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مناظره ها باعث بيداري آراي خاموش 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات گفت:مناظره ها و اتفاقاتي که در 
روزهاي پاياني تبليغات کانديداها افتاد، باعث بيداري قش��ري ش��د که 
براي شرکت در انتخابات ترديد داشتند. به گزارش ايرنا، محمود واعظي 
درباره فضاي تبليغاتي روزهاي آخر اظهارداشت: مشارکت باال، انسجام 
و آرامش حاکم در حوزه هاي انتخابات، نشان از پيشرفت کشور است و 
اين امر بيانگر اين است که هر کانديدا پس از پيروزي در انتخابات بايد 
کارهاي بزرگي براي کشور انجام دهد. وزير ارتباطات با بيان اينکه کابينه 
دولت يازدهم از حضور گس��ترده مردم پاي صندوق هاي راي خش��نود 
است، افزود: نتيجه اين مشارکت گسترده هر چه که باشد براي ما قابل 
قبول است.واعظي درباره تاثير فضاي مجازي بر انتخاب مردم و استفاده 
کانديداها از فضاي مجازي نيز گفت: کانديداها همواره بايد اصول اخالقي 
را حفظ کنند و براي کسب راي نمي توانند اصول اخالقي خود را زيرپا 
بگذارند و سابقه اين افراد نشان مي دهد که با چه مواردي موافق و با چه 
موارد مخالف هستند.وي اظهارداشت: متاسفانه برخي بداخالقي ها که 
در اين مدت انجام ش��د لطمه زيادي به جامعه وارد کرد و نش��ان داد که 

افراد براي کسب راي چه اقداماتي را انجام مي دهند.

مردم را به عنوان ستون دين سرپا نگه داريم
آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي گفت: مسئوالن اعم از رياست جمهوري 
و ديگران بايد اين هنر را داشته باشند که با خدمات خود اين مردم را به 
عنوان ستون دين سرپا نگه دارند. به گزارش ايرنا اين مرجع تقليد افزود: 
مردم براي راي انداختن و حضور در پاي صندوق هاي راي نيستند، بلکه 
مردم س��تون دين هس��تند همچنين حضرت علي)ع( مردم را به عنوان 
ستون دين معرفي کرده نه ستون سياست، جمهوريت و حکومت.وي 
ادامه داد: بايد بفهميم که اس��الم مردم را س��تون دين مي داند نه س��تون 
سياس��ت، ما در منطقه مين هس��تيم و در امنيت کامل به س��ر مي بريم و 
فرزندان ما به استقبال شهادت رفته اند و بايد تمام تالش اين باشد که اين 
ستون را حفظ کنيم.وي گفت: ستوني که زمين افتاده نمي تواند مشکلي 
را حل کند، ملتي که جيب آن خالي است و سرپا نيست با تعارف نمي توان 
آن س��تون را س��رپا نگه داش��ت.وي افزود: داشتن رهبر خوب يک طرف 
قضيه است، رهبر اگر علي بن ابي طالب)ع( هم باشد مادامي که مردم 
راضي، حاضر و پايدار نباش��ند شکس��ت او قطعي است.آيت اهلل جوادي 
آملي اضافه کرد: ما بايد ادب و احترام را حفظ کنيم و اين ادب و احترام 

سرجاي خويش محفوظ است ولي بايد ستون را سرپا نگه داشت.

حفظ آبروي نظام در صحنه بين المللي 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تقدير از حضور مردم در انتخابات 
گفت: شرکت در انتخابات يک وظيفه ملي و شرعي و اسباب آبروي نظام 
در صحنه هاي بين المللي است.به گزارش ايرنا، آيت اهلل ابراهيم اميني 
گفت: دولت هاي خارجي روي حضور مردم ما حساب ويژه باز مي کنند 
و شرکت گسترده آنان در انتخابات باعث نااميدي دشمنان و خوشحالي 
دوس��تان نظام خواهد ش��د.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
منتخب ملت که موفق به کسب راي مردم مي شود اين مردم را فراموش 
نکند و بايد مشکالت آنها به ويژه بيکاري و مشکل ازدواج را حل کند.
وي همچنين با اشاره به انتخابات شوراهاي اسالمي ادامه داد: مردم در 
انتخاب ش��وراي اسالمي ش��هر و روس��تا نيز به افراد کارآمد راي دهند تا 

مشکالت ترافيکي و ساير موارد شهري را برطرف کنند.

پيشخوان

سياسی
انتخابات به پايان رس��يد و مردم با حضور پرش��ور 
خود به نامزدهاي مورد تاييدش��ان راي دادند. اما 
بي شک آنچه اتفاق افتاد، در جمله تاثيرگذار رهبر 
انقالب در آخرين سخنراني ايشان قبل از انتخابات 
نهفت��ه بود. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي فرمودند 
"هر کس راي بياورد، ملت ايران پيروز هستند". اما 
نکته اي که نبايد ناديده گرفت، ادبيات نامناسبي 
است که بين نامزدهاي رياست جمهوري بيان شد. 
توهين ها، افتراها، شکستن حرمتها، آبروريزي ها، 
ورود به حريم خصوصي و رفتارهايي که با پايان 
يافت��ن انتخاب��ات در ذهن مردم باقي خواهد ماند. 
جالب اينجاست که امروز بسياري از افراد ادبياتي 
ب��ه کار بردن��د که ج��اي نگراني دارد. به کار بردن 
اين جمله که " رقابت ها تمام ش��د و اکنون نوبت 
رفاقتهاس��ت" اين ذهنيت را به وجود مي آورد که 
مي تواند به هر وسيله اي متوسل شد تا براي يک 

دوره چهار ساله کسب راي کرد. 
حتما رقابت ها به پايان ميرسيد ���

جالبترين مطلب را محمدباقر قاليباف بر زبان آورد. 
فردي که در توهين و افترا و اتهام از هيچ چيز دريغ 
نکرد و به جرات مي توان گفت که براي تس��ويه 
حس��اب کلمه "گازانبر" ه��ر اتهامي را به دولت و 
روحاني وارد کرد. اما وي گفت: بعد از انتخابات حتما 
رقابت ها به پايان خواهد رسيد و آغاز کار و خدمت 
براي مردم در مبارزه با فقر و مشکالت اقتصادي 
آغاز مي ش��ود. قاليباف پس از حضور در انتخابات 
رياس��ت جمهوري در مس��جد حضرت ابوالفضل 
)ع( ش��هرک س��ينا اردبيل، گفت: انتخابات جشن 
جمهوري��ت نظام اس��ت، بن��ده هم در کنار حضور 
گسترده مردم در سراسر کشور، امروز توفيق دارم 
در جم��ع امت ش��هيدپرور، واليتم��دار و با غيرت 
اردبيل حضور داش��ته باشم و در انتخابات شرکت 
کن��م.وي اف��زود: دليل حض��ور من در اردبيل اين 
بود که دوشنبه قرار بود به اين شهر بيايم و مردم 
نيز حضور پيدا کرده بودند، اما به دليل بحث هاي 
کاري توفي��ق پي��دا نک��ردم در جمع مردم حضور 
داش��ته باش��م. به دليل آنکه دوشنبه در جمع مردم 
حضور نداشتم، تشخيص دادم به پاس حضور مردم 
و تقدير و تش��کر از آنها، امروز در يکي از مناطق 
محروم اردبيل همراه ساير مردم ايران راي بدهم.

قاليب��اف تاکيد کرد: امي��دوارم حضور مردم مايه 
افتخار و مهر مجدد بر نظام اسالمي باشد، حضور 
مردم با هر گرايش و سليقه اي نشان مي دهد که 
اين نظام يک نظام مردمي و برخاسته از ميان مردم 
است.وي گفت: بعد از انتحابات حتما رقابت ها به 
پايان خواهد رسيد و آغاز کار و خدمت براي مردم 
در مبارزه با فقر و مشکالت اقتصادي آغاز مي شود، 
اميدوارم با هر گرايشي دست به دست هم دهيم و 
به اين مردم عزيز خدمت کنيم و با توجه به حضور 
مردم، فکر مي کنم مشارکت در سراسر کشور در 

سطح عالي باشد.
رقابت ها بايد به رفاقت تبديل شود ���

ام��ام جمع��ه موقت ته��ران نيز با بيان اينکه ديگر 
زمان مناظره و رقابت تمام شده و زمان رفاقت فرا 
رسيده است، گفت: از امروز رقابت بايد به رفاقت 

تبديل شود. آيت اهلل موحدي کرماني اظهار کرد: 
آنچه در مناظرات گفته شد بر اساس نيت دروني 
منتخبان بود و اينک وظيفه شان اخوت، برادري، 
صميميت، صفا و همکاري است. پس اگر جمله اي 
گفتند که در شأن انقالب و مردم نبوده دقت کنند و 
اگر جدي گفته اند به خاطر آن به درگاه الهي توبه 
کرده و از مردم عذرخواهي کنند.وي با اش��اره به 
اينکه فردي که انتخاب مي شود مديريت اجرايي 
چهارس��اله کشور را به دست مي گيرد خاطرنشان 
کرد: فردي که انتخاب مي ش��ود بايد صالح، پاک 
و فعال باشد و به فکر ضعفا، اسالم و پياده کردن 
قوانين از جمله قانون اساس��ي باش��د و مردم در 
زمينه انتخاب خود حتماً تصميمش��ان را گرفته اند 
چ��را که ت��ا اين لحظه عده اي عظيم در انتخابات 
ش��رکت کرده و تا پايان روز اين روند ادامه دارد.

موحدي کرماني با اش��اره به اينکه ش��اهد حضور 
چش��مگير مردم در فضايي  آزاد و با امنيتي کامل 
در پاي صندوق هاي رأي هستيم تصريح کرد: اين 
آزادي و امنيت چشم دنيا را خيره کرده و به امنيت 
اي��ران غبط��ه مي خورند که اين امنيت و آزادي در 
س��ايه وحدت، ايم��ان، روحيه انقالبي و تبعيت از 
واليت به دست آمده است.امام جمعه موقت تهران 
خط��اب به ريي��س جمهور آينده گفت: از آنجا که 
اي��ران ه��ر مرحله از اقتدار را با تبعيت از رهبري و 
واليت به دس��ت آورده، رييس جمهور آينده بايد 
بکوش��د تا با عزمي راس��خ نه تنها در شعار، بلکه در 
عمل نيز تابع رهبري و واليت فقيه باش��د و مبادا 
به گونه اي عمل کند که دش��من، دومديريتي را 
در کش��ور احس��اس کند.وي در ادامه توصيه هاي 
خود به رييس جمهور آينده گفت: رييس جمهور 
باي��د به ارزش هاي انق��الب احترام بگذارد چون 
اين ارزش ها آس��ان به دس��ت نيامده و محصول 
خون ده ها هزار ش��هيد اس��ت و در اين رابطه بايد 

ام��ر ب��ه مع��روف و نهي از منکر را مورد توجه ويژه 
قرار دهد که در بند هشتم قانون اساسي نيز آمده 
اس��ت اما متأس��فانه عليرغم مصوبه مجلس تا به 
حال براي آن دستور اجرا داده نشده است و واقعًا 
جاي تأس��ف دارد که دس��تور اجراي سند 2030 را 
داده اند اما دس��تور اجراي مصوبه امر به معروف و 

نهي از منکر هنوز داده نشده است.
تخريبهاي سوال برانگيز ���

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: شور 
و نش��اط مردم در انتخابات از ابتداي صبح بس��يار 
خوب است و حضور پرشور مردم در انتخابات قابل 
تقدير اس��ت. محسن رضايي پس از انداختن راي 
خود در صندوق در مسجد امام حسن عسکري)ع( 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اين دوره مردم 
امکان اس��تفاده از فضاي مجازي را داش��تند که با 
توجه به اينکه امکان کنترل کامل فضاي مجازي 
وجود نداشت، شاهد تخريب هايي بوديم. رضايي 
خاطرنشان کرد: اميد است در جامعه ايراني شاهد 
استوار بودن اخالق و اخالق مداري باشيم؛ چرا که 
کمرنگ شدن اخالق موجب افزايش آسيب هاي 
اجتماعي مي شود.وي شرکت در انتخابات را آري 
به نظام جمهوري اس��المي ايران دانست و گفت: 
رأي دادن مردم هم رأي به خودش��ان به عنوان 
تصميم گيرنده اصلي نظام جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت و هم رأي به نظام، ايران و رهبري اس��ت.

دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پايان با 
بيان اينکه در انتخابات شرکت مي کنيم تا جامعه 
اي��ران را به رش��د و انق��الب را به آرمان هاي خود 
برسانيم، عنوان کرد: مردم با شرکت در انتخابات 

پيام مردم ساالري ديني را به جهان مي دهند.
تغيير شکل مناظره ها  ���

از س��وي ديگر رييس فرهنگس��تان زبان و ادب 
فارسي ضمن انتقاد از نحوه برگزاري مناظره هاي 

ويژه نامزدهاي رياست جمهوري، گفت: الزم است 
ش��کل مناظره ها تغيير کند و زمان بيش��تري به 
پاسخگويي اختصاص يابد. غالمعلي حداد عادل 
پ��س از انداخت��ن راي خ��ود به صن��دوق در گفت 
وگو با ايرنا اظهار داش��ت: مناظره ها مفيد هستند، 
امابه آنها دو انتقاد جدي از نظر محتوايي و شکلي 
دارم.وي پيرامون محتواي شکلي مناظره ها افزود: 
تبيين و تشريح مشکالت کشور و ارايه راه حل ها 
در مدت زمان 2 يا پنج دقيقه امکان پذير نيس��ت، 
چنانچه از کسي پرسش شود که براي فرهنگ چه 
اقدامي مي توان انجام داد، به اين س��وال با وسعت 
گسترده نمي توان طي چهار دقيقه پاسخ داد.رييس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي اضافه کرد: الزم 
اس��ت ش��کل مناظره ها در آينده تغيير کند و براي 
پاس��خ به پرس��ش، الاقل يکربع زمان نياز است تا 
ملت پس از پاس��خگويي نام��زد مربوطه، متوجه 
ش��وند، نامزد مربوطه شعار مي دهد يا واقعا برنامه 
دارد.به گفته وي، مناظره هاي انجام شده به منازعه 
کشيده شد و نامزدها در مناظره، يکديگر را به فساد 
متهم کردند، هر کس��ي براي اثبات خود مجبور 
ش��د، س��ندي را رو کند از اين رو فضا براي فکر 
و طرح برنامه تنگ ش��د.حداد عادل اضافه کرد: 
مردم در مناظره ها شاهد بودند، بعضي از نامزدها 
به پرس��ش ها پاس��خ نمي دادند و فقط متني را که 
ستاد براي آنها تهيه کرده بود، روخواني مي کردند 
و اين امر نشان داد که فرد بجاي پاسخ به پرسش، 
در حال تبليغ است.وي نقش مجري در مناظره ها 
را مهم دانست و ابراز داشت: انتظار مي رفت، وقتي 
نامزدي در وقت تعيين ش��ده، از روي متن از قبل 
تهيه شده چيزي را بيان مي کند که ربطي به سوال 
ندارد، مجري بايد مانع اين کار ش��ود، در حاليکه 
مج��ري در مناظره ها فقط وظيفه قرائت اطالعيه 

ستاد انتخابات را داشت.

نقش رسانه ها در اخالق ���
در اي��ن رابط��ه ايس��نا نوش��ت:تخريب يا تعريف 
مي کنن��د؛ مي کوبن��د و ب��اال مي برند. در روزهاي 
گذش��ته نامزده��اي انتخابات��ي روي دکه ه��اي 
روزنامه فروش��ي ي��ا از فرش ب��ه عرش رفتند يا از 
ع��رش با کله زمي��ن خوردند.روزهاي باقي مانده 
ب��ه انتخاب��ات از کنار دکه هاي روزنامه فروش��ي 
ک��ه مي گذش��تيم با ديدن صفحه هاي نخس��ت 
روزنامه ها تکليف مش��خص ب��ود؛ يا از تعريف ها 
ذوق م��رگ مي ش��ديم ي��ا از تخريب ه��ا منفجر 
)اغراق شده(!برخي مي گويند طبيعي است که هر 
رسانه اي بايد از کانديدا و جناح مورد نظر خودش 
حماي��ت کند. برخي مي گويند تخريب نامزدهاي 
جناح مخالف در رسانه ها، به ويژه در ايام انتخابات 
امري کاماًل طبيعي و اجتناب ناپذير است. در اين 
ميان برخي هم مي گويند پس تکليف رسانه هاي 
مستقل جناحي چه مي شود؟با برخي از همکاران 
رسانه اي اين موضوع را مطرح مي کنم؛ واکنش ها 
متفاوت است. برخي مي گويند »اين ماهيت رسانه  
است؛ وقتي ما مي دانيم آمدن فالن نامزد الزم و 
به نفع جامعه و کشور است. چرا حمايت نکنيم؟ ما 
به عنوان اهالي رسانه مسئوليم«. برخي مي گويند 
»هميش��ه ضربه تخريب ه��ا ماندگارتر از نوازش 
تش��ويق ها است. رس��انه  بايد در قبال موضوعات 
مهم مملکت س��هيم و موضع مش��خصي داشته 
باش��د«. در همين راس��تا علي گرانمايه پور، استاد 
ارتباطات گفت:  در کش��ور ما برداش��ت اشتباهي 
از کارک��رد روزنامه ه��ا وج��ود دارد مبني بر اينکه 
رس��انه ها باي��د در ايام انتخاب��ات عملکرد کاماًل 
مس��تقلي داشته باشند. در همه کشورها وضعيت 
رسانه ها تقريبًا به همين گونه است؛ به عنوان مثال 
در انتخابات رياست حمهوري آمريکا و رقابتي که 
ميان خانم کلينتون و آقاي ترامپ وجود داش��ت، 
رس��انه هاي طرفدار هر کانديدا اخبار را با رويکرد 
خودش��ان منعکس مي کردند؛ البته رس��انه هايي 
وجود داش��تند که مس��تقل تر بودند. او ادامه داد: 
در کش��ور م��ا به اين دلي��ل که احزاب آن طور که 
بايد ش��کل نگرفته اند و فعاليت هاي حزبي وجود 
ندارد، ناچار اين بار بر روي دوش رس��انه ها افتاده 
است. در واقع رسانه هاي ما به دليل عدم فعاليت 
درست احزاب، عملکردي جناحي دارند.اين استاد 
ارتباطات همچنين درباره ي عملکرد رسانه ها در 
مدت 20 روز تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست 
جمهوري، خاظرنشان کرد: به نظرم در حال حاضر 
فعالي��ت اصل��ي رس��انه اي در فض��اي مجازي و 
شبکه هاي اجتماعي صورت مي گيرد. در اين مدت 
تمام رس��انه ها فعاليت انتخاباتي داشتند و تالش 
مي کردند که در جهت منافع نامزد انتخاباتي مورد 
نظر خودش��ان فعاليت کنند، اما واقعيت اين است 
که جريان س��ازي اصلي در ش��بکه هاي اجتماعي 
صورت گرفت. بر همين اس��اس معتقدم که اگر 
هر يک از کانديدها در روزهيا آخر مي خواس��تند 
رأي هاي خاموش را پاي صندوق هاي رأي بياورد، 
بايد از طريق همين ش��بکه هاي اجتماعي اقدام 

مي کردند.

آنچهپسازتوهينهاوتخريبهايانتخاباتباقيميماند
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افقي :
  1- کارآزموده - فس��يل 2- کاخ فرانس��ه - پوش��اک - دردناک 3- حيوان 
وحش��ي - چرم براق - اس��مي دخترانه 4- خالق بابا لنگ دراز- دوري از 
وطن - کچل 5- خمره بزرگ - نماد روش��نايي در هفت س��ين - طعم - 
پنبه زن 6 - ورزش توپ و چوگان - طرد کردن - تلخ 7- بشارت دهنده 
- دانش��کده انگليس��ي - گلش��ن 8- گفتگوي اينترنتي - چهارپايان - پدر 
مرده - ضمير اش��اره 9- فلزمرتجع - نام قديم مدينه - س��الک ومس��افر 
10- اثرچربي - کنيه امام حسن)ع( - هميشه 11- فرمان توقف- کوهي 
در ژاپ��ن - ت��ه ه��ر چي��ز- پرورش يافتن 12- نفرين - وس��يله آهار زدن 
لباس - دس��ر معروف ايتاليايي 13- وس��يله نقليه چوبي - آش��کار- حرف 
فاصله 14- از کش��ورهاي آفريقاي ش��مالي - زبردس��ت - بي موقع 15- 

مورد احتياج - فاضل

عمودي :
1- دخ��ل و خ��رج مملک��ت - ک��ودک - ش��هري در گي��الن 2- ماه دوم 
سال - کشوري آفريقايي 3- ست وارونه - حرف ندا- دستگاه نمابر- از 
رنگ هاي اصلي 4- کنايه از بسيار ماندن در جايي - نيايش خدا 5- واحد 
وزن قديمي مع��ادل 12 کيلوگ��رم - پرتق��ال مع��روف - آماس - ابر رقيق 
6 - فراخي - ويتامين انعقاد خون - مقام و منزلت - ضمير جمع 7- مبدا 
تاريخ اس��المي - س��قف کاذب - دندان فيل 8- غيرطبيعي - ازصفات 

خداوند 9- زهرآگين - ديوانه خطرناک - از واحدهاي طول 10- جواب سر 
باال - کوشيدن - نشانه بيماري - صدسال 11- خاندان - پيامبر- حاجت 
خواستن - تکرار حرفي از الفبا 12- لبه چين دار پرده - روزگار گذرانيدن 
13- نوعي آچار- آزرده و دلخور- تکيه کالم چوپان - مفقود 14- سالوس 

- از کشورهاي آسيايي 15- باجناق - شهري در سوئيس - داليل ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي كوچك 3*3 يکبار ديده شود
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منافع ذي نفعان صنعت بيمه تضعيف شده است
منافع ذي نفعان صنعت بيمه تضعيف شده است .شايسته است عزيزان در مجلس شوراي 

اس��المي حقوق مردم را در کنار س��اير ذينفعان در نظر 
بگيرند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اخبار پولي 
مالي- رس��ول تاجدار، مديرعامل بيمه البرز در پاس��خ 
به س��والي در باره مهمترين اولويت هاي اقتصادي در 
حوزه بيمه که الزم است مورد توجه دولت جديد پس از 
انتخابات رياست جمهوري دوازدهم قرار بگيرد، گفت: 

در دولت جديد صنعت بيمه بايد به س��متي برود که عايدي اين صنعت مناس��ب باش��د و 
س��رمايه گذاران با رغبت پولهايش��ان را در اين بخش س��رمايه گذاري کنند.وي افزود: به 
اعتقاد من مشکل اساسي که در صنعت بيمه ايران وجود دارد و باعث مي شود که ادامه 
روند فعلي در آينده ميسر نشود اين است که بين سرمايه گذاري سهامداران صنعت بيمه 
و عايديشان تعادلي وجود ندارد. به عنوان مثال عوارض ومالياتي که صنعت بيمه پرداخت 
مي کند گاهي تا سه برابر سودي است که صاحبان و سرمايه گذاران اين صنعت به دست 
مي آورند.»تاجدار« به بازدهي صنعت بيمه در بورس اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر 
پايين ترين بازدهي در بورس، متعلق به گروه صنعت بيمه است براي همين است که وقتي 
افزايش سرمايه اي اعالم مي شود، چه شرکت خودش بخواهد مستقال افزايش سرمايه 
دهد چه به لحاظ قانون، اجبار به افزايش س��رمايه داش��ته باش��د هيچکدام از سهامداران 
رغبتي به افزايش س��رمايه ندارند.مديرعامل بيمه البرز با اش��اره به واگذاري ش��رکتهاي 
بيمه در بورس به اخبار پولي مالي گفت: هدف ما از واگذاري شرکتهاي بيمه در بورس و 
کسر قيمت آنها اين بود تا فضايي ايجاد کنيم که سرمايه گذاران و سهامداراان با رغبت 
س��رمايه ش��ان را در اين صنعت س��رمايه گذاري کنند. قدم اول هم در ايجاد رغبت، آن 
است که سهامدار بداند و مطمئن باشد يک عايدي مناسب و معقول با توجه به ريسکي 
که مي پذيرند به دست مي آورند.»تاجدار« با تاکيد بر اينکه "نگاه دولتمردان به صنعت 
بيمه نبايد صرفا نگاه اجتماعي باش��د بلکه نگاه اقتصادي هم باش��د« تصريح کرد: ما به 
عن��وان مس��ئولين، کارگ��زاران و مديران اين صنع��ت، نگاه اجتماعي عزيزان در مجلس 
شوراي اسالمي را درک مي کنيم. چون آنها وکيل مردم هستند و آمدند که حقوق مردم 
را هم در نظر بگيرند اما شايس��ته اس��ت که حقوق مردم در کنار س��اير ذينفعان در نظر 
گرفته شود؛ اين ذينفعان کساني هستند که بيمه را مي خرند، کساني که در اين صنعت 
س��رمايه گذاري مي کنند و همچنين دولت اس��ت لذا براي اينکه اين مثلث تکميل ش��ود 
بايد نگاهها عوض شود.وي ادامه داد: براي ادامه فعاليت اقتصادي صنعت بيمه، بايد از 
نگاه اجتماعي صرف به اين صنعت صرفنظر شود و با نگاه مشترک اجتماعي و اقتصادي 

به آن توجه ش��ود در غير اينصورت با عايدي زير 10 درصد هيچکس رغبت به س��رمايه 
گذاري در اين صنعت را نخواهد داشت.

کسب گواهينامه ايزو )مديريت شکايت مشتريان( 
توسط شرکت بيمه حافظ
ش��رکت بيم��ه حاف��ظ موف��ق ب��ه درياف��ت گواهينام��ه 
ISO10002;2014 ) استاندارد مديريت شکايت مشتريان( 
شد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بيمه 
حافظ، معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات شرکت بيمه 
حافظ با اش��اره به اخذ اين گواهينامه توس��ط ش��رکت معتبر 
سوئدي AGR که صادر کننده گواهينامه مربوط به سيستم 
مديريت شکايت مشتريان با دامنه کاربرد صدور انواع بيمه 
نامه و پرداخت خسارتهاي مرتبط با آن مي باشد اظهار داشت: 

شرکت بيمه حافظ به منظور دريافت اين گواهينامه اقدام به ايجاد بسترهاي الزم براي 
رس��يدگي به ش��کايات بيمه گذاران کرده اس��ت که در نهايت شرکت AGR اين شرکت 
واجد شرايط دريافت ايزو دانست.سعيدي گفت: شرکت بيمه حافظ در نظر دارد اين روند 
در س��ال جاري نيز ادامه داده و خدمات گس��ترده اي جهت تکريم و افزايش رضايتمدي 

آنان به بيمه گذاران ارايه دهد.

منطقه ويژه سرخس تحت پوشش بيمه کوثر
منطق��ه ويژه اقتصادي س��رخس تحت پوش��ش بيمه 
آتش س��وزي شرکت بيمه کوثر قرار گرفت.به گزارش 
روزنام��ه تجارت به نقل از فرينا، روابط عمومي و اعالم 
مدير سرپرس��تي بيمه کوثر اس��تان خراسان رضوي در 
جلسه اي که باحضور مديران و 30سرمايه گذار داخلي 
و خارجي مس��تقر در منطقه اقتصادي س��رخس، قطب 
اقتصادي شمال ش��رق کش��ور، برگزار ش��د، براساس 

مذاکرات صورت گرفته بيمه نامه آتش سوزي اين منطقه صادر شد.مهدي حاجي حسيني 
گفت: منطقه ويژه اقتصادي سرخس وابسته به آستان قدس رضوي با موقعيت استراتژيک 
و جغرافيايي خود که در کانون کش��ورهاي عضو اکو قرار گرفته به عنوان دروازه طاليي 
ورود به کشورهاي آسياي ميانه و سرزمين پهناور روسيه و چين است که در آينده نزديک 

به منطقه آزاد تبديل خواهد شد.

اخبار بيمه


