
رئيس كل بيمه مركزي: آموزش حرفه اي 
مديران صنعت بيمه در دستور كار

دكتر همتي در ديدار صميمي با روساي شعب شركت هاي 
بيم��ه اس��تان خراس��ان رضوي ب��ر آغاز به كار ش��وراي 
هماهنگي استانها در سراسر كشور تاكيد كرد. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از كل روابط عمومي و امور بين 
الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در دومين س��فر اس��تاني 
خود به خراس��ان رضوي در نشس��تي صميمي با روساي 
شعب و هيات مديره انجمن صنفي كارگزاران اين استان 
دي��دار ك��رد. بنا بر اين گزارش، رئيس كل بيمه مركزي از 
برگ��زاري دوره ه��اي آموزش��ي حرفه اي ب��راي مديران 
صنع��ت بيم��ه خبر داد و گفت: بخش عظيمي از كاركنان 
صنعت بيمه داراي مدرك كارشناسي و باالتر هستند و ما 
در صنعت بيمه مشكل عدم آگاهي از تئوري و اصول بيمه 
نداري��م بلك��ه مدي��ران ما نياز به دوره ه��اي كاربردي _
آموزش��ي دارن��د. وي افزود: به همين منظ��ور، برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي حرفه اي در دس��تور كار پژوهشكده 
قرار گرفته است تا بتوانيم از اين طريق مديران حرفه اي 
تربيت كنيم و به مديران استاني هم توصيه مي شود حتما 
در اين دوره ها شركت كنند. دكتر همتي با اشاره به اينكه 
نرخ بيمه مسئوليت نيازمند اصالح است، گفت: در همين 
راستا بيمه مركزي به زودي نرخ هاي ارشادي را باتوجه به 
ضريب خسارت ها محاسبه و اعالم مي كند. وي همچنين 
در خصوص افزايش ظرفيت هاي س��امانه سنهاب گفت: 
اين س��امانه قابليت هاي زيادي چون ارائه امار عملكرد به 
تفكيك زير شاخه هاي هر يك از رشته هاي بيمه اي دارد 
ك��ه در برنام��ه ريزي هاي بلند م��دت صنعت بيمه نقش 

مهمي دارد.

بازديد عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
از بيمه "ما"

عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي طي بازديد از شركت سهامي بيمه "ما" با 
مديرعام��ل، عض��و هيات مدي��ره و معاونين درخصوص 
مس��ائل مه��م صنعت بيم��ه به گفت و گ��و و تبادل نظر 
پرداخ��ت. ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بيم��ه "م��ا"، جناب آقاي دكت��ر احمد علي كيخا 
عضو كميس��يون كشاورزي مجلس ش��وراي اسالمي و 
نماينده محترم مردم شريف زابل، زهك، نيمروز، هيرمند 
و هامون در بازديد خود طي سخناني به اثرگذاري صنعت 
بيمه در حفاظت از محيط زيس��ت و ارائه بيمه نامه هاي 

مورد نياز اين بخش پرداخت.ايشان اظهار داشتند كه همه 
در برابر حفاظت از عناصر س��ازنده خلقت يعني آب، هوا، 
خاك و جانداران محيط زيس��ت مس��ئوليم و با اس��تفاده 
درس��ت از منابع طبيعي بايد آن را به نس��ل آينده س��الم 
تحوي��ل دهي��م. اين گزارش مي افزايد: جناب آقاي كيخا 
ضمن تقدير از فعاليت هاي بيمه "ما" در راستاي حمايت 
از روستاييان زيان ديده در استان هاي سراسر كشور ناشي 
از حمله پلنگ ايراني و پرداخت به موقع و سريع خسارت 
به آنها، خواس��تار اطالع رس��اني مناس��ب و بيش��تر اين 
موضوع به سراس��ر كش��ور توسط همه مطبوعات و جرايد 
ش��دند و بي��ان نمودند اين اقدام بيم��ه "ما" باعث افتخار 
اي��ران و اقدام��ي در راس��تاي اقتص��اد مقاومتي و توجه به 
ظرفيت هاي داخل كش��ور اس��ت و دستاوردي اثرگذار در 

فضاي بين المللي است.

تثبيت سهم چهار درصدي 
بيمه كوثر از پرتفوي بازار بيمه

ش��ركت بيمه كوثر در هش��ت ماهه س��ال جاري نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل با حق بيمه تولي��دي 4/7هزار 
ميلي��ارد ريال��ي و ن��رخ رش��د 1/50درص��دي با س��هم 
1/4درصدي از پرتفوي بازار در جايگاه پنجم شركت هاي 
بيم��ه خصوصي كش��ور قرار گرفت. به گ��زارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي و اعالم مدير برنامه ريزي 
توسعه و پايش عملكرد بيمه كوثر؛ در هشت ماه اول سال 
95 ش��ركت هاي بيمه ايران، آس��يا، دانا، البرز، پارس��يان، 
كوث��ر ) ه��ر ي��ك داراي س��هم باالتر از چه��ار درصد ( در 
مجم��وع بي��ش از 73 درص��د از حق بيمه توليدي صنعت 
بيم��ه را ب��ه خود اختص��اص داده ان��د. ابوالفضل آقادادي 
اف��زود: باتوجه ب��ه حق بيمه توليدي ش��ركت ها طي اين 
م��دت، ش��ركت بيمه كوث��ر در مي��ان 28 ش��ركت بيمه 
خصوص��ي كش��ور در رتبه پنجم ق��رار گرفت. وي گفت: 
حج��م حق بيمه ه��اي  توليدي بازار بيمه در هش��ت ماهه 
س��ال جاري با 4/20 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به حدود 179هزارميليارد ريال رسيد كه از 
اي��ن مق��دار س��هم حق بيم��ه توليدي بيمه كوث��ر حدود 
4/7هزارميليارد ريال بوده است. مدير برنامه ريزي توسعه 
و پاي��ش عملك��رد بيمه كوث��ر افزود: طي اي��ن مدت در 
صنعت س��هم رش��ته ش��خص ثالث و مازاد 3/37 درصد، 
س��هم بيمه درمان 7/27 درصد و س��هم بيمه هاي زندگي 
1/21 درص��د از كل حق بيمه ه��اي تولي��دي را تش��كيل 
داده اند كه در شركت بيمه كوثر، سهم رشته شخص  ثالث 
و مازاد 7/55درصد، سهم بيمه درمان 2/15درصد و سهم 
بيمه ه��اي زندگي 2/12درص��د از كل حق بيمه توليدي 
ب��وده اس��ت. ابوالفض��ل آقادادي با اش��اره به اينكه طبق 
گزارش يادشده، شركت  هاي بيمه در هشت ماه اول سال 
95، حدود 102هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران 
پرداخت كرده اند كه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
6/25درصد افزايش را نشان مي دهد، ياداورشد: طي اين 
مدت رشته شخص ثالث ومازاد 9/39درصد، بيمه درمان 
5/34درصد و بيمه هاي زندگي 3/7درصد از خسارت هاي 

ب��ازار بيم��ه را به خود اختصاص داده اند. وي اظهاركرد: در 
اين مدت ميزان خس��ارت پرداختي ش��ركت بيمه كوثر با 
4/37درصد رش��د نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به 
حدود 6/3هزار ميليارد ريال رسيد كه سهم رشته شخص 
ثالث و مازاد 5/46درصد، سهم بيمه درمان 4/23درصد و 
س��هم بيمه ه��اي زندگ��ي 6/11درص��د از كل پرداختي 
خس��ارت ها بوده اس��ت. مدير برنامه ريزي توسعه و پايش 
عملكرد بيمه كوثر بيان كرد: در هش��ت ماه اول س��ال 95، 
نس��بت خس��ارت بازار بيمه معادل 8/56درصد بوده كه 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 4/2واحد افزايش را 
نش��ان مي دهد و همچنين نس��بت خس��ارت 10 شركت 
ايران، دانا، البرز، سينا، نوين، ملت، ميهن، آسماري، آرمان 
و حافظ باالتر از نسبت خسارت بازار بوده است؛ اما نسبت 
خس��ارت ش��ركت بيمه كوثر با 8/48درصد به ميزان 8 

واحد از ميانگين صنعت پايين تر بوده است.

مظلومي: اجباري شدن استفاده 
از بيمه هاي مسئوليت مدني ضروريست

مديرعامل بيمه رازي گفت: اجباري ش��دن اس��تفاده از 
بيمه هاي مسئوليت مدني همانند بيمه هاي شخص ثالث 
ضروريس��ت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بيمه رازي، دكتر يونس مظلومي مديرعامل بيمه 
رازي در دومي��ن هماي��ش توس��عه توان حرفه اي صنعت 
بيم��ه ب��ا رويكرد بيمه هاي مس��ئوليت كه در دانش��گاه 
فردوسي مشهد برگزار شد گفت: در جامعه امروز كشورمان 
نياز به اجباري بودن بيمه هاي مس��ئوليت مدني احساس 
مي شود. وي تصريح كرد: هم اكنون سهم بيمه مسئوليت 
مدن��ي در پورتفوي ش��ركت هاي بيم��ه كمتر از 5 درصد 
اس��ت كه اين نش��ان از عدم توجه به اين رش��ته بيمه اي 
دارد. مظلومي ادامه داد: در سال 1348 كه استفاده از بيمه 
ش��خص ثالث در ايران اجباري ش��د در بريتانيا استفاده از 
بيمه مسئوليت مدني به صورت قانون درآمده و براي همه 
اجب��اري ش��د. مديرعامل بيمه رازي اف��زود: نياز به بيمه 
مس��ئوليت مدني در تمام حرفه ها و كارگاه ها احس��اس 
مي شود و تبعات اجتماعي اجباري بودن بيمه مسئوليت رو 
ب��ه مثب��ت اس��ت. دكتر مظلوم��ي در بخ��ش ديگري از 
س��خنانش خط��اب به فروش��ندگان بيم��ه تصريح كرد: 
بازارياب��ان و فروش��ندگان رش��ته هاي بيمه به خصوص 
بيمه هاي مس��ئوليت بايد به اين نكته توجه داش��ته باشند 
كه در زمان فروش بيمه هاي مس��ئوليت همه اجزاي آن 
توضيح داده ش��ود. وي ادامه داد: ش��ركتهاي بيمه به اندازه 
مسئوليت اشخاص بيمه مي كنند نه حوادث اتفاق افتاده 
در حالي كه اين تفكر حاكم اس��ت كه بيمه مس��ئوليت 
مدني, تمام حوادث ناشي از مسئوليت را پاسخگو خواهد 
بود و اين اش��تباه اس��ت.دكتر مظلومي تصريح كرد: بيمه 
مسئوليت مفروظ كامل تر از بيمه مسيوليت مدني است و 
اي��ن ن��وع بيمه نزديك به بيمه حادثه اس��ت كه عالوه بر 
مسئوليت اشخاص, حوادث ناشي از مسئوليت را نيز در بر 
مي گيرد و طبيعتا حق بيمه آن باالتر اس��ت. مدير عامل 
بيم��ه رازي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي��ش ب��ه 

مش��كالت موجود در صنعت بيمه اش��اره و تصريح كرد: 
خودزني ها و تصادف هاي صوري به قصد دريافت ديه از 
شركتهاي بيمه اي بسيار اتفاق مي افتد و متاسفانه در اين 

راه حمايت خاصي از صنعت بيمه نمي شود.

ايجاد منابع براي رشد اقتصادي
 با استفاده از بيمه عمر

ابراهيم كاردگر عضو انجمن حرفه يي صنعت بيمه گفت: 
بيم��ه عم��ر ظرفيت توس��عه صنعت بيم��ه و به دنبال آن 
ايجاد منابع براي رش��د و توس��عه اقتصادي كشور را دارد؛ 
زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي 
س��رمايه گ��ذاري در فعاليت هاي مول��د اقتصادي جمع 
آوري كند. به دنبال مصوبات اخير مجلس براي رسيدن 
به ضريب نفوذ 7 درصدي و رشد 50 درصدي بيمه عمر، 
انجمن خبرنگاران تخصصي صنعت بيمه با هدف تحليل 
ش��رايط و بررس��ي س��از و كارهاي مورد نياز رس��يدن به 
اهداف برنامه، در نشستي با ابراهيم كاردگر از كارشناسان 
خبره صنعت بيمه به بررسي موضوع و چگونگي رسيدن 
ب��ه رش��د مورد نظر در برنامه شش��م پرداخ��ت. ابراهيم 
كاردگر گفت: برنامه شش��م كه به تازگي تصويب ش��ده 
اس��ت، ماده اصلي آن 12 و 24 كه بيمه يي اس��ت صنعت 
بيم��ه را در مس��ير جديدي ق��رار خواهد داد. وي افزود: به 
نظ��ر مي رس��د قانونگ��ذار و مص��ره گ��ذار ب��ا توجه به 
ظرفيت هاي صنعت بيمه و شرايط اقتصادي كشور اقدام 
ب��ه تصوي��ب اين قان��ون كرده اند. كاردگ��ر تصريح كرد: 
انتظ��ار م��ي رود در پاي��ان برنامه شش��م مهم بيمه هاي 
زندگ��ي از ف��روش كل بيمه نامه ها با رش��د 50 درصدي 
همراه ش��ود. وي تاكيد كرد: قانونگذار ظرفيت قانوني را 
براي رش��د جهش��ي ايجاد كرده اس��ت. اما بايد در كنار آن 
هيات دولت و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير شرايط 
مس��اعد را براي رس��يدن به اين ميزان از رش��د و توس��عه 
صنع��ت بيم��ه فراهم آورد. مثال در بودجه هاي س��االنه 
مقرره هايي در نظر گرفته ش��ود تا براي رس��يدن به اين 
ميزان از رش��د ضريب نفوذ كمك ش��ود. وي اضافه كرد: 
مث��ال بخش��ي از بيمه هاي عم��ر و... كه در صندوق هاي 
بازنشس��تگي برخ��ي س��ازمان ها و ادارات ق��رار دارد، به 
بيمه هاي بازرگاني منتقل ش��ود. اگر با اين نگاه و تغيير 
ديدگاه كنوني و محدودكننده فعلي حركت كنيم، مطمئنا 
متوجه ظرفيت هاي مثبت مصوبه مجلس خواهيم ش��د. 
كاردگ��ر تصري��ح كرد: هم اكنون پيش بيني ضريب نفوذ 
در پايان س��ال 95 حدود 1,2درصد اس��ت و بررس��ي ها 
نش��ان مي دهد در طول 60 تا 70 س��ال گذش��ته ضريب 
نفوذ بيمه كمتر از عدد كنوني بوده است. وي تاكيد كرد: 
باي��د مقرره هايي در مي��ان مدت و قانون بودجه تصويب 
ش��ود تا رس��يدن به عدد مورد نظر برنامه شش��م براي 
صنعت بيمه تكميل ش��ود. وي افزود: بايد نگاه ما مثبت 
باشد، بيمه عمر ظرفيت كمك به رشد اقتصادي را دارد؛ 
زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي 
سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد اقتصادي جمع آوري 

كند.

برگزاري موفق دومين همايش 
توسعه توان حرفه اي صنعت

دومي��ن همايش توس��عه توان حرف��ه اي صنعت بيمه با 
موضوع "توسعه بيمه هاي مسئوليت" روزهاي پنجشنبه 
و جمع��ه م��ورخ 16 و 17 دي م��اه در س��الن آمف��ي تئاتر 
دانشگاه فردوسي مشهد با حضور دكتر عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بيمه مركزي، علي اكبر اوليا، دبيركل سنديكاي 
بيمه گران ايران، برخي از مديران عامل شركتهاي بيمه و 
اس��تقبال گس��ترده اهالي صنعت بيمه و به همت انجمن 
حرفه اي صنعت بيمه و با همكاري سنديكاي بيمه گران 
ايران و پژوهش��كده بيمه، برگزار ش��د. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي انجمن حرفه اي صنعت 
بيم��ه، در افتتاحي��ه اين مراس��م، محمدرضا نوتاش، دبير 
هماي��ش و مش��اور مديرعامل انجم��ن حرفه اي صنعت 
بيم��ه، ب��ه ارائ��ه س��خنراني پرداخت و از ش��كل گيري و 
برنامه هاي آينده براي اين رشته بيمه اي مطالبي را عنوان 
كرد. در ادامه علي اكبر اوليا دبيركل سنديكاي بيمه گران 
مطالب��ي را در خص��وص صنع��ت بيمه، حال و آينده پيش 
روي، چالش ها و فرصت هاي اين صنعت براي حاضران 
بيان كرد. بيمه مس��ئوليت، يكي از رش��ته هاي بيمه اي 
است كه رابطه تنگاتنگي با رشد و توسعه اقتصادي كشور 
دارد و براي افزايش س��هم آن بايد برنامه ريزي ش��ود. در 
اي��ن هماي��ش، دكت��ر همتي گفت: س��هم پنج درصدي 
بيمه ه��اي مس��ئوليت از پرتف��وي صنعت بيمه با توجه به 
ظرفيت هاي موجود ناچيز اس��ت و راه توس��عه آن نظارت، 
مديري��ت ريس��ك و ارائ��ه نرخ هاي فني در رش��ته هاي 

شخص ثالث و درمان است. 

پيام مديرعامل بيمه معلم در آستانه
 بيست و دومين سالگرد تاسيس

به نام خدا، بيس��ت و دو س��ال از تاس��يس شركت بيمه اي 
گذش��ت كه امروز نام آن نه تنها در ميان فرهنگيان، بلكه 
در عم��وم جامع��ه، چ��ه در داخل و چه در خارج از كش��ور 
طنين انداز شده است. اين موفقيت ها مديون تالش هاي 
شبانه روزي انسان هاي بزرگي است كه همكار بيمه معلم 
اند، به آن عشق مي ورزند و به همراهي با آن ايمان دارند. 
اينجان��ب به داش��تن چنين همكاران��ي افتخار مي كنم. 
ش��ركت روزهاي بس��يار روشني را در پيش دارد و اميدوار 
است جايگاه هاي واالتري نسبت به آنچه هست را كسب 
كند. محمد ابراهيم تحس��يري: مديرعامل ش��ركت بيمه 

معلم

فعاليت هاي اجتماعي و محيط زيستي
 شعبه زنجان بيمه دي

نمايندگان و همكاران ش��عبه زنجان با ش��عار حفظ محيط 
زيس��ت ، ميزبان ش��هروندان در طبيعت بودند. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومي بيمه دي؛ 
نمايندگان و همكاران ش��عبه زنجان در راس��تاي ش��عار 
دوس��تدار محيط زيس��ت و همچنين تقويت رويكرد كلي 
شركت بيمه دي در جهت حفظ محيط زيست روز جمعه 
در دامنه كوه محلي )گاوازنگ( ميزبان شهروندان زنجاني 
بودند. همكاران ش��عبه زنجان ضمن پذيرايي صبحانه از 
كوهنوردان حاضر در محل با معرفي فعاليت هاي زيست 
محيطي بيمه دي ايشان را به اجراي راهكارهاي زيست 
محيطي براي حفظ كره زمين و آينده فرزندان اين مرز و 
ب��وم دع��وت ك��رد. يكي از بازخورده��اي قابل توجه اين 
حركت ارائه پيشنهاد همكاري بيمه اي از طرف چند تن از 
ش��هروندان زنجان��ي بود كه تماي��ل به خريد بيمه نامه از 
يك ش��ركت بيمه اي س��بز براي مجموعه توليدي تحت 

نظارت خود را نشان دادند.

برگزاري كالس آموزشي پوشش
 عدم النفع بيمه سينا

ش��ركت بيمه س��ينا كالس آموزش پوش��ش عدم النفع ( 
زيان ناش��ي از توقف عمليات) را باحضور مديران س��تادي 
اين شركت برگزار كرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بيمه س��ينا، جلسه اموزش��ي پوشش عدم 
النفع با حضور مديران س��تادي ش��ركت بيمه سينا برگزار 
ش��د. علي ني��ازي مدير بيمه هاي اتكاي��ي و مدرس اين 
جلسه اموزشي گفت: اين پوشش قسمتي از يك پوشش 
وسيع تر از بيمه نامه هاي تجاري)مهندسي،آتش سوزي( 
است و خسارت از دست دادن درآمد يك بنگاه ) كسب و 
كار( كه از خس��ارت فيزيكي ناش��ي ش��ده است را پوشش 
مي دهد. وي اهميت اين پوشش را براي كاهش ريسك 
تقاضاي خريد شركت هاي توليدي و مساله هموار سازي 
س��ود دانس��ت و اذعان داشت س��فته بازان و يا كارگزاران 
بورس قبل از خريد س��هام س��ازمان ها و يا ش��ركت هاي 
توليدي ريسك سودآوري آن شركت را محاسبه مي كنند 
و اگ��ر انح��راف قاب��ل توجه��ي را در احتمال س��ودآوري 
مش��اهده نكنند اقدام به خريد س��هام آن مي كنند و ارزش 
س��هام حفظ مي ش��ود و از طرف ديگر براي مديران عامل 
كه سياست هموارسازي سود را در پيش گرفته اند مي تواند 

به عنوان يك ابزار كارا و مطمئن به حساب آيد.

اخبار بيمه
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سود ۵۰ درصدي ميوه هاي قاچاق 
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي سود ميوه هاي قاچاق را براي قاچاقچيان 
بيش از 50 درصد اعالم كرد.حسين مهاجران در گفتگو با صداوسيما 
با اشاره به فروش 6 برابر قيمتي ميوه هاي بي كيفيت خارجي از جمله 
پرتق��ال آفريقاي��ي در بازار اي��ران افزود: هم اكنون ميوه هاي قاچاق از 
جمل��ه ش��برنگ آفريقايي كيلويي 30 ه��زار تومان ، گالبي آمريكايي 
كيلويي 25 هزار تومان ، انبه كنيا كيلويي 15 هزار تومان و شاه بلوط 
تركيه كيلويي 15 هزار تومان فروخته مي شود.وي ميوه هاي قاچاق را 
بيرون از ميدان اصلي دانست و گفت: ميوه هاي ايراني بسيار متنوع و 
با كيفيت عالي است كه اگر بازاريابي درستي در بازارهاي بين المللي 
براي آنها انجام شود ميوه هاي ديگر كشورها متقاضي نخواهند داشت.

مهاجران با اشاره به سودآوري فرآوري محصوالت كشاورزي و صادرات 
آنها افزود: سرمايه هاي كشور بايد به اين سمت سوق داده شود.وي با 
تاكيد بر لزوم كنترل بيشتر بر مرزهاي كشور گفت: ميوه هاي قاچاق 

از راههاي زميني وارد كشور مي شود.

تاالرهاي پذيرايي حق معرفي آتليه ندارند
رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس از برخورد شديد با 
تاالرهاي پذيرايي متخلف در اجبار عروس و دامادها به انعقاد قرارداد 
با آتليه هاي عكاسي خبر داد و گفت: تاالرهاي پذيرايي اجازه ندارند كه 
عروس و دامادها را مجبور به انعقاد قرارداد با آتليه هاي عكاسي كنند. 
خس��رو ابراهيمي نيا در واكنش به انتقاداتي از صنف عكاس��ان و گمانه 
زني هايي مبني بر اجباِر تاالرهاي پذيرايي به انعقاد قرارداد با آتليه هاي 
عكاسي خاص ضمن تكذيب اين خبر گفت: اتحاديه تاالرهاي پذيرايي 
و تجهيز مجلس با قدرت تداخل هاي صنفي را پيگيري مي كند. وي با 
اشاره به تعامل مناسب و ارتباط خوب بين اتحاديه تاالرهاي پذيرايي 
و عكاسان گفت: در صورت مشاهده چنين تخلفي از سوي تاالرهاي 
پذيرايي با واحد صنفي متخلف مطابق ماده 28 قانون نظام صنفي مبني 
بر عدم تداخل صنفي و عدم اجراي دس��تورات اتحاديه صنفي بش��دت 
برخورد خواهد شد. رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس 
همچنين تصريح كرد: اتحاديه عكاس��ان و فيلمبرداران مي توانند در 
صورت مشاهده موردي، گزارش اين تخلف را براي برخورد به اتحاديه 

تاالرهاي پذيرايي ارسال كنند. 

امکان تبديل ۵۰ فروشگاه سنتي به زنجيره اي 
مديركل دفتر خدمات بازرگاني وزارت صنعت گفت: هر پنجاه فروشگاه 
سنتي مي توانند با هم پيوست و از تسهيالت ويژه ايجاد فروشگاه هاي 
زنجيره اي بهره مند شوند. به گزارش صداوسيما؛ عباس تابش افزود: 
س��هم خرده فروش��ي فروشگاههاي زنجيره اي از 5 درصد در دو سال 
گذشته به 8 درصد افزايش يافته و در برنامه ششم به 20 درصد خواهد 
رس��يد. وي افزود : يكي از سياس��ت هاي وزارت اجراي ماده 23 قانون 
اقتصاد مقاومتي اس��ت كه بر ش��فاف و روان كردن ش��بكه توزيع تاكيد 
دارد و هر قدر ش��بكه توزيع ش��فاف شود ،حقوق مصرف كننده رعايت 
مي ش��ود و هم جريان طبيعي توزيع كاال قابل رصد خواهد بود.تابش 
گفت : شفاف ترين قيمت تمام شده كاال را در فروشگاه هاي زنجيره اي 
مي توانيم داشته باشيم ضمن اينكه بهترين مجرا براي پايش كاالهايي 
اس��ت كه توليد و تجارت انها روال طبيعي را طي مي كند و به راحتي 

مي توان كاالي قاچاق را رصد كرد.

پيشخوان

اصناف و کشاورزی
رئي��س اتاق اصن��اف ايران با اعالم اينكه قاچاق 
سازمان يافته بيش از 15 سال است كه در كشور 
رس��وخ كرده اس��ت، گفت: طي ده س��الي كه اوج 
درآمدهاي نفتي كش��ور بود، قاچاق رشد عجيبي 
پيدا كرد. علي فاضلي در گفتگو با مهر در پاس��خ 
ب��ه اي��ن كه همچنان كاالهاي قاچاق در س��طح 
شهر ديده مي شود، چه تهميداتي در اين خصوص 
داري��د، گفت: بحث��ي در خصوص تعريف قاچاق 
وجود دارد اما متاسفانه به جاي اينكه در موضوع 
مبارزه با قاچاق به اصل موضوع پرداخته ش��ود، 

فرعيات مورد توجه قرار مي گيرد.
وي بابيان اينكه امكان دارد كه كاالي قاچاق در 
يك مغازه اي ديده ش��ود اما بدون اينكه ريش��ه 
يابي ش��ود به اصناف تهمت مي زنند، افزود: بايد 
اي��ن موض��وع مورد بررس��ي قرار گيرد كه چرا در 
ده س��الي ك��ه اوج درآمدهاي نفتي يك كش��ور 
بود، قاچاق رش��د عجيبي پيدا كرد. اما كس��ي به 
اين موضوع نپرداخته اس��ت. رئيس اتاق اصناف 
ايران افزود: ما تعريف درس��تي از كاالي قاچاق 
نداريم. براساس قانون آن دسته از كاالهايي كه 
داراي برگ سبز گمركي نيستند قاچاق محسوب 
مي شود اما برخي به بازار مي روند و هرچه كاالي 
خارجي مي بينند تصور مي كنند كه قاچاق است. به 
گفته وي اينكه اصناف متهم به قاچاق شوند راه 
ب��ه جاي��ي نمي بريد گفت: بطور حتم در 3 ميليون 
بن��گاه ي��ك درصد ناچيزي هم مبادرت به تخلف 
مي كنن��د ام��ا نبايد با اين نگاه وارد اين مجموعه 
ش��د، واقعيت اين اس��ت كه برخورد با قاچاق كاال 

در سطح عرضه بسيار سخت است.
رئيس اتاق اصناف ايران با تاكيد بر اينكه بسياري 
از اجن��اس قاچاق به صورت هدفمند و س��ازمان 
يافته وارد كش��ور مي ش��ود، گفت: حتي مي بينيم 
كه برخي از اين كاالها فاسدشدني هستند و بايد 
در 2 تا 3 هفته از مبدا به مقصد رسيده و به دست 

مصرف كننده برسد مانند انواع ميوه كه از شيلي 
وارد كشورمي شود.

فاضلي ادامه داد: آيا اينكه ما اين قاچاق گسترده 
و هدفمند را رها كرده و به يك مغازه دار كه 150 
كيلو ميوه قاچاق دارد، بچسبيم برخورد ريشه اي با 
قاچاق است؟ بنابر اين بايد در همه سطوح اينگونه 
نگاه داشته باشيد. وي با اشاره به اينكه در سطح 
عرضه براساس قانون نظام صنفي عمل كرديم، 
افزود: هيچ واحد داراي پروانه كسب، حق خريد، 
ف��روش و ارائ��ه خدمات در مبحث كاالي قاچاق 
را ندارد اما اينقدر اين موضوع متنوع و گس��ترده 

است كه شناسايي اينكه يك كاال قاچاق است يا 
نه سخت شده است. رئيس اتاق اصناف ايران با 
اشاره به وجود دستفروشان در سطح شهر، گفت: 
االن در سطح شهر افراد دستفروش نمي بينيد كه 
لوازم آرايشي و بهداشتي به وفور مي فروشند؟ چه 

نهادي با اينها برخورد مي كند؟
وي افزود: رهبري گفتند كه كاالهايي كه در مبدا 
كشف مي شوند، را آتش بزنيد. ايشان كي فرمودند 
كه به بازار كشور هجوم بياوريد و 4 تا قطعه كاال 
در بازار را به آتش بكشيد؟ با اين اقدامات امنيت 

بازار را از بين مي بريد و آن را نابود مي كنيد. 

فاضل��ي ب��ا بيان اينكه بيش از 800 هزار بنگاه در 
بخ��ش خدم��ات فني وجود دارند كه به خصوص 
بخش توليد قطعات از قاچاق آس��يب ش��ديدي 
ديدند گفت: آنقدر توزيع اين نوع كاالهاي قاچاق 
در ش��بكه ها گس��ترده شده كه كار از دست ما در 
رفته اس��ت. عرضه اقالم قاچاق، بخش��ي اش در 
شبكه مجازي، يكسري در بنگاه هاي بدون پروانه 
و بخش��ي در دستفروشي ها جلوي مغازه ها انجام 
مي ش��ود. رئيس اتاق اصناف ايران با اش��اره به 
اينك��ه بانگاهي ب��ه خيابان جمهوري ميبينيد كه 
اغلب خريد و فروش ها بيرون از مغازه و سركوچه 

انج��ام مي گيرد، ادامه داد: راهكار اين اس��ت كه 
ب��ا اي��ن دمل بدخيم بايد درس��ت مبارزه كرد، اگر 
نيش��تر را بدون فراهم كردن امكانات بزنيد يقينا 
اين دمل تبديل به سرطان مي شود. وي در پاسخ 
ب��ه اي��ن كه در م��ورد ورود كاالهايي مانند لوازم 
خانگي قاچاق گفته مي شود كه همين برندهاي 
رس��مي اقالم قاچاق هم وارد مي كنند، گفت: در 
تايي��د يا تكذي��ب اين موضوع صاحب صالحيت 
نيس��تيم زيرا اين برندها در كش��ور كارخانجات 
متع��ددي دارن��د و تولي��د مي كنند ضمن آنكه در 
اين خصوص بايد گمرك پاسخگو باشد و صاحب 
صالحيت نيس��تم، اينه��ا را جزو كاالهايي توليد 
داخل قلمداد مي كنم و خط توليد اينها را ديده ام. 
رئي��س اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اينكه امار 
25 ميلياردي قاچاق به 15 ميليارد تومان رسيده و 
اين عالي است اما كافي نيست، گفت: اگر بتوانيم 
در توليد به خودكفايي برسيم و بازار داخلي كشور 
را تامي��ن كني��م، به طور حتم مش��كالت زيادي 
برطرف مي شود، توليدكننده نبايد دغدغه تامين 
مواد اوليه را داش��ته باش��د همچنين در نوسازي و 
بهسازي ماشين آالت هم مشكل دارند. اما كمكي 
به آنها نمي ش��ود پس چه انتظاري از توليدكننده 
داخلي داريم. وي با اشاره به اينكه اين كاالهاي 
حجيم يقينا از مبادي رسمي وارد كشور مي شود، 
اظهار داش��ت: اين س��ايد باي سايد به اين بزرگي 
كه كاالهاي همراه مسافر نيست يا لوازم آرايشي 
نيست كه بتوان در كيف گذاشت، اين حتما بايد 
با كانتينر وارد كش��ور ش��ود و با وس��ايل سنگين 
حمل و نقل ش��ود. وي با اش��اره به ورود بخش��ي 
از كاالهاي��ي ك��ه جزو حرامات اس��ت گفت: چرا 
اين كاالهاي حرام در اين حجم وارد مي ش��ود؟ 
ما به تش��كيالت واردكننده كاري نداريم اما من 
به عنوان بخش اعظم اقتصاد كش��ور نه در توليد 

ملي نقشي دارم نه در واردات.

رئيس اتاق اصناف ايران:

قاچاق  زمين گيرمان کرد

رئيس انجمن ارگانيك ايران گفت: مردم آگا باشند در محصوالت 
پروتئيني چيزي به عنوان تخم مرغ، مرغ يا گوش��ت گوس��اله 
ارگاني��ك وج��ود ندارد و فريب تبليغات احتمالي را نخورند. تنها 
يك واحد در حجم كمي گوشت گوسفندي ارگانيك در منطقه 
س��هند و س��بالن توليد و عرضه در بازار كش��ور دارد. س��يد رضا 
نوراني در گفت وگو با تسنيم گفت: بعد از چند دهه كه از كودهاي 
شيميايي در كشور استفاده مي شد و در برنامه هاي توسعه كشور 
رد پايي براي محصوالت ارگانيك نبود، خوش��بختانه براس��اس 
ابالغيه رهبر معظم انقالب به سران سه قوه در سال 94 و رايزني 
انجام ش��ده، توليد و توس��عه محصوالت ارگانيك در دستور كار 
قرار گرفته است. وي با اشاره به اينكه در برنامه ششم موضوع 
توس��عه ارگانيك مورد توجه اس��ت افزود: در اين برنامه درباره 
رون��د ب��ي ضابطه عرضه محصوالت تراريخته ممنوعيت ايجاد 
و پاي��ش و برچس��ب زني اي��ن محصوالت اجباري ش��د. بر اين 
اساس محصوالت تراريخته قبل از اينكه به بازار عرضه شوند 
باي��د مورد بررس��ي خطر قرار بگيرند. رئي��س انجمن ارگانيك 
ادام��ه داد: مجل��س طرح خوبي را درباره ممنوعيت ترا ريخته ها 
و توسعه ارگانيك به تصويب رسانده است اما بايد توجه داشت 

ك��ه اي��ن قوانين بايد به مرحله اجرايي نيز برس��ند. وي تصريح 
ك��رد: م��ردم باي��د بدانند ك��ه چه چيزي مص��رف مي كنند و از 
تراريخت��ه ب��ودن محص��والت مصرفي خود مطلع ش��وند تا در 
ص��ورت تش��خيص خود از مصرف اي��ن محصوالت خودداري 
كنن��د. نوران��ي با بيان اينكه در برنامه شش��م جهاد كش��اورزي 
بايد براي توس��عه محصوالت ارگانيك در كش��ور بودجه اي در 
نظر گيرد گفت: س��ال ها محصوالت كش��اورزي را با كود و سم 
تولي��د و در اختي��ار مصرف كنن��دگان قرار داده ايم اما اكنون بايد 
اصالح الگوي كش��ت داش��ته باش��يم و بتوانيم سالي 5 درصد به 
توليدات ارگانيك كشور اضافه كنيم. وي با اشاره به معضالت 
محصوالت ارگانيك در سطح عرضه گفت: برخي از واحدهاي 
صنفي تخلفاتي درباره عرضه محصوالت ارگانيك داش��ته و از 
عنوان ارگانيك براي محصوالت غير ارگانيك استفاده كرده اند. 
اقدامات و برخوردهاي الزم با اين متخلفان به كمك س��ازمان 
حماي��ت و تعزي��رات حكومتي انجام ش��د. نوراني افزود: يكي از 
برندهاي شناخته شده توليدكننده تخم مرغ بسته بندي در حالي 
اقدام به عرضه محصوالت خود با اسم ارگانيك كرده بود كه هر 

گز تخم مرغ در كشور مابه صورت ارگانيك توليد نمي شود.  

مدير هماهنگي بازرسي اصناف با اشاره به اين كه 58 اتحاديه 
صنفي مشمول اجراي طرح برخورد با كاالي قاچاق مي شوند، 
به ارائه گزارش��ي از وضعيت بازرس��ي اصناف در راستاي اجراي 

طرح برخورد با كاالي قاچاق پرداخت.
حس��ين دروديان تعداد كل بازرس��ي ها از صنوف در طي سه ماه 
از تاريخ آغاز اجراي طرح برخورد با كاالي قاچاق را 20 هزار و 
621 فقره بازرسي ذكر كرد و در عين حال متذكر شد: بازرسي 
از اصناف كماكان به صورت موردي و ادواري ادامه دارد و 20 
هزار و 321 فقره بازرسي فقط در راستاي اجراي طرح برخورد 

با كاالي قاچاق از بازرسي صورت گرفته است.
مدير هماهنگي بازرس��ي اصناف همچنين از كش��ف 194 فقره 
كاالي قاچ��اق در فرآين��د بازرس��ي از اصن��اف و اج��راي طرح 
برخورد با كاالي قاچاق خبر داد و ضمن اعالم آنكه بازار براي 
فروش كاالي قاچاق ناامن ش��د، گفت: همكاري و هماهنگي 
با اتحاديه هاي صنفي در جريان بازرس��ي از اصناف موجب ش��د 
تا تنش هاي موجود از بين برود و خوش��بختانه آرامش در بازار 

برقرار باشد.
دروديان در واكنش به انتقادات و انتش��ار اخباري پيرامون آنكه 

همچن��ان كاالي قاچ��اق در بازار موج مي زند، نيز متذكر ش��د: 
هم اينك كاالي قاچاق در بازار و پشت ويترين مغازه ها رويت 
نمي ش��ود و تنها ممكن اس��ت به صورت انگش��ت شمار كاالي 

قاچاق در سطح عرضه وجود داشته باشد.
به گفته مدير هماهنگي بازرسي اصناف، اگرچه بازار براي فروش 
كاالي قاچاق ناامن شده اما كاالي قاچاق از كشور بيرون نرفته 
و همچنان در گردش است؛ در واقع كاالهاي قاچاق به صورت 
زيرزميني عرضه مي شود و خارج از محيط بازار توزيع مي گردد 

و بفروش مي رسد.
وي در مورد تداوم طرح برخورد با كاالي قاچاق توسط اصناف 
نيز، از آغاز دور دوم اجراي طرح برخورد با كاالي قاچاق توسط 
اصن��اف خب��ر داد و گفت: مرحل��ه اول از اجراي طرح برخورد با 
كاالي قاچاق در قالب ارش��ادي و تذكري عملياتي ش��د، اما در 
مرحل��ه دوم از اج��راي طرح برخورد با كاالي قاچاق، بازرس��ي 
از اصناف با جديت و برخورد ش��ديدتري پيگيري و رس��يدگي 
مي ش��ود و در اين مرحله اجناس و كاالها از مغازه جمع آوري 
خواه��د ش��د و در ص��ورت تقلب و تخلف به س��ازمان تعزيرات 

معرفي مي شوند. 

۲۰ هزار بازرسي از ۵۸ اتحاديه صنفيبرخورد با توليدكننده سرشناس متقلب تخم مرغ ارگانيک


