 
مــکان خطوط تلفن ثابت باید براســاس مبالغ 
جلســه   ۲ شــماره  مصوبــه  در  شــده  تعییــن 
3۲4 کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات از 
متقاضیان دریافت شــود. سقف هزینه تغییر 
نــام و تغییــر مــکان خطــوط ثابــت حقیقــی بــه 
ترتیــب 3۸ هــزار و 300 تومــان و ۱4۹ هــزار 
و 300 تومــان اســت. همچنیــن ســقف هزینه 
تغییــر نــام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی 
به ترتیب ۷3 هزار و ۶00 تومان و ۱۶۲ هزار و 
۵00 تومــان و دریافــت مبالغ اضافی با عنوان 
تعرفــه خطــوط رنــد از مشــترکانی کــه مالــک 
خطوط رند هستند، تخلف محسوب می شود.
درخواســتی  چنیــن  بــا  کــه  مشــترکانی 
مواجه شده اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت 
شــده اســت می توانند بــرای ثبت شــکایت به 
شــکایات  بــه  پاســخگوئی  و  ثبــت  ســامانه 
 http://۱۹۵.cra.ir ســامانه ۱۹۵( بــه آدرس(

مراجعه کنند.
در همیــن رابطه، داوود زارعیان، معاون 
تجاری و خدمات مشــتریان شــرکت مخابرات 
ایــن  دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  ایــران 
موضوع اظهار کرد: دو دســته شــماره های رند 
داریم، یک دســته شــماره هایی که مشــتریان 

شــرکت  از  ابتــدا  از  رنــد  شــماره  عنــوان  بــه 
دیگــر  دســته  و  کــرده  خریــداری  مخابــرات 
شــماره های رندی است که مشترک خریداری 
نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشــترک 

ثبت شده است.
وی افــزود: براســاس پروانه شــرکت مخابرات 
ایــران ایــن دســته از شــماره ها )دســته دوم( 
درواقــع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود 
فرد بخواهد از آن استفاده کند، می تواند آن 
را در اختیــار داشــته باشــد؛ درواقــع مشــترک 
برای این دســته از شماره های رند تلفن ثابت 

در ابتدا هزینه ای پرداخت نکرده است.
زارعیــان گفــت: بنابرایــن با توجه دســته 
دوم شــماره های رنــد کــه طبــق پروانــه بــرای 
شــرکت مخابــرات اســت، در مرحلــه اول ســه 
بــه صــورت  کــه  آنهــا  بــرای  تســهیات  گونــه 
تصادفــی برای مشــترک انتخاب شــده توســط 
ایــن شــرکت در نظر گرفته شــده اســت. یکی 
این شــماره ها می تواند برای خود مالک جا به 
جا شــود؛ دوم اگر خانه فروخته شــده اســت، 
شــماره به نام مالک می شــود و ســوم اگر این 
خط ورثه ای شــد، باز هم نقل و انتقال انجام 

می شود.
 وی افــزود: بــا ایــن تســهیات در نظــر 
گرفته شــده ۹0 درصد محدودیت ها برداشته 
شــده اســت. تنها نکتــه ای که وجــود دارد این 
اســت آیــا ایــن خــط خرید و فــروش بشــود یا 
خیــر؟ در پاســخ می تــوان گفــت ایــن کار باید 
براســاس امکانات فنی انجام شــود که امکان 
جابه جایی خط به هر نقطه ای که الزم اســت 
وجــود دارد یا نــه. درحال حاضر در این زمینه 
هم اقداماتی انجام می دهیم تا به چه ترتیبی 
می توان به مشترکان کمک  کرد تا با مشکلی 
مواجه نشــوند. بنابراین شــرکت مخابرات ۹0 
درصد مشــکات را با ســه تسهیاتی که اخیرا 

در نظرگرفته برداشته است.
مشــتریان  خدمــات  و  تجــاری  معــاون 
اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  مخابــرات  شــرکت 
شماره های رندی که در ابتدا توسط مشترکان 
خریداری شــده اند و هزینه آن پرداخته شــده 
اســت، هیــچ محدودیتــی نــدارد و مشــترکان 
می تواننــد بــه راحتــی آن را نقــل و انتقــال یــا  
خریــد و فــروش کننــد، تصریــح کــرد: البتــه 

همه این موارد یک شــرط براســاس مصوبات 
ســازمان تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
دارد و آن ایــن اســت کــه مــا امکانــات فنــی 

داشته باشیم.
وی دربــاره هزینه هــای شــماره های رنــد 
هم اظهار کرد: هزینه های شــماره  های رند به 
طور مثال اگر 4 عدد مشابه یکدیگر باشند یا 
۲ عدد مشــابه و غیره، دســتورالعمل مفصلی 
دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن 
مشخص می شود؛ همچنین شرکت مخابرات 
درصدد است برای شماره های رند تلفن ثابت 
موجــود در شــبکه شــرایط مزایــده فراهم کند 
کــه هرکســی خواســت خــط مورد نظــر خود را 

در مزایده انتخاب کند.
طبق این گزارش، طی سال های گذشته 
اعــام شــده بود هزینــه خرید یــک خط تلفن 
ثابــت کمی بیش از ۵0 هزار تومان اســت اما 
هماننــد خطوط تلفــن همراه، خط هــای تلفن 
ثابــت نیــز در صــورت رنــد بــودن قیمت هایــی 
بــه مراتــب باالتــر پیــدا می کنند و در بســیاری 
مــوارد ایــن قیمت هــا بــه چنــد میلیــون تومان 
هم می رسد. در سال ۱3۸۸ شرکت مخابرات 
ایران آیین نامه ای در ارتباط با شماره های رند 
به تصویب رساند و بر این اساس شماره های 
رنــد بــرای فــروش به مراکــز مخابراتی ســپرده 
شــد. طبــق آیین نامــه،  شــماره ها در قالــب 4 
گــروه المــاس، طایــی، نقــره ای و سفارشــی 
)برنــز( دســته بنــدی شــدند و بــر اســاس ایــن 

گروه ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.
اگرچه بنابر گفته های یکی از مســئوالن 
شــرکت مخابــرات اســتان تهران در ســال های 
گذشــته، واگــذاری تلفن هــای ثابــت رنــد تنهــا 
بــه خط هــای نقــره ای و برنــزی محــدود شــد و 
خط هــای طایــی و المــاس واگذار نمی شــدند 
اما بر اساس آیین نامه مذکور، قیمت فروش 
هــر شــماره  رند برنــز ثابت 3۵0 هــزار تومان، 
شــماره رند نقره ای ۷۵0 هزار تومان و شماره 
رنــد طایــی دو میلیــون تومــان تعییــن شــد و 
بــرای شــماره هایی کــه جــزو شــماره های گروه 
الماس به شــمار می رونــد نیز باالترین قیمت 

پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.
در ســال ۱3۹0 شــرکت مخابــرات ایــران 
تصمیــم بــه واگذاری شــماره های رند از طریق 

مزایــده گرفــت و در اســتان تهــران بــه فروش 
ایــن شــماره ها اقدام کــرد؛ البتــه مخابرات به 
یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت 
و تصمیــم گرفت کــه این طرح در چند مرحله 
اجرا شــود که نخســتین مرحله بــا فروش ۷0 
شــماره رنــد آغــاز شــد کــه البتــه در ایــن دوره 
هــم مخابرات برای عرضه شــماره های الماس 

دست نگه داشت.
کــه  رنــدی  خطــوط  مزایــده  دوره  دو  از  پــس 
همچنــان در دســت مخابــرات باقــی مانــده بود 
بــه مراکــز مخابراتــی ســپرده شــد و ایــن امکان 
وجود داشــت در این مراکز می توان نســبت به 
خریــد خط هــای برنــزی و نقره ای اقــدام کرد اما 
واگــذاری خط هــای طایی و الماس گفته شــده 
بود میســر نیســت. به غیر از شرکت مخابرات، 
خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد 
نیز به فروش می رسند که در این زمینه هم در 
اغلــب موارد ماننــد طرح های المــاس مخابرات 
فروشــندگان ترجیــح می دهنــد خــط خــود را به 

باالترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.
مــروری کوتــاه بر آگهی های تبلیغاتی که 
طی سال های گذشته در این زمینه در فضای 
مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا 
قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶00 یا ۷00 
هــزار تومــان شــروع شــده و در مــوارد متعدد 
بــرای فــروش خط هــای رند معمولــی قیمت ۵ 
تــا ۶ میلیــون تومانــی امری طبیعــی و متداول 
محســوب می شــود. اما برخی از فعــاالن بازار 
فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق 
مختلــف شــهر قیمــت خطهای تلفــن ثابت که 
شــماره  های بســیار رنــدی دارند به بــاالی ۱00 
میلیــون تومــان هم می رســد؛ به عنــوان مثال 
بــرای خریــد خطــی کــه هفت شــماره یکســان 
داشــته باشــد و تنهــا یــک رقــم آن بــا بقیــه 
شــماره ها فرق داشــته باشــد، باید حدود ۱۵0 
تا ۲00 میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی 
فروشــندگان هــم هســتند که معلوم نیســت 
بــا چــه دلیل و مجــوزی اما برای فــروش خط، 
بایــد بداننــد که آن شــماره را برای چه کســب 
و کار و به چه منظوری درخواســت می شــود 
تــا پس از بررســی در جلســات مختلف اعام 
کننــد کــه آن خــط را بــا چــه قیمتــی در اختیار  

قرار خواهند داد.

قانون عجیب فروش خطوط رند 
تلفن ثابت و پاسخ مخابرات
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کسبوکارهایمختلفرافراهمکند.
پیشــرفت  تکنولــوژی و اثرگــذاری آن بــر ســبک 
گســترش  آن  تبــع  بــه  و  مختلــف  جوامــع  زندگــی 
اینترنــت و قــدرت نفوذ شــبکه های اجتماعی موجب 
تغییــرات وســیعی در ســطوح مختلــف زندگی کاری 
و شــخصی افــراد شــده و اثرگــذاری آن بــر صنایــع 
گوناگون نیز قابل رویت اســت که صنعت بیمه نیز 
از آن مســتثنی نیســت. طــی ســال های اخیــر ظهــور 
اینشــورتک ها )Insurtech( در ایــن صنعــت بســیار 
زیــاد بــوده و منجر بــه تغییرات بســیاری در صنعت 

بیمه شده است.
 بــا توجــه به اینکه بیمــه دارای قابلیت  هایی از 
جملــه توزیع کنندگی ریســک و تامیــن کننده منابع 
مالی خصوصاً در بلند مدت است و همچنین دارای 
نقش هماهنگ کننده بازارهای مالی می باشد، لذا 
بــه جــرات می توان اذعان کرد که این صنعت دارای 
پتانســیلی قــوی در زمینــه بهبــود فضــای اقتصــادی 
خصوصــاً در کشــورهای در حــال توســعه اســت در 
راســتای مدیریت ریســک فعالیت هــای اقتصادی در 
حوزه هــای بین المللــی اســت. چــرا کــه ریســک  های 
اقتصــادی و صنعتــی در کشــورهای در حال توســعه 
مــی  مدیــران صنعتــی  اصلــی  چالش هــای  از  یکــی 
بــا افزایــش  اقــدام در راســتای رفــع آن  باشــد کــه 
درخواست  های ایجاد پورتفوهای سرمایه گذاری های 

خواهد بود. 
تشــکیل دهنده  ارکان  از  یکــی  بیمــه  صنعــت 
بــه طــرق مختلفــی  نظــام تامیــن مالــی اســت کــه 
بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی یــاری می رســاند. یکــی 
مســتقیم  روش هــای  طریــق  از  روش هــا،  ایــن  از 
اســت کــه بــه معنــای نقــش تســهیل کنندگــی بیمه 
روش  اســت.  جدیــد  کســب وکار  راه انــدازی  در 
فعالیت هــای  رونــد  تســهیل  طریــق  از  نیــز،  دیگــر 
اقتصــادی کسب وکارهاســت کــه منجــر بــه کمک به 
افزایــش رشــد  بــه منظــور  کســب وکارهای موجــود 

اقتصادی و توسعه آن ها خواهد شد.
 الزم بــه ذکــر اســت کــه منظــور از »تســهیل 

مالــی  منابــع  بــه  اقتصــادی  بنگاه  هــای  دسترســی 
بلندمدت«، نقش این صنعت در نظام تامین مالی 
از طریــق رشــته بیمه هــای »عمــر« و »پس انــداز« 
اســت کــه موجــب افزایــش عرضــه وجــوه و بــه تبــع 
آن کاهــش هزینه هــای تامیــن مالــی خواهــد شــد. 
و  اعتبــار«  »اخــذ  شــاخص  اینکــه  بــه  عنایــت  بــا 
شــاخص »حمایــت از ســرمایه گذاران« از مهم تریــن 
محســوب کســب وکار  فضــای  بهبــود   شــاخص های 
مــی شــوند، لــذا بررســی ایــن دو شــاخص می تواند، 
نقــش ایــن صنعــت در توســعه صنعتــی جوامــع را 

بیش از پیش نمایان کند. 
شــاخص »اخــذ اعتبــار« بــه میــزان دسترســی 

بــه منابــع مالی می پــردازد و در ایــن زمینه »صنعت 
بیمــه« نقشــی مســتقیم و غیرمســتقیم در نظــام 
تامیــن مالــی و تســهیل فراینــد تامیــن اعتبــار ایفــا 
می کنــد کــه هــدف غایــی آن ارتقای شــاخص فضای 
کســب وکار از طریق بسترســازی مناســب به منظور 
جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی و همچنین 
از  اســت.  بازرگانــان  و  صادرکننــدگان  از  حمایــت 
ســوی دیگــر »شــاخص حمایــت از ســرمایه گذاران« 
عمدتــاً فضــای حقوقــی بــازار ســرمایه را مدنظر قرار 
مــی دهــد و دارای زیــر شــاخصی به نــام »حمایت از 
ســهامداران« اســت کــه در این شــاخص، اهمیت و 
جایــگاه فعالیــت صنعت بیمه برای گســترش نقش 

بــازار ســرمایه در بهبــود فضــای کســب وکار تعییــن 
شــده اســت. بنابراین »بیمه« عالوه بر تامین کردن 
منابــع مالی بلند مــدت، دارای نقش توزیع کنندگی 

ریسک توسعه فضای کسب وکار هر کشور است.
شــرکت های بیمه در مواجهه با تغییرات بازار، 
خواســته های مشــتریان و ظهــور اینشــورتک ها بایــد 
راســتای  در  را  الزم  انعطاف پذیــری  و  بــوده  آمــاده 
بــه کارگیــری آن در راســتای  پذیــرش تکنولــوژی و 
ارائــه خدمــات نویــن بیمه ای به جامعه دارا باشــند. 
دقیــق  شناســایی  بــا  اینشــورتک  اســتارت آپ های 
خواســته های مشــتریان، مشــخص کــردن نیازهــای 
شرکت های بیمه ای و شناختن فرصت های همکاری 

بــا کســب وکارهای غیربیمــه ای دیگــر و همچنیــن بــا 
نــگاه بــه مدل  هــای کســب وکارهای نوآورانــه ســعی 
دارند با انجام فعالیت  های خالقانه در ارائه خدمات 
نوین بیمه ای نقش تعیین کننده ای داشــته باشــند. 
در جوامع پیشــرفته اینشــورتک   ها ســبب می شــوند 
کــه صنعــت بیمــه بــه ســمت و ســوی ارائــه خدمات 
نوین و با کیفیت باالتر به مشتریان حرکت کند که 
ایــن مهم محقق نمی شــود، مگــر اینکه عنصر مهم و 
حیاتی نوآوری در مهاجرت از رویکردهای ســنتی به 
ســمت اینشــورتک  ها دیده شــود. در رویکرد توسعه 
بنگاه هــای اقتصــادی از زاویــه نــوآوری در بیمــه باید 
فراتــر از پلتفرم هــای فــروش آنالیــن بیمه نامــه قدم 

گذاشــت. یکی از چالش  ها و ســدهایی که در مسیر 
پیــش روی شــرکت های بیمــه ای در راســتای عــدم 
دسترســی بــه تکنولــوژی و اعمــال  نکــردن تغییرات 
بیمــه ای  پوشــش  های  کــه  اســت  ایــن  دارد،  وجــود 
)ماننــد بیمــه شــخص ثالث که اگر شــهروندی دارای 
آن بیمــه نباشــد جریمــه خواهد شــد( دارای شــرایط 
اجبــار اســت؛ لذا ایــن کانال درامدزا باعث شــده که 
شرکت های بیمه ای برای توسعه خود و بهره گیری از 
تکنولوژی، اقدامات الزمی را در راســتای جست وجو 
و پذیــرش تکنولــوژی انجــام ندهنــد، امــا از ســوی 
دیگــر، امــروزه صنعت بیمه در دنیا تالش می کند با 
بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا بتواند، خدمات خود 
را بــه صــورت مدرن ارائه نمایــد و خود را با تغییرات 
آنالیــن  کــرده و بســتر خریــد  تکنولــوژی همراســتا 
 بیمــه را فراهــم آورد کــه در ایــن میــان بهره گیــری از

Big Dataها اهمیت ویژه ای  یافته است. 
بنابرایــن بــا توجه بــه اینکه »بیمــه« به عنوان 
امنیت ســاز فضــای اقتصــادی بــرای فعــاالن صنعتــی 
کــه  می کنــد  فراهــم  بســتری  »امنیــت«  و  اســت 
فعــاالن اقتصــادی بتواننــد بــه توســعه فعالیت هــای 
اقتصــادی- صنعتــی خــود بپردازنــد، مــی بایســت در 
راســتای رشــــد مثبت اقتصادی به آن توجه ویژه ای 
در راســتیا تحوالت عظیم شــود. به گزارش شــرکت 
بیمــه سوئیســی تحــت عنــوان مرکــز ســوییس ری 
)Swiss Re( بیــــش از 7/3 درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی جهانــی در ســال 2019 را صنعــت بیمــه رقم 
زده اســت که رقم قابل توجهی اســت؛ این موضوع 
در حالــی اســت کــه صنعــت بیمــه در ســال 2019، 
6 هــزار و 300 میلیــارد دالر گــردش مالــی داشــته 
اســت. هرچه احتمال ریســک افزایش یابد، احتمال 
حضور سرمایه گذاران برای ایجاد یک بنگاه اقتصاد، 

کاهش خواهد یافت.
توســعه  امــکان  کســب وکارها  بیمــه  بــدون   
ندارنــد و بــه تبــع آن نــرخ اشــتغال کاهــش می یابــد 
کــه ایــن امــر آســیب های جبران ناپذیــری بــه بدنــه 
اقتصــادی جوامــع وارد می کنــد. صنعــت بیمــه از دو 
سو موجب توسعه سرمایه گذاری ها در سیستم های 
اقتصــادی می شــود. از یکســو با تضمین و پوششــی 
تهدیدکننــده  عوامــل  اثــرات  می کنــد،  ارائــه  کــه 
ســرمایه گذاری ها را کاهــش می دهــد کــه نتیجــه آن 
گسترش سرمایه گذاری هاست که به افزایش درآمد 
ساالنه کشور می انجامد. از سوی دیگر، شرکت های 
بیمــه، از محــل منابع مادی که در اختیار دارند خود 
مختلــف  فعالیت هــای  در  ســرمایه گذار  عنــوان  بــه 
اقتصــادی- بازرگانــی شــرکت می کنند و از این طریق 
در هموار نمــــودن مســیرهایی که به توســعه کشور 
منتهــی می شــوند نقــش مهمــی را ایفــا می کنند. لذا 
امید است با توجه به تحوالت عظیمی که دنیا پیش 
رو دارد، بتوان با بهره گیری از دانش روز دنیا، این 
صنعــت را بیــش از پیش به ســوی دیجیتالی شــدن 

هدایت کرد.

نقشبیمهدرتوسعهصنعتی
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بیمــه پارســیان همــواره در تــاش اســت تــا بــا 
تــاش و همــت ســرمایه  های انســانی خــود هر 
و  جدیــد  محصــوالت  ارائــه  منظــور  بــه  ســاله 
نوآورانــه در صنعــت بیمــه کشــور گام بــردارد 
و در ســال جــاری نیــز فعالیت  های مهمی را در 
برنامه هــای خــود قــرار داد و بــا فراهــم کــردن 
بســتر مناســب بــرای افزایش رضایت مشــتری 
و ایجــاد منافــع حداکثــری بــرای بیمــه گــزاران 
و ذی¬نفعــان ســعی بــر آن داشــت تــا در ایــن 

مســیر ثمربخش باشد.
و  محصــوالت  تمامــی  اســاس  همیــن  بــر 
خدمــات ایــن شــرکت برپایــه تکنولــوژی روز دنیا 
طراحــی و بــه مرحله اجرا درآمده اند و همچنین 
ســعی شــده کــه این محصــوالت و خدمــات برای 
پیشــرفت  های تکنولــوژی دنیــا بــه ارائه خدمت و 

رفاه حال بیمه گزاران طراحی و اجرا شــود. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، در راســتای ارائــه 
خدمــات نویــن و بــا هدف ایجاد منافــع و ترغیب 
بیمــه  زندگــی،  بیمه  هــای  بخــش  در  مشــتریان 
نامه ای با پوشــش  های جدید، متنوع و متفاوت 
تحــت عنــوان بیمــه جامــع آرامــش زندگــی روانه 
بــازار شــد که عــاوه بر دارار بــودن مزایای فعلی 
تعلــق  همچــون،  مزایایــی  زندگــی،  بیمه  هــای 
ســود روزشــمار، ارائــه پوشــش هایی بــرای بیمــه 
گــزار در صورتــی کــه بیمــه گــزار و بیمه شــده دو 
شــخص متفاوت باشند، افزایش سقف پوشش 
فــوت بــه هــر علــت و افزایــش ســقف و تعــداد 
پوشــش  های امــراض خــاص  اضافه شــده اســت 
کــه تمامــی اطاعــات آن در وبســایت تخصصــی 
نشــانی بــه  پارســیان  بیمــه  زندگــی   بیمه  هــای 
 Lifeportal.parsianinsurance.com قابل مشاهده

و مقایسه است.
در بخشــی دیگــر و در حــوزه پــر مخاطــب 
یعنــی بیمه  ها خودرو نیز شــرکت بیمه پارســیان 
امــکان صــدور و تمدیــد اینترنتــی بیمــه شــخص 
ثالــث را بــر روی وبســایت ایــن شــرکت فراهــم 
کــرد تــا بیمه گزاران بتوانند با دسترســی آســان-
تــر در هــر لحظــه نســبت بــه صــدور بیمــه نامــه 
شــخص ثالــث و یــا تمدیــد بیمه نامــه قبلی خود 
اقدام نمایند. همچنین کلیه تمهیدات الزم برای 
اســتعام بیمه نامــه و اعمال تخفیفــات متعلقه 

در این سیستم در نظر گرفته شده است.
همچنیــن در حــوزه اعــام خســارت خودرو 
خســارت  اعــام  ســازوکار  تصــادف،  زمــان  در 
بصورت کاما آناین و تا مرحله تشــکیل پرونده 
کارشناســی و حتــی پرداخــت خســارت طراحــی 
پارســیان بیمــه  همــراه  چتــر  اپلیکیشــن  در   و 
راه انــدازی شــده اســت تــا بیمــه گــزاران بتوانند 
حتــی االمــکان بدون مراجعه به شــعب از طریق 
کارهــای  خســارت  اعــام  ضمــن  ســازوکار  ایــن 

مربوط به تشکیل پرونده را نیز انجام دهند.
خدمــت دیگــر بیمــه پارســیان، امــکان بیمه 

کــردن صندوق امانات بانک هاســت که در ســال 
جاری و در راستای حفاظت از اموال سپرده شده 
به صندوق امانات بانک ها طراحی و پیاده سازی 
شــد. ایــن بیمه نامه با توجــه به ماهیت صندوق 
امانــات بانک هــا کــه محــل امنــی بــرای نگهداری 
اشــیای بــا ارزش اعــم از پول، انواع ســکه، اوراق 
بهادار، جواهرات، انواع چک های بانکی تضمین 
شده، تمبرها، سفته و غیره متعلق به مشتریان 
بانک اســت کلید زده شــد و در هنگام خرید این 
بیمــه نامــه، نیــازی بــه اعــام و اظهــار محتویــات 
صندوق نیست و در صورت بروز هرگونه حادثه، 
مطابــق قوانیــن مربوطــه غرامت تا ســقف میزان 

سرمایه بیمه شده پرداخت می شود.
در ادامــه اهــداف ایــن شــرکت در توســعه 
مشــتریان  منافــع  ایجــاد  و  زندگــی  بیمه هــای 
بیمــه  و  بانــک  مشــترک  محصــول  جدیدتریــن 
پارســیان با عنوان نهال زندگی پارســیان طراحی 

و به بازار عرضه شده است.
بــرای  ای  بیمــه  خدمــت  و  محصــول  ایــن 
مشــتریان بیمه نامه های زندگی ارائه شده است 
و آن دســته از مشــتریان که دارنده حســاب های 
بانکــی )در مرحلــه اول اجــرا( در بانــک پارســیان 
باشــند، می تواننــد بــا بهره گیــری از مبالــغ خــرد 
مانده حســاب خود به صــورت روزانه و تخصیص 
آن بــه عنوان حق بیمــه، ضمن خرید بیمه عمر و 
سرمایه گذاری، از مزایای ویژه این طرح )تخفیف 

از محل هزینه های بیمه نامه( بهره مند شوند.
بر همین اساس طرح نهال زندگی پارسیان 
و  عمــر  بیمــه  پوشــش  های  و  مزایــا  بــر  عــاوه 
ســرمایه گذاری از مزایــای اختصاصی آن از جمله 

تخفیفــات ویــژه در هزینه های صــدور بیمه نامه، 
امــکان برداشــت مســتقیم حــق بیمــه از حســاب 
مشــتری نزد بانک، امکان استفاده از مبالغ خرد 
مانــده حســاب مشــتری نــزد بانک برای تشــکیل 
اندوختــه بیشــتر، امــکان پرداخــت خــودکار حــق 
بیمــه بــدون نیــاز به بانــک و درگاه هــای پرداخت 

بانکی برخوردار خواهند شد.
در آخــر بیمــه پارســیان بــا تکیــه بــر اصــل 
مشــتری مــداری و احتــرام به حقــوق بیمه گزاران 
خــود و ارتبــاط موثر و گســترش و تمرکز فعالیت 
آن  ها و همچنین هدایت و تشــویق مشتریان به 
اســتفاده بیشــتر از خدمــات بیمــه، اقــدام به راه 

اندازی باشگاه مشتریان نمود.  
گــزاران بیمــه  تعاملــی،  فضــای  ایــن   در 
دوســویه،  ارتباطــات  ایجــاد  ضمــن  تواننــد  مــی 
بــا توجــه بــه امتیــاز و ســطوح کســب شــده از 
پاداش  هــای متنوع که بــرای بیمه گزاران در نظر 

گرفته شده استفاده نمایند. 
بــه  پارســیان  بیمــه  مشــتریان  باشــگاه  در 
آدرس club.parsianinsurance.com ، ســطح 
امتیاز و جوایز در نظر گرفته شــده براســاس آن 
و همچنیــن نحــوه کســب امتیــاز قابل مشــاهده 

است.
بیمــه پارســیان همــواره در فعالیــت بیمــه 
گــری خــود با اتــکا بــه برنامه ریزی مدون، ســعی 
دارد با تاکید بر حرکت هرچه بیشــتر به ســمت 
ارائــه خدمــات و محصــوالت بــر پایــه دیجیتــال و 
الکترونیــک گام بــردارد که در این دوران نوظهور 
و فعالیت  هــای آنایــن یــک ضــرورت در زندگــی 

تمامی آحاد جامعه محسوب می شود.

مجتبــی حیــدری، مدیرعامل شــرکت بیمــه اتکایی 
ایران معین، همزمان با فرارســیدن ســیزدهم آذر 
روز مزیــن بــه نــام بیمه در تقویم رســمی کشــور، 
در پیامــی بــا اشــاره بــه اقدامــات و دســتاوردهای 
ســال  در  ایران معیــن  اتکایــی  بیمــه  ارزشــمند 
پرتکاپوی گذار از تغییر ماهیت فعالیت شــرکت و 
تخصصی شــدن، از همراهی تمامی ذینفعان اعم 
از نهادهای نظارتی، ســهامداران، شــبکه فروش و 

همکاران خود قدردانی کرد.
متــن پیــام وی بــا مطلــع "برآنیــم که بــرای حمایت 
از جامعــه رشــد کنیــم  و قدرتمنــد شــویم" بــه این 

شرح است:
براساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، صنعت 
بیمــه  ایران در افق ۱۴۰۴ صنعتی اســت اقتصادی، 
اعتمــاد،  قابــل  و  ســالم  پایــدار،  محــور،  عدالــت 
برخوردار از اخاق حرفه ای و عجین شده با جامعه 
که اطمینان را برای روند طبیعی زندگی آحاد مردم 
کشــور و چرخــه فعالیت های اقتصادی به شــیوه ای 
آســان، ســریع، مشتری  مدار و با کمترین هزینه و 
بــه شــکلی همه جانبــه تامین کــرده و ضمن تعامل 
سازنده و موثر در سطح بین الملل، باید در جایگاه 
اول صنعــت بیمــه بیــن بیمه گــران منطقــه آســیای 

جنوب غربی قرار گیرد. 
 با توجه به اینکه شــرایط اقتصاد کشــور پس 
از ابــاغ ایــن ســند، همــواره بــا تنش های بســیار و 
غیرمترقبــه   حــوادث  نیــز  و  ظالمانــه  تحریم هــای 
طبیعــی بســیاری مواجــه بــوده، لــذا شــرایط تحقق 
بــا  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  براســاس  آن 

چالش های متعددی روبه رو است. 
تغییــرات شــدید و پیچیــده محیــط اقتصــادی 
اقتصــادی،  سیاســی،  متغیرهــای  از  متاثــر  کــه 
تغییــرات اقلیــم و محیط طبیعــی، عوامل جمعیت 
کنــار  در  اســت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  شــناختی، 
بیمــاری کوویــد- ۱9  ترســیم گر  رخــداد همه گیــری 
شــرایطی شــده کــه به ویــژه در صنعت بیمــه، عدم 
اطمینان هــای گســترده و در عین حال فرصت های 
جدیدی را به وجود آورده است. اکنون در شرایطی 
قرار گرفته ایم که به سرعت ماهیت سبک زندگی و 
جریان عادی فعالیت کسب و کارها دچار دگرگونی 
و تحــول بــه ســوی فعالیت در دنیای مجازی اســت 
و اینهــا طبیعتــا ماهیت ریســک های متوجه زندگی 
انســان ها را در تمامــی ابعــاد دچــار تغییــر و تحول 
می ســازد. بنابرایــن نیــاز اســت در راســتای اهداف 
عالیــه ایــن صنعــت حامــی، بازنگــری اساســی در 
کنونــی  روندهــای  و  بیمــه  کار  و  ماهیــت کســب 

فعالیت های بیمه گری رخ دهد. 
پیشــرفت و اشــاعه صنعــت بیمــه در جامعــه 
در بهبــود وضــع معیشــت افــراد جامعــه و توســعه 
اقتصادی انکارناپذیر اســت. اگر اقتصاد یك كشور 
متكــی به پشــتوانه صنعت بیمه و تامین ناشــی از 
 آن نباشــد بــدون شــک  درمعرض تهدیــد خطرهای

بی شماری قرار خواهد گرفت. 
توزیــع ریســک های بزرگ در ســطح گســترده 
جهانــی بــه عنــوان یکــی از اصــول اساســی بیمــه 
بــه دلیــل مشــکات ناشــی از تحریــم در کشــور بــا 
محدودیت هایــی مواجه شــده اســت، لــذا رفع این 
مانــع عظیــم ضــرورت ایجاد شــرکت های تخصصی 
اتکایــی و توجــه بــه اهمیــت و نقــش شــرکت های 
بیمــه اتکائــی در ایجــاد اطمینــان و امنیــت خاطــر 
شرکت های بیمه ای، فعاالن اقتصادی و آحاد مردم 

جامعه را برجسته تر کرده است.
رصــد  بــا  ایران معیــن  اتکایــی  بیمــه  شــرکت 
وضعیــت عملکــردی و ترســیم چالش هــای موجــود 
در صنعــت بیمــه و بــه دنبــال آن ارائــه راهکارهای 
متناسب به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه اتکایی 
بــا تکیــه بر پتانســیل ها و تجارب ارزنــده نزدیک به 
دو دهــه تجربــه بیمه گری مســتقیم و بهره گیری از 
دانــش کارکنــان صدیــق و پرتاش اینک بــه عنوان 
پشــتوانه ای برای بیمه گذاران و بیمه گران در دوران 
تحمیل تحریم های ظالمانه در کشــور خدمتگزاری 
می کنــد تــا بتواند در راســتای تحقق اهــداف عالیه 
صنعــت بیمــه با حضور اثرگــذار ، ماندگار و با دوام 

گامی موثر بردارد. 
حال که با یاری خداوند متعال مجوز موضوع 
فعالیت نوین خود را اخذ نموده ایم برآنیم تا برای 
تحقق اهداف و گشــودن چتر حمایتی بر ســر آحاد 
ملت شــریف ایران رشــد کنیم و قوی تر شــویم که 
در ایــن انــدک بــازه زمانی در مســیر گــذار از تغییر 
ماهیــت فعالیــت شــرکت دســتاوردها و اقدامــات 
راهبــردی ارزنده ای بنام درخشــان ایران معین رقم 

زده ایم.
در گام نخست در مسیر تحقق اهداف، رشد 
چشــمگیر بیش از صد در صد داشــته ایم، در مدار 
قدرت و ایفای تعهدات، درسطح یک و توانگرترین 
بــوده ایــم، با برنامــه ریزی و مدیریــت بهینه منابع 
مالــی و ســود انباشــته بــه بزرگتریــن شــرکت بیمه 
اتکایی از منظر سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک 

مبدل شده ایم. 
همچنیــن خیزهــای بلنــدی بــرای بزرگ تــر و 
قوی تــر شــدن برداشــته ایم از جملــه بــا مدیریــت 

توانمنــدی  و  علمــی  از ظرفیت هــای  بهره گیــری  و 
ســرمایه انســانی، شــرکت در آســتانه اخــذ مجــوز 
تکافــل عمومــی، خانواده و اتکایی اســت که با این 
رویــداد اولیــن شــرکت فعــال ایــن عرصــه در ایــران 
خواهیــم بــود؛ البتــه بنــا داریــم در حــوزه  اتکایــی 

تکافل در سطح بین المللی نیز زبانزد باشیم. 
بــا علــم بــه مزیت هــای پذیــرش شــرکت در 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار خــود را متعهــد بــه 
افزایش شفافیت، کارایی و همچنین بهبود عملکرد 
جاری و بالندگی می دانیم لذا برای ایجاد اطمینان 
در ســهامداران و کلیه ذینفعان شــرکت در مرحله 
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم تا با 
شــفاف ســازی بر گسترش فعالیت های خود جامه 

عمل بپوشانیم.
بــه بهانــه ۱3 آذر روز بیمــه و در آغــاز تغییــر 
ماهیــت فعالیت شــرکت و تخصصی شــدن برخود 
الزم می دانم از همراهی سهامداران محترم و تاش 
شــبکه فــروش کــه در ایفــای تعهــدات شــرکت کم 
نگذاشته اند و همکاران سخت کوشم که همدالنه 
و ایثارگرانــه تــاش کردند نهایــت قدردانی را به جا 
آورده و سعادت، کامیابی و سامتی این عزیزان را 
از خداوند متعال آرزومندم. ضمن تبریک صمیمانه 
این روز که نوید امید و اطمینان می باشد از تمامی 
بــزرگان و زحمت کشــان ایــن صنعــت کــه بــا عزمی 
راســخ بــا وجــود تمامــی محدودیت هــا در راســتای 
حفــظ کرامــت هــم وطنانمــان در روزهــای ســخت 
حادثه و اطمینان آفرینی و امنیت خاطر در کشور 
عزیزمان تاش می کنند شادباش عرض کرده و با 
افتخار اعام می دارم با تکیه بر لطف حضرت حق 
و پشتکار و توانمندی مجموعه ارزنده شرکت بیمه 
اتکایــی ایران معیــن بیــش از پیش بر رســالت خود 

استوار و به آینده امیدوار هستیم.

هلدینگ ایرانیان پوشش با شناسایی نقاط ضعف 
و قــوت و موانــع و چالش هــای پیــش روی توســعه 
صنعــت بیمــه توانســت در ســال ۱۳۹۱ مصــادف با 
ســال تولیــد ملــی , حمایت از کار و ســرمایه ایرانی 
ایــده ایســتگاه نــوآوری تخصصــی بیمــه ای منهــای 
را  شــرکت  بیمــه  روز  در  و  راه انــدازی  را  فــروش 

تاسیس کند.
»بــا دانــش و تجربــه ای کــه طــی ایــن ســال  ها بــه 
دســت آورده ایــم بــا تکنولــوژی عجیــن شــده ایم و 
بــه یــک محصــول جامــع خدمــات بیمــه الکترونیک 
در ارزیابــی قبــل از خریــد بیمه تا خســارت پس از 
خرید رســیده ایم. ســامانه نوآوری ایرانیان پوشش 
)ســناپ( بــه عنوان بازوی نــوآوری صنعت بیمه در 
تاش اســت با شــعار ســادگی، چابکی و شفافیت 
توسعه بیمه را در بستر دیجیتال و با کمک شبکه 

انسانی فروش بیمه محقق کند.«
عصــر اقتصــاد در این گفت وگو به صورت ســوال و 
جــواب از ابراهیــم ایران نــژاد، مدیرعامــل ایرانیان 
و  صنعــت  ایــن  دربــاره  اســت  خواســته  پوشــش 

فعالیت این شرکت صحبت کنند:

۱. توســعه صنعت بیمه متکی به مدیریت دقیق و 
ریسک است؟

اساس کار بیمه گری ایجاب می کند که بیمه گر 
مبتنی بر عقانیت، احتیاط، محافظه کاری، حرفه ای 
گری و بررسی آمار و سوابق خسارتی گذشته و پیش 
بینی احتماالت آینده و در چهارچوب توانگری مالی 
خــود ریســک مشــتریان را بپذیرد. امــروز با توجه به 
توسعه روز افزون تکنولوژی  و ظهور کسب وکارهای 
پلتفرمــی  و همچنیــن تغییــر در ســبک زندگی مردم 
مــی طلبــد کــه بیمه گران برای توســعه صنعت بیمه 
از روش  هــای ســنتی و مبتنــی بــر داده های گذشــته 
بــه ســمت اســتفاده از ابزارهــای مــدرن و مبتنــی بر 
 )iot هــوش مصنوعــی یا مثا اینترنت اشــیاء )همان
و صــدور بیمه  هــای هوشــمند حرکــت کننــد. در غیر 
ایــن صــورت شــاهد حفــظ وضعیت موجود هســتیم 

نه توسعه صنعت.

2. شــما طی ســال های فعالیت خود چه میزان در 
این امر به صنعت بیمه کمک کرده اید؟   

ما طی ۱۰ سال فعالیت خود و بررسی به طور 
مثــال فقــط در بخــش درمان با بیــش از ۱۰ میلیون 
پرونده پزشــکی بیمه شــدگان در حال پیاده ســازی 
و مطالعــه و امکان ســنجی بیمه  هــای درمان مبتنی 
بر ســبک زندگی و شــخصی ســازی شــده هســتیم.  
یعنی فردی که سبک زندگی سالمی دارد؛ حق بیمه 
کمتر، پوشش بیمه بیشتر و بالعکس کار می کنیم. 

ریســک  هــم،  اتومبیــل  بیمه هــای  حوزه هــای  در 
نواحــی ایــران را بر اســاس دیتای ارزیابی سراســری 
موجود در شــبکه ارزیابی خســارت خودمان داریم. 
کــه کــدام مناطــق و یــا کــدام شــهروندان رانندگــی 
مخاطره آمیزتــری دارند. که این اطاعات در طراحی 
محصــوالت خاقانــه تر به شــرکت های بیمه بســیار 

کمک می کند.

۳. چشــم انــداز توســعه خدمــات بیمــه الکترونیک 
را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد، و چه برنامــه ای برای 

آن دارید؟
توســعه خدمــات بیمــه الکترونیــک دیگــر فقط 
یــک ضرورت نیســت. چرا کــه در آینده نزدیک بیمه 
الکترونیــک، خــود بیمه اســت. یعنی ما مفهومی به 
نــام ســنتی و الکترونیــک دیگــر نخواهیــم داشــت و 
قطعا شــرکت  هایی که در این زمینه پیشــرو باشــند 
ســهم بازار بیشــتری خواهند داشت. ما در ایرانیان 
پوشش سرمایه گذاری خیلی خوبی در حوزه آی تی 
انجــام دادیــم و تمام فرآیندهایی که در گذشــته به 
صورت دستی انجام می شد را با دانش و تجربه ای 
که طی این سال  ها به دست آورده ایم با تکنولوژی 
عجین کردیم و به یک محصول جامع خدمات بیمه 
الکترونیک در ارزیابی قبل از خرید بیمه تا خسارت 
پــس از خرید رســیده ایم. ســامانه نــوآوری ایرانیان 
پوشــش ) ســناپ ( به عنوان بازوی نوآوری صنعت 
بیمــه در تــاش اســت بــا شــعار ســادگی، چابکی و 
شــفافیت توســعه بیمــه را در بســتر دیجیتــال و بــا 

کمک شبکه انسانی فروش بیمه محقق کند.

4. در زمینــه بیمــه عمــر کــه از ضعف هــای صنعت 
بیمــه اســت، آیــا امــکان ارائــه خدمــات پشــتیبانی 

دارید؟         
 مــا در بیمه  هــای عمــر مــی توانیــم بــا کمــک 
پرونده  هــای ســامت الکترونیــک بــه شــرکت بیمــه 
کمــک کنیم مدیریت ریســک بهتری داشــته باشــد، 
مثــا کلیــه پارامترهای تأثیر گــذار در بیمه عمر را با 
لینک شــدن به ســوابق پزشکی و همچنین تست و 
آزمایش در محل مشتری و در نهایت صدور گواهی 
سامت یا وضع پزشکی بیمه گذار بیمه به بیمه گر 
ارائــه کنیــم. اتفاقــی که در دنیا قبــل از صدور بیمه 

عمر می افتد.
مدیرعامل ایرانیان پوشــش بــا بیان اینکه این 
شــرکت تنهــا شــرکت ارزیابی خســارت بــا یک تلفن 
اختصاصــی ۴ رقمــی بــه شــماره ۱۴۰۱ اســت کــه بــه 
صــورت شــبانه روزی اعــام خســارت  ها را ثبــت مــی 
کنــد و پشــتیبانی ارائــه مــی دهد، خاطرنشــان کرد: 
از آنجــا کــه دســتیابی بــه اهــداف عالــی ، نیازمنــد 
در  حرفــه ای  و  مجــرب  کارشناســان  از  بهره گیــری 
پوشــش  ایرانیــان  اعضــای  اســت،  عالــی  ســطوح 
بــه ســبب برخــورداری از مهارت هــا و قابلیت هــای 
تخصصی در امر رسیدگی به کروکی  های انتظامی ، 
احــراز اصالت خودروهای طرفین تصادف و ارزیابی 
دقیق خسارات ، اهمیت ویژه ای برای جلب رضایت 
بیمه گــران ، کاهش هزینه ها و رضایتمندی مدیران 
محترم شــرکت  های بیمه گر قائل هســتند. بنابراین 
بــا تلفیــق دانــش فنــی کارشناســان IT و بهره مندی 
از تجربیــات علمــی و تخصصی کارشناســان رســمی 
دادگســتری ، معاونت  هــای بازنشســته راهــور ناجــا 
 ، بیمــه  صنعــت  خســارت  ارزیــاب  کارشناســان  و 
تحــت نظــارت کمیتــه فنی ســتاد شــرکت ، ســامانه 
بــا  و  بنیــان  دانــش  به صــورت شــبکه  الکترونیکــی 

پوشش سراسری طراحی کردند.

 جدیدترین محصوالت و خدمات دانش بنیان
و نوآورانه بیمه پارسیان 

مدیرعامــل بیمــه اتکایی ایران معین در پیام تبریک روز بیمه عنوان کرد؛

خیز بلند ایران معین در رسالت و نقش جدید
سناپ؛ بازوی نوآوری صنعت بیمه
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»اگــر در مقصــد آســیبی بــه کاالی صادراتــی وارد شــود، 
صادرکننــده متحمــل ضــرر مالــی خواهــد شــد. بــه منظــور 
جلوگیــری از ضــرر احتمالــی، صادرکننــده اقــدام بــه اخــذ 
بیمه نامــه می کنــد تــا کاالی خــود را در مقابــل آســیب ها و 

صدمات فیزیکی محافظت کند.«
ملیکا ملک آرا، مولف و مشاور سازمانی در رابطه با فواید 
بیمــه صادراتــی و انــواع آن بــا عصــر اقتصــاد بــه گفت وگــو 
نشسته است که متن این مصاحبه را در ذیل می خوانید:

بــه بهانــه روز بیمــه و باتوجــه به اینکــه در صنعت صادرات 
محور فعال هستید، در خصوص اینکوترمز 2020 و تفاوت 
اصلــی آن بــا اینکوترمــز 2010 از دیــدگاه بیمــه ای توضیــح 

دهید که چه مواردی تغییر کرده است؟
 ICC (International Chamber اتــاق بازرگانــی بین المللــی
of Commerce( بــه منظــور ســهولت در فرآیندهــای تجارت 
بین المللــی، اقــدام بــه انتشــار مجموعــه ای از اصطالحــات 
اینکوترمــز کــرد کــه اصطالحــات بین المللی بازرگانــی نامیده 
می شــود. اینکوترمــز 2020 بــه موضوعــات مختلفــی دربــاره 
و  می پــردازد  خریــدار  بــه  فروشــنده  از  کاال  حمل ونقــل 
موضوعــات مختلفــی را معیــن می کنــد، از جملــه اینکــه چــه 
زمانــی محمولــه از فروشــنده بــه خریــدار منتقــل شــود، چه 
مسئولیت هایی بر عهده کدامیک از طرفین معامله است، یا 
اینکه کدامیک از طرفین مســئولیت پرداخت کدام هزینه ها 
را برعهــده دارد. بــه عنــوان مثــال کــدام طرف بایــد عهده دار 
هزینــه بیمــه باشــد؛ به بیان دیگــر، اینکوترمــز 2020 تعیین 
می کند که مســئولیت  اقدامات گوناگون فعالیت هایی نظیر 
بیمه، اخذ پروانه صادرات و واردات، حمل ونقل، لجســتیک 
بــر عهــده کدامیــک از طرفیــن معامله اســت . تفــاوت اصلی 
بیــن اینکوترمــز 2020 و اینکوترمز 2010 در ســه مورد اصلی 
است  که یکی از آن موضوعات مربوط به بیمه است. بیمه 
حمل ونقل، برای قانون CIP  (Carriage Paid to(به معنای 
حمل و بیمه پرداخت اســت ؛ همچنین ســطح پوشش مورد 
نیــاز )بــه غیــر از مــواردی کــه در توافقنامه، موضــوع دیگری 
تعیین شده باشد( کالس )A( در نظر گرفته شده است که 
ســطح پوشــش باالتری از سطح پوشش بیمه کالس )C( در 
اینکوترمز 2010 است. تغییری در قانون CIF صورت نگرفته 

و در سطح پوشش بیمه کالس )C( باقی مانده است.

بیمــه صادراتــی یکــی از موضوعاتی اســت که همــواره تجار 
و فعــاالن اقتصــادی بین المللــی در خصــوص آن ابهاماتــی 
دارنــد. چه تعریفــی می توان از بیمه صادراتی مطرح کرد و 

دارا بودن آن چه اهمیتی دارد؟
شــود،  وارد  صادراتــی  کاالی  بــه  آســیبی  مقصــد  در  اگــر 
صادرکننــده متحمــل ضــرر مالــی خواهــد شــد. بــه منظــور 
اخــذ  بــه  اقــدام  احتمالــی، صادرکننــده  از ضــرر  جلوگیــری 
بیمه نامــه می کنــد تــا کاالی خــود را در مقابــل آســیب ها و 
صدمــات فیزیکــی محافظــت کند. اگر حمــل کاالها از طریق 
دریــا صــورت گیــرد، ایــن بیمــه بــه عنــوان بیمــه  بــار دریایــی 
اصطــالح  از  هوایــی  حمــل  صــورت  در  می شــود.  شــناخته 
بیمــه بــار هوایــی اســتفاده می شــود. در دنیــا عبــارت »بیمه 
صادرات« برای هر دو اصطالح مورد اســتفاده قرار می گیرد 

و مقررات مربوط به آن ها معین است.
بــه طور کلی »بیمه های حمل ونقــل وارداتی، صادراتی 
و ترانزیت« براساس مبدأ و مقصد آن ها از یکدیگر تفکیک 
بیمه هایــی  صادراتــی«  حمل ونقــل  »بیمه هــای  می شــوند. 
هستند که مبدأ آن ها ایران و مقصد نیز یک کشور خارجی 
اســت. بیمــه صــادرات، از عقــودی اســت کــه هیــچ کــدام 
از طرفیــن حــق فســخ آن را ندارنــد و نحــوه محاســبه مبلــغ 
حــق بیمــه حمل ونقــل صادراتی، طبق مولفه های سیاســی و 
تجاری کشور خریدار، نحوه پرداخت، شرایط اعتبار و تاریخ 
سررســید دریافــت وجه با یکدیگر متفاوت اســت. همچنین 
از طریق این بیمه، رابطه حقوقی بین بیمه گزار و بیمه گر، و 

شرایط تعهدات تعیین می شود.
دو دلیــل اصلــی بــرای بیمــه صادراتــی مطرح اســت که 
یکی از منظر حقوقی است و دیگری از منظر تجاری. از منظر 
حقوقــی ایــن نکته حائز اهمیت اســت که بــه نمایندگی های 
ترخیــص و حمل ونقــل، مقامــات حمل ونقل بنــدری، گمرکی 
و... واسطه  می گویند و مسئولیت حقوقی واسطه ها محدود 
است. واسطه ها کاال را در مراحل مختلف مدیریت می کنند 
و اگر خسارت ناشی از حوادث، از حیطه اختیار آن ها خارج 
باشــد و یــا علیرغــم مراقبــت آن هــا، خســارتی صــورت گیــرد 
هیچ مســئولیتی را برعهده نخواهند گرفت. به همین دلیل 
اســت کــه بانک هــا نیــز برای محافظــت از منافــع مالی خود، 
در زمــان تأمیــن مالی پــس از حمل ونقل، اصرار به پوشــش 
بیمــه صادراتــی دارنــد. از منظــر دوم یعنی منظــر تجاری نیز 
باید اذعان شــود که احتمال دارد به محض آســیب به کاال، 
واردکننــده پرداخــت خســارت را قبــول نکنــد، در حالــی کــه 

ممکــن اســت ضــرر وارد شــده، فقط برای حمل کاال نباشــد، 
بلکــه از دســت دادن ســود را نیــز شــامل شــود. لــذا همواره 
بیمه  هــای صادراتــی مــی تواننــد بــه عنــوان پشــتوانه ای برای 

اطمینان خاطر از فرایند صادرات مدنظر قرار گیرند.

با توجه به اهمیت بیمه های صادراتی و لزوم دارا بودن آن 
بــرای فعاالن اقتصادی بین المللــی، این بیمه ها چه انواعی 

دارند و به چه گروه  هایی تقسیم می شوند؟ 
هریــک از بیمه نامه هــا دارای شــرایط و مقــررات مخصــوص 
بــه خود اســت و بــرای هر یک از کاالهــای صادراتی متفاوت 
اســت . بیمه هــای صادراتــی دارای انــواع مختلفــی اســت که 

عبارتند از:
"بیمــه اعتبــار صادرات" در توضیح باید اذعان شــود که 
فعاالن اقتصادی مجبور نیســتند به دلیل ترس از شکســت، 
از ســودهای تجــارت صرفنظــر کنند. لذا، ایــن بیمه، فرصتی 
می دهــد تــا با ارائه اطالعاتی در مورد ســوابق اعتبار خریدار 
و گزارش تاریخچه مالی عمومی ، بتوان جلوی ریســک  هایی 
مانند عدم پرداخت وجه کاال توسط خریدار را مدیریت کرد. 
بنابرایــن بیمه گــر متعهــد می شــود کــه توانایی خریــدار را در 
پرداخــت تأییــد کنــد و احیانــاً اگــر معاملــه بــا ضــرری مواجه 
شــود، بیمه گــر 80 الــی 90 درصــد از کل هزینــه بدهــی را 

پرداخت می کند. 
نوع دیگر "بیمه دریایی" است  که فقط شامل کاالهای 
صادراتــی کــه از طریــق دریــا حمل می شــوند نخواهد شــد و 
از زمــان تــرک کاال از ســوی تأمین کننــده تــا مادامــی کــه بــه 
خریدار تحویل داده می شــود، پوشــش مطلوبی برای کاالها 

فراهم می کند.
 از دیگــر انــواع ایــن بیمه هــا می تــوان به "بیمه ریســک 
سیاســی" اشــاره کــرد کــه مناســب بازرگانانــی اســت کــه بــا 
اقتصادهــای نوظهــور ســروکار دارنــد. این کشــورها مســتعد 
دخالــت مقامــات دولتــی هســتند کــه در نهایــت منجــر بــه 
مصادره کاال یا عدم پرداخت هزینه برای آن ها می شود. این  
دولت ها، ناخواسته قوانینی را تصویب می کنند که می تواند 
سبب مسدود کردن کانال های عادی انتقال پول به خارج از 

کشــور یا حتی مصادره دارایی های تجاری شود.
 "بیمــه تبدیــل ارز" از دیگــر بیمه هــای کاربــردی اســت. 
یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه ضــرر و زیانی تجار در ســطح 
ایــن  بین المللــی می شــود، ضــرر تبدیــل ارز اســت . گاهــاً 
موضــوع در آغــاز یــک معاملــه در جریــان اســت  امــا پس از 
مدتی به طور کامل تغییر می کند. این نوع از بیمه صادراتی 
ســبب کاهش هرگونه خســارت ناشی از تأثیر منفی حرکت 

ارز خواهد شد.
آن  نــام  از  کــه  ســرمایه گذاری" همانگونــه  "بیمه نامــه 
مشــخص اســت، اصــل و ســود ســرمایه گذاری میان مــدت و 
بلندمدت ســرمایه گذار ایرانی را در کشــورهای هدف، تحت 
پوشش قرار می دهد. "بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی" 
نیز به منظور پوشــش ریســک عدم بازپرداخت وجه اســناد 
صادراتــی کــه بــه منظــور خرید دِین، بــه وســیله صادرکننده 
ایرانی به بانک عامل کشــور ارائه می شــود، صادر می گردد. 
براساس این بیمه نامه، در صورت عدم پرداخت وجه توسط 
خریــدار خارجــی، خســارت به بانــک خریدار اســناد پرداخت 

می شود. 
یکــی دیگــر از بیمه های صادراتــی مهم"بیمه نامه صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی" اســت کــه طرح هــا و پروژه هــای 
ســاختمانی ای که توســط پیمانکاران یا شرکت های مهندسی 
ایرانــی در ســایر کشــورها اجرا می شــود و همچنین خدمات 
فنی و مهندسی ارائه شده از سوی آن ها در خارج از کشور 
را در مقابــل ریســک های سیاســی و تجــاری تحــت پوشــش 
قرار می دهد. درصورتی که در اثر بروز هریک از ریسک های 
تحــت پوشــش صادرکننــده کشــور ایــران، خدمــات فنــی و 
مهندســی، موفــق بــه دریافــت مطالبات خــود از کارفرماهای 
خارجی نشود، صندوق ضمانت صادرات بر اساس بیمه نامه 
صادره نسبت به جبران خسارت وارده به صادر کننده اقدام 

خواهد کرد. 
از دیگــر بیمــه نامه هــای مهــم "بیمه نامــه کل گــردش 
صادرات" اســت که معموالً مدت اعتبار آن یک ســاله اســت  
و تمامــی صــادرات فعــاالن اقتصــادی بــه کشــورهای دیگر را 
در برابــر ریســک های سیاســی و تجــاری تحــت پوشــش قرار 

می دهد. 
از دیگــر بیمه هــای کاربــردی می تــوان بــه "بیمــه بالاثــر 
شــدن قــرارداد صادراتــی" اشــاره کــرد. در اثر بــروز هریک از 
ریسک های تحت پوشش، خسارت وارد شده به صادرکننده 
کشــور ایران، به شــرط اینکه بروز خسارت ناشی از قصور او 
در ایفای تعهداتش نباشــد، جبران خواهد شــد. این نکته را 
نباید از خاطر برد که بیمه صادرات کاال، به منظور جلوگیری 
از خســارت های احتمالی که ممکن اســت سبب ضرر و زیان 

صادرکنندگان  شود، ایجاد شده  است.

صنعــت بیمــه، ماننــد تمــام ارکان  هــای اقتصــادی، تحــت تاثیر 
فضای اقتصادی کشــور قرار دارند. وقتی حال اقتصادی خوب 
نیست، قطعا صنعت بیمه نیز نمی تواند ایده آل باشد. با این 
وجــود بیمــه گران تــاش کردند که فضای مثبتــی را رقم بزنند 
هرچنــد کــه بــه دلیــل ریســک های بیــرون از صنعــت، توانایی 

معجزه آفرینی از بیمه گران گرفته شده است.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، در حقیقــت در ماه  هــای اخیــر 
وضــع بیمــه نــه تنها رشــد قابل توجهی نداشــته بلکــه در برخی 
از موارد مانند ضریب نفوذ عقبگرد نیز داشــته اســت و شــرایط 
چندان مناســب نیســت . شــرکت های بیمه برای برون رفت از 
ایــن شــرایط نیــاز بــه یک خالقیــت بزرگــی دارند کــه تقریبا غیر 

ممکن به نظر می رسد. 

ضریب نفوذی رو به کاهش
مهم تریــن مســاله ضریــب نفــوذ در صنعــت بیمــه اســت کــه 
اعالمــی  آمــار  اخریــن  و  داشــته  قــرار  دو  کانــال  در  همچنــان 
2.7 درصــد اســت و بنــا بــه گفتــه یکــی از اعضــای ســندیکای 
بیمــه فرهنــگ بیمــه در کشــور پاییــن اســت و افــراد نمی توانند 

متقاضیان را برای خرید بیمه متقاعد کنند.
در حقیقــت شــرایط اقتصــادی این اجازه را به شــهروندان 
نمــی دهــد تــا بتواننــد در حوزه  هــای مختلفــی هزینــه یــا حتــی 
ســرمایه گــذاری کننــد. بــر همیــن اســاس برخــی از شــنیده  ها 

ضریب نفوذ کمی کاهش نیز یافته است.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  بانــک  و  بیمــه  معــاون 
اخیــرا طــی ســخنرانی اظهــار کــرد: »مجموع حق بیمــه دریافتی 
شــرکت های 34 گانــه بیمه در ایران ســال گذشــته بــه 115 هزار 
میلیــارد تومــان رســید کــه ایــن رقــم نســبت بــه تولیــد ناخالص 
داخلی کشور 1.87 درصد است البته ضریب نفوذ در مقایسه 

با سال قبل کاهش یافته است.« 

توانگری مالی بیمه گرها
یکــی از فاکتورهــای روز در رابطــه بــا تضمیــن عملکــرد مثبــت 
شــرکت های بیمــه در سراســر دنیا ســنجش تــوان مالــی آنها یا 

نســبت توانگری اســت. به این معنا که هرچه ســطح توانگری 
توانایــی  و  قــدرت  آن شــرکت  باشــد،  باالتــر  بیمــه ای  شــرکت 
مالــی قوی تــری در هنــگام پرداخــت خســارت های واردشــده بــه 
مطالبه گران خواهد داشت. در این راستا الزم است شرکت های 
بیمــه هر ســال حسابرســی صورت های مالی را بــه بیمه مرکزی 
ارســال کننــد و ایــن نهــاد بعــد از بررســی های الزم، هــر ســال 
نســبت توانگری شــرکت ها را در پنج سطح مختلف اعالم کند. 
شــرکت ها با نســبت توانگری باالی صد، در سطح یک توانگری 
قرار می گیرند و کمتر از صد در رده های مختلف دیگر توانگری 
مالی. آنچه مهم اســت اینکه نســبت توانگری شرکت های بیمه 
هــر ســال متغیــر بوده و آینه روشــنی از وضعیت مالی شــرکت 
و میــزان ضمانتــش بــرای پرداخــت تعهدات اســت. الزم به ذکر 
است که نسبت توانگری هر سال شرکت های بیمه، بر اساس 
صورت هــای مالــی ســال قبــل از آن اعــالم می شــود. در گزارش 
بیمه مرکزی از توانگری مالی ســال 1400 شــرکت های بیمه، دو 
شرکت بیمه ایران معین و حکمت صبا با افت نسبت توانگری 
مواجه بودند. حکمت صبا که در ســال 1399 نســبت توانگری 
195 را در اختیــار داشــت، بــه توانگــری 100 رســید و بیمه ایران 
معیــن نیــز از نســبت توانگــری 335 بــه نســبت توانگــری 250 
نــزول پیــدا کــرد. بیمــه آســماری نیــز از ســطح یــک توانگــری با 
نســبت 73 به ســطح دوم توانگری رســید. در این میان نسبت 
توانگــری بیمــه ایــران به عنــوان تنهــا نماینــده بخــش دولتــی در 
صنعت بیمه 109 اعالم شده است. این شرکت بیمه دولتی در 
ســال 1399 نســبت توانگری 93 را در اختیار داشــت و در رتبه 
دو توانگــری نشســته بــود. وضعیــت توانگری شــرکت های بیمه 
نیز نســبت با ســال های قبل تغییر چندانی نداشــته و وضعیت 
تقریبا مانند قبل و با یک روند کسالت بار معمولی پیش رفت. 

 رشد نامتوازن تولید حق بیمه نسبت
به خسارت پرداختی

شــرکت های بیمه در ســال گذشته حدود 120هزار میلیارد 
تومــان حــق بیمــه تولیــد کردنــد و در مقابــل 65 هــزار میلیــارد 

تومان خســارت دادند. تا این جای کای همه چی خوب به نظر 
مــی رســد؛ امــا کمــی دقیق تر می شــویم؛ مشــخص می شــود که 

اوضاع خیلی هم خوب نیست. 
رشــد حــق بیمــه در مقایســه بــا دوره مالی قبــل 41 درصد 
بــود؛ اما رشــد خســارت حــدود 50 درصد بوده اســت.همچنین 
نسبت خسارت شرکت نیز با ثبت رقم 57 درصدی در مقایسه 
با سال قبل رشد 3 درصدی داشت. این مساله نشان می دهد 
کــه روال رشــد نســبت خســارت و حــق بیمــه تولیــدی تــوازن 

مناسب و به نفع صنعت بیمه را ندارد. 

 نرخ شکنی در صنعت بیمه
تحت عنوان نام های جدید

در صنعــت بیمــه همــواره ایــن بحــث وجــود داشــته کــه 
شــرکت های بیمه نرخ شــکنی  هایی انجام می دهند تا رقبا را از 
دول خــارج کنــد. ایــن روزهــا دیگر صحبت از نرخ شــکنی کمتر 
دیده می شود. بلکه ارائه نرخ غیرفنی جایگیزین این واژه شده 
اســت، در واقــع شــرکت های بیمــه در برخــی از رشــته ها ماننــد 
درمان، اقدام به ارائه نرخ هایی می کنند تا نشان دهند که برای 
مشتری جذاب تر بوده و قادر خواهند بود خدمات بهتری ارائه 
کنند؛ اما این نرخ های غیر فنی در نهایت به ضرر شــرکت های 
بیمه شده و وضعیت را برای برخی از آنها دشوار کرده است. 

در نهایت 
شــرکت های بیمــه همچنــان در یک اوضاع نابســامان اقتصادی 
گیر افتاده اند و تالش می کنند که در این اوضاع شرایط بهتری 
را رقــم بزننــد. هرچنــد تــا حــدودی موفــق بوده انــد، امــا هنــوز 
نتوانســته اند معجــزه افرینــی کنند و ضریب نفوذ خــود را ارتقا 
دهند؛ ولی می توان امیدوار بود در شرایط خوب اقتصادی این 
شــرکت ها شــرایط درخشــانی را رقم بزنند؛ چرا که شرکت هایی 
که در چنین شرایط اقتصادی بد می توانند رشد را تجربه کنند 

قطعا در شرایط بهبود اقتصادی، معجزه آفرین خواهند بود. 

عصــر اقتصــاد در گفت وگــو  بــا محســن صادقــی نیــه، مولــف، 
مدرس و مشاور سازمانی به بررسی تاثیر پیشرفت روزافزون 

علم در  صنعت بیمه پرداخته است:

ســرعت پیشــرفت علــم و دانــش در دنیــای کنونی بســیار زیاد 
شــده و همیــن امــر تغییراتــی مختلفــی را در صنایــع گوناگون 
ایجاد کرده. تکنولوژی در صنعت بیمه دارای چه نقشی است 

و چه جایگاهی در این صنعت دارد؟ 
امــروزه نقــش تکنولــوژی در اکثر صنایع مشــخص شــده اســت 
و صنایــع گوناگــون از دانــش روز دنیا در راســتای تحقق اهداف 
خــود بهــره منــد می شــوند. شــرکت  های بیمه به عنــوان یکی از 
انواع مختلف شرکت  های داده محور باید همراستا با تغییرات 
گام بردارنــد. اینشــورتک یــا فنــاوری بیمــه ترکیبــی از دو کلمــه 
»بیمــه« و »فنــاوری« اســت و بــه کاربــرد جدیــد فناوری  هــا در 
جهت ارائه خدمات بیمه ای اطالق می شود و یکی از حوزه  های 
 fintech هماننــد insurtech فینتــک مــی باشــد. شــرکت  های 
مشــغول کســب موفقیت در فناوری هســتند و این موضوع در 
حــال تبدیــل شــدن بــه الزام شــده اســت کــه شــرکت  های بیمه 
بایــد از ســنتی محــور بــودن به دیجیتالی شــدن و بهره گیری از 
هــوش مصنوعــی و تجزیــه و تحلیل  های داده محور، مهندســی 
دیجیتــال Cloud و IoT بــه منظــور کاهش هزینه  ها و همچنین 
سرعت بخشیدن به زمان پاسخگویی و بهبود خدمات مشتری 
برســند. بهره گیری از این فناوری  های نوین در حالی اســت که 
بســیاری از ذینفعان ســنتی صنعت بیمه، این رقابت دیجیتالی 
شــدن را نوعــی تهدیــد مــی داننــد. امــا به نظــر می رســد که در 
آینــده نــه چنــدان دور بایــد بــا تغییرات همگام شــد و راهی جز 
این وجود ندارد. لذا تحول در مدل شــرکت  های صنعت بیمه و 
ارائــه طرح   هــای نوآورانه در تمام فرایندهای فعلی و فرایندهای 
در حال توسعه از مهم ترین اهداف شرکت های اینشورتک می 
باشــد. یکــی از موضوعاتــی که مــورد توجه این شرکت  هاســت، 
بهبود مراحل توزیع، بازاریابی، اصالح کانال های فروش و ایجاد 
تجربه کاربری متفاوت برای مشــتریان بیمه اســت. شرکت  های 
اینشورتک سعی دارند در ابتدا با شناسایی چالش  های صنعت 
بیمه، آن  ها را با استفاده از راهکارهای حوزه فناوری حل کنند. 
بــه عنــوان مثــال اســتارت آپ نئــوس، یکــی از اینشــورتک  هایی 
اســت که از اینترنت اشــیا اســتفاده می کند، اما نه در خودرو، 
بلکه در خانه  ها و منازل. یعنی با نصب دستگاه این اینشورتک 
و اتصــال آن بــه تلفــن همــراه هوشــمند خــود می تواننــد کنترل 
مطلوبی روی خانه و ســاختمان داشــته باشــند. با کمک نئوس 
می توانید بیمه مناســب برای خانه یا ســاختمان مورد نظر خود 
را تهیه کنید، همچنین نخستین کسی باشید که از آسیب  های 
داخلی مانند آتش گرفتگی، آب گرفتگی، نشتی گاز و لوله  های 
آب و هرگونه خرابی دیگر مطلع شوید. نئوس بالفاصله پس از 
اینکه به ســاختمان آســیبی وارد شــد به صورت خودکار بیمه را 
در جریان می گذارد و در نتیجه مشکلی برای دریافت خسارت 

نخواهید داشت.

بــا توجــه به اینکــه صنعت بیمه در حوزه صنایع مشــتری مدار 
اســت، چــه راهکارهایــی برای افزایــش مشــتریان این صنعت 

پیشنهاد می کنید؟ 
صنعــت بیمــه، صنعتــی مشــتری مــدار اســت و لــذا تحقیقاتی 
کــه انجــام می شــود بایــد بــا اولویــت مشــتریان صــورت گیــرد. 
تحقیقــات ایــن حــوزه مشــخص مــی کنــد کــه مشــتریان از چه 
بیمــه ای و بــه چــه دلیلــی خارج شــده انــد. در دســترس بودن 
بانــک داده  هــای مؤثــر که جزئیات هر معاملــه را ثبت می کند، 
تصمیم گیرندگان را قادر می سازد که اطالعات ارزشمندی در 
ســطح مشــتری کســب کنند. بــازار کالن داده  هــا در حوزه  های 
امیــدوار کننــده تریــن بازارهــا اســت.  از  مالــی و بیمــه یکــی 
همانطور که توسط موسسه IBM در گزارش "تجزیه و تحلیل: 
اســتفاده از داده های بزرگ در خدمات مالی" ذکر شــده است، 

با اســتفاده از کالن داده  ها که از مهمترین دارایی  ها هســتند، 
بانک  هــا و شــرکت  های بازارهــای مالــی می تواننــد درک کاملی 
از بازارهــا ، مشــتریان، کانال  هــا، محصــوالت، مقــررات، رقبــا، 
تأمیــن کننــدگان و کارمنــدان کســب کننــد کــه به آن  هــا اجازه 
می دهــد، بهتــر رقابــت کنند. ایــن موضوع یکــی از مزایای بهره 
گیــری از کالن داده  هاســت. از ســویی دیگــر ایــن داده  هــا مــی 
توانند برای پیشگیری از کالهبرداری  ها نیز مورد استفاده قرار 
گیرند. همواره کالهبرداران ســعی دارند تا از مؤسســات مالی 
مدارکــی را جعــل کنند و به طرق مختلفی از داده  های فیزیکی 
ایــن شــرایط می توانــد  الکترونیکــی سواســتفاده کننــد. در  و 
بــا بهره گیــری از مدیــران جــوان و خوش فکــر فعــال در حــوزه 
دیجیتــال، چــه در شــرکت های بیمــه و چــه در اســتارتاپ های 
اینشــورتکی، نســبت بــه ترســیم نــوآوری اقــدام کنــد. یکــی از 
بزرگ تریــن مأموریت هــای رگوالتــوری در ایــن بخــش، ایجــاد 
فضای امن برای ســرمایه گذاری است. بخش کالنی از تحوالت 
دیجیتــال صنعــت بیمــه می تواند به واســطه ســرمایه گذارانی از 
خارج از این صنعت رقم بخورد و این ارزش افزوده ای است که 

می تواند عملی شود. 
ایــن مــدرس ســازمانی ادامــه داد: اگــر بــه صــورت اصولــی 
بتوانیــم موضــوع و اهمیــت بیمــه را بــه جامعــه شــرح دهیــم، 
بــی شــک اســتقبال  های بیشــتری از آن صــورت می گیــرد. مثال 
در خصــوص بیمــه عمــر. امروزه مردم کشــورهای توســعه یافته 
در زیــر چتــر بیمــه عمر بــه موقعیــت مطلوبی از نظــر خطرهای 
مــرگ و میــر سرپرســت خانــوار و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از 
آن، همچنین مشــکالت ناشــی از پیری و کهولت افراد، رســیده 
اند. در این کشــورها بیمه عمر ســهم زیادی از درآمد جامعه را 
بــه خــود اختصــاص داده و بــا اســتفاده از منابــع مالــی عظیمی 
کــه حاصــل مــی شــود، خدمــات متعــددی را بــه افــراد جامعــه 
ارائــه می دهــد. بیمه عمــر یا بیمه زندگی یکی از زیرشــاخه  های 
بیمه  هــای اشــخاص اســت. مــرگ ناگهانی سرپرســت خانــوار از 
جدیتریــن خطراتــی اســت کــه افــراد و خانواده  هــا را تهدیــد می 
کنــد. بیمــه عمــر بــه افــراد و خانوارهــا ایــن امــکان را مــی دهــد 
کــه خطــر را بــا دیگــران تقســیم و زیان ناشــی از مــرگ ناگهانی 
بیمــه ای، خدمــات  پوشــش  ایــن  کننــد.  تعدیــل  را  سرپرســت 
دیگــری نیــز مانند پس انــداز، تأمین آتیه فرزنــدان، برخورداری 
از دســتمزد و پوشــش های تأمینی در مقابل برخی بیماری  های 
صعب العالج را نیز برای افراد فراهم می آورد. اگر این موضوع 
به صورت صحیح و اصولی تبلغ شــود و به صورت یک فرهنگ 
در جامعــه مطــرح گردد، تردیدی نیســت که با افزایش آگاهی، 

جامعه نیز از چنین بیمه  هایی حمایت می کند. 

بی شک استفاده از علم روز و کان داده  ها، دارای چالش های 
مخصــوص بــه خــود در این صنعت خواهد بود. ســوالی که در 
اینجا مطرح می شود چنین است که این کان داده  ها، دارای 

چه محدودیت  هایی در صنعت بیمه هستند؟
ســه محدودیــت اصلــی را  مــی تــوان برای صنعت بیمــه در نظر 
گرفــت. موضــوع اول، فرهنگ و زیرســاخت های قدیمی اســت. 
 IT بــه زیرســاخت  های قدیمــی  از بیمه  هــا همچنــان  بســیاری 
وابســته هســتند. بنابرایــن، داده  هــای بــزرگ، رویکــردی اســت 
کــه بایــد بــه ســازمان اضافه شــود. این فرهنگ یــک مانع بزرگ 
بــرای اســتقرار داده  های بزرگ اســت. بســیاری از ســازمان  های 
بیمــه ای نمــی تواننــد برنامه  هــای داده  هــای بزرگ را اجــرا کنند 
زیــرا قــادر بــه درک چگونگــی تجزیــه و تحلیل داده  ها نیســتند. 
چالش بعدی کمبود مهارت اســت. برخی از ســازمان  ها با اینکه 
داده  ها و فرصت  هایی که داده  ها در اختیار آن  ها قرار می دهد 
را درک می کنند اما فاقد نیروی انســانی با مهارتی هســتند که 
بتوانند شکاف بین داده  ها و فرصت  های بالقوه را ایجاد کنند. 
موضوع ســوم حریم خصوصی و امنیت داده  هاســت. داده  های 
مشــتری دلیــل قابــل توجهــی بــرای نگرانــی اســت. مقــررات در 
این حوزه هنوز به صورت کامل روشــن نیســت در واقع درباره 
مواردی صحبت می کنیم که در اســتفاده از داده  های مشــتری 
از نظــر قانونــی مجــاز نیســت و این یک عامل مهــار کننده برای 
پذیــرش ایــن رویکرد اســت. بــه عنوان مثــال در اتحادیــه اروپا، 
در هنــگام انجــام تجزیــه و تحلیــل داده های بــزرگ، موضوعات 
حفاظــت و حفــظ حریــم خصوصــی زیــادی وجــود دارد. الزامات 
نظارتی دیکته می کند که داده  های شــخصی باید برای اهداف 
مشــخص و قانونی پردازش شــوند و پردازش باید کافی، مرتبط 
باشد و بیش از حد نباشد. این سه چالش اصلی هستند. لکن 
موضوعات چالشــی دیگری نیز در این میان مطرح اســت که از 
آن جملــه مــی تــوان به محرمانه بودن و الزامات نظارتی اشــاره 
کرد. همچنین با توجه به اینکه خطرات ســوء تفســیر از نتایج 
تحقیقات نیز وجود دارد. در کنار این موارد، برخی چالش های 
ذاتــی ایــن صنعت ماننــد اعتماد کم بیمه گزاران به شــرکت های 
بیمــه در حیــن ارائــه خســارت، وضعیــت نابســامان اقتصادی و 
گران بــودن برخــی خدمــات بیمه ای بــرای اقشــار کم درآمد، نبود 
شــفافیت بندها و پوشــش های بیمه ای بــرای بیمه گزاران، نبود 
محصــوالت بیمــه ای جدیــد و به روزشــده بــه فراخــور نیــاز حــال 
حاضــر جامعــه و داده هــای کنونــی کشــور، باالبــودن نــرخ حــق 
بیمه ها به دلیل هزینه های سنگین توزیع در کانال های فروش 
فعلی و همچنین اجرای سنتی فرایندها در شرکت های بیمه از 

تهدیدهای این صنعت به حساب می آیند. 

وضع صنعت بیمه
بر همان پاشنه قدیم می چرخد

بیمه در راستای دیجیتالی شدن

بیمه صادراتی؛ ضمانت کاال
در کشور دیگر
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 آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

به شناسه ملی 14009649687 و به شماره ثبت 50856 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
1401/07/10 و مجـوز شـماره 6615/14/ ص مـورخ 1401/07/30 از اتـاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن وکشـاورزی ایـران تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  
ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان منتهـی بـه سـال 1400 مـورد تصویـب 
قـرار گرفـت. آقـای مصطفـی کرمانـی بـه شـماره ملـی 0059035315 بـه 
سـمت بـازرس اصلـی و آقـای سـامان ملـک پـور طالقانـی بـه شـماره ملـی 
0071505199 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
آگهی هـای  نشـر  جهـت  اقتصـاد  عصـر  کثیراالنتشـار  روزنامـه  گردیدنـد. 

موسسـه تعییـن گردیـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1420677(

آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله   93 ملدل  پیلکان  وانلت  خلودرو  سلبز   بلرگ 

181 ط 37 ایران 18 و شلماره موتور 118P0096533 و شلماره شاسلی 
NAAA36AA6EG690128 بنام پیام طاهری مفقود شلده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی
پلاک  بله شلماره  پرایلد  بلرگ سلبز و سلند کمپانلی خلودرو سلواری 
967 ل 77 ایلران 18 بله شلماره موتلور 01379248 و شلماره شاسلی 
S1412284727502 بنام عرفان رحیمی موفق مفقود شده و از درجه 

اعتبلار سلاقط اسلت. 

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد خـودرو سـواری پـژو تیـپ 405 جـی ال ایکـس آی8/1 
بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل 1383 شـماره موتـور 12483035054 شـماره شاسـی 
83018054 شـماره پـاک ایـران  59-668 ب 18بنـام محمـد جـوادی فـر فرزنـد غـام 
کدملـی 2268848825 صـادره از علـی آبـاد کتـول لـذا فاکتـور فـروش کارخانـه )سـند 

کمپانـی( فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد..
488-استان گلستان- گرگان

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

شرکت ها و اعالنات

مدیـریت و اقتصــــــــــاد محلی

فوالد مباركه پیشتاز در فعالیت های دانش بنیان 
 رئیــس هیات عامل ایمیــدرو اقدامات فوالد 
مبارکه در این عرصه را قابل تقدیر دانست و 
اعالم کرد که با توجه زیرساخت هایی که در 
این شرکت ایجاد شده است می تواند  بیش 
از گذشــته فعالیت هــای دانش بنیــان خود را 

توسعه داده و همچنان پیشتاز باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد،  وجیــه هللا 
جعفــری بــا حضــور در نوزدهمیــن نمایشــگاه 
ادامــه  )ایران متافــو(   متالــورژی  بین المللــی 
فــوالد مبارکــه در  داد: خوشــبختانه شــرکت 
آب  و  انــرژی  تأمیــن  و  بهینه ســازی  زمینــه 
موردنیاز صنعت نیز پیشگام بوده است و به 
دســتاوردهای خوبی دســت یافته که به زودی 

آثار آن را خواهیم دید.
مبارکــه  فــوالد  کــرد:  خاطرنشــان  او 
از  بهــره وری  بومی ســازی،  موضوعــات  در 
فناوری هــای جدیــد، توجــه بــه محیط زیســت 
و اســتفاده از ضایعــات تولیــدی اقدامــات و 
دســتاوردهای ارزشــمندی داشــته اســت کــه 
می تواند این تجارب را به سایر سازمان ها نیز 

منتقل نماید.
 ارتباط موثر شرکت فوالد مبارکه

 با بسیاری از شرکت های دانش بنیان
قابل تقدیر است

نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی   مدیــر 
گفــت:  جمهــوری  ریاســت  شــکوفایی  و 
سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از کارهای مهمی 
است که فوالد مبارکه امسال به صورت جدی 
در دســتور کار خود قرار داده و در این زمینه 

نیز پیشگام است.
مرضیــه شــاوردی مدیــر توانمندســازی صندوق 
در  جمهــوری  ریاســت  شــکوفایی  و  نــوآوری 
کــرد:  اظهــار  ایران متافــو  نمایشــگاه  حاشــیه 
بــزرگ،  شــرکت های  بیــن  همــکاری  توســعه 
متوســط و کوچک با شــرکت های دانش بنیان، 
از طرفــی باعــث توســعه زیرســاخت های ایــن 
شــرکت های دانش بنیان شــده و از طرف دیگر 
ورود فناوری هــای پیشــرفته بــه چرخــه تولیــد 
شــرکت های بزرگــی نظیــر فــوالد مبارکــه را بــه 
همراه دارد که در نتیجه این تالش ها بهره وری 

شرکت های بزرگ نیز افزایش می یابد.
او گفــت: عــالوه بر حمایت شــرکت های 
بــزرگ، دانش بنیان هــا می تواننــد بــا حمایــت 
صندوق نوآوری و شکوفایی خط تولید خود را 
توســعه داده و زیرســاخت های بازاریابی خود 

را تکمیل کنند.
و  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــر 
افــزود: صنــدوق  ریاســت جمهــوری  شــکوفایی 

نــوآوری و شــکوفایی رویدادهایــی بــرای تبــادل 
فنــاوری ترتیب داده تا شــرکت های دانش بنیان 
بتوانند ارتباط خود را با شرکت های بزرگی مثل 
فــوالد مبارکــه توســعه داده و با افزایش ســطح 
همکاری هــا محصــوالت و خدمــات خــود را در 
اختیــار این شــرکت ها قرار دهند تــا به افزایش 

کیفیت و بهره وری در صنایع کمک کنند.
فوالد مبارکه باعث تحول شرکت های 

دانش بنیان کشور شده است
گفــت:   ایمیــدرو  روابط عمومــی   مدیــر 
اقدامــات شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای کاهش 
ریســک شــرکت های دانش بنیــان خصوصا در 
ســال گذشــته باعث تحولی قابل توجه در این 

شرکت ها شده است.
حمیــد علی آبادیــان، مدیــر روابط عمومی 
انقــالب  معظــم  رهبــر  گفــت:  ایمیــدرو 
سال هاست که در حوزه بومی سازی صنعت، 
مقاومتــی  اقتصــاد  و  دانش بنیان هــا  تقویــت 
مطالباتــی را از مجموعه هــای صنعتــی کشــور 
داشــته اند. امــا چیزی که بایــد اتفاق بیفتد به 
حد کافی محقق نشده است و عالوه بر این، 
مردم نیز انتظارهایی فراتر از وضعیت موجود 

دارند.
فوالد مبارکه؛ بزرگ ترین حامی شرکت های 

دانش بنیان کشور 
فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر   
مبارکــه در جریــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه با 
اشــاره به اهمیت ســرمایه گذاری و حمایت از 
شــرکت های دانش بنیــان که می توانــد فرایند 
توســعه صنعتی و اقتصادی کشــور را متحول 
کند گفت: در نوزدهمین نمایشگاه متالورژی 
یــا ایران متافو تمرکز اصلی غرفه فوالد مبارکه 
بــر معرفــی آخرین دســتاوردهای این شــرکت 
و شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه در اعتالی 

زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است.
محمدجــواد براتــی افــزود: فــوالد مبارکــه 
شــرکت های  در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  بــا 
دانش بنیان، بزرگ ترین تسهیل گر فعالیت این 
شرکت در حوزه های سخت و غیرممکن است.

او بــا تأکیــد بر اینکه نمایشــگاه متافو از 
بزرگ تریــن رویدادهــای صنعــت فوالد کشــور 
ایــن  فعــاالن  حداکثــری  حضــور  بــا  و  اســت 
حــوزه برگــزار می شــود، تصریــح کرد: امســال 
شــرکت فــوالد مبارکــه با همراهی 15 شــرکت 
زیرمجموعــه خــود آخریــن دســتاوردهای خود 
در حــوزه دانش بنیــان و تولیــد را بــه اطــالع 
بازدیدکننــدگان  ســایر  و  مســئوالن  عمــوم 

رساندند.

نبود نقدینگی مشکلی سر راه تامین نهاده دام عشایر
سرپرســت اداره کل امــور عشــایر خراســان 
رضــوی ضمــن تاکیــد بــر تاثیــرات حــذف ارز 
ترجیحی)اصــالح نظــام یارانه ها( بــر افزایش 
کــه  کــرد  تصریــح  دامــی  نهاده هــای  قیمــت 
اکنــون اکثر مشــکالت عشــایر ناشــی از نبود 
نقدینگــی الزم بــرای تامیــن نهــاده دامــی در 
فصــل قشــالق و ناتوانــی در تسویه حســاب 
تســهیالتی اســت که ســال گذشته و یا اوایل 

سال جاری دریافت کرده اند.
گفت وگــو  در  جعفــری  محمدحســین 
دام  تولیــد  در خصــوص وضعیــت  ایســنا  بــا 
عشــایر در اســتان اظهــار کــرد: خشکســالی، 
افزایــش  و  دامــی  نهاده هــای  نــرخ  افزایــش 
هزینــه نگهــداری دام ســبب شــده دامــدار و 
عشایر تعداد دام خود را کاهش داده که این 
موضــوع در نهایت موجب کاهش روند تولید 

دام شده است.
داشــت  توجــه  بایــد  البتــه  افــزود:  او 
نگهــداری دام بیــن عشــایر بــه صورت شــناور 
اســت و کاهش دام در برخی شــرایط طبیعی 
افزایــش  بــا  امیدواریــم  بــه حســاب می آیــد. 
نزوالت آسمانی در سال جاری شاهد افزایش 

جمعیت دام در جامعه عشایری باشیم.  
سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان 
رضــوی بــا اشــاره بــه موضــوع تامیــن وثیقه و 
ضمانت هــای بانکــی بــرای دریافت تســهیالت 
بانکی، از آن به عنوان یکی دیگر از مشکالت 

عشایر یاد کرد.
جعفــری در خصــوص اقدامــات صــورت گرفته 
ارائــه  کــرد:  عنــوان  از عشــایر  بــرای حمایــت 
کلیــه خدمــات پشــتیبانی و حمایتــی شــامل 
هــزار   1۹ از  بیــش  توزیــع  و  تبدیــل  تامیــن، 

و 5۰۰ تــن انــواع نهاده هــای دامــی مــورد نیــاز 
عشــایر، انعقــاد قــرارداد اجرای طــرح حمایتی 
خرید گوشــت گوســفندی از عشــایر اســتان با 
همــکاری شــرکت پشــتیبانی امــور دام، ارائــه 
جهــت  عشــایری  قــراردادی  کشــاورزی  طــرح 
کمــک بــه عشــایر و حفــظ دام مولد بــه وزارت 
جهادکشــاورزی کــه در صــورت نهایــی شــدن 
طــرح دولت نهــاده مدت دار در اختیــار دامدار 
قرار داده و در پایان طرح دام زنده و یا گوشت 
تحویــل می گیــرد، پیگیری پرداخت تســهیالت 
تبصــره 1۶، پیگیــری از ســازمان امور عشــایر و 
همچنین مسئوالن استانی و سرپرستی بانک 
کشــاورزی در خصــوص امهــال و یــا پرداخــت 
تســهیالت جایگزیــن از منابع داخلــی بانک ها 
از اقداماتــی اســت کــه برای حمایت از عشــایر 

استان در نظر گرفته شده است.
پیگیری هــای  بــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
فــراوان کل مطالبــات عشــایر پرداخت شــده، 
عنــوان کــرد: در ســال جــاری 11 هــزار و ۹۴۰ 
راس دام بــه وزن ۲۲۴ تــن و بــه ارزش ۴۷ 
رضــوی  خراســان  عشــایر  از  تومــان  میلیــارد 
خریــداری شــده اســت. حــدود 5۰ درصد دام 
خریــداری شــده در اســتان مربــوط بــه بخــش 

عشایری است.
عشــایر  امــور  کل  اداره  سرپرســت 
افزایــش  خصــوص  در  رضــوی  خراســان 
قیمــت دام ســبک خاطرنشــان کــرد: پــس از 
بارندگی ها در مهر و آبان امسال قیمت دام 
روند افزایشــی داشــته است. البته نبود دام 
پروار جهت ارائه به بازار نیز بر این موضوع 
تاثیرگــذار اســت. اکنــون قیمــت بــره پرواری 

باالی ۹۰ هزار تومان اســت.

خبـــــــــــــــــر

بــازرس کل اســتان فــارس اعالم کرد که در بررســی  ها 
و بازرســی  های بــه عمــل آمــده، تعــدادی از مســئوالن 
یک شــرکت دولتی به دلیل خرید و اســتفاده از کاالی 
خارجی دارای مشــابه داخلی با حجم چندین میلیاردی 
تحــت پیگــرد قانونــی قــرار گرفتــه و بــرای آنهــا پرونــده 

تخلفاتی و کیفری تشکیل شد.
کاظــم اکرمــی بــا بیــان اینکه خاطیــان ایــن پرونده 
در دادگاه بــدوی، محکــوم شــده انــد اظهار داشــت: این 
پرونــده در حــال ســیر مراحــل قانونی بــوده و به محض 
صــدور حکــم قطعــی، مراتــب از طریــق رســانه  ها اعــالم 

خواهد شد.
او تصریــح کــرد: این اقدام در حالــی صورت گرفته 
که یک شــرکت دانش بنیان در فارس اقدام به طراحی 
و تولید کاالهای مصرفی مورد نیاز شــرکت مذکور کرده 
و تولیداتش مورد تایید بوده اســت اما شــرکت متخلف 
بــدون توجــه به ایــن توانمندی آنهم در ســالی که مزین 
بــه نــام تولید، اشــتغال و دانش بنیان اســت ، اقدام به 
خریــد کاالی خارجــی کــرده کــه بــا پیگیــری بازرســی کل 
اســتان فــارس، ضمن تشــکیل پرونــده قضایــی، مراحل 
خرید کاالی خارجی منتفی و این شرکت ملزم به خرید 

از شرکتهای داخلی گردید.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  فــارس  اســتان  کل  بــازرس 
اقدامــات در راســتای حمایت از تولیــدات داخلی صورت 
می گیرد به بی توجهی به این مهم اشاره کرد و تشدید 
بیکاری، وابستگی روزافزون به خارج از کشور، افزایش 
ریســک ســرمایه گــذاری و همچنین خروج ســرمایه  های 

ملی از کشور را از جمله این عواقب برشمرد.
اکرمی با اشاره به لزوم توجه مدیران دستگاههای 
اجرایی و شــرکتهای دولتی به لزوم اســتفاده از کاالهای 
داخلــی و ممنوعیت اســتفاده از کاالهــای خارجی دارای 
مشابه داخلی به صراحت اعالم کرد: مدیران دستگاهها 
و شــرکتهای دولتــی بــی توجــه تحــت پیگــرد قانونی قرار 

معاون اجرایی سایپاشیشه از شکسته شدن رکورد 
تولید برای سومین بار در آبان 1401 در این شرکت 

خبر داد.
مهــراد  امیرعبــاس  گزارش ســایپانیوز،  بــه 
گفــت: از عوامــل تاثیر گــذار بر رونــد افزایش تولید، 
فرآینــد  گلوگاه  هــای  و  ضعف  هــا  دقیــق  شناســایی 
تولیــد، برنامه ریزی دقیق، تعریــف پروژه  های بهبود، 
افزایش راندمان دســتگاه  ها، کاهــش زمان توقفات، 
کاهش دوره تعمیرات و تامین به موقع مواد اولیه و 

قطعات یدکی است.
او افــزود: در ایــن راســتا بــا تأســی از شــعار 
ســال »تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« و 

در ســایه دســتورات ابالغــی مدیریــت رشــد گــروه 
و حمایت هــای مدیرعامــل و اعضــاء هیئــت مدیــره 
شــرکت سایپاشیشــه و تــالش جهــادی کارکنان این 
شــرکت، توانســتیم رکوردهــای قابــل توجهــی را در 
زمینــه تولیــد شیشــه  های ایمنــی خــودرو در ســال 

1۴۰1 به ثبت برســانیم.
معــاون اجرایــی سایپاشیشــه تصریــح کــرد: بــا 
تولید ۲۹ هزار و ۹1۴ ســت همگن در آبان ماه برای 
بار سوم در سال 1۴۰1 رکورد جدیدی به ثبت رسیده 
و این آمار رشد ۲۴ درصدی تولید محصوالت نسبت 
به دوره هشــت ماهه مشــابه ســال قبل و رشــد ۲۰ 
درصــدی تولیــد محصــوالت نســبت بــه مــاه قبــل را 

نشان می دهد.
و  رکوردهــا  کســب  تردیــد  بــدون  افــزود:  او 

موفقیت  هــا نتیجــه همدلی و همراهــی تمامی ارکان 
سازمان بوده است.

معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری اقدامــات صــورت 
منظــور  بــه  دیــزل  ایران خــودرو  در شــرکت  گرفتــه 
خــروج از رکــود و بازگشــت دوبــاره بــه صــدر تولیــد 
خودروهــای تجــاری در کشــور را مثبــت ارزیابی کرد 
و افزود: حمایت از تولید داخلی یکی از اصلی ترین 
و  اشــتغال  ایجــاد  منظــور  بــه  دولــت  رویکردهــای 

توسعه صنعت داخلی است.
بــه گزارش ایکوپــرس، محمد دهقــان، با بیان 
حمل ونقــل  نــاوگان  نیــاز  تامیــن  زمینــه  در  اینکــه 
کشــور و نوســازی خودروهای فرســوده نیز اولویت 
دولــت نــگاه بــه تولیــد داخلــی و ســازندگان کشــور 
اســت، گفــت: با وجــود تحریم هــا، گام هــای مثبتی 
در راســتای افزایش تولید داخلی برداشــته شــده و 
انتظــار مــی رود در آینــده نیــز ایــن حرکت بــا قدرت 

بیش تــری ادامه پیدا کند. 

حمایت وزارت صمت از تولید 
خودرو مستمر و جدی است

عامــل  هیــات  رئیــس  و  صمــت  وزیــر  معــاون 
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران نیــز در 
بازدیــد از خطــوط تولیــد شــرکت ایــران خــودرو دیزل 
گفت: توان ساخت خودروهای با کیفیت و به روز در 
کشــور وجــود دارد و حمایت حاکمیتــی وزارت صمت 

در مقــام سیاســت گذار ایــن حــوزه مســتمر و جــدی 
خواهد بود.

علــی نبــوی با تاکید بر این کــه بهبود کیفیت در 
صنعت خودرو، اولویت اصلی وزارت صمت است، بر 
ضرورت ارایه برنامه های ارتقای کیفی خودروســازان 
دانش بنیــان مجموعه هــای  بــا  تعامــل  طریــق   از 

تاکید کرد.

آماده مشارکت در نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی هستیم

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اعــالم 
کــرد: بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینه 
توســعه محصــول و افزایــش ظرفیت هــای تولیــد در 
شــرکت ایــران خودرو دیزل، ایــن مجموعه از آمادگی 
نــاوگان  نوســازی  زمینــه  در  مشــارکت  بــرای  الزم 

حمل ونقل باری و مسافری کشور برخوردار است. 
مهدی خطیبی افزود: روند فعالیت های شرکت 
ایران خودرو دیزل نشــان می دهد که این شــرکت نه 
تنهــا از زیان دهــی خارج شــده بلکه با توســعه ســبد 
محصــوالت و افزایــش ظرفیت هــای تولید محصوالت 
در بخــش خودروهای باری و مســافری از توان کافی 

برای تامین نیاز کشور برخوردار است.
او با اشــاره به رویکرد دولت در راســتای تامین 

تــوان  بــر  بــا تکیــه  نــاوگان حمل ونقــل کشــور  نیــاز 
تولیدکننــدگان داخلــی، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا 
شــرکت ایــران خــودرو دیــزل بــه عنــوان بزرگ تریــن 
خودروســازی تجاری خاورمیانه تالش کرده اســت تا 
با نیازسنجی شبکه حمل ونقل کشور زیرساخت های 

خود را به منظور افزایش تولید توسعه دهد. 
از  حمایــت  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  خطیبــی 
سازندگان داخلی به منظور تامین نیاز کشور، گفت: 
اکنــون قیمت تمام شــده خودروهای تجاری ســاخت 
داخلی به مراتب پایین تر از محصوالت وارداتی است 
و در این حال سطح کیفی تولیدات داخل کامال قابل 

رقابت با محصوالت وارداتی کنونی است. 

به بازارهای صادراتی نیز 
می اندیشیم

ایــن  در  نیــز  دیــزل  ایــران خــودرو   مدیرعامــل 
بازدید با شــرح موفقیت های اخیر و ارتقای تولید به 
مــوازات ارتقــای کیفیــت محصــوالت در این شــرکت، 
خاطرنشــان کــرد: ایــران خــودرو دیــزل می توانــد نــه 
تنهــا نیــاز بــازار داخلــی خودروهــای تجاری کشــور را 
کامــال برطــرف کند، بلکه اکنون به بازارهای جهانی و 

فرامرزی نیز می اندیشد.
جواد توســلی مهر با اشــاره به ظرفیت تولید در 

ایــن شــرکت اعــالم کرد: ایــران خودرو دیــزل ظرفیت 
تولیــد ۷ هــزار و 5۰۰ دســتگاه کامیــون را در یــک 
شیفت کاری و بدون کسری قطعه دارد و در صورت 
تولیــد به طور دو شــیفت، امــکان افزایش ظرفیت به 

15 هزار دستگاه کامیون کمپرسی وجود دارد.
او همچنین با اشــاره به ظرفیت تولید اتوبوس 
در این شرکت گفت: به عنوان بزرگ ترین خودروساز 
تجاری خاورمیانه، برای پاســخ به نیازهای کشور، در 
حــوزه اتوبوس هــای درون شــهری، قــادر بــه تامیــن و 
تحویل ســاالنه هزار و 5۰۰ دســتگاه اتوبوس در یک 
شــیفت کاری هســتیم و ظرفیت تولید ساالنه هفت 
هــزار دســتگاه ون در یــک شــیفت کاری را نیز داریم 
کــه در صــورت نیــاز، امــکان افزایــش تیــراژ آن به دو 

برابر این ظرفیت نیز وجود دارد.
گفتنــی اســت، معاون حقوقــی رئیس جمهوری، 
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیــات عامل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران و عزت هللا اکبری 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
اســالمی، از خطــوط تولیــد اتوبــوس، کامیــون و ون  
شرکت ایران خودرو دیزل بازدید کرده و از نزدیک در 
جریان تالش های صورت گرفته این شرکت در زمینه 
خــروج از رکــود، افزایــش ظرفیت، توســعه محصول، 
تولیــد دانش بنیان و گام های موثر این گروه صنعتی 

در زمینه اشتغال آفرینی قرار گرفتند.

آمادگی ایران خودرو برای نوسازی ناوگان حمل ونقل باری و مسافری

 شکسته شدن رکورد تولید سایپا شیشه
برای سومین بار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتــی سیســتان و بلوچســتان گفــت: ۳0 شــهرک 
صنعتــی در ایــن اســتان زمینــه اشــتغال 14 هــزار و 

4۲۷ نفر را فراهم کرده است.
علیرضــا راشــکی در بازدیــد از شــهرک صنعتــی 
زاهدان افزود:۳۰ شهرک و نواحی صنعتی سیستان 
و بلوچســتان در زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار و 
5۲۶ هکتــار راه انــدازی شــده و تعــداد واحدهــای بــه 
بهره برداری رسیده به یک هزار و ۴۰۰ واحد می رسد.
وی بیــان کــرد: در یکســال گذشــته ۲11 قــرارداد بــا 
سرمایه گذاران منعقد شده که ۴۶ قرارداد در هشت 
ماهه ســال قبل و 1۹ قرارداد در چند ماه ســال اخیر 
بوده اســت. رئیس هیات مدیره شــرکت شــهرک های 

صنعتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در راستای 
قــرارداد  فقــره  المــال 1۰۷  بیــت  منافــع  از  حفاظــت 
واگــذاری زمیــن کــه با افراد پیش از این منعقد شــده 
بــود و پــس از گذشــت چندیــن ســال افراد نتوانســته 
بودنــد طــرح خــود را راه انــدازی کننــد در ســال 1۴۰۰ 

فسخ و 1۰ هکتار زمین صنعتی آزاد سازی شد.
وی تاکیــد کــرد: قــرار اســت 1۰۰ فقــره قــرار داد 
کــه طــی چند ســال اخیر هنوز هیــچ اقدامی برای راه 
انــدازی و بــه اخطارهای این شــرکت نیز در خصوص 
راه اندازی توجهی نکرده اند در سالجاری فسخ و 15 

هکتار زمین صنعتی دیگر آزادسازی شود.
راشکی گفت: به دستور استاندار برای شهرستان های 
جدیــد بایــد نواحی صنعتی تعریف شــود که ۲ ناحیه 

صنعتی در سال گذشته و ۲ ناحیه صنعتی دیگر نیز 
امسال به بهره برداری خواهند رسید و تحویل زمین 

نیز در کوتاهترین زمان انجام می شود.
او خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۶۰ درصــد صنایــع 
درصــد   5۰ و  بلوچســتان  و  سیســتان  در  مســتقر 
اشــتغال بخش صنعت مربــوط به واحدهای صنعتی 
مستقر در شهرک  ها و نواحی صنعتی استان است.

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
سیســتان و بلوچســتان بــا بیان اینکــه 1۳ واحد تولیدی 
امســال بــا اعتبــار ۴۲۲ میلیــارد و 5۰۸ میلیون ریال به 
چرخه تولید بازگشتند، بیان کرد: در یکسال گذشته ۳۰ 
واحد تولیدی غیرفعال در زمینه غذایی، کانی غیرفلزی 
و ســلولزی با اشــتغال 5۰۳ نفر و ســرمایه گذاری 5۶۴ 

میلیارد ریال در استان به چرخه تولید بازگشتند.
راشــکی افــزود: عارضــه یابــی واحدهــای عضــو 
خوشــه کســب وکار بســته بنــدی خرمــای ســراوان، 
برندســازی بــا نام  هــای بومــی منطقــه ماننــد بیــرک 
جهت واحدهای عضو خوشه کسب وکار بسته بندی 
نمایشــگاه  در  از حضــور  خرمــای ســراوان، حمایــت 
خرمــای ارگانیــک دبــی و ســیال ابوظبــی و اکســپوی 
۲۰۲۰ دبی واحدهای عضو خوشه کسب و کار بسته 
بنــدی خرمــای ســراوان و کمــک بــه راه اندازی رشــته 
دانشــگاهی تولیــد و فــرآوری خرمــا در مرکــز آموزش 
علمی و کاربردی شــهرداری ســیب و ســوران از دیگر 
اقداماتی است که همه برای اولین بار توسط شرکت 

شهرک  های صنعتی استان برگزار شده است.

گرفتــه و بــدون هیــچ اغماضــی بــرای آنــان پرونــده 
قضایی تشکیل می شود.

ســرزده  نظارتهــای  تشــدید  اعــالم  بــا  او 
خریــد  نحــوه  و  انبارهــا  وضعیــت  از  میدانــی  و 
دســتگاه  های اجرایی توســط کارشناســان بازرســی 
کل اســتان خاطــر نشــان کــرد: اســتفاده از کاالی 
خارجــی دارای مشــابه داخلــی برخــالف تأكيــدات 
مکــرر مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در 
حمایت از تولید کاالی ایرانی، بند )1( سیاســتهای 
کلــی اصــالح الگوی مصرف، بند )۸( سیاســت  های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی، بند )الف( ماده )۳( ، بند 

)ب( مــاده )5(، تبصــره )۷( مــاده )5( و ماده )1۷( 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی، تصویب نامه  های 
هیات محترم وزیران می باشــد و به منظور حســن 
جریــان امــور در ایــن زمینــه، هشــدارهای الزم بــه 

تمامی دســتگاه  های اســتان ارسال شده است.
بــازرس کل اســتان فــارس تاکیــد کــرد: نظارت 
میدانــی مســئولین دســتگاه  های اجرایــی از اهمیت 
خــالف  اقدامــات  از  پیشــگیری  در  زیــادی  بســیار 
مقررات مســئوالن خرید و تــدارکات دارد. همچنین 
تأمیــن  بــرای  اجرایــی  دســتگاه  های  مالــی  مدیــران 

توانیــران  ســامانه  از  بایــد  ایرانــی،  کاالی  خریــد  و 
)موضــوع جــزء )1( بند الف مــاده )۴( قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 

از کاالی ایرانی( استعالم بگیرند.
اکرمــی خاطــر نشــان کــرد: کاالهــای تولیــدی 
توســط جوانــان متخصــص ایرانــی، کیفیــت خوبــی 
دارنــد و کیفیــت برخــی هم به مراتــب از نمونه  های 
خارجــی باالتــر اســت و قیمــت پایین تری نیــز دارند 
و دســتگاههای ناظــر بــر کیفیــت این کاالهــا نظارت 
دارنــد، بنابرایــن بــی اعتمــادی بــه کاالهــای داخلــی 

پذیرفته نیست.

برخورد قاطع با مسئوالن خرید کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی

اشتغال زایی پایدار در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان
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 مقامات متعجب
و نماینده خوشحال 

راضیه حسینی 

زهــره الهیــان، رئیــس کمیتــه حقوق بشــر مجلس: »در 
سفر نیویورک، وقتی توضیحاتی درباره ماهیت حوادث 
اخیــر بــه مقامات ســایر 
می دادیــم،  کشــورها 
تعجــب و بعضــاً تشــکر 
می کردنــد. وقتی درباره 
دســتاوردهای جمهــوری 
اســامی در حــوزه زنــان 
بــاز  دادیــم،  گــزارش 

تعجب کردند.« 
و همراه با تعجب 
مــداوم، احتمــاالً مجــدداً تشــکر کردنــد. کاش یکــی، از 
مقامات سایر کشورها می پرسید حاال تعجب به کنار، 
از چــه چیــزی تشــکر کردیــد؟ مثــاً بــا تعجــب گفتیــد: 
»واو مــا اصــاً نمی تونســت باور کرد که ایــران این قدر 
آزاد. اصــاً مــا در کشــور خودمون نصــف این آزادی رو 
نداشت. شما چطور تونست؟ واقعاً متشکر. وری وری 

متشکر.«
 یــا وقتــی دربــاره دســتاوردهای زنــان شــنیدید بــاز 
متعجــب گفتیــد: »اوه مــای گاد. یعنــی زنــان در ایــران 
حتی اجازه نداشت موتور سوار شد و استادیوم فوتبال 
رفت؟ وری وری جذاب. چقدر دستاورد، چقدر آزادی؟«
 به نظرمان مقامات ســایر کشــورها کمی مشکوک 
می زنند. یا از افعال معکوس استفاده کرده اند، یا کاً از 
صحبت های خانم نماینده چیزی حالی شان نشد و فقط 
با ابروهای باال رفته چند تا تنکیو تنکیو گفتند تا جلسه 
تمــام شــود. شــاید هــم تعجــب مســئوالن کشــورهای 
خارجــی معنــای دیگــری داشــت. از حجــم تخیل پــردازی 
خانــم نماینــده به وجــد آمده بودنــد و متعجب نگاهش 
می کردنــد. می خواســتند بداننــد ایشــان قبــاً نویســنده  
داستان های تخیلی بودند؟ آیا با »جی کی رولینگ« در 
سری داستان های »هری پاتر« همکاری داشتند؟ اصاً 
نکنــد خانــم رولینــگ ایده اولیه را از ایشــان گرفته بود؟ 
آنها بابت این که ایشــان این قدر سخاوتمندانه ایده ها و 
تخیات شــان را در اختیار باقی آدم ها  گذاشــتند تشــکر 
کردنــد؛ و بــاز تعجــب کردنــد کــه چــرا چشــمه جوشــان 
خیال ها ی شــان تمام نمی شــود و همین طور ادامه دارد. 
البتــه یــک حالــت دیگــر هــم وجــود دارد. آن هــم این که 
مســئوالن ســایر کشــورها کلــی حــرف دیگــر هــم زدند و 
اتفاقــاً آنهــا بســیار مهم تــر از تعجب و تشــکر بودند، اما 
خانــم نماینــده بــه ادامــه صحبت هــای مقامــات گــوش 
نکــرده و تصمیــم گرفتــه تــا همیــن جــا، یعنــی قســمت 
تعجــب و تنکیــو را بردارد و خوشــحال به ایــران برگردد. 
در واقع بزرگ ترین دستاورد خانم نماینده در همین دو 

قسمت خاصه شده بود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس سازمان غذا و دارو در ابالغیه ای 
خطاب به شرکت های پخش دارو اعالم کرد 
کــه فــروش ســبدی، نقــدی و توقــف فــروش 
داروهــا از ســوی شــرکت های پخــش ممنوع 
اســت و هرگونه تخلف درباره این موارد، از 

طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.
اباغیــه  براســاس  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تمامــی  بــه  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
بــا  دارو  فــروش  دارو؛  پخــش  شــرکت های 
از  متعــارف  غیــر  روش هــای  از  اســتفاده 
قبیــل ایجاد ســبد دارویــی )فــروش داروهای 

ســایر  خریــد  قبــال  در  خــاص  و  ســهمیه ای 
داروهــا( و بــا روش هایــی کــه منجر بــه ایجاد 
هــر نــوع تبعیض بیــن داروخانه هــا در زمینه 
دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود، ممنوع 

است.
در متــن ایــن اباغیــه آمــده اســت:» بــا 
توجــه به گزارشــات دریافتــی از معاونت های 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  های  دارو  و  غــذا 
نظارتــی  نهادهــای  برخــی  و  کشــور  سراســر 
مبنــی بــر سبدفروشــی، نقدفروشــی و توقف 
شــرکت های  برخــی  ســوی  از  دارو  فــروش 

پخش، به اطاع می رســاند مســتند به ماده 
۲۹ قانــون تعزیرات حکومتی امور بهداشــتی 
و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آیین نامه تاســیس 
و فعالیــت شــرکت  های پخــش فرآورده  هــای 
ســامت محــور کــه اشــعار مــی دارد »فروش 
دارو بــا اســتفاده از روش هــای غیــر متعــارف 
از قبیل ایجاد سبد دارویی )فروش داروهای 
ســایر  خریــد  قبــال  در  خــاص  و  ســهمیه ای 
داروهــا( و یــا روش هایــی کــه منجر بــه ایجاد 
هــر نــوع تبعیض بیــن داروخانه هــا در زمینه 
دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود، ممنوع 

اســت« و عطــف بــه بند ۶ مــاده ۹ آیین نامه 
مذکور از آنجا که توقف فروش و عدم توزیع 
موجودی داروها به عنوان کاالی اســتراتژیک 
و مایحتــاج عمومــی علیرغم وجــود مجوزهای 
الزم تخلف محســوب شــده و موجب اختال 
در زنجیــره تامیــن دارو می گــردد، بــه اطــاع 
می رســاند در صــورت مشــاهده و یــا دریافت 
تخلــف  هرگونــه  بــر  مبنــی  مســتند  گــزارش 
دربــاره مــوارد فــوق، مراتــب از طریــق مراجــع 
قضایــی پیگیــری و اقدام قانونــی الزم صورت 

خواهد گرفت.«

وزیــر آمــوزش و پــرورش از ســاز و کار 
جدیــد اســتخدامی در آمــوزش وپــرورش از 

طریق دانشگاه فرهنگیان خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، یوســف نــوری، وزیــر 
فرهنگیــان  بــا  دیــدار  در  پــرورش  و  آمــوزش 
استان یزد اقدامات بنیادین در حوزه آموزش 
و پرورش کشــور را مرتبط با اصاح ســاختاری 
دانشــگاه فرهنگیــان خوانــد و تصریــح کــرد: 
کلیــه ورودی هــا بــه  آمــوزش و پــرورش طبــق 
طریــق  از  بایــد  قانونــی  تکلیــف  و  دســتور 

دانشگاه فرهنگیان باشد.
تغییــر  دربــاره  وپــرورش  آمــوزش  وزیــر 
نحــوه  گزینش نیز عنوان کرد: گزینش از این 
به  بعد از ۳ تا ۶ ماه به طول خواهد انجامید 
و بــه صــورت نیمــه متمرکز انجام خواهد شــد 

و در پایــان تحصیــل نیز بایــد صاحیت جامع 
معلمــی و برخــورداری از ۱۲ مهــارت از شــش 

ساحت تربیتی را کسب کرده باشند.
واگــذاری دوره هــای  از  نــوری همچنیــن 
ضمن خدمت معلمان به دانشــگاه فرهنگیان 
خبر داد و گفت: این مهم، رســالت دانشــگاه 

به عنوان یک نهاد علمی است.
وی با اشــاره به اقدامات و اصاحات در 
حــال انجــام در نظــام تعلیــم و تربیــت گفت: 
بــا  مطابــق  و  اجراســت  حــال  در  رتبه بنــدی 
قانــون تکمیــل خواهــد شــد. هرچند بــا تاخیر 
ایجــاد شــده، امــا مصوبــه دولــت، مجلــس و 
شــورای نگهبــان را در راســتای ارتقای کیفیت 
نظــام تعلیــم و تربیت، ایجــاد رقابت و ارتقای 
نظــام  اصــاح  نیــز  و  معلمــان  شایســتگی 

پرداخت با جدیت دنبال می کنیم.
نوری به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
انگیزه بخشــی بــه معلمان نیز اشــاره و عنوان 
کــرد: یکــی از ایــن مــوارد برگــزاری مســابقات 
فرهنگــی ورزشــی معلمــان بــود کــه پــس از 
ســال ها تعطیلــی مجــدداً از ســر گرفته شــد و 
۱۴۰ هــزار معلــم بــا بهتریــن  کیفیــت در ایــن 
رقابت  هــا شــرکت کردند که ســه هــزار نفر به 

مرحله کشوری راه یافتند.
وی بــا بیــان ایــن کــه آمــوزش و پــرورش 
غــرب  از  الگوبــرداری  بــا  متمــادی  ســال های 
گفــت:  بــود،  مشــغول  تربیــت  و  تعلیــم  بــه 
خوشــبختانه با تاش های مداوم، سند تحول 
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش تدویــن شــد و در 

حال اجراست.

بــا اشــاره بــه  وزیــر آمــوزش و پــرورش 
تعطیلی دو ساله مدارس کشورمان در جریان 
کرونــا گفــت: در حالی که دیگر کشــورها تنها 
ســه مــاه تعطیلی مــدارس در کرونا داشــتند، 
مــا دانش آموزانمــان را بــدون دفــاع در فضای 
مجــازی بــه حــال خــود رهــا کردیم، بــه همین 
بازگشــایی  دســتور  اقــدام  اولیــن  در  دلیــل 

مدارس را دادیم.
نــوری بیــان کــرد: امــروز دشــمن شــاهد 
از  بســیاری  در  کشــورمان  بــاالی  پیشــرفت 
حوزه  های علمی اســت، بر این اســاس تاش 
دارد بــه هــر بهانــه ای تعطیلــی آمــوزش را در 
کشــورمان رقــم بزنــد که با همــت و مجاهدت 
همــه شــما همکاران گرامی ایــن نیرنگ خنثی 

شده است.

تأمین اجتماعــی  ســازمان  درمــان  معــاون 
ایــن  مؤثــر  و  کامــل  همراهــی  بــر  تأکیــد  بــا 
ســازمان در اجــرای طــرح دارویــار، اعــالم کــرد: 
مطالبــات داروخانه هــای طــرف قرارداد ســازمان 
تأمین اجتماعــی تــا پایــان شــهریور به طــور کامل 
تســویه و مابه التفاوت مطالبــات داروخانه ها در 

طرح دارویار تا پایان آبان، پرداخت شد.
ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
تأمین اجتماعــی، مهــدی اســامی، معاون درمان 

مطالبــات  پرداخــت  مــورد  در  ســازمان  ایــن 
ســازمان  ایــن  قــرارداد  طــرف  داروخانه هــای 
گفــت: پــس از اجــرای طــرح دارویــار و برمبنــای 
یــک تفاهم نامــه بیــن ســازمان های درگیر اجرای 
ایــن طــرح، مقــرر شــده مابه التفــاوت قیمت ارز 
در مــورد داروهــای مشــمول این طرح، از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه تأمیــن و در اختیــار 
ســازمان های  طریــق  از  و  گرفتــه  قــرار  بیمه هــا 
بــه  شــود.  پرداخــت  داروخانه هــا  بــه  بیمه گــر 

ایــن ترتیــب مطالبــات داروخانه هــا از ســازمان 
تأمین اجتماعی در واقع دو بخش دارد، بخشــی 
مربوط به مطالبات عادی داروخانه ها و بخشــی 
در  دارو  قیمــت  مابه التفــاوت  بــه  مربــوط  نیــز 

اجرای طرح دارویار.
مطالبــات  کلیــه  افــزود:  اســامی 
طــرف  مســتقل  و  ســرپایی  داروخانه هــای 
پایــان  تــا  تأمین اجتماعــی  ســازمان  قــرارداد 
شــهریور تســویه شــده و در چنــد روز اخیــر نیــز 

مابه التفــاوت مطالبــات مربــوط بــه اجــرای طرح 
دارویــار تــا پایــان آبان به شــکل کامل تســویه و 

پرداخت شده است.
پرداخــت  بــرای  براینکــه  تأکیــد  بــا  وی 
وضعیــت  بهبــود  و  مطالبــات  کامــل  و  به موقــع 
بندهــای  تمــام  بایــد  داروخانه هــا،  نقدینگــی 
تفاهم نامــه به صــورت کامــل اجــرا شــود، گفــت: 
ســازمان  در  کــه  نقدینگــی  مشــکات  وجــود  بــا 
تأمین اجتماعــی وجــود دارد، این ســازمان خود را 

متعهــد بــه همکاری کامل و مؤثــر با طرح دارویار 
می دانــد و امیدواریــم با تأمیــن و پرداخت بموقع 
تعهــدات ســازمان برنامــه و بودجــه، این طرح که 
از طرح هــای مهــم دولــت ســیزدهم بــرای صیانت 
از مردم در بخش ســامت اســت و مجری اصلی 
آن نیز ســازمان غذا و دارو اســت و ســازمان های 
بیمه گــر در آن نقــش انتقال دهنده مبالغ مربوط 
به مابه التفاوت نرخ ارز به داروخانه ها را برعهده 

دارند، با موفقیت کامل اجرا شود.

به گفته یوســفی، عضو کمیســیون عمران، به 
طــور قطع بخشــی از تاخیــری که به وجود آمده به 
دلیل این است که دولت قبل اعتقادی به ساخت 
مســکن نداشــت و ایــن دولــت هــم در عیــن حــال 
کــه شــخص رئیــس جمهــوری پرتالش ظاهر شــده 
امــا شــاهد بودیــم کــه سیســتم پولی-مالی کشــور 
همــراه نبــودن دو ایــن بحــث غلــط آقــای آخوندی، 
وزیر اسبق وزیر راه و شهرسازی تسهیالت مسکن 
تورم زا اســت در این بخش هایی از این دولت هم 

دیده می شود.
مجتبــی یوســفی در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
معرفــی وزیــر جدیــد راه و شهرســازی و سرنوشــت 
پــروژه نهضــت ملــی مســکن و ســاخت ۴ میلیــون 
مســکن در ۴ ســال اظهار کرد: تنها دو راهکار برای 
حل مشــکل مســکن در کشــورمان وجود دارد، یک 
موضــوع روش هــای کوتاه مــدت و دیگــری اقدامات 
بلندمدت برای حل مشــکل مشــکل است. اقدامات 
بلندمدت متوجه ســاخت و ســاز می شــود که منجر 
بــه تعــادل ســازی عرضــه و تقاضا در بین نیــاز بازار 
خواهــد شــد و بــا ســاخت مســکن و اجــرای قانــون 
جهــش تولیــد مســکن )نهضــت ملــی مســکن(  و 
مســکن حمایتــی می تــوان فاصلــه عرضــه و تقاضــا 
را بــرای اقشــار حمایــت کاهــش داد. همچنیــن در 
اقدامات بلند مدت حمایت از ســاخت و ســاز، ارائه 
تســهیات و زمیــن ارزان قیمــت و کاهــش هزینــه 

ساخت وساز در نظر گرفته شده  است.

وی با تاکید بر اینکه انباشــت نیاز تعادل بازار 
را بــر هــم می زند، ادامــه داد: طبق آمار سرشــماری 
ایــران  در  خانــوار  میلیــون   ۶.5 حــدود   ۹5 ســال 
مســتاجر هســتند و براســاس همیــن گــزارش وزیــر 
وقت طرح جامع را در ســال ۹5 اباغ کرد که طبق 
آن ســاالنه یــک میلیــون واحــد باید احداث می شــد 
و اساســا ایــن انباشــت تقاضــا بــه دلیل عــدم اقدام 
دولــت قبــل در بخــش مســکن اســت و وزیــر وقــت 
هیــچ اعتقــادی به ســاخت مســکن نداشــت و عما 
بــازار مســکن تنظیــم نشــد، از این رو بایــد به بحث 
ســاخت و عرضه توجه شــود تا انباشــت نیاز ایجاد 

نشود.
عضو کمیســیون عمران مجلس افزود: پس از 
اباغ قانون مجلس – جهش تولید مســکن- که به 
ابعــاد مختلف مســکن پرداخته اســت، اجرای آن را 
در دســتور کار قــرار داد و از دیگــر وجه هــای قانــون 
جهش تولید مســکن اقدامــات کوتاه مدت از جمله 
مالیات بر خانه های خالی برای حل مشکل مسکن 
در کشــور اســت. در اقدامــات کوتــاه مــدت، اجــرای 
قوانینــی کــه بتوانــد بــازار مســکن را از ســوداگری 
خارج و مســکن را از یک کاالی ســرمایه ای به کاالی 
مصرفی تبدیل کند، در نظر گرفته شده  است و اگر 
ایــن ابزارهــا و قوانیــن کوتاه مــدت  به اجرا نرســند، 
افزایــش عرضــه بــه تنهایــی نمی توانــد مشــکلی را 
در ســال هایی  بودیــم   آن  ســازد. شــاهد  برطــرف 
ســاخت و ســاز انجــام می شــد امــا ایــن واحدهــا به 

مســکن خالــی تبدیــل شــدند و ســوداگری افزایــش 
یافت.

آقــای  یوســفی گفــت: شــاهد آن بودیــم کــه 
رییســی در یک ســال گذشــته در ۶ جلســه شــورای 
باالتریــن  در  شــورا  ایــن  و  کــرده  شــرکت  مســکن 
ســطح تشــکیل شــده امــا در ۸ ســاله دولــت قبــل 
ایــن جلســات بــا حضــور رئیــس جمهــوری شــاید دو 
جلســه هــم تشــکیل نشــد و ایــن نشــان می دهــد 
اهتمــام دولــت بــرای اجرای این قانون جدی اســت. 
امــا در مــواردی ماننــد اجرای ســامانه ملــی اماک و 
اسکان کشور هم دولت قبل اعتقادی به اجرای آن 
نداشــت و در ایــن دولت هم ایــن اقدامات به نحوه 

مطلوب انجام نشدند.
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر عمــا ماننــد 
نابینایی هســتیم که در حوزه مســکن تصمیم گیری 
می کنیــم از ایــن جهت که نمی دانیم در چه بخشــی 
چه نیازی وجود دارد و در برش استان، شهرستان، 

منطقه ای نوع نیاز مصرف کننده چه چیزی است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس با اشــاره به 
عقــب ماندگــی اجــرای پــروژه نهضــت ملــی مســکن 
اظهــار کــرد: بــه طــور قطــع بخشــی از تاخیــری کــه 
بــه وجــود آمــده بــه دلیل این اســت کــه دولت قبل 
اعتقــادی به ســاخت مســکن نداشــت و ایــن دولت 
هــم در عیــن حــال کــه شــخص رئیــس جمهــوری 
پرتــاش ظاهر شــده اما شــاهد بودیم که سیســتم 
پولی-مالــی کشــور همراه نبــودن دو این بحث غلط 

آقــای آخونــدی، وزیــر اســبق وزیــر راه و شهرســازی 
تســهیات مســکن تورم زا اســت در این بخش هایی 

از این دولت هم دیده می شود.
یوســفی تاکیــد کرد: مــا می گوییم تفکــر امثال 
آقــای آخونــدی را قبــول نداریــم امــا از ســوی دیگــر 
سیســتم پولی-مالی کشــور به همــان عمل می کند. 
بخــش  تســهیات  کــرد  مطــرح  کــه  کســی  اولیــن 
مســکن تــورم زا اســت آقــای آخوندی بود امــا درباره 
آن توضیحــی نــداد امــا بایــد دیــد واقعــا تســهیات 
بخــش مســکن می توانــد تورم زا باشــد؟ اگــر تورم زا 
است که مسکن به عنوان پیشران که بیش از صد 
رشته کاری و ۱7۰ شغل مرتبط است و آیا باید نیاز 
مردم به مسکن نادیده گرفته شود؟ در این شرایط 
شــاهد هســتیم کــه در شــهرهای بــزرگ حــدود 55 
تــا ۶۰ درصــد از هزینــه ســبد خانــوار صرف مســکن 
می شود و این عدد در تهران باالی ۶۰ درصد است. 
در این شــرایط باید چه برنامه ای برای مردم داشــته 
باشــیم؟ مگــر طبــق قانــون نبایــد از خانــه دار شــدن 
مــردم حمایــت کنیــم؟ اساســا چــه فکری بایــد برای 
مشــاغل مرتبــط بــه صنعــت ســاختمان کــرد؟ مگــر 
رونق این مشاغل و صنایع منجر به رشد اقتصادی 

نخواهد شد؟
باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
همانطور که رکود بد اســت رکود تورمی از آن بدتر 
است. رکود تورمی اگر در یک بنگاه اقتصادی اتفاق 
بیفتــد، باعــث ورشکســتگی آن بنگاه می شــود. اگر 

امــروز از بخــش مســکن حمایــت کنیــم بــه افزایش 
مشــکات تولید کننــدگان، بــازار مســکن، مشــاغل 

مربوط و ... دامن زده ایم.
ایــن عضو کمیســیون عمران بــا بیان اینکه هر 
چنــد کــه تاکیــد رییس جمهور در حمایــت و تقویت 
بخــش مســکن اســت امــا در این دولت هم شــاهد 
پیشــرفتی نبودیــم، گفت: باید ایــن نکته را بپذیریم 
که وقتی در دولت نهم و دهم به بخش مسکن 5۰ 
هــزار میلیــارد تومان تزریق کردیم حوزه مســکن به 

لنگر رشد تورم تبدیل شد.
یوســفی بــا اشــاره بــه انتخاب فــرد جدید برای 
وزارت راه و شهرســازی افــزود: بایــد توجــه داشــته 
باشــیم دولت آقای رئیســی اقداماتی را شروع کرده 
برخــی از آنهــا مانند دیپلماســی منطقه ای به نتیجه 
رسیده است. یادمان نرفته که دولت روحانی اعام 
کــرد تــا بــه پالرمو و اف ای تی اف نپیوندیم و برجام 
۱ و ۲ را نپذیریم امکان واردات واکســن نیســت اما 
دولت سیزدهم بدون پذیرش آنها موفق به واردات 
۱5۰ میلیــون دز واکســن شــد و زندگــی مــردم بــه 

شرایط عادی برگشت.
وی افزود: از ســوی دیگر باید پذیرفت افرادی 
که در دولت سیزدهم معرفی شدند مانند برخی از 
وزرا و اســتاندارها متاســفانه بــه هــر دلیلی توانایی 
آن پســت و مقام را نداشــتند. حال اینکه یا تجربه 
اجــرای مســئولیت را نداشــتند یــا اینکــه متخصــص 
اجرای این مســئولیت نبودند و باید از این موضوع 

درس بگیریــم کــه اگر برای حوزه ای از افراد باتجربه 
تغییــر  بــه  مجبــور  نشــود  اســتفاده  متخصــص  و 
خواهیــم بــود و ایــن تغییرات به دلیــل عدم توانایی 
اجرای مســئولیت های وعده شــده آقای رییسی بود 
و امروز شاهد تغییرات و تحقق این وعده هستیم.
وی گفت: اینکه دولت ســیزدهم توفیقاتی در 
بخشی از امور داشته به این معنا نیست که مردم 
هیچ مشکلی ندارند و مشکات معیشتی مردم هم 

زیاد است اما آهنگ تغییر خوب بوده  است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ادامــه داد: 
اگــر از افرادی اســتفاده شــود که تخصــص و تجربه 
مربوط به آن وزارتخانه ندارد و مطرح کنند که اداره 
وزارتخانــه بــه مدیریــت علمــی نیــاز دارد، نمی تــوان 
را  اهــداف  تحقــق  و  مســئولیت ها  اجــرای  انتظــار 
داشت. در بخش هایی مانند وزارت راه و شهرسازی 
نمی  تــوان آزمــون و خطا را انجــام داد در این بخش 
موضوع قانون و تجربه مطرح اســت اما متاســفانه 
می بینیم که عده ای بیشتر تاش می کنند برای حل 

مشکات از نظرات شاذ افراد استفاده کنند.
یوسفی گفت: در حل مشکل مسکن و اجرای 
قانون جهش تولید مســکن تجربه و تخصص فردی 
که به عنوان وزیر راه و شهرسازی  معرفی می شود 
بســیار مهم اســت و نباید افرادی معرفی شــوند که 
بــه دنبــال تجربــه جدیــد هســتند اما از ســوی دیگر 
سیستم پولی و بانکی باید برای اجرای این قانون و 

ساخت مسکن همراهی کنند.

۳۵۱ شهر کشور در وضعیت 
آبی کرونا

بنابــر اعــالم وزارت بهداشــت و بر اســاس آخرین 
به روزرســانی ها در نقشه رنگ بندی کرونایی شهرهای 
کشــور، تعــداد شــهرهای در وضعیــت قرمــز همچنــان 
نیــز  آبــی  آمــار شــهرهای در وضعیــت  صفــر اســت و 

افزایش یافت.
بــه  آخریــن  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
روزرســانی  ها، تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز همانند 
تعــداد  و  اســت  صفــر  همچنــان  گذشــته  هفته هــای 
شــهرهای با وضعیت نارنجی نیز در عدد ۳ شــهر ثابت 
مانــده اســت. همچنین تعداد شــهرهای با وضعیت زرد 

از ۱۱۴ به ۹۴ شهر کاهش یافت.
خوشبختانه تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز از 

۳۳۱ به ۳5۱ شهر افزایش یافت.

یوسفی، عضو کمیسیون عمران: هزینه مسکن در سبد خانوارهای تهرانی به باالی ۶۰ درصد رسید

راه اندازی ۸۰ مرکز ویژه 
اختالالت یادگیری

رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــا 
بیان اینکه در راستای توسعه عدالت تربیتی، ۸۰ مرکز 
ویــژه یادگیــری را در همیــن چندمــاه اخیــر راه اندازی و 
بــه اســتان ها ابــالغ کردیــم کــه تمــام مناطــق آموزشــی 
کشــور کــه فاقــد ایــن مرکــز هســتند بایــد حداقــل یــک 
مرکــز تخصصــی دایر کننــد، عنوان کرد ایــن مراکز باید 
هــم خدمــات ارائــه دهنــد و هم کار ســنجش ســالمت 

نوآموزان را پیگیری کنند.
حمیــد طریفــی حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
ویــژه  آموزشــیِ  فضاهــای  ساخت وســاز  رونــد  دربــاره 
دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه در نقاط مختلف کشــور 
پیــش  چنــدی  کــرد:  اظهــار  این بــاره  در  و  داد  توضیــح 
مشــکاتی در ســاخت مدارس اوتیســم داشــتیم؛ برخی 
اســتان ها مدرسه اوتیســم دارند، اما فضای استانداردی 
که از ابتدای امر ویژه اوتیســمی ها ســاخته شــده باشــد 
نداشــتیم کــه در حــال پیگیری هــای الزم بــرای بهســازی 

فضا هستیم.
وی افــزود: هفــت اســتان هــم مدرســه اوتیســم 
و  تامیــن  بــرای ســاخت مدرســه  زمیــن  کــه  نداشــتند 
مدرســه  هنــوز  اســت.  شــده  شــروع  کار  از  بخشــی 
تخصصی برای دانش آموزان اوتیســم در این استان ها 
نداریــم و دانش آموزان ما در مدارس عادی اســتثنایی 
مــدارس معمولــی تحصیــل  یــا کاس هــای ضمیمــه  و 

می کنند.
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــا اقبــال خــوب خیریــن در ســال های 
اخیر، بســیاری از مشکات مربوط به فضاهای آموزشی 
اســتثنایی مرتفع شده است گفت: اما ارتقای کیفیت و 
اســتاندارد فضاهای مذکور بســیار مهم است. تجهیزات 

نیز باید به روزرسانی شوند.
طریفــی ادامــه داد: از هفتــه دولــت بــه ایــن ســو، 
بالــغ بــر ۱۱ مدرســه و مرکــز اســتثنایی هماننــد مراکــز 
ویــژه یادگیری راه اندازی شــده اند. همچنین در راســتای 
توســعه عدالــت تربیتــی، ۸۰ مرکــز ویــژه یادگیــری را در 
همیــن چندمــاه اخیــر راه انــدازی و بــه اســتان ها ابــاغ 
کردیم که تمام مناطق آموزشی کشور که فاقد این مرکز 
هستند باید حداقل یک مرکز تخصصی دایر کنند تا هم 
بتوانند خدمات ارائه دهند و هم کار ســنجش ســامت 
نوآمــوزان را پیگیــری کننــد و امــور درمانــی مداخله ای را 

انجام دهند.
وی اضافــه کــرد: گروه هــای جدیــدی چــون کودکان 
دارای نقص توجه هم به جامعه هدف سازمان آموزش 
و پــرورش اســتثنایی افــزوده شــده اند کــه مراکــز ویــژه 
اختــاالت یادگیــری بایــد بــه آنهــا خدمــت ارائــه کننــد. 
در مجموع فضاهــای جدیــدی کلنگ زنــی شــده یــا بــرای 
ســاخت آنها برنامه ریزی شــده اســت و به طور کلی کار 

با یک روند روتین و قابل قبولی پیش می رود.

خبـــــــــــــــــر

تسویه مطالبات داروخانه ها در طرح دارویار تا پایان آبان

وزیر آموزش وپرورش: گزینش معلمان ۳ تا ۶ ماهه 
خواهد شد

فروش سبدی و نقدی داروها ممنوع شد
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