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 همتي: کنترل نرخ فني در صنعت بيمه
ریی��س کل بیم��ه مرک��زي با تاکید ب��ر رعایت نرخ فني در 
رش��ته هایي مانند درمان و ش��خص ثالث گفت: س��هم 5 
درصدي براي بیمه هاي مسئولیت پایین است. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از )ایبِنا( دومین همایش توسعه توان 
حرفه اي صنعت بیمه با رویکرد توسعه بیمه هاي مسئولیت 
ب��ا حض��ور عبدالناصر همتي؛ رئی��س کل بیمه مرکزي در 

دانش��گاه فردوس��ي مش��هد آغاز به کار کرد. رییس کل بیمه مرکزي با بیان اینکه س��هم 5 
درصدي براي بیمه هاي مسئولیت کم است افزود: باید براي افزایش سهم این رشته که 
نقش مهمي در زندگي مردم دارد، برنامه ریزي کنیم. همتي ادامه داد: راه توسعه بیمه هاي 
مس��ئولیت، کنترل و رعایت نرخ فني در رش��ته هایي مثل ش��خص ثالث و درمان اس��ت تا 

نقدینگي شرکت هاي بیمه با مشکل مواجه نشود

بيمه سرمد با هنرمندان کشورمان همراه شد
  جش��نواره نواي خرم با اجراي ش��رکت کنندگان در س��الن 
تاالر وحدت، به مرحله رقابتي وارد شد.  در سومین دوره این 
جشنواره موسیقي که با حمایت بیمه سرمد برگزار مي شود، 
شرکت کنندگان از سراسر کشور، پس از ارسال آثار خود به 
دبیرخانه جشنواره و کسب تایید داوران، به مرحله رقابتي راه 
پیدا کردند تا در روزهاي 15 تا 17 دیماه، با اجراي قطعاتي در 

حضور تماشاگران، به رقابت با یکدیگر مي پردازند.  بیمه سرمد که با هدف حمایت از موسیقي 
اصیل ایراني و هنرمندان کشورمان و همچنین فرهنگ سازي در زمینه بیمه هاي عمر و 
سرمایه گذاري از این جشنواره پشتیباني مي کند، در روزهاي برگزاري نیز با حضور فعال در 
تاالر وحدت، پاسخگوي حاضران در این تاالر خواهد بود.  اختتامیه سومین دوره جشنواره و 
جایزه نواي خرم، که با هدف بزرگداشت استاد بزرگ موسیقي ”همایون خرم” و حمایت از 

موسیقي اصیل ایراني برگزار مي شود، روز جمعه از ساعت 18 تا 21 برگزار خواهد شد.

بيمه ملت در باالترين سطح توانگري مالي
شرکت بیمه »ملت« براي چهارمین سال متوالي در سطح 
یک توانگري مالي با نسبت بیش از 200 درصد قرار گرفت. 
به گزارش روزنامه تجات به نقل از روابط عمومي بیمه ملت، 
طبق ارزیابي صورت هاي مالي مصوب سال94 شرکت بیمه 

ملت توس��ط بیمه مرکزي جمهوري اس��المي ایران؛ این ش��رکت موفق به کسب سطح 1 
توانگري موسسات مالي بیمه با نسبت توانگري 232 درصد گردیده است . بر اساس این 
گزارش، بیمه »ملت« از ابتداي اجرائي شدن آئین نامه شماره 69 شوراي عالي بیمه تاکنون، 
با تکیه بر فناوري اطالعات، مدیریت صحیح ریسک و منابع، نیروي انساني متخصص، 
توجه به اصول مشتري مداري و نیز رعایت آئین نامه و مصوبات شوراي عالي بیمه موفق 
به حفظ س��طح یک توانگري مالي خود در صنعت بیمه ش��ده اس��ت. الزم بذکر اس��ت بنابر 
آئین نامه شماره 69 شورالي عالي بیمه توانگري مالي موسسات بیمه داراي 5 سطح است 

که سطح 1 باالترین سطح توانگري مالي بیمه گر به شمار مي آید.

بيمه آسيا ميزبان اولين نشست تخصصي انجمن خبرنگاران بيمه
اولین نشست تخصصي انجمن خبرنگاران بیمه با مدیران 
عام��ل صنعت بیمه کش��ور، با حض��ور دکتر کاردگر ، نایب 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آس��یا برگزار ش��د. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بیمه آسیا، 
اولین نشست تخصصي انجمن خبرنگاران بیمه با محوریت 
مصوبات اخیر مجلس درباره صنعت بیمه کش��ور در دفتر 

مدیریت عامل بیمه آسیا برگزار شد.

انتخاب اعضاي جديد هيات مديره انجمن حرفه اي صنعت بيمه
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده انجمن حرفه 
اي صنعت بیمه با موضوع اس��تماع گزارش هیات مدیره و 
انتخ��اب اعض��اي اصلي و علي البدل هیات مدیره در محل 
شرکت بیمه اتکایي ایرانیان با حضور اعضاي انجمن برگزار 
ش��د.  ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقاي معصوم 
ضمی��ري ب��ه عنوان رئیس مجم��ع و نظارت خانم ها طیبه 

رجایي و ناهید عباس��ي و به دبیري آقاي علي صالحي نژاد تش��کیل ش��د. مجمع پس از 
اس��تماع گزارش هیات مدیره توس��ط دکتر مسعود حجاریان، مدیر عامل انجمن، اعضاي 
جدید هیات مدیره انجمن را انتخاب کردند. بر اس��اس این گزارش، آقایان س��ید محمد 
مهدي علوي، حجت پوستین چي، سید محمد آسوده، نصراله طهماسبي آشتیاني و دکتر 
مسعود حجاریان کاشاني بعنوان اعضاي اصلي و آقاي علي ضیایي اردکاني بعنوان عضو 

علي البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

اخبار بيمه
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آرايشگران زنانه کار پزشکي مي کنند
رییس اتاق اصناف شهرس��تان فردیس با بیان اینکه برخي از آرایش��گران 
زنانه این شهرستان در امور پزشکي مانند بوتاکس، لیپوساکشن و… که از 
رسته هاي پزشکي است ، دخالت مي کنند، اظهار داشت: آرایشگران زنانه 
نبای��د خ��ارج ازچارچوب وظیفه خود عمل کنند. محمد مهرور افزود: یکي 
از مشکالت خاص آرایشگران زنانه در این شهرستان به کم اطالع بودن 
از قوانی��ن آرایش��گري بر مي گردد.به گزارش ایرن��ا، وي ادامه داد: با توجه 
به برخورد ها و طرح هایي که مصوب مي ش��ود قرار اس��ت با آرایش��گران 
متخلف برخورد شود که هدف از برگزاري این همایش اطالع رساني است.

مهرورافزود: در شهرستان فردیس 700 آرایشگاه فاقد مجوز وجود دارد که 
حداقل جریمه براي آرایشگران متخلف و فاقد مجوز 250 میلیون ریال در نظر 
گرفته شده است.وي با اشاره به آرایشگران زنانه که در خانه فعالیت مي کنند، 
افزود: متاسفانه براي آرایشگراني که در خانه فعالیت مي کنند قانوني تعریف 
نشده است که طبق قانون باید در مکان تجاري کار کنند.رئیس اتاق اصناف 
شهرستان فردیس گفت: هرگونه تبلیغات مانند بروشور،تراکت و… براي 

آرایشگران زنانه فاقد مجوز غیرقانوني است و با آنها برخورد مي شود.

افزايش خودسرانه قيمت شير تخلف است
در حالیکه صنایع لبني افزایش قیمت شیر را به علت افزایش قیمت پاکت هاي 
بسته بندي، بي نیاز از تایید ستاد تنظیم بازار دانسته اند و خودسرانه قیمت شیر 
را در بازار مصرف تغییر داده اند، مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزي و 
مواد غذایي سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که تغییر 
قیمت، فرآیند خاص خود را دارد و هیچکس از این فرآیند مستثني نیست 
و تخطي از این فرآیند، تخلف است. علیرضا رستمي در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که کسي نباید خارج از روند قانوني تعیین شده تغییر قیمت عمل 
کند، عنوان کرد: این روال طبیعي درخواست براي افزایش قیمت بوده و عدم 
طي این روال قانوني مصوب ستاد هدفمندي یارانه ها براي هیچکس قابل 
قبول نیست و در صورتي که مشاهد شود با واحد متخلف برخورد مي شود. 
وي با اشاره به تخلفات واحدهایي که پیش از این اقدام به افزایش خودسرانه 
قیمت شیر کرده بودند، اظهار کرد: با واحدهاي متخلف لبني که اقدام به 

تخلف درباره افزایش قیمت شیر کرده بودند برخورد شده است.

واردات روغن زيتون  »پوميس« )تفاله زيتون(
دبیر انجمن صنفي کارفرمایي تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور 
ای��ران از آغ��از طرح الصاق هولوگ��رام بر روي محصوالت تولیدي روغن 
زیت��ون و زیت��ون پرورده خبر داد.محمدرضا هاتفي مینایي به توزیع برخي 
روغن زیتون ه��اي ارزان خارج��ي در ب��ازار که با عبارت »پومیس« )تفاله 
زیتون(مشخص شده اند، گفت: روغن پومیس از تفاله زیتون و با استفاده 
از حالل هاي صنعتي به دست مي آید که مصرف این نوع روغن به دلیل 
س��رطان زایي آن در کش��ور ممنوع اس��ت و مصارف آن باید تنها در بخش 
صنعتي انجام شود.وي اضافه کرد: اما به دلیل ارزاني روغن پومیس برخي 
از مصرف کنندگان از روي ناآگاهي از این محصول اس��تفاده مي کنند به 
طوري که اگر روغن خام زیتون، لیتري چهار دالر باش��د این نوع روغن 
تفال��ه زیت��ون ح��دود یک دالر قیمت دارد که نش��ان از عدم س��المت آن 
براي مصارف خوراکي است.این فعال اقتصادي گفت: هولوگرام انجمن 
تولیدکنندگان روغن زیتون تنها بر روي تولیدات داخلي نصب مي شود و 
مصرف کنندگان اگر تمایل داشته باشند که از روغن هاي وارداتي استفاده 
کنند نیز باید توجه داش��ته باش��ند روي برچس��ب نصب شده توسط وزارت 
بهداشت کدي 16رقمي وجود دارد که براي تشخیص اصالت کاال باید کد 

مورد نظر را از طریق سامانه ttac.ir پیگیري کنند.

پيشخوان

اصناف و كشاورزی
همه چیز از آنجا ش��روع ش��د که وزارت بازرگاني 
بخش��نامه اي صادر کرد  تا صادرکنندگان س��یب 
در ازاي ص��ادرات ی��ک و نیم کیلو س��یب بتوانند 
یک کیلو موز با تخفیف 21 درصد سود بازرگاني 
وارد کنند. بالفاصله بعد از صدور این بخش��نامه، 
خالف��کاران صادرکننده با تباني افراد متخلف به 
فکر سوءاستفاده افتادند و نتیجه آن شد که مبادرت 
به صادرات صوري هزاران تن سیب از گمرکات 
خاص کردند تا بتوانند در مقابل آن موز را با تخفیف 
وارد کرده و سود کالني به جیب بزنند. بعدازاین 
بود که نهادهاي ناظر به طور ناگهاني متوجه شدند 
که صادرات سیب به میزان نجومي افزایش یافته 
اس��ت. از س��وي دیگر در ماههاي اخیر مقامهاي 
وزارت کش��اورزي و گمرک ایران گزارشهایي از 
افزایش چش��مگیر میزان صادرات سیب درختي 
به کش��ورهاي همس��ایه مانند عراق و افغانستان 
ارائه کرده بودند. اما افزایش صادرات قابل توجه 
سیب درختي با توجه به حجم ثابت مصرف و تولید 
س��یب، براي کارشناسان تا حدودي غیر منتظره 
ب��ود. به همین دلیل واحدهاي نظارتي و معاونت 
حقوق��ي گم��رک ایران به این ماجرا ورود کرده و 
گمرک متوجه شد که با وجود صادر نشدن سیب، 
پروانه هاي صادراتي براي صدها کامیون س��یب 
صادرش��ده اس��ت. نکته مهم این است که در بند 
یک بخشنامه تشویقي براي صادرات سیب آمده 
ک��ه "قب��ل از صدور مجوز تس��هیالت موز مبني 
ب��ر اعط��اي تخفیف 21 درصدي اصالت مجوز را 
بررس��ي کنید." حال س��ؤال اینجا است که وقتي 
مجوز صادرات سیب از گمرکاتي در شمال کشور 
صادرشده و واردات موز از گمرک جنوب صورت 
گرفته و معطلي باعث فساد موز مي شود، گمرک 
خروجي چگونه مي تواند به اصالت پروانه گمرکي 

که در مرز دیگري صادرشده رسیدگي کند؟
به هر حال گزارش هایي که از نبود رعایت ضوابط 

بخش��نامه کاه��ش تعرفه واردات م��وز در قبال 
صادرات س��یب درختي در برخي مبادي خروجي 
به گمرک رس��ید، موجب ش��د ت��ا گمرک ایران 
در بخش��نامه اي اعالم کند، گمرکات اجرایي تا 
زمان مشخص شدن نتیجه بررسیها در خصوص 
تخلف��ات احتمال��ي ص��ورت گرفت��ه ، از پذیرش 
اظهارنامه هاي صادراتي س��یب درختي در قبال 
واردات م��وز خ��ودداري کنند. البته با کمي درنگ 
متوجه مي ش��ویم که بخش��نامه گمرک حاکي از 
این است که صادرات سیب هاي بي کیفیت و عدم 
تحقق صادرات واقعي سیب از جمله تخطي ها از 

بخشنامه وزارت جهاد کشاورزي بوده است.
واکنش تند وزارت جهاد کشاورزي

ام��ا مع��اون باغباني وزارت جهاد کش��اورزي در 
خصوص اینکه صادرات س��یب در مقابل واردات 
موز چقدر در افزایش صادرات این محصول مؤثر 
ب��وده گفت: سیاس��ت ب��ازار در مقابل بازار خیلي 
خ��وب ج��واب داده، تا حدي که منجر به افزایش 
صادرات سیب شده است. محمدعلي طهماسبي 
در واکن��ش ب��ه تخلفات عرضه متقابل گفت: اگر 
اش��کالي در ای��ن طرح وجود دارد، باید مش��کل 
طرح برطرف ش��ود نه اینکه جلوي آن را بگیریم 

تا تولیدکننده و هموطن باغدار به خفت و خواري 
بیفتد. درصورتي که تخلفي نیز صورت گرفته باشد 

مسئولیت آن با گمرک است.
این اظهارات متقابل ادامه داشت تا آنکه فرمانده 
انتظامي هرم��زگان جزئیات ت��ازه اي از صادرات 
ص��وري س��یب را افش��ا ک��رد. به گفت��ه ملکي، 
اعض��اي بان��دي که به صورت ص��وري اقدام به 
صادرات میوه از گمرک شهید رجایي بندرعباس 
مي کردند، دس��تگیر شدند. این باند با سندسازي 
فرایند صادرات صوري کاال را طي کرده و بدون 
ص��ادرات واقع��ي کاال از مزایاي صادرات ازجمله 

جوای��ز صادرات��ي، ارز دولت��ي، کاهش عوارض 
واردات کاال، گرفتن تس��هیالت بانکي اس��تفاده 
مي کردن��د .وي ادام��ه داد: در آخرین مرحله این 
افراد سعي در صادرات صوري محموله پنج هزار 
تن سیب درختي درجه یک به کشور هندوستان را 
داشتند که ارزش این محموله بیش از 35 میلیارد 
تومان بود و متخلفان قصد استفاده از مزایاي این 
صادرات صوري براي واردات موز را داش��تند که 
ناکام ماندند .س��ردار ملکي به بازداش��ت 5 نفر از 
اعضاي این باند در نقاط مختلف کشور اشاره کرد 
و گف��ت: ای��ن افراد براي گذراندن مراحل قضائي 
به بندرعباس منتقل ش��ده اند و تحقیقات از این 
افراد ادامه دارد و ممکن است افراد دیگري دراین 
ارتباط دستگیر شوند .وي گفت:تاکنون فردي از 
نیروهاي دولتي در ارتباط با این پرونده دس��تگیر 

نشده است.
درای��ن رابط��ه تس��نیم اعالم کرد ک��ه تخلفات 
مذکور مربوط به بهمن ماه 1394 تا اردیبهش��ت 
1395 بوده و کش��ف تخلف��ات با همکاري ناظر 
گمرکات هرمزگان صورت گرفته و کماکان روند 
رسیدگي براي کشف پلهاي ارتباطي این پرونده 

در کشورهاي حاشیه خلیج فارس ادامه دارد.
جال��ب اینک��ه دو واحد نظارت��ي ماه ها قبل اصل 
ص��وري ب��ودن پروانه هاي صادرات��ي را تأیید و 
خواه��ان برخ��ورد با متخلفین بوده اند که گمرک 
ایران با دادن پاس��خ هاي در دس��ت اقدام اس��ت، 
جلوگی��ري از ای��ن تخلفات را ب��ه تعویق انداخته 

است. 
با توجه به گفته ها وناگفته هاي بس��یاري که باید 
منتظر باشیم تا در آینده به گوشمان برسد، باید از 
سلطان واردات موز نیز سوال شود که چه نقشي 
در این قضیه داش��ته و دولت تدبیر و امید نیز به 
س��رعت هر چه بیشتر دست هاي پشت پرده این 

فساد را علني و آشکار اعالم کند. 

شبکه "صادرات صوري سيب" منهدم شد 

در انتظار افشاي پشت پرده »سيب در مقابل موز«

رئیس اتحادیه فروش��ندگان اش��یاء قدیمي و صنایع دستي گفت: 
در صنعت صنایع دس��تي رکود بس��یار زیاد اس��ت و هنوز در زمینه 
فرهنگ  س��ازي و جاذبه توریس��تي که به صنایع دس��تي مربوط 
مي ش��ود کار زیادي نش��ده و نیاز اس��ت کس��به و جامعه را با این 
حوزه بیشتر آشنا کنیم. سید محمد عبداللهي در گفت وگو با ایسنا، 
 گفت: رکود اقتصادي موجود در بازار صنایع دستي بیشتر تبعات 
منفي اش را براي هنرمندان صنایع دس��تي داش��ته است. از سوي 
دیگر نیز آمارهاي بدس��ت آماده نش��ان مي دهد که بخش عمده 
توریس��ت هایي که به ایران مي آیند توریس��ت هایي نیس��تند که 
اجناس هنري گران بخرند، چراکه بیشترشان اشخاص بازنشسته 
و دانشجوها هستند؛ بنابراین این توریست ها از آن طبقه اي نیستند 
ک��ه در ای��ران هزینه چنداني کنند.  رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
اش��یاء قدیمي و صنایع دس��تي تصریح کرد: مهمترین مشکالت 
ما در زمینه صنایع دس��تي این اس��ت که کاالهاي س��اخته شده را 
استانداردس��ازي و برندسازي نکردیم و همچنین آثار هنري مان 
را آرشیوس��ازي نکردیم. متولیان صنایع دس��تي اگر مي خواهند از 
هنرمندان صنایع دستي حمایت کنند و بازار صنایع دستي رونق 

پیدا کند باید سلیقه شناسي صورت بگیرد. از سوي دیگر هم بازار 
مناسب براي فروش محصوالت ایجاد شود. وي اضافه کرد: برخي 
محصوالت که به کارهاي چوبي مي ش��ود از کش��ورهاي تایلند، 
پاکستان و هند وارد مي شود و مجسمه هاي چیني و محصوالت 
بلوري از چین وارد مي ش��ود. اما با توجه به افزایش قیمت دالر 
و تعرفه ه��اي گمرکي خوش��بختانه بازار جواب گ��وي ورود این 
کاالها نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمي و صنایع 
دس��تي همچنین عنوان کرد که باال رفتن نرخ دالر روي قیمت  
صنایع دستي داخلي تاثیر چنداني نداشته است. عبداللهي درباره 
محصوالت تقلبي در بازار اشیا قدیمي توضیح داد: برخي اجناسي 
که در بازار هس��تند کپي هس��تند که با اجناس تقلبي متفاوتند. 
به اجناس کپي اصطالحا "موالژ" گفته مي ش��ود که تعرفه ها و 
ویژگي ه��اي خ��اص خ��ود را دارد اما به غیر از جنس هاي کپي با 
عرضه محصوالت تقلبي براي حمایت از حقوق مصرف کننده و 
هم براي حیثیت فرهنگي و ملي به شدت برخورد مي شود و طي 
یک سال گذشته اجناس تقلبي در بازار منوچهري را ضبط و جمع 

آوري کردیم و در برخي موارد نیز حکم پلمب داده شده است. 

مدیر عامل اتحادیه ماهیان س��ردآبي گفت:س��ازمان شیالت به 
ج��اي حمای��ت از تولیدکنن��دگان اقدام به واردات تیالپیا در بازار 
کرده و این محصول س��هم عمده اي از بازار قزل آال را به خود 

اختصاص داده است.
آرش نبي زاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
افزای��ش تعرف��ه تاثیر چنداني در کاه��ش واردات تیال پیا ندارد، 
اظهار داش��ت: طي س��ال هاي اخیر، س��ازمان شیالت اقدامات 
مناسبي در راستاي فرهنگ سازي مصرف ماهي به عمل نیاورده 
که این امر در کنار افزایش ظرفیت تولید مش��کالتي در فروش 

ایجاد کرده است.
وي با اشاره به اینکه امکان رقابت با تولید کنندگان چیني وجود 
ندارد، افزود: در کش��ور ما به دالیل متعددي قیمت تمام ش��ده 
باالتر از قیمت جهاني است که در صورت باال رفتن قیمت قزل 
اال، مصرف کنندگان اقدام به خرید تیالپیا مي کنند که درنهایت 
این امر ناتواني در رقابت و حذف شدن تولید کنندگان از چرخه 

تولید را به همراه دارد.
مدی��ر عامل اتحادیه ماهیان س��ردآبي ب��ا بیان اینکه نرخ پایین 

ماهي تیالپیا افراد بسیاري را به سمت خود کشانده است، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادي و رکود حاکم بر بازار، افراد به 
س��بب تفاوت قیمت قزل آال با تیالپیا تمایل بیش��تري به خرید 

این محصول دارند.
نبي زاده با اشاره به اینکه ابزار تعرفه نمي تواند راه حل مناسبي 
ب��راي کاهش واردات تیال پیا باش��د، بی��ان کرد: افزایش تعرفه 
واردات تیال پیا موجب مي ش��ود که واردکنندگان به س��بب سود 
ب��االي حاص��ل از آن از راه ه��اي دیگر مانند مناطق آزاد و قاچاق 
اقدام به واردات نمایند از این رو تنها ممنوعیت عرضه محصول 
در فروشگاه ها راه حل اساسي در جهت حمایت از تولیدکنندگان 

داخل است.
وي با اشاره به دیگر مشکالت پیش روي تولیدکنندگان گفت: 
سازمان محیط زیست اجازه تولید این ماهي در مزارع پرورشي 
داخلي را نمي دهد که درنهایت این امر منجر به واردات و تولید 
قاچاق این محصول مي ش��ود که انتظار مي رود س��ازمان محیط 
زیست نسبت به این امر واقع بینانه تر عمل کند تا امکان رقابت 

با سایر رقبا وجود داشته باشد.

واردات تيالپيا تهديدي براي بازار فروش قزل آالي ايرانيصنايع دستي تقلبي عليه حيثيت ملي


