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فروش بيش از ۱۰ ميليون دالر کفش  خارجي 
رييس اتحاديه کفاشان دست دوز گفت: بسياري از توليدکنندگان 
شش ماه اول سال را بيکار بوده اند؛ لذا اخذ ماليات بر ارزش افزوده  
بيش��تر ش��بيه مصادره اموال است.رسول شجري در گفت وگو با 
ايس��نا، با اش��اره به وضعيت توليدکنندگان کفش دس��ت دوز در 
آس��تانه ش��ب عيد، اظهار کرد: بسياري از توليدکنندگان امسال 
نتوانس��تند ب��ا بي��ش از ۵۰ درصد ظرفيت خ��ود فعاليت کنند و 
بس��ياري از آنها ش��ش ماه اول س��ال را کامال بيکار بوده اند.وي 
درباره امار گمرک از واردات و اجناس قاچاق خاطر نش��ان کرد: 
آمار رسمي گمرک نزديک هشت ميليون دالر واردات است، در 
صورتي که مغازه هاي سطح شهر بيش از ۱۰ ميليون دالر جنس 
خارجي به فروش مي رسانند.رييس اتحاديه کفاشان دست دوز در 
همين رابطه افزود: اين اختالف بين آمار رسمي گمرک و ميزان 
فروش کاالي خارجي نشان دهنده ورود قاچاق به کشور است.
شجري با انتقاد از ماليات بر ارزش افزوده گفت: ماليات بر ارزش 

افزوده قوز باال قوز توليدکنندگان کفش دست دوز است. 

کمبود روغن در نوروز نداريم
دبي��ر انجم��ن توليدکنندگان روغن با اعالم اينکه در ايام پاياني 
سال مشکلي براي تأمين روغن مورد نياز مردم نداريم، از دولت 
درخواست کرد درسال آينده اقدامات الزم را براي جراحي اساسي 
اصالح س��اختار قيمت تمام ش��ده روغن انجام دهد. داريوش 
محمودي در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به اينکه تمام پيش 
بيني هاي الزم براي مديريت بازار شب عيد روغن مردم انجام 
شده است، اظهار داشت: در برخي مواقع به دليل نوسانات تقاضا 
توزيع روغن در س��طح بازار با يک يا دو درصد بيش��تر يا کمتر 
روبروست. با توجه به اين موضوع توليد ماهانه کارخانجات روغن 
در ماه هاي پاياني سال از ماهانه ۱2۰ هزار تن به ۱2۵ هزار تن 
رس��يده اس��ت.وي در واکنش به انتقادات مطرح ش��ده مبني بر 
اس��تفاده از روغن پالم و عدم درج آن بر روي انواع محصوالت 
روغن، افزود: در يک مقطعي استفاده نامناسبي از روغن پالم در 
برخي محصوالت شده بود که خوشبختانه با مديريت الزم اين 
مشکل برطرف شده اما براي شفاف سازي در اطالع رساني بايد 
بگويم، صرف آن که محصولي پالم داشته باشد يا خير، معياري 
براي با کيفيت بودن يا بي کيفيت بودن محصول نيست بلکه بايد 

در اين زمينه اقدامات الزم براي هوشياري مردم انجام شود.

ممنوعيت صيد ماهي شوريده در آب هاي جنوب
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور اعالم کرد: از اين تاريخ، 
صيد، نگهداري و حمل و نقل ماهي ش��وريده در خوزس��تان و 
بوشهر ممنوع خواهد بود. علت ممنوعيت صيد ماهي شوريده، 
شروع فصل تخم ريزي اين گونه ماهي با ارزش و تقويت ذخاير 
آبزيان صيدگاه هاي خليج فارس اعالم ش��ده اس��ت. به گزارش 
صداوسيماجلوگيري از انقراض اين گونه ماهي و تضمين بهره 
ب��رداري پاي��دار از دريا و تداوم اش��تغال صي��ادان مجاز از ديگر 
اهداف ممنوعيت صيد ماهي شوريده است. صيد ماهي شوريده 
در س��ال هاي اخيرب��ه عل��ت صيد بي روي��ه و غيرقانوني وصيد 
غيرمج��از صي��ادان عراق��ي و به تبع آن کاهش ذخايرآن با روند 

کاهشي روبرو بوده است.

پيشخوان

اصنافوکشاورزی
ک�ورش شرفش�اهي: توليد بدون مص��رف معنا ندارد. بنابر اين 
توليدکنندگان تمام سعي خود را به عمل مي آورند تا بهترين کاال 
را توليد کنند تا رضايت مصرف کنندگان جلب شود. اما مهمترين 
نکته اين است که واردات و قاچاق همه معادالت را بر هم مي زند 
و گاهي کااليي وارد کش��ور مي ش��ود که نه تنها کيفيت الزم را 
ندارد، بلکه به اندازه اي بي کيفيت اس��ت که مصرف کنندگان 
نيز دل خوشي از آن ندارند. بنابر اين معمترين نکته براي توليد 
کشور، اتصال مناسب حلقه توليد با توزيع است. مهمتر آن است 
که زماني کاالي ايراني توزيع ش��ود که امکان خريد مردم باال 
باشد يا ناچار به خريد باشند. بنابر اين مناسبتهايي مانند نوروز، 
ماه مبارک رمضان، ايام محرم، زمان بازگش��ايي مدارس، روز 
م��ادر و از هم��ه مهمتر تغيير فصلها، بهترين فرصت براي تبليغ 
و فروش کاالس��ت. اما با کمال تاس��ف به دليل نبود نظارت، 
کاالهاي بي کيفيت وارد بازار کشور مي شود و نقدينگي مردم 
ب��ه ج��اي هدايت به توليد داخلي، به جيب واردکنندگان مي رود 
که در نهايت کشورهاي خارجي از جمله ترکيه و چين منفعت 
مي برند. نکته ديگر راه اندازي بازارهاي فصلي اس��ت که بدون 
نظارت برگزار مي ش��ود و اجناس بنجل خارجي به وفور عرضه 
مي ش��ود. اما گويا امس��ال با س��الها قبل تفاوت دارد زيرا مواد 
غذايي غيراس��تاندارد در نمايشگاه بهاره تهران توسط بازرسان 
شناسايي و نسبت به جمع آوري اين محصوالت به غرفه داران 
هش��دار داده ش��ده اس��ت که در صورت عدم تمکين، اقدامات 

قانوني عليه آنها انجام مي شود.
دور اول برپاي��ي نمايش��گاه هاي به��اره در پن��ج نقطه تهران از 
يازدهم اسفندماه سال جاري آغاز شد و پس از ۱۰ روز به پايان 
رسيد. پس از آن دور دوم اين نمايشگاه ها در دو نقطه مصلي و 
حکيميه از تاريخ بيست وسوم اسفندماه سال جاري آغاز و پس 

از پنج روز در تاريخ بيست وهشتم به پايان مي رسد.
حدود ۱۰۰۰ غرفه در نمايشگاه بهاره تهران مشغول به فعاليت 
هستند که حدود ۳۰۵ غرفه آن مواد غذايي عرضه مي کنند که 
سالمت محصوالت عرضه شده از مهم ترين مواردي است که 

در ارتباط با خريداران بايد به آن توجه داشت.
بازرسان سازمان استاندارد مواد غذايي غيراستاندارد عرضه شده 
نظير گالب، چاي، خرما، قند و ش��کر، انواع کنس��رو، ش��يريني 
آردي قنادي، برنج، ماکاروني، روغن کنجد و روغن زيتون را در 
غرفه هاي مربوطه شناسايي کرده و به غرفه داران در خصوص 

جمع آوري آن اخطار داده اند.
عالوه بر اين به غرفه داران نمايش��گاه بهاره تهران اعالم ش��ده 
در صورت عدم تمکين نسبت به رعايت اخطارها و جمع آوري 
محص��والت اعالم ش��ده اقدام��ات قانوني علي��ه آنها صورت 

مي گيرد.
همچنين از ش��هروندان درخواس��ت ش��ده به بهانه ارزان بودن 

قيمت برخي محصوالت کاالهاي غيراس��تاندارد را خريداري 
نکنند و در صورت هرگونه تخلف مراتب را از طريق سامانه تلفني 

۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان تهران اطالع دهند.
استقبال از نمايشگاه هاي بهاره

در اين رابطه رئيس اتاق اصناف استقبال از نمايشگاه هاي بهاره 
را قابل قبول عنوان کرد و گفت: اگر تسهيالت و امکانات الزم را 
در برگزاري اين نمايشگاه ها فراهم شود مطمئنا برندهاي معتبر 

و شناخته شده در نمايشگاه هاي بهاره حضور پيدا مي کنند.
علي فاضلي در گفت وگو با ايس��نا، گفت:  اينگونه نيس��ت که 
برگزاري نمايشگاه هاي بهاره صرفا خواست دولت باشد، چراکه 
دولت در راس��تاي تقاضاي مردم به برگزاري اين نمايش��گاه ها 

تاکيد دارد. 
وي ادامه داد: سطح مشارکت مردم در نمايشگاه هاي بهاره طي 
روزهاي گذشته به ويژه در ارم و حکيميه نشان قابل توجه بوده 
اس��ت و اينکه گفته مي ش��ود اصناف از برگزاري نمايشکاه هاي 

بهاره راضي نيستند، موضوع درستي نيست.
رئي��س ات��اق اصن��اف ايران اف��زود:  بايد ديد ک��ه مي خواهيم 
اصناف را به چه عنوان در نظر بگيريم. اگر اصناف را در اقامت 
بنگاه هاي توليدي ببينيم. آن ها بسيارعالقه مند به برگزاري اين 
نمايش��گاه ها هس��تند به دليل اينکه در اين مقطع زماني براي 
تامين مواد اوليه ش��ان براي س��ال آينده نياز به نقدينگي دارند. 
توليدکنن��دگان ب��ه ج��اي آنکه کاالي خ��ود را به بنکدار بدهند 

ترجيح مي دهند پول نقد دريافت کنند.
فاضلي درباره وضعيت اس��تقبال از نمايش��گاه هاي بهاره گفت:  
مي��زان خري��د مردم از نمايش��گاه ها ۴.۵ تا پنج درصد اس��ت و 
۹۵ درص��د خري��د مردم در جاهاي ديگر اتفاق مي افتد و طبيعتا 
اي��ن پن��ج درصد خيلي تاثيرگذار نيس��ت اما ب��راي کنترل بازار 
مفيد و الزم اس��ت. وي اضافه کرد: اما مس��ئله اين اس��ت که 
بايد تس��هيالت الزم را براي برگزاري اين نمايش��گاه ها فراهم 
کني��م م��ا به عنوان اتاق اصناف معتقديم تس��هيالت براي اين 
نمايش��گاه ها فراهم نيس��ت. در اين زمينه هم به دنبال استفاده 
از راه ه��اي قانوني هس��تيم که مي ت��وان در قالب فروش هاي 
ف��وق الع��اده و ي��ا حراج هاي مختلف آن ه��ا را مديريت کنيم. 
رئي��س ات��اق اصناف با اش��اره به وضعيت کيفيت کاالهايي که 
در نمايش��گاه هاي بهاره عرضه مي ش��ود، گفت: کيفيت کاال به 
طور نس��بي در نمايش��گاه هاي بهاره مناس��ب است اما آوردن 
برندهاي برتر به نمايش��گاه ها س��خت است برندي که در اروپا 
جا باز کرده و صادرات انجام مي دهد مطمئنا حاضر نيست زير 
چ��ادر بدون هي��چ امکاناتي حضور پيدا کند. فاضلي افزود: بايد 
شرايط و تسهيالت الزم را فراهم در برگزاري اين نمايشگاه ها 
فراهم  کنيم مطئنا اگر اين کار صورت بگيرد برندهاي معتبر و 

شاخص هم به اين نمايشگاه ها مي آيند.

جاي خالي برندها در نمايشگاه هاي  بهاره

جشنواره  بنجل فروشي!

ميزان ديه سال ۹۶ مشخص شد
دي��ه س��ال ۹۶ در ماه هاي غير 
حرام 2۱۰ ميليون تومان تعيين 
ش��د. در ماه هاي حرام اين مبلغ 
يک سوم افزايش پيدا مي کند.

به گ��زارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي سنديکاي 
بيمه گران ، حسن رحيمي مدير 
کل روابط عمومي دستگاه قضا 
ب��ا اع��الم اين خب��ر گفت که با 
نظر رئيس قوه قضاييه ميزان ديه در س��ال ۹۶ معادل 2۱۰ ميليون تومان در ماه هاي 

غيرحرام تعيين شده است.
نرخ ديه در سال ۹۵ در ماه هاي غير حرام، ۱۹۰ ميليون تومان است.

گفتني اس��ت در ماده۵2 قانون"قانون بيمه اجباري خس��ارات وارد ش��ده به ش��خص 
ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وس��ايل نقليه" آمده اس��ت: قوه قضائيه مکلف اس��ت تا 
پايان پانزدهم اس��فند هر س��ال ميزان ريالي ديه موضوع ماده )۵۴۹( قانون مجازات 

اسالمي مصوب۱/2/۱۳۹2 را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعالم کند.

افتتاح و راه اندازي ساختمان جديد بيمه" ما" در شهر شيراز
س��اختمان جديد ش��رکت بيمه 
"م��ا" در اس��تان فارس افتتاح و 

راه اندازي شد . 
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي، ساختمان 
جديد شرکت بيمه "ما" در استان 
فارس به منظور خدمات رساني 
مناس��ب و شايس��ته تر به بيمه 
گذاران و نمايندگان محترم و توجه به اصول جديد بازاريابي و مطابق با استاندارد هاي 

به روز صنعت بيمه و در راستاي اصل مشتري مداري افتتاح شد.
بر اس��اس اين گزارش ، مراس��م افتتاح س��اختمان جديد ش��رکت بيمه "ما" در اس��تان 
فارس با حضور مهندس مجيد صفدري مدير عامل، اميرحس��ين قرباني معاون ش��بکه 
فروش و توسعه بازار، اکبر زاهدوند مشاور مديرعامل ، امير شفيعي مدير امور شعب و 
اميررادس��عيد مدير بازاريابي، فروش، تبليغات و CRM و مديرکل محترم بانک ملت 
استان فارسو روساي شعب بانک ملت استان و نمايندگان شبکه فروش سراسر استان 

و تعدادي از مشتريان بزرگ برگزار شد.
مهندس صفدري مديرعامل ش��رکت بيمه "ما" در مراس��م افتتاح س��اختمان جديد اين 
شرکت در استان فارس در سخناني گفت : استان فارس در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
و فرهنگي و اجتماعي از ظرفيت هاي مناس��بي جهت رش��د و توس��عه برخوردار اس��ت و 
از اس��تان هاي اثرگذار در اقتصاد و دانش و فرهنگ اس��ت و داراي ظرفيت هاي عظيم 

کسب و کار مي باشد..
مجيد صفدري در ادامه ضمن تاکيد بر اهميت مسئوليت اجتماعي و نقش آن در روند 
موفقيت ش��رکت ها گفت:همه ما در قبال محيط زيس��ت و اجتماعي که در آن زندگي 
مي کنيم مس��ئول هس��تيم و موفقيت ش��رکتهاي تجاري و سازمانهاي بزرگ و کوچک 
در انجام اين مسئوليت ها است. لذا بيمه "ما" براي اولين بار طرح بيمه نامه مسئوليت 

مدني پلنگ ايراني را ارائه نمود.
در ادامه مراسم جناب آقاي شريفي مديرکل محترم بانک ملت استان فارس از تعامل بين 

بانک و بيمه و چگونگي استفاده از ظرفيت هاي موجود در استان صحبت نمودند.
در پايان مراسم از نمايندگان برتر استان فارس تقدير و تشکر به عمل آمد و نمايندگان 

محترم پيشنهادات و انتقادات کاري خود را با مديرعامل مطرح نمودند.

تقدير صندوق تامين خسارت هاي بدني از بيمه آسيا
بيمه آس��يا در خص��وص ايف��اي تعه��دات مربوط به 
بندهاي »الف« و »ب« صندوق تامين خسارت هاي 
بدني موضوع ماده 2۴ قانون بيمه اجباري خس��ارت 
وارده ب��ه ش��خص ثالث مورد تقدي��ر صندوق تامين 

خسارت هاي بدني قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومي بيمه آس��يا، در نام��ه دکتر جباري، مديرعامل 

صندوق تامين خسارت هاي بدني به دکتر کاردگر، نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل 
بيمه آس��يا از همکاري و تعامل شايس��ته بيمه آس��يا در ايفاي تعهدات مربوط به بندهاي 
»الف« و »ب« صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده 2۴ قانون بيمه اجباري 

خسارت وارده به شخص ثالث تشکر و قدرداني شده است.
بنابراين گزارش،در بخش سوم قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در 
اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه که مربوط به حقوق و تعهدات صندوق است، ذيل ماده 

2۴ که به منابع مالي صندوق پرداخته شده بندهاي الف و ب به شرح ذيل است:
الف � هشت درصد  از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در 
تبصره )۳( ماده )۱8( اين قانون ب � مبلغي معادل حداکثر يک سال حق بيمه اجباري 
ک��ه از دارن��دگان وس��يله نقليه اي که از انجام بيم��ه موضوع اين قانون خودداري کنند 
وصول مي شود. ميزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به 

پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

چك کمك نقدي بيمه البرز به بهزيستي اهدا شد
قائم مقام مديرعامل بيمه البرز با 
حض��ور در دفتر رييس س��ازمان 
بهزيس��تي کل کش��ور،  چ��ک 
کم��ک نقدي اين ش��رکت را به 
مددجويان تحت پوشش سازمان 

بهزيستي اهدا کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بيمه البرز، مجيد 
نادري،  قائم مقام مديرعامل اين 
ش��رکت پس از اهداي اين چک،  
اظهار داشت: بيمه البرز براي دومين سال متوالي به منظور حمايت از مددجويان تحت 
پوش��ش س��ازمان بهزيستي و گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعي، بودجه تخصيص 
يافت��ه ب��ه خري��د اقالم تبليغاتي و تهيه هداي��اي نوروزي را به خانواده هاي کم بضاعت 
تحت پوش��ش س��ازمان بهزيس��تي چهار استان محروم سيس��تان و  بلوچستان، ايالم، 

کهکيلويه و بوير احمد و خراسان جنوبي اختصاص داد. 
وي اف��زود:  انتظ��ار مي رود س��اير نهادها و دس��تگاه هاي دولت��ي و خصوصي در حوزه 
مشارکت هاي اجتماعي وارد شوند و نهادهاي حمايتي را در حمايت از افراد کم بضاعت 
جامعه ياري کنند تا جامعه به يک آرامش نس��بي برس��د و روزي فرا برس��د که افراد 
کم توان و کم بضاعت علي رغم مشکالتش��ان بتوانند فعاليت اجتماعي داش��ته باش��ند. 
انوش��يروان محس��ني بندپي،  معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رييس س��ازمان 
بهزيس��تي کل کش��ور نيز در اين مراس��م پس از دريافت چک اهدايي بيمه البرز به اين 
س��ازمان،  گفت: اقدام بيمه البرز در راس��تاي کمک رس��اني به افراد کم بضاعت تحت 
پوشش سازمان بهزيستي، بسيار ارزشمند و شايسته قدرداني است و نشان دهنده درک 
درست و عميق هيات مديره بيمه البرز نسبت به مسووليت هاي اجتماعيشان است. وي 
افزود: بيمه البرز عنايت ويژه اي به مشارکت اجتماعي و گسترش فرهنگ کمک رساني 
به افراد کم بضاعت جامعه دارد و من براي ش��رکت بيمه البرز و تمام کارکنان آن به 
خاط��ر انج��ام اي��ن اقدام خيرخواهانه، آرزوي س��المتي و رونق اقتصادي بيش از پيش 
مي کنم.  اين گزارش حاکي است، سال گذشته نيز شرکت بيمه البرز با هدف حمايت 
از خانواده هاي کم بضاعت تحت پوشش سازمان بهزيستي، بودجه تخصيصي انتشار 
و توزيع سررس��يد، تقويم و هداياي نوروزي را به خانواده هاي داراي دو معلول تحت 

پوشش سازمان بهزيستي استان تهران اهدا کرد.

شرکت بيمه رازي، جايزه مديريت دانش محور 
 سال)MAKE( را دريافت کرد

ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از 
رواب��ط عموم��ي و تبليغات، تيم راهبري 
مديري��ت دان��ش محور بيم��ه رازي با 
مديري��ت آقاي محمد ترابي جايزه نگاه 
وي��ژه، با عن��وان برترين تي��م راهبري 
مديري��ت دانش محور س��ال را دريافت 

کرد.
گفتن��ي اس��ت اي��ن کنفران��س ب��ه 
بي��ن  کنفران��س  شش��مين  عن��وان 

الملل��ي مديري��ت ارزش آفري��ن ب��ا محوري��ت دانش، ن��وآوري و س��رمايه فکري به 
هم��ت دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف با ه��دف ارتقاي توانمندي س��ازمان هاي کش��ور 
در ارزش آفرين��ي پاي��دار از س��رمايه هاي نا مش��هود س��ازماني برگزار ش��د. همايش 
 ف��وق روز دوش��نبه ۱۶ اس��فند م��اه در مح��ل س��الن همايش ه��اي ص��دا و س��يما

 برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاري بيمه سرمد
 با موسسه اعتباري ملل

به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
س��رمد،  روابط عمومي بيم��ه  از 
به دنبال جلس��ه اي ک��ه با حضور 
اس��ماعيل دلفراز؛ مديرعامل بيمه 
س��رمد و امين جوادي؛ مديرعامل 
موسس��ه اعتباري ملل برگزار شد، 
ارائه خدمات بيمه اي به موسس��ه 
اعتباري ملل، در دس��تور کار قرار 

گرفت.
شرکت بيمه سرمد در راستاي ارائه خدمات بيمه اي مطلوب به سازمان ها و شرکت ها، 
تفاهم نامه اي را با موسس��ه اعتباري ملل منعقد نمود، که براس��اس آن خدمات بيمه اي 

در حوزه هاي مختلف به اين موسسه ارائه خواهد شد.

اجراي طرح کشيك نوروزي سال ۹۶
 بيمه ايران  در سراسر کشور

طرح سراس��ري کش��يک نوروزي 
س��ال ۹۶ بيم��ه اي��ران ب��ا هدف 
خدم��ات رس��اني مطل��وب ب��ه 
مس��افران نوروزي و بيمه گذاران 
در تعطي��الت رس��مي قبل و بعد از 
عي��د امس��ال درکش��ور ب��ه اجرا 

گذاشته مي شود .
ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بيمه ايران ، طرح 
کشيک نوروزي در روز 2۹ اسفند ۹۵ و روزهاي ۱ ، 2 ، ۳ و نيز ۱۱ و ۱2 فروردين ۹۶ 
اجرا خواهد ش��د . اين گزارش حاکيس��ت ، طرح مذکور در روزهاي ياد ش��ده و از س��اعت 

8 تا ۱۳و در رشته بيمه اي اتومبيل )خسارت ( برگزار خواهد شد.
طرح سراسري کشيک نوروزي در واحدهاي پرداخت خسارت شرکت در مراکز استان 

و شعب تخصصي پرداخت خسارت تهران بزرگ به مورد اجرا گذاشته مي شود.
خسارت سيارهمچنين واحدهاي پرداخت خسارت سيار بيمه ايران در مناطق مختلف 
تهران و همچنين مبادي ورودي و خروجي تهران با هماهنگي پليس راهور مس��تقر 
ش��ده و مطابق زمان بندي از س��اعت 8 صبح لغايت ۱۴ در تعطيالت نوروز، خدمات 

مورد نياز بيمه گذاران را ارائه خواهند کرد .
بنا به اين گزارش ، بيمه گذاران بيمه ايران عالوه بر ساعات اداري در روزهاي کاري 
عادي ، در صورت بروز حادثه در روزهاي تعطيالت رسمي نوروز مي توانند در ساعات 
اعالم شده ، در شهرستان ها به واحدهاي پرداخت خسارت »مراکز استان« و در تهران 

به شعب تخصصي پرداخت خسارت تهران بزرگ به شرح زير مراجعه نمايند :
 فهرست شعب تخصصي پرداخت خسارت تهران بزرگ          

مرکزخس��ارت س��يار : خيابان س��عدي ش��مالي - جنب بيمارس��تان اميراعلم - خيابان 
تقوي پ ۴ تلفن: ۰۹۶۶8    

   مجتم��ع فاطم��ي : :خياب��ان فاطم��ي - مقابل وزارت کش��ور - تلفن : 88۹۷۳۳2۳-۵  
شعبه ممتاز شرق : بعدازسه راه تهرانپارس -کيلومتريک جاده آبعلي پ ۱۴8۶  تلفن: 

         ۷۷88۳۱8۴-۶
ش��عبه ممت��از غ��رب : کيلومتر ۱۴ جاده مخص��وص کرج – بعد از ايران خودرو - جنب 

بانک تجارت
 تلفن : ۵ -۴۴۱۹۵8۳۱  

شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : ۵۵۳۰2۹۱2-۴

کليه شعب بيمه ايران معين در تعطيالت نوروز باز است
کلي��ه ش��عب بيمه ايران معي��ن در ايام 
تعطيالت نوروز آماده خدمت رس��اني به 
بيمه گ��ذاران و مش��تريان اين ش��رکت 
هستند. همکاران اين شرکت در مناطق 
آزاد همچون سال هاي گذشته به منظور 
خدمات رس��اني مناسب به بيمه گذاران 
و س��هولت دسترس��ي هموطن��ان ب��ه 
خدمات بيمه اي در روزهاي چهارش��نبه دوم و پنجش��نبه س��وم فروردين ماه سال ۹۶ از 
س��اعت ۹ تا ۱2 در ش��عب حضور خواهند داش��ت. همچنين تا پايان نيمه اول فروردين 
م��اه درروزه��اي غيرتعطي��ل در همه ش��عب ب��ه کليه امور مراجعين ب��ه نحو مطلوب 

رسيدگي خواهد شد.

تمامي شعب بيمۀ آرمان در تعطيالت نوروز فعالند
بيمه آرمان با هدف تکريم مش��تريان و بيمه گذاران، در 
تعطيالت نوروز ۱۳۹۶ آمادۀ پاس��خگويي و ارائه خدمات 

بيمه اي به بيمه گذاران است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
آرمان، مديريت توسعۀ منابع با صدور بخشنامه اي اعالم 
کرد که نيروهاي س��تادي در مديريت بيمه هاي اتومبيل، 
اشخاص، فناوري اطالعات و ارتباطات و مالي، و همچنين 
ش��عب اين ش��رکت در تهران و شهرستان ها روزهاي 2۹ 
و۳۰ اس��فند و نيز در روزهاي تعطيل نوروز از س��اعت ۹ تا ۱2 آماده پاس��خگويي و ارائه 
خدم��ات بيم��ه اي ب��ه مش��تريان و بيمه گذاران بويژه در بخش هاي صدور و خس��ارت 

بيمه هاي اتومبيل، درمان و بيمه هاي مسافرتي هستند.

بيست و يکمين شماره
ماهنامه سراسري افق بيمه  منتشر شد 

بيس��ت و يکمين ش��ماره ماهنامه تحليلي ، 
خب��ري اط��الع رس��اني افق بيم��ه با تمرکز 
براهميت پوش��ش بيمه نامه آتش س��وزي به 

دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شد. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي پژوهشکده بيمه، اين شماره به نقش 
آفرين��ي صنع��ت بيم��ه در مواجهه با حوادث 
فاجعه اميز پرداخته است و در ادامه به تاريخچه 
بيمه هاي آتش سوزي و ضرورت تهيه بيمه 
نامه ش��رکت اسکور فرانس��ه آن مي پردازد.  
تدوي��ن راهنم��اي زلزل��ه از ديگ��ر مطالبي 
اس��ت که در پي همکاري هاي آموزش��ي و 
علمي شرکت اسکور فرانسه با پژوهشکده بيمه توسط اين شرکت فرانسوي براي چاپ 
در نشريه افق بيمه ارايه شده است. همچنين در اين شماره ميزگردي با عنوان ارزيابي 
ريس��ک حوادث طبيعي در ايران با مديران اين ش��رکت به چش��م مي خورد. آش��نايي با 
بيمه مستاجرين، نگاهي به بيمه نامه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر و ارائه برنامه 
توسعه بيمه خرد توسط بانک جهاني عناوين مقاالتي است که در اين نشريه امده است. 
گزارش پنل هاي تخصصي همايش بيمه و توسعه و بازتاب نظرات سخنرانان خارجي 
همايش، گزارش نمايش��گاه کتاب دانش��جويي با عنوان طرح ترويج فرهنگ کتاب و 
کتابخواني تخصصي بيمه و گزارش افت نرخ هاي بيمه جهان براي چهاردهمين سه 
ماهه متوالي از جمله گزارش هاي افق بيمه اس��ت. در اين ش��ماره همچنين به معرفي 
دو کتاب خارجي با عناوين مديريت ريسک در بيمه اتکايي،از آتش سوزي در شهر تا 
گرمايش زمين و بيمه منازل مسکوني به زبان ساده و درج گفتگوي اختصاصي با مدير 
موسسه مالي سوييس در خصوص مشارکت بيمه گران اتکايي و بانکداران ايراني در 

بخش اوراق قرضه حوادث طبيعي پرداخته شده است.
گفتني اس��ت در بخش خارجي نش��ريه نيز جديدترين پژوهش هاي انجام ش��ده توسط 
پژوهش��کده بيمه براي خوانندگان ترجمه و ارائه ش��ده اس��ت. مروري بر دستاوردهاي 
همايش بيمه و توس��عه و مصاحبه با ميهمانان خارجي اين همايش از ديگر عناويني 

است که در بخش خارجي اين نشريه مي خوانيم.

اخباربيمه

مدتي است عرضه گوشت قرمز و مرغ با مشکل رو به رو 
شده و هيچ نظارتي بر قيمتها وجود ندارد. عده اي معتقد 
هس��تند که نظارت در اين زمينه کم اس��ت و مغازه داران 
قيمت را تعيين مي کنند. بدتر اين که در هر نقطه از شهر 
قيمتهاي متفاوتي اعالم مي شود و معلوم نيست چه کسي 
قيمت را تعيين ميکند. از س��وي ديگر صادرات دام زنده 
و آنفوالنزاي مرغي باعث ش��ده تا قيمت گوش��ت قرمز و 
مرغ ثباتي نداشته باشد. اين در حالي است که ديدگاهها 
در اين زمينه متفاوت اس��ت و دولت و بخش خصوصي 

هر کدام نظر متفاوتي دارند.
 در اين زمينه مدير کل پش��تيباني امور دام اس��تان تهران 
گفت: ذخيره مرغ منجمد ش��رکت پش��تيباني نس��بت به 
س��الهاي گذش��ته از نظر کيفيت تغيرات محسوس داشته 
 IR به طوري که خريد فقط از کش��تارگاه هاي داراي کد
داراي دستگاههاي تخليه اتوماتيک امحا و احشاء با قابليت 
صادرات صورت گرفته است. مهندس عبدالرضا گودرزي 
راد افزود: کيفيت مرغ هاي منجمد بس��يار مطلوب اس��ت 
و با رعايت اندازه با وزن ۱2۰۰ گرم تا 2۰۰۰ گرم بس��ته 
بندي و منجمد ش��ده اند. وي با تاکيد بر اينکه ش��رکت 
پش��تيباني امور دام در راس��تاي تنظيم بازار هر زماني که 

ش��اهد افزايش قيمت گوش��ت قرمز و مرغ باشد نسبت به 
توزيع ذخاير خود جهت کاهش قيمت اقدام مي کند گفت: 
اين روند توزيع تا رس��يدن به ش��رايط تعادلي ادامه خواهد 
داشت. مدير کل پشتيباني امور دام استان تهران ادامه داد: 
توزيع مرغ منجمد به نحوي مديريت ميشود که مرغ گرم 
و منجمد با قيمت مناسب به دست مصرف کننده برسد به 
طوري که به توليد کننده نيز آسيب وارد نشود. وي افزود: 
در صورتي که قيمت مرغ تازه کاهش پيدا کند، از توزيع 
م��رغ منجم��د جلوگيري به عمل خواهد آمد. گودرزي راد 
گفت: در اين راس��تا ش��رکت پشتيباني با توجه به افزايش 
قيمت در بازار اقدام به توزيع مرغ منجمد و گوشت گوساله 
منجمد و گوشت گرم و گوشت گوسفندي در شبکه هاي 
توزيع کرده اس��ت. وي گفت:توزيع مرغ منجمد گوش��ت 
گوس��اله تازه و گوش��ت گوس��فندي تازه توسط مباشرين 
از دي م��اه ت��ا کنون در ميادين ميوه تره بار ش��هرداري و 
فروش��گاههاي تحت پوش��ش در حال انجام است. مدير 
کل پشتيباني امور دام استان تهران افزود: توزيع گوشت 
گوساله گوسفندي تازه در نمايشگاههاي بهاره نيز صورت 
گرفت و هم اکنون در نمايش��گاه مصلي و خاوران نيز در 

حال توزيع است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار گفت: اگر مردم طبق ش��ب 
عي��د س��ال هاي قبل پرتقال بخرن��د حدود ۱2۰هزار تن 
پرتقال نياز داريم، اما به مردم توصيه مي کنيم که امسال 
پرتقال را از سبد ميوه هاي اصلي پذيرايي عيد خارج کنند 

تا نيازي به واردات اين ميوه نباشد.
به گزارش تسنيم، مهاجران رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با 
اشاره به اينکه امسال براي نخستين بار در اوايل آذر برفي 
بي س��ابقه در ش��مال کشور باريد، گفت: با توجه به اينکه 
توليد ما از مصرف بيش��تر اس��ت اگر اين اتفاق نمي افتاد 

اآلن مي توانستيم صادر کنيم. 
مهاج��ران ادام��ه داد: البت��ه با کش��ورهايي مانند ترکيه 
نمي توانيم رقابت کنيم زيرا قيمت تمام ش��ده آنها بس��يار 

پايين تر از ماست. 
وي با بيان اينکه "توليدات ما از نظر کيفيت و طعم در جهان 
بي نظير اس��ت"، افزود: بايد چاره اي در اين زمينه انديشه 
کنيم. مهاجران با اشاره به اينکه امسال حدود 2 ميليون و 
۴۰۰ هزار تن پرتقال در شرق مازندران توليد شد، گفت: 
حتي يک کيلوگرم از اين محصوالت به انبار نرفته و آنچه 

هم ذخيره شد کم آب است. 
رئي��س اتحادي��ه ميوه و تره بار اف��زود: در غرب مازندران 

هم 8۰۰ هزار تن پرتقال توليد ش��د که نيمي از آنها قابل 
استفاده است که نگه داشته اند تا شب عيد به بازار عرضه 
کنند. مهاجران با اشاره به واردات پرتقال از سوي دولت 
گفت: وارد نمي کرديم خيلي بهتر بود اما فش��ارها براي 

واردات بسيار زياد بود. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با ابراز اينکه "قاچاق در مرزهاي 
 م��ا بي��داد مي کند"، افزود: برخ��ي ميوه ها مانند گيالس،
 انگور ش��يلي و زردآلو با هزينه گران به بازار ايران وارد 
مي ش��ود ک��ه اصاًل ضرورتي ن��دارد و بايد جلوي قاچاق 

را بگيريم. 
وي اضافه کرد: در جنوب هم پرتقال کافي در سردخانه 
وجود ندارد به همين علت دولت وارد کرد. مهاجران گفت: 
اگر مردم طبق ش��ب عيد س��ال هاي قبل پرتقال بخرند 
حدود ۱2۰ هزار تن پرتقال از 2۵ اس��فند تا ۱۵ فروردين 
نياز داريم، اما به مردم توصيه مي کنيم که امسال پرتقال 
را از سبد ميوه هاي اصلي پذيرايي عيد خارج کنند تا نيازي 

به واردات اين ميوه نباشد.
رئي��س اتحادي��ه مي��وه و تره بار ادام��ه داد: اتحاديه ها و 
بارفروشان آمادگي دارند که پرتقال را به قيمت سه هزار 

و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسانند.

مردم در عيد امسال کمتر پرتقال بخورندعرضه گوشت و مرغ منجمد و گرم با نرخ دولتي


