
خبرگزاری تــاس به نقل از یک منبــع آگاه گزارش 
داد: اتحادیه اروپا قصــد ندارد اقدامات محدودکننده 
یکجانبه را علیه ایران به دلیل حادثه غیرعمدی سقوط 

هواپیمای اوکراینی در تهران اعمال کند.
اتحادیه اروپا ایران را به دلیل سقوط هواپیما تحریم 
نمی کنداین منبع آگاه در بروکســل روز دوشنبه در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری تاس تاکید کرد که 
حادثه تلخ سقوط هواپیما و برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( در نشست وزیران خارجه شورای اتحادیه اروپا 
که قرار است ۲۰ ژانویه )۳۰ دی( برگزار شود، بررسی 

می شود. تاس به نام منبع خود اشاره نکرده است.
مقام یاد شده تاکید کرد: اتحادیه اروپا در مقطع کنونی 
دلیلی برای تحریم  ایران به خاطر سقوط هواپیما نمی 

بیند. نخســت باید به نتیجه تحقیقات دست یابیم. 
اعالم پذیرش مسئولیت این حادثه تلخ از سوی تهران 
اقدامی در مسیر درســت است. اکنون بیشتر مسائل 
به روند تحقیقات بین المللی و شفافیت ایران در این 

زمینه بستگی دارد.
تاس نوشت: مســائل مربوط به ایران در نشست فوق 
العاده روز جمعه ۲۰ دی )۱۰ ژانویه( وزیران امورخارجه 
اتحادیه اروپا بررسی شد اما این نشست قبل از تایید این  
موضوع از ســوی ایران بود که به طور غیرعمدی این 

هواپیما را ساقط کرده است.
در این نشســت وزیران امورخارجــه اتحادیه اروپا 
خواستار تنش زدایی فوری در منطقه شدند و سقوط 
این هواپیما را حادثه ای تلخ عنوان کردند که در نتیجه 

افزایش تنش های نظامی بروزکرده است. هواپیمای 
بوئینگ ۷۳۷ متعلق به اوکراین با ۱۷۶ مسافر از جمله 
۱۴۷ ایرانی و ۹ خدمه پروازی که صبح چهارشــنبه 
تهران را به مقصد کی یف پایتخت اوکراین ترک کرده 
بود، ۶ دقیقه پس از پرواز حوالی شهر جدید پرند در 
استان تهران سقوط کرد و همه مســافران آن جان 
باختند. در حالی که در روزهای نخست علت سقوط 
هواپیما نقص فنی اعالم شده بود، صبح شنبه ۲۱ دی 
ماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تایید کرد که در شــرایط آماده بــاش جنگی پس از 
عملیات موشکی ایران علیه پایگاه های آمریکا در عراق، 
هواپیمای اوکراین بر اثر خطای انســانی و به صورت 

غیرعمد، مورد اصابت قرار گرفته است.

هیات وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی 
را مشخص کرد که بر این اســاس خانوارهای دارای 
واحد مسکونی، شغل و خودرو به  طور همزمان مشمول 

حمایت نمی شوند.
هیات وزیران در جلســه ۱۵ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد 
وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه، 
آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول 

دریافت کمک حمایت معیشتی را تصویب کرد.
بسته حمایت معیشــتی، صد درصد وجوه حاصل از 
افزایش قیمت بنزین موضوع شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی )سران قوای ســه گانه( است که مطابق با 
ضوابط این آیین نامه بــه خانوارهای هدف پرداخت 

می گردد.
مطابق این آیین نامه، بســته حمایت معیشــتی به 
خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه 
به ترتیب ۴۰ و ۴۸۰ میلیــون ریال، دونفره با حداقل 
درآمد ماهانه و ســاالنه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه 
نفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون 
ریال، چهارنفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه ۷۰ و 
۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد 
ماهانه و ساالنه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی گیرد.

هم چنین، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل 
و خودرو به طور »همزمــان« یا دارای دو واحد ملکی 
هستند، خانوارهای دارای ملک به ارزش ۱۲ میلیارد 
ریال در تهران و کالن شهرها و ۹ میلیارد ریال در سایر 
شهرستان ها، دارای خودروی سواری به ارزش بیش از 
سه میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیش از 
چهار میلیارد ریال، خانوارهای دارای بیش از سه سفر 
خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از ســه 
بیمه پرداز و گیرندگان تسهیالت بانکی جمعاً به مبلغ 
بیش از سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط 

باشند، مشمول بسته معیشتی نمی شوند.

اطالعیه جدید شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
نشــان می دهد، غیب شدن ســهمیه ها در واقع عدم 
اطالع مردم از پیمانه هایی بوده که این شــرکت برای 
سوخت گیری در نظر گرفته اما کسی را از آن مطلع نکرده 
است. هم زمان با سهمیه بندی بنزین،  صاحبان خودروها با 
مراجعه به جایگاه های سوخت اعالم می کردند که سهمیه 
بنزین آنها در هر بار سوختگیری بیش از ۲ لیتر کم می 
شود. همین امر سبب شد تا تصور کم فروشی جایگاه ها 
تقویت شود و متهم اول این موضوع کارگران جایگاههای 

سوخت باشند.
البته در این زمینه بررسی هایی صورت گرفت که نشان 
می داد،  جایگاه ای سوخت کم فروشی ندارند اما همچنان 

کم شدن سهمیه از کارت سوخت ادامه داشت.
بعد از آن بود که شــرکت ملی پخش فــرآورده های 
نفتی اعالم کرد دلیل فرار سهمیه های بنزین از کارت 
سوخت، عدم رعایت ســوخت گیری صحیح است زیرا 
افراد پیش از پایان روند سوختگیری، کارت را از کارتخوان 
خارج می کنند و به این صورت شاهد کاهش یک تا ۴ 

لیتری سهمیه از کارت سوخت هستیم.
با رعایت این موارد نیز گره ای از این مشــکل باز نشد و 

همچنان این ســهمیه ها بودند که به صورت عجیب و 
غریب غیب می شــدند. با باال گرفتن این موضوع،  حاال 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اطالعیه جدیدی 
صادر کرده و پرده از راز غیب شدن سهمیه های بنزین 

برداشته است.
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پی انتشار 
برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه 
سوخت هنگام ســوختگیری اعالم کرده که طراحی 
سامانه هوشمند ســوخت جهت جلوگیری از تخلف 
حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوخت گیری، 
بدین صورت است که با وارد کردن کارت در کارت خوان 
و مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوخت گیری، 
ابتدا ۳,۹۹ لیتر از ســهمیه کسر می شــود و شروع به 

سوخت گیری می کند.
پس از اتمام پیمانه اول، ۳,۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم 
می شود و مجددا سوخت گیری ادامه پیدا می کند و این 
فرایند به صورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوخت گیری 

ادامه می یابد.
اگر در حین سوخت گیری کارت از کارت خوان بیرون 
کشیده شــود مقداری که باقیمانده ۳,۹۹ لیتر است از 

سهمیه آن کارت کسر می شود )برای مثال اگر دو لیتر 
سوخت گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ 
لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم می شود( و اگر همان 
کارت، دوباره وارد همان کارت خوان شــود، سهمیه ای 
که بیشتر از لیتراژ برداشت  شده از نازل کم شده است، 
به کارت برگردانده می شود. در این اطالعیه تاکید شده 
که در صورت خارج کردن زودهنگام کارت ســوخت از 
کارتخوان جایگاه، سوختگیری قطع می شود و لیتراژ 
مذکور از سهمیه کسر میشود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ 

سوختگیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد.
این اطالعیه نشان می دهد که غیب شدن سهمیه ها در 
واقع عدم اطالع مردم از پیمانه هایی بوده که شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی برای ســوخت گیری در نظر 

گرفته اما کسی را از آن مطلع نکرده است.
برای جلوگیری از کم شدن سهمیه ها افراد باید در هنگام 
سوختگیری مضربی از عدد ۳.۹۹ را انتخاب کنند تا میزان 
بنزین دریافتی با عدد کسر شده از کارت سوخت برابر 
باشد. در موارد دیگر نیز به همین صورت است. به طور 
مثال،  به جای دریافت ۱۲ لیتر بنزین،  با مشاهده عدد 

۱۱.۹۷ لیتر،  سوختگیری را متوقف کنند.   

اتحادیهاروپاایرانرابهدلیلسقوطهواپیماتحریمنمیکند
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400 روستای سیستان و بلوچستان 
در محاصره سیالب  هستند

سیستانوبلوچستان
رادریابید

گرفتاری 2 هزار نفر  در  سیالب

دستاوردهایفوالدمبارکهدرحوزهآب،
درسازمانجهانییونسکوقابلطرحاست
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سرمقاله

اهمیت شناسایي 
بازارهاي هدف صادراتي 

هرچند اقتصاد کشور دچار 
معضالت و مشکالت زیادي 
ازجمله تحریم هاي تجاري 
و مالي است؛ اما در کنار این 

تهدیدات، فرصت هایي...

  كميل طيبي، اقتصاددان
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حمایتدولت
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سهمناچیزاستارتآپها
ازصنعتبیمه

شورایعالی فضای مجازی طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات را رد کرد

طرح کالن شبکه  ملی اطالعات رای  نیاورد
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بحران  مهاجرت  پرستاران
20 هزار  پرستار  بیکار  به  دلیل  نبود  بودجه  استخدام  نمی شوند

ساالنه   ۵00   پرستار   برای   دریافت   معرفی نامه 
  مهاجرت   به نظام   پرستاری   مراجعه   می کنند

شــاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه ۱۶ هزار و 
۳۸۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسید. براساس معامالت 
روز دوشنبه بیش از هشت میلیارد و ۲۷۵ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و 
۳۰۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با چهار هزار و ۳۶۹ واحد افزایش به 
۱۱۸ هزار و ۹۲۴ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 
با دو هزار و ۹۱۷ واحد رشد به ۷۹ هزار و ۴۱۲ واحد 
رسیدند. شاخص آزاد شــناور نیز با ۲۰ هزار و ۱۰۴ 
واحد افزایش به رقم ۴۵۷ هزار و ۷۲۱ واحد رسید، 
شاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۳۱۵ واحد و شاخص بازار 
دوم ۳۱ هزار و ۵۱۰ واحد افزایش داشتند. عالوه بر 

این در بین تمامی نمادها...

استارت آپ های بیمه ای در کشور ما به صورت یک 
موج وارد شدند و مقایســه و فروش بیمه نامه را به 
صورت آنالین امکان پذیر کردند؛ اما قطعاً اینشورتک 
یا همان فناوری های بیمه در فروش آنالین خالصه 
نمی شوند و این تنها یک بخش بسیار جزئی از این 
فناوری اســت و ایران در ابتدای این راه قرار دارد.  
اینشورتک به کاربرد نوآورانه تکنولوژی برای ارائه، 
توزیع و مدیریت خدمات بیمه ای گفته می شــود. 
این صنعت با کمک بزرگ داده ها، هوش مصنوعی 
و اینترنت اشــیا، به جمع آوری و تحلیل اطالعات 
مشتریان برای ارائه خدمات بهتر بیمه ای متناسب 
با هر مشتری به طور جداگانه می پردازد. برای مثال 
تاکنون کسی که رانندگی پرخطر می کرد با کسی 

که رانندگی محتاطانه می کرد...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه داری عنوان کرد
سود مضاعف برای خریداران اوراق 

گواهی سپرده بانک مسکن
بانک مسکن از روز شنبه ۲۱ دی ماه تا پایان ایام 
کاری هفته در شعب سراسر کشور نسبت به فروش 
اوراق گواهی سپرده با سررسید ۹ ماهه و نرخ سود 

۱۸ درصد اقدام می کند.
محسن کریمی رییس اداره کل نقدینگی و خزانه 
داری به خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، گفت: به دنبال دریافت مجوز انتشار اوراق گواهی 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام به میزان 
3000 میلیارد تومان از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در چهارم مهرماه امسال، اقدامات 
الزم برای انتشــار اوراق مذکور توسط اداره کل 
نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن به عمل آمد و 
پس از فراهم سازی مقدمات انتشار، اوراق مذکور از 
تاریخ هشتم مهرماه امسال به مدت 6 روز در شبکه 

شعب بانک به مشتریان عرضه شد.
وی در ادامه اظهار داشت: طی یک هفته کاری ذکر 
شده، انتشار این اوراق با استقبال اشخاص حقیقی و 
حقوقی روبرو شد و نیمی از اوراق به فروش رفت. در 
عین حال با توجه به ظرفیت باقیمانده و همچنین 
مطلوبیت اوراق برای مشــتریان بانک در شرایط 
فعلی، اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن 
اقدامات و پیگیری های الزم را به منظور اخذ مجوز 
فروش مجدد ظرفیت باقیمانده انجام داد. این مقام 
مسوول بانک مسکن افزود: با توجه به مجوز اخذ 
شده از بانک مرکزی هم اکنون امکان عرضه ۱500 
میلیارد تومان اوراق از محل مجوز قبلی فراهم و 
مقرر شده تمام شعب بانک مسکن نسبت به فروش 
این اوراق به متقاضیان طی هفته کاری پیش رو از 

شنبه ۲۱ دی تا پنج شنبه ۲6 دی ماه اقدام کنند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات 
ایران تشریح کرد:

ارکان برنامه راهبــردی و مدل 
کسب و کار اگزیم بانک دیجیتال

عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
این بانک استراتژی های متناسب با اهداف اگزیم 
بانک دیجیتال را در قالب برنامه توسعه بانکداری 
دیجیتال با رویکرد نوآوری باز و با همکاری شرکت 

های دانش بنیان را دردست اجرا دارد.
دکتر ابوذر سروش در نشست مشترک بانک توسعه 
صادرات ایران با معاون امور بانکی، بیمه و شرکت 
های دولتی وزارت اقتصاد و دیگر مســووالن این 
وزارتخانه، ارکان برنامه راهبردی و مدل کسب و 

کار اگزیم بانک دیجیتال را ارائه کرد.
به گفته ســروش، بانک دیجیتال بانکی است که 
با درک عصر دیجیتال با ایجاد تحول در نگرش، 
فرهنگ، مدل کســب و کار، فرآیندها و محیط 
کار خود با محوریت فناوری های تحول آفرین و 
از طریق ایجاد تجربه ای جذاب برای مشتریان و 
کارکنانش به عملکرد مورد نظر خود دست می یابد. 
به گفته عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات 
ایران، حرکت هدفمند به سمت هوشمندسازی 
شعب و به کار گیری کانال های چندگانه، همه کاره 
و بکپارچه شروع شده است. وی در ادامه اقدامات 
اگزیم بانک ایران را برای بانکداری باز برشــمرد 
و گفت: طراحی نقشــه راه بانکداری باز و فراهم 
کردن زیرساخت های مرتبط با آن انجام شده و به 
منظور تقویت دانش فنی نیروی انسانی، دوره های 

آموزشی مختلف برگزار می شود.

عضو هیات مدیره خبر داد:
پرداخت تسهیالت خرد بانک صادرات 

ایران در سال آینده افزایش می یابد
عضو هیئت مدیره بانک صــادرات ایران از تالش 
برای افزایش پرداخت وام های خرد در سال آینده 
با شرایط جدید در قالب کارت اعتباری خبر داد و 
گفت: مبلغ این تسهیالت نیز با هماهنگی بانک 

مرکزی و تسهیل شرایط، افزایش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر 
یوسفیان در جمع کارکنان بانک صادرات استان 
فارس با بیــان این مطلب افــزود: بانک صادرات 
ایران در آذرماه موفق به جذب ۱۱۲ هزار میلیارد 
ریال منابع شــده که برابر با ۱0 سال فعالیت یک 
بانک خصوصی اســت. ظرفیت هــای این بانک 
ظرفیت های بسیار عالی است و وظیفه ماست تا 
از این ظرفیت برای حل مشکالت مردم در شرایط 
جنگ اقتصادی حداکثر توان خود را به کار گیریم.

 عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک 
صادرات ایران دارای ظرفیت های مناسبی است و 
وظیفه ماست تا در سنگر اقتصاد مقاومتی از این 
ظرفیت برای حل مشکالت مردم در شرایط جنگ 

اقتصادی با حداکثر توان استفاده کنیم.
یوسفیان تمرکز بر اســتفاده از عقد خرید دین 
را یادآوری کرد و حجــم ضمانت نامه و اعتبارات 
اســنادی ریالــی مــورد تقاضای مشــتریان و 
شرکت های بزرگ را مورد تاکید قرار داد و از بهبود 

شرایط مطالبات معوق بانک ابراز خرسندی کرد.
وی گفت: در پایان ۹ ماهه اول سال جاری شش 
هزار میلیارد ریال )هفت درصد( کاهش مطالبات 
در بانک صادرات ایران داریم این در حالی است که 
مصارف بانک در این مدت ۲0 هزار میلیارد تومان 

رشد داشته است.

بانک ها

مسعود خوانســاری، رئیس 
اتــاق بازرگانی تهــران، در 
چهارمیــن مراســم اعطای 
نشان و تندیس امین الضرب 
و ۱36 ســالگی اتاق تهران با 
نقد برخوردهای ناروا با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان در 
دهه های پیشین، ایستادگی و تالش آنها را ستود و آنها را 
تنها کسانی دانست که می توانند امید را به جامعه و نسل 
جوان بازگردانند. او کارآفرینان را انسان هایی پرشور و 
امید توصیف کرد که تجربه زیست شان در شرایط بحران، 

نجات دهنده و راهگشاست.
مسعود خوانساری ادامه داد: متاسفانه آنچه در اقتصاد 
و جامعه ایرانی قربانی شــده، گوهر »اعتماد عمومی« 
است. جوان ایرانی که با هزار امید و انگیزه از دانشگاه به 
شایستگی بیرون آمده، نسلی که تمنای پیشرفت و توسعه 
دارد، مردمی که قلب شان برای این آب و خاک می تپد و 
آموخته اند که باید در همین سرزمین زیست کنند، چطور 
باید با حسی توام با نگرانی و بی اعتمادی به فکر کسب 
و کار و فردایشان باشــند؟ متاسفم بگویم امروز هرکجا 
سرمایه  نمادینی وجود داشته، با بی تدبیری و نابخردی از 
میان رفته و یا حداقل به پایین ترین حد تنزل کرده است. 
نتیجه اینکه امروز جامعه نگران، مضطرب و بی اعتماد به 

ارکان سیاستگذار و مدیران کشور شده  است
 او با بیان اینکه قیاس شرایط امروز با دهه 60 تا حدودی 
روشنگر است، ادامه داد: تاریخ شهادت می دهد که مردم 
ایران در این دهه چطور با دل و جان و در بحبوحه جنگ، 
از مرزها دفاع کردند یا در دهه 70 به شــوق سازندگی 
گام های بلنــدی برداشــتند و در دهه ۸0 بــه انگیزه 
اصالحات امیدها آفریدند و در ادامه کسانی ناکارآمد که 
شعار سودای عدالت در سر داشتند، سرخوردگی ملت 
را رقم زدند. دهه ۹0 هم دوره آشــتی با جهان و احیای 
تدبیر و امید بود که البته آن هم دستخوش ناامیدی های 
زیادی شد. یادمان باشــد که در همه این دوره ها مردم 

پای نظام و کشور ایستادند و جامعه اقتصادی هم قدمی 
عقب نگذاشت.

 خوانساری افزود: جامعه اقتصادی ایران کارآزموده دوران 
سخت است و همواره در نشیب و فراز روزگار پنجه نرم 
کرده است. عده ای از صاحبان کسب وکار در زمانه ای که 
قحطی برکشور حاکم بود، پا پیش گذاشتند تا دردها را 
درمان کنند. از سرمایه و مال شان گذشتند تا مسئولیت 
اجتماعی شان را به سرانجام برسانند.این قدم های ولو 
کوچک بخش خصوصی کشــور بیش از توان و طاقت 
دولت ها در نــگاه و قلب مردم جای گرفــت و آنها را به 
معتمدان جامعه تبدیل کرد. این چنین است که در طول 
سالیان دراز یادگارهایی مانند مسجد، مدرسه، بیمارستان 
و دیگر مراکز خدمات دهی توسط صاحبان کسب و کار 
و بازاریان در سراســر کشور ایجاد شــد و برای جامعه 

اقتصادی و بخش خصوصی اعتبار و آبرو به ارمغان آورد.
او با تاکید بر اینکه کارآفرینان، سرمایه های انسانی این 
کشور به حساب می آیند، ادامه داد: حاکمیت می توانست 
مســتمراً و طی چندین دهــه آنها را بــه نمادهایی از 
وطن پرستی، دین داری و انسان دوستی تبدیل کند و به 
جامعه بشناساند ولی افسوس که نگاه توام با سؤظن اجازه 
نداد چنین اقدام مهم و مشــروعی صورت گیرد. نمونه 

آنکه امروز کجای این کشور می توان موزه ای از صنعت، 
کارآفرینی و اقتصاد پیدا کرد؟ چرا در هیچ کتاب درسی 

نامی از کارآفرینان نیست؟
 خوانســاری گفت: در همین جمع، کارآفرینانی حضور 
دارند که در دهه هشــتم و نهم زندگی شان کماکان به 
سازندگی ادامه می دهند. آنها در طول حیات شان، انقالب، 
جنگ، تحریم و انواع درگیری های سیاسی و اجتماعی که 
زندگی مردم را فشل کرده را دیده اند. اما هیچ گاه چرخ 
کارخانه هایشان از حرکت نیفتاد و از طول و عرض سفره 
کارگران شان کاسته نشد. او خطاب به کارآفرینان افزود: 
اینکه شما بدانید کشــور در تحریم، جنگ اقتصادی و 
منازعات سیاسی است ولی کلنگ راه اندازی کسب وکاری 
متناسب با این زمانه را بر زمین می زنید، یعنی حماسه 

آفریده اید. یعنی می توانید الگو و مولد باشید.
 رییس اتاق تهران افزود: جوان اســتارت آپی که در افق 
اندیشه اش ده ها ایده و طرح برای راه اندازی کسب وکار 
متکی به سرمایه اندک دارد، کارآفرینی که نگاهش به 
توسعه خط تولید است، تحلیلگری که از میان خبرهای 
منفی خطی از امید و معطوف بــه آینده پیدا می کند، 
شایسته قدردانی است و نباید آنها را با انواع واکنش ها 

از کار انداخت.

 او با اشاره به اینکه فعاالن اقتصادی روزانه در برابر اخباری 
در مورد فساد این و آن قرار دارند و انواع رانت ها در اقتصاد 
و جامعه توزیع می َشود، این پرسش را مطرح کرد که واقعاً 
چند درصد از جامعه کارآفرینی دستش آغشته به رانت 
است؟ خوانساری سپس این نکته را یادآوری کرد که اتاق 
بازرگانی بارها از حاکمیت خواسته است، به رانت ارزی 
پایان دهد، در مقابل فساد ایستادگی کند، انواع توزیع 
غیرهدفمند یارانه ها را متوقف کند و بستر رقابت را بسازد.

علی اکبر ناطــق نوری:خصولتی ها امروز 
شیر بی یال و دم شده اند

علی اکبر ناطق نوری  در چهارمین دوره اهدای نشان و 
تندیس کارآفرینی امین الضرب ضمن ابراز تسلیت حادثه 
هواپیمای اوکراینی و از دست دادن سرمایه های علمی 
و فکری کشــور گفت: از آغاز نظام جمهوری اسالمی و 
سال های ابتدایی انقالب و در دهه 60 خدا این توفیق را 
داد که من و دوستانمان معتقد به این باشیم که کار کشور 
و بخش های مختلف باید به دست مردم انجام شود و دولت 
باید برنامه ریز، هدایت گر، حمایت گر و نظارت گر خوبی 
باشد و سپس بتواند از تولید و سرمایه گذاری داخلی و 

اعتماد به جامعه و با گرفتن مالیات کشور را اداره کند.
وی افزود: متاسفانه نگاه چپ گرایانه که نوعا در دولت های 
مختلف و مسئوالن دستگاه ها بود، باعث فاصله گرفتن 
کشور از این موضوع و دلسردی مردم شد.رئیس سابق 
دفتر بازرســی رهبری با اشاره به پافشــاری رهبری بر 
اصل ۴۴ با مدیریت خودشان در جلسات مربوطه، گفت: 
این اصل به خوبی انجام نشد و به جای خصوصی سازی، 
خصولتی انجام شــد که این روش از شکل ۱00درصد 
دولتی بدتر است چرا که بر دولت نظارت است، اما اکنون 

خصولتی ها یک شیر بی یال و دم و اشکم هستند.
ناطق نوری تصریح کرد: من در  مجلس اول با اینکه کار از 
دست مردم گرفته شود، مخالف بودم، دنیا 700 سال در 
این زمینه تجربه دارد و اسالم به ما می گوید که از تجارب 
دنیا اســتفاده کنیم، اینکه بگوییم آنها خباثت دارند و 

علمشان را دریافت نکنیم، درست نبوده و اشتباه است.

رئیس اتاق تهران در چهارمین دوره مراسم اعطای نشان و تندیس امین الضرب :

اعتماد  در اقتصاد و جامعه ایران قربانی شده است

ارز کاهشی شد
قیمت سکه روز دوشنبه در حالی با کمی افزایش 
نسبت به روز گذشته همراه شد که قیمت ارز نسبت 

به روز گذشته کاهش اندکی یافته است.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه  قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار طرح قدیم چهار میلیــون و 770 هزار 
تومان قیمت دارد که نسبت به روز گذشته ۲0 هزار 
تومان افزایش قیمت دارد. همچنین هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و 7۸5 
هزار تومان داد و ستد شد که نسبت به روز یکشنبه 
پنج هزار تومان افزایش قیمــت دارد. بنا بر اعالم 
اتحادیه طال و جواهر تهران، هر قطعه نیم سکه دو 
میلیون و ۴۲0 هزار تومان )کاهش ۱0 هزار تومانی 
نسبت به روز گذشته( و ربع سکه هم یک میلیون و 
۴۴0 هزار تومان داد و ستد شد. سکه گرمی هم با 
۱0 هزار تومان افزایش ۹30 هزار تومان قیمت دارد.

هر گرم طالی ۱۸ عیار  در طالفروشی ها افزایش 
قیمت داشــته و ۴۸7 هزار و 7۸6 تومان عرضه 
می شود. در بازار جهانی هم هر اونس طال با کاهش 
قیمت، بیش از ۱55۱ دالر داد و ستد می شود. در 
هفته گذشته، قیمت ارز تغییر چندانی نداشت و 
پس از آن نیز روند کاهشی به خود گرفت تا جایی 
که این روزها بار دیگر بازار ارز در ثبات قرار دارد. بر 
همین اساس، صرافی های مجاز بانک مرکزی روز 
دوشنبه هر دالر آمریکا را با قیمت ۱۲ هزار و ۹۲0 
تومان خریدند و ۱3 هزار و ۲0 تومان می فروشند. 
از سوی دیگر، روز دوشنبه قیمت خرید هر یورو در 
این صرافی ها ۱۴ هزار و 5۲0 تومان و قیمت فروش 
آن ۱۴ هزار و 6۲0 تومان است. همچنین بانک ها 
تا ســقف ۱000 یورو به مسافران کشورهای غیر 
همسایه ارز مسافرتی پرداخت می کند که قیمت 
این ارز نیز در حال حاضر با احتساب کارمزد بانک 
مرکزی و بانک ها، رقمی در حدود ۱۴ هزار و ۸00 
تومان است. بانک ها نیز روز دوشنبه هر دالر آمریکا 
را ۱۲ هزار و ۸۱۱ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و 3۹۸ 

تومان می خرند.

حمایت  دولت از  بازار  سرمایه
شــاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه ۱6 هزار و 
3۸۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم 3۹۲ هزار و 3۸ واحد رسید. براساس معامالت 
روز دوشنبه بیش از هشــت میلیارد و ۲75 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۹ هزار و 306 
میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با چهار هزار و 36۹ واحد افزایش به ۱۱۸ 
هزار و ۹۲۴ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار 

و ۹۱7 واحد رشد به 7۹ هزار و ۴۱۲ واحد رسیدند.
شاخص آزاد شــناور نیز با ۲0 هزار و ۱0۴ واحد 
افزایش به رقــم ۴57 هزار و 7۲۱ واحد رســید، 
شاخص بازار اول ۱۲ هزار و 3۱5 واحد و شاخص 

بازار دوم 3۱ هزار و 5۱0 واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فوالد مبارکه 
اصفهان )فــوالد( با دو هــزار و ۴۱3 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱7۲ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با ۴36 
واحد، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 
۴33 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با 3۹۹ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۴۲5 
واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۴06 
واحد، بانک ملت )وبملت( با 3۹3 واحد بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشــتند. در مقابل 
نماد سیمان فارس )ســفار( با ۱6 واحد، سرمایه 
گذاری ساختمان ایران )وساخت( با هشت واحد، 
فروسیلیس ایران )فروس( با چهار واحد بیشترین 
تاثیر منفی را بر معامالت روز دوشنبه بورس داشتند. 
برپایه این گزارش، در بین نمادهای روز دوشــنبه 
نماد بانک تجارت، بانک ملت، ماشین سازی ازاک، 
سایپا، بانک اقتصاد نوین، فوالد مبارکه اصفهان و 
پاالیش نفت اصفهان  در گروه نمادهای پربیننده 
قرار داشتند. گروه شیمیایی در معامالت روز دوشنبه 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ۲۹۴ میلیون و ۹03 هزار برگه سهم به ارزش 
بیش از سه هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز ۱5۱ واحد رشد داشت و بر 
روی کانال پنج هزار ۴5  واحد ثابت ماند. همچنین 
در این بازار یک میلیارد و ۹۴۹ هزار برگه سهم به 
ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۹5۴ میلیارد ریال داد و 
ستد شد. روز دوشنبه تمامی نمادها در معامالت 
این بورس تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند که نماد 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروشــیمی مارون )مارون(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توسعه مولد نیروگاهی 
جهرم، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و صنایع 
ماشین اداری ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص این بازار داشتند.

اخبار
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سخنگوی دولت گفت: اقدام روز شنبه ستاد کل نیروهای 
مسلح در صدور بیانیه ای که با صداقت و مسئولیت پذیری 
این حادثه را بر عهده گرفتند و اعالم کردند که ناشی از 
یک خطای انسانی بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است 
که قطعا با شفافیت تا انتها ادامه خواهد یافت. به گزارش 
ایسنا،  علی ربیعی سخنگوی دولت در ابتدای نشست 
خبری این هفته اظهار کرد: در هفته ای که گذشت، هنوز 
از داغ فقدان سردار شــهید قاسم سلیمانی فارغ نشده 
بودیم و عزادار از دست دادن این سردار بزرگ مقاومت 
بودیم که داغ دیگری از راه رسید و بر سینه هایمان آوار 
شــد. وی ادامه داد: حادثه هواپیمای اوکراینی و کشته 
شدن ۱76 مسافر این هواپیما که عمده آنها هموطنان 
ایرانی و سایرین نیز از هم نوعان ما بودند دل های ما را 
غمگین کرد و از آن غم انگیزتر و مصیبت بار تر این بود 
که بعد از تقریبا سه روز با خبر شدیم که این هواپیما در 
نهایت تاسف با آتش پدافند خودی ساقط شده است و 

این دردی مضاعف بر دل های  ما نهاد.

واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: انتقادات زیادی در 
این روزهای غم انگیز متوجه مسئوالن و مقامات ذیربط 
کشور شد. ما متهم به دروغگویی و پنهانکاری شدیم 
در حالیکه واقعا اینگونه نبود. حتی در بیانیه ای که من 
در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت 
صورت گرفت. اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. 
دروغ به معنی جعل آگاهانه و عامدانه واقعیت است. این 
چیزی بود که از جانب ما به هیچ وجه اتفاق نیفتاد. همه 
کسانی که در آن روزها و در اوج جنگ روانی آمریکا 
علیه ملت ایران اظهار نظر می کردند مبتنی بر عرق 
ملی و با اســتناد به اطالعات موجود در همان لحظه 
اظهار بود و همه موضع گیری ها ریشه در بی اطالعی و 

یا بهتر بگویم بی اطالع گذاشتن آنها داشت.

فرجام همه پرسش ها بر این قرار گرفت که 
موشکی اصابت نکرد

ربیعی افزود: آنچه که من نیمه شب پنجشنبه بیان 
کردم مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده امریکا 
علیه ملت ایران و از سوی دیگری مبتنی بر اطالعاتی 

بود که در اختیار کل دولت بود مبنی بر اینکه موشک 
هیچ نقشی در این حادثه نداشته است. حاال دالالن 
قصد ندارم در این مجال از تماس های مکرر و اقداماتی 
که تا نیمه شب ادامه داشت سخن بگویم اما فرجام 
همه پرسش ها بر این قرار گرفت که موشکی اصابت 

نکرد.

هیچ یک از مقامات دولت تا عصر روز جمعه 
از علت اصلی سقوط هواپیما مطلع نبودند

وی افزود: روز جمعه نتایج تحقیقات نهایی شده ستاد 
کل نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای امنیت ملی 
بررسی و به اطالع رئیس جمهور رسید و پس از آن 
جلسه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد. همه 
بهت زده، ناراحت و نگران بودند. هیچ یک از مقامات 
دولت از جمله شــخص رئیس جمهور تا عصر روز 
جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش 
پدافند غیر عمدی خودی بوده مطلع نبودند و تا آن 
ساعت همان گونه که سردار حاجی زاده هم عنوان 
کردند صرفا بر اساس اطالعات و داده های موجود 
همان موقع اظهار نظر می کردند. به هرحال از عصر 
روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع شدند 
دستور تشکیل شــورای عالی امنیت ملی را داد که 
منجر به صدور بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه 
رئیس جمهوری در این خصوص شد. از همان ساعت 
رئیس جمهوری تاکید کردند که به سرعت به مردم 

اطالع رسانی شود.

از همه ملــت ایران، افــکار عمومی و 
روزنامه نگاران عذرخواهی می کنم

ربیعی خاطرنشان کرد: همین جا از همه ملت ایران، 
 افکار عمومــی و روزنامه نگاران عزیــز عذرخواهی 
می کنم. واقعیت این است که دولت خود گرفتار این 
چرخه معیوب اطالع رسانی و کسب اطالعات است. 
برخی انتقاد می کنند که چرا قبــل از اعالم موضع 
تحقیق بیشتری بعمل نیاوردی  اما واقعیت این است 
که پیش از اظهار نظر از همه مسئوالن ذیربط استعالم 
کردم و آنها هم همگی براساس اطالعاتی که داشتند 

اطمینان دادند که موشکی در کار نبوده است.

سیل در سه روز گذشته خسارت های شدیدی به دار و 
ندار مردم و زیرساختهای جنوب سیستان و بلوچستان 
وارد کرده؛ از جمله آنکه زندگی مردم دلگان، نیکشهر، 
خاش، دلگان، کنارک، ســراوان، دشــتیاری چابهار، 
زراباد، کنارک و بزمان روستاهای اطرافشان را با خود 
برده و مزارع موز و محصوالت کشاورزی را نابود کرده 
است. مســئوالن از جمله فرمانداران مناطق خسارت 
دیده از جمله دلگان و نیز اســتاندار از استانهای معین 
شامل کرمان و هرمزگان و مقامات مسئول کشوری و 
نیز مردم در سراسر کشــور خواسته هر چه سریعتر به 
شتاب مردم مناطق سیل زده بشتابند و برای این منظور 
لیستی شــامل اقالم مواد غذایی و تجهیزات امدادی 
برای کمک رسانی اعالم کرده اند. حال در شرایطی که 
خود استانهای معین همچون کرمان در منطقه جنوب 
اش و هرمزگان در منطقه جاسک درگیر سیل ویرانگر 
هستند و کمبود تجهیزات امدادی و نیروی انسانی هالل 
احمر در سیستان و بلوچستان احساس می شود، مردم 
مناطق سیل زده مانده اند تک و تنها و با دست خالی در 
حال کمک رسانی به هم هســتند. اسماعیل نجار = با 
بیان اینکه طبق آخرین گزارش ها برق در ۱30 روستا و 
جریان آب در ۱00 روستای استان سیستان و بلوچستان 
قطع است، گفت: حدود ۲000 نفر نیز در سیالب گرفتار 

بودند که عملیات رهاسازی آنان انجام شده است.

خسارت سال های قبل سیالب در خاش 
پرداخت نشده است

نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در 
مجلس شورای اسالمی گفت: خسارت سال های قبل 
طوفان های شدید، بارش های تند و رگباری، سیالب، 

برف، سرما و یخبندان پرداخت نشده است.
علی کرد با اشــاره به نیازهای مردم سیل زده برای 
حضور بالگرد، قایق، مواد غذایی، پوشاک، آب شرب، 
لوازم بهداشتی و غیره افزود: از سال ۹۲ تاکنون دولت 
نتوانسته خسارت وارده چند هزار میلیاردی به حوزه 
های زیرساختی، کشاورزی، راه، گردشگری، خدماتی، 

عمران شهری و روستائی و غیره را جبران کند.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز  گفت: سیالب در 
جنوب این استان ارتباط بیش از 500 روستا را قطع 

کرده بود که با تالش های صورت گرفته بخشی از ارتباط 
برقرار شده ولی حدود 350 تا ۴00 روستا همچنان در 
محاصره سیل هستند. احمد علی موهبتی روز دوشنبه  
اظهار داشت: با وجود ۲ ســد بزرگ پیشین و زیردان 
در منطقه و سرریز شــدن آنها در منطقه دشتیاری و 
باهوکالت روســتاها در محاصره سیل قرار دارند. وی 
تاکید کرد: امیدواریم پشتیبانی الزم برای ارائه حداقل 
اقالم غذایی فراهم شود زیرا هم اینک برق قطع است 
و نانوایی ها نمی توانند پخت داشــته باشند و برخی 
نیازمندی های غذایی باید به مردم رسانده شود. وی 
بیان کرد: سر ریز آب در سد پیشین در بعضی از ساعات 
به سه هزار و 500 میلیون متر مکعب در ثانیه و در سد 
زیردان به ۲ هزار متر مکعب در ثانیه رسیده و هم اینک 
همه ی آب در منطقه دشتیاری، پالن و باهوکالت آمده 
و روستاها در محاصره هستند و جاهایی که در محاصره 
سیل نیستند نیز راه های ارتباطی قطع است. موهبتی 
تصریح کرد: منطقه کنارک و زرآباد زیرآب هستند و 
راه های دسترســی تا حدودی قطع شده و حتما باید 
بالگرد به اندازه کافی به این منطقه اعزام شود تا حداقل 

آذوقه را برای مردم ارسال کنیم.

برخی روستاهای چابهار زیر آب رفت 
همچنین دیروز معاون استاندار سیستان و بلوچستان 
گفت: خسارات سیل به جنوب بلوچستان و چابهار 
باالست، درحالی که غالب روستاها در محاصره  هستند 
و یا زیر آب رفته اند و نیاز فوری به حداقل سه فروند 
بالگرد داریم. معاون استاندار سیستان و بلوچستان 
و فرماندار ویــژه چابهار تاکید کــرد: درحال حاضر 
تقریبا تمامی محورهای فرعی زیرآب رفته و محور 
اصلی چابهار _ سرباز به طول 30 کیلومتر هم کامال 
زیرآب است. بامری خاطرنشان کرد: میزان بارندگی 
به حدی بوده که ســد زیردان در جنوب بلوچستان 
در طول عمرش برای اولین بار دیشــب سرریز شده 
و 50 میلیون مترمکعب ورودی فقط در ۸ ســاعت 
داشته اســت، با توجه به اینکه روستاهای چابهار در 
تالقی سد زیردان و سد پیشین هستند و سدها سریز 
و دریچه های سدها بازشدند بنابراین قالب روستا زیر 

آب رفته است و نیاز به امداد فوری دارند.

سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران مطرح کرد

دروغ نگفتیم، عصر جمعه علت سقوط  هواپیما را  فهمیدیم
4۰۰ روستای سیستان و بلوچستان در محاصره سیالب  هستند

سیستان و بلوچستان را  دریابید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نحوه پرداخت بیمه هواپیمای اوکراینی مشخص شد
رییس کل بیمه مرکزی درباره نحوه پرداخت بیمه هواپیمای اوکراینی حادثه دیده گفت: در صورتی که هواپیما مالک ایرانی داشته باشد تمام مسافران آن توسط بیمه های ایرانی بیمه 

می شوند، اما هواپیمای اوکراینی توسط بیمه های اتکایی همان کشور بیمه شده  است. غالمرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در نشست خبری اظهار کرد: ایران جزو ١٠کشور حادثه خیز 
جهان است و این روز ها شاهد سیل در سیستان و بلوچستان هستیم که مشکالت زیادی ایجاد کرده است. وی افزود: باید نظام و سیستمی باشد که این مشکالت را جبران کند، بنابراین 

صندوق بیمه حوادث طبیعی را مطرح و در مجلس و دولت نیز تصویب شد و اگر در شورای نگهبان تصویب شود ساز و کار این صندوق را اعالم می کنیم.

چهارمین دوره مراســم امین الضرب به مناسبت ۱36 سالگی اتاق بازرگانی 
تهران در تاالر وحدت برگزار شــد و ۸ تن از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
مورد تقدیر قرار گرفتند. بیست و سومین روز از دی ماه ۱3۹۸، تاالر وحدت 
تهران به رسم سنت چهار ساله گذشته میزبان فعاالن بخش خصوصی بود. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران که از دی ماه سال ۱3۹5 
مراسمی با عنوان »امین الضرب« با اشاره به نام حاج محمدحسین کمپانی، 
امین دارالضرب، فعال اقتصادی دوره قاجار و بنیانگذار اتاق بازرگانی تهران، 
برگزار می کند، امسال نیز چهارمین دوره این مراسم را در تقدیر و تجلیل از 
کارآفرینان، پیشکسوتان صنعت، محققان و پژوهشگران اقتصادی و جوانان 
نوآفرین برپا کرد. در این مراسم هشت نشان و تندیس امین الضرب به چهره  های 
اقتصادی که از سوی هیات داوران برگزیده شده بودند اهدا شد )یک نشان 
به طور مشترک(. این مراسم که پایه گذاری آن از سوی اتاق بازرگانی تهران 
صورت گرفته، جشنواره ای از سوی بخش خصوصی برای تقدیر از چهره های 

فعال بخش خصوصی است.

در چهارمین دوره مراسم اعطای نشان و تندیس امین الضرب در دی ماه ۱3۹۸، 
تندیس امین الضرب به همراه لوح و نشان به دو کارآفرین برتر کشور رسید. داود 
عابدی آملی، بنیانگذار گروه صنعتی تاژ، و علی سالک نجات، بنیانگذار گروه 
صنعتی نجاتی )آناتا( دو برنده اصلی این مراسم بودند. هیات داوران این دو فعال 
اقتصادی را به واسطه سال ها فعالیت سالم و مولد اقتصادی، اشتغال آفرینی، 
تولید و صادرات، مشارکت در تشکل های بخش خصوصی و ایفای مسئولیت 
اجتماعی به عنوان »کارآفرینان برتر کشور« و شایسته دریافت لوح، نشان و 

تندیس امین الضرب شناسایی و معرفی کرد.
هیات داوران هم چنین ســه لوح و نشــان امین الضرب را به نشــانه تقدیر 
از فعالیت های مولد اقتصادی به ســه چهره دیگر اختصــاص داد. نصراله 
ایزدپناه، موســس گــروه صنعتی اســتیل البرز، مهــدی خان محمدی، 
بنیانگذار گروه صنعتی نان ســحر و بــرادران نوربخش )شــمس الدین و 

نورالدین( بنیانگذار گروه دامداران در این مراســم لوح و نشان امین الضرب 
 دریافت کردند و مورد تقدیر و تجلیــل اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی 
قرار گرفتند. در حوزه استارت آپ ها نیز میالد منشی پور، از بنیانگذاران شرکت 
تب سی، با دریافت لوح و نشان امین الضرب مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت. 
برابر هر ساله اتاق بازرگانی تهران و هیات داوران این جشنواره، به فعالیت های 
مطالعاتی، علمی و فرهنگی مرتبط با توســعه و ترویج اقتصاد آزاد رقابتی و 
محوریت بخش خصوصی، به چهره هایی که خدمات ارزنده ای به کشور، به ویژه 
جامعه اقتصادی، داشته اند، توجه کرده و چهره هایی از این حوزه را نیز برگزیده 
و شایسته تقدیر و نشان امین الضرب دانستند. علینقی مشایخی، اقتصاددان و از 
بنیانگذاران دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی )موسسه نیاوران( نخستین چهره ای 
بود که مورد تقدیر قرار گرفت و لوح و نشان امین الضرب به این چهره علمی اهدا 
شد. سهیال ترابی فارسانی نیز پژوهشگری بود که اتاق تهران با اهدای لوح و 

نشان امین الضرب از طرف بخش خصوصی مورد تقدیر قرار گرفت.

برگزیدگان چهارمین دوره امین الضرب را بشناسید
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کمبودی در تامین مواد پروتئینی ایام نوروز نداریم

تولید مرغ از مرز  دو میلیون تن گذشت
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تورم زندگی کارگران ۶۰ درصد شد

مدت هاست موضوع تحقق 
شبکه ملی اطالعات پیگیری 
می شــود و نگاه ها به سمت 
وزارت ارتباطــات به عنوان 
مجری و هســته اصلی این 
طرح است. این در حالی اســت که مدتی پیش وزارت 
ارتباطات از تحقق 80 درصدی این شــبکه خبر داد اما 
شورای عالی فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد 
و به وزارت ارتباطات فرصت داد تا طرح جدیدی را برای 
تحقق کامل این شــبکه ارائه کند. اما پس از اتمام این 
فرصت، طرح کالن شبکه ملی اطالعات که توسط وزارت 
ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی ارائه شد بازهم به 
تایید اعضا نرسید و مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف 
در اجرای صحیح شبکه ملی اطالعات را برعهده بگیرد. 

در همین رابطه محمدحســن انتظاری عضو حقیقی 
شورای عالی فضای مجازی در خصوص جزئیات جلسه 
۲۱ دی ماه این شورا با بیان این خبر گفت: در این جلسه 
مطابق با آنچه  در جلســه قبلی شــورای عالی فضای 
مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی 
بر طرح کالن شبکه ملی اطالعات ارائه داد که اعضای 
شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن 
اعالم کردند و قرار شــد برای بررسی دقیق تر موضوع، 
کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود. وی 

با بیان اینکه جلسه مصوبه خاصی در خصوص شبکه ملی 
اطالعات نداشت، در مورد طرح ارائه شده از سوی وزارت 
ارتباطات در این جلسه گفت: طرحی که از سوی وزارت 
ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کالن ارائه شد، 
ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ 
پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار 
گرفتن مسئولیت تمامی الیه های خدمات و محتوای 
شبکه ملی اطالعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت.

انتظاری افزود: مطابق با مصوبات قبلی شــورای عالی 
فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت سه الیه زیرساخت 
ارتباطی، زیرساخت اطالعاتی و خدمات پایه کاربردی، 
برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح 
کالن از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق قرار 
نگرفت. بر این اساس مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی 
فضای مجازی تشکیل و مدیریت کل طرح شبکه ملی 
اطالعات که شــامل تمام ابعاد فضای مجازی می شود 
را برعهده گیرد. براین اساس نظارت و راهبری سه الیه 
زیرساختی شبکه ملی اطالعات توسط مرکز ملی فضای 
مجازی پیش می رود و تقسیم کار در این خصوص شکل 
می گیرد. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد این 
کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه 
کرد: در طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، تعریف 
این وزارتخانه از شبکه ملی اطالعات، الیه های خدمات و 
محتوا را نیز در بر می گرفت اما تاکید اعضا بر این بود که 
مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، شبکه 

ملی اطالعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و 
وزارت ارتباطات تنها در خصوص الیه های زیرساختی 

این شبکه باید مسئولیت بپذیرد.

از نظر ما هنوز طرح کالن شبکه ملی اطالعات 
ارائه نشده است

وی با تاکید بر اینکه برای تقسیم وظایف سایر الیه های 
فضای مجازی کشور از جمله خدمات و محتوا و دقت در 
انجام امور، کارگروهی که باید در ذیل مرکز ملی فضای 
مجازی تشکیل شود، تقسیم وظایف را انجام خواهد داد، 
گفت: با این وجود، از نظر ما هنوز طرح کالن شبکه ملی 
اطالعات ارائه نشده است و وزارت ارتباطات تنها مدل 
مفهومی از کل فضای مجازی را ارائه کرد که مورد موافقت 
اعضا برای محول کردن مدیریت آن به وزارت ارتباطات 
قرار نگرفت. انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات 
برای ارائه این مدل مفهومی، زحمات زیادی کشیده بود، 
خاطرنشان کرد: این طرح برای کل فضای مجازی و تحت 
عنوان طراحی کالن شــبکه ملی اطالعات ارائه شد اما 
شورای عالی فضای مجازی از این وزارتخانه خواسته بود 
که تنها طراحی کالن زیرساخت شبکه ملی اطالعات را 

ارائه کند که از این منظر شاهد تفاوت هایی بودیم.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به نظر می رسد 
با توجه به مباحث مطرح شــده در این جلسه، وزارت 
ارتباطات باید طرح زیرساخت شــبکه ملی اطالعات 
را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جــدا کرده و در 
قالب یک سند مستقل به شورای عالی فضای مجازی 

مجدداً ارائه دهد. وی با بیان اینکه در این جلسه هر یک 
از اعضای شورای عالی فضای مجازی از ابعاد مختلف به 
موضوع شبکه ملی اطالعات پرداختند، گفت: طراحی 
کالن مدنظر شورای عالی فضای مجازی در شبکه ملی 
اطالعات، طرحی جزئی تر از معماری شبکه ملی اطالعات 
است و اعضای شــورا بر این موضوع توافق داشتند که 
طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است، طرح 

کالن شبکه ملی اطالعات نیست.
انتظاری با اشاره به مشــاهده پیشرفت در اجرای طرح 
کالن شبکه ملی اطالعات، افزود: اگرچه انتظار می رفت 
در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطالعات 
تصویب شود اما با این وجود به نظر می رسد، این طرح در 
حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار 
کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا 
میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار 
است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و 
در جلسه آینده شــورای عالی فضای مجازی ارائه کند. 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
تعبیر وزارت از شبکه ملی اطالعات، تمام فضای مجازی 
کشور است که این تعبیر با مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی یکسان نیست، گفت: ما معتقدیم فضای مجازی 
کشــور شــامل همه بخش های خدماتی، محتوایی و 
زیرساختی می شود که زیرساخت آن تحت عنوان شبکه 
ملی اطالعات، در۳ الیه باید طراحی شود و پیاده سازی 
آن برعهده وزارت ارتباطات است. اگر این وزارتخانه این 

تعبیر درست را بپذیرد، می تواند بهتر کار را جلو ببرد.

شورای عالی فضای مجازی طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات را رد کرد

طرح کالن شبکه  ملی اطالعات رای  نیاورد
تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطالعات 

هنوز با آنچه مطلوب است فاصله بسیار زیادی  داریم
سعید رضا عاملی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

ایده اولیه شبکه ملی اطالعات در سال ۱۳84مطرح شد و با گذشت ۱4 سال هنوز به کالف سردرگمی می ماند که طرح درستی برای اجرای کامل آن وجود ندارد. در طول این سال ها هزینه های بسیار و سرمایه گذاری های سنگین برای این طرح صرف شد 
اما خروجی آن درخور نام آن و اهدافی که برای تحقق آن در نظر گرفته شده نبود. شبکه ملی اطالعات  مصداق بارز و عملی تحقق اقتصاد  مقاومتی در حوزه فناوری های فضای مجازی است که باید در همین راستا نیز اجرایی شود. در بحث اقتصاد مقاومتی 
هدف این است که کشور در تولید، توزیع و مصرف به مرحله ای برسد که در صورت هر نوع تحریم و تهدید خارجی این اقتصاد بتواند به صورت خود راهبر حرکت کند، هیچ خللی در نظام اقتصادی به وجود نیاید، بتواند کاهش هزینه ها را به همراه داشته باشد 
و نرخ بهر وری را باال ببرد.  این ابهاماتی که پیرامون شبکه ملی اطالعات ایجاد می کنند، دقیقا برای این است که یک مانعی برای توسعه و پیشرفت ایجاد کنند وگرنه تمام ابعاد این شبکه پیشرفت گرایانه است و هدفش تسهیل نظام شهروندی و ارائه خدمات 
بهتر است. البته اگر در طرحی که برای تحقق کامل آن ارائه می شود راستی آزمایی شده باشد و طرح جامع و کاملی باشد. هیچ کسی با اجرا و تحقق این طرح در صورت درست و کامل اجرا شدن مشکلی ندارد اما طرح مذکور باید قوی و بدون نقص باشد. 
دولت طی چند سال گذشته اقدامات مثبت و گسترده  انجام داده است که یکی از مهم ترین آنها تالش برای تاسیس شبکه ملی اطالعات است، اما هنوز با آنچه  مطلوب است فاصله بسیار زیادی  داریم و اقدامات ما تناسبی با ضرورت های توسعه ای ندارد. باید 

در مبانی و استراتژی های بودجه ریزی کشور و ریل گذاری های فناوری تجدید نظر اساسی صورت بگیرد و به یک رخداد بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که شبکه ملی اطالعات و تحقق کامل آن است نیاز داریم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک کارشناس اقتصادی گفت که در خوشبینانه 
ترین حالت قاچاق لوازم خانگی ۲.۱ میلیارد دالر 
در کشور است که درصورت جلوگیری از قاچاق، 
می تــوان ۵۳ هزار شــغل در این حــوزه به طور 
مستقیم ایجاد کرد. رسول جمشیدی، کارشناس 
اقتصادی با تاکید بر ۲.۱ میلیارد دالر برآورد حجم 
قاچاق لوازم خانگی در کشــور، تصریح کرد: این 
تخمینی است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم 
کرده اســت. اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم 
خانگی به کشــور و وجود لوازم خانگی های بروز 
در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان اســت. 
وی گفت: ما در کشــور در حوزه لــوازم تصویری 
مانند تلویزیون به ۳.۲ میلیون دستگاه نیازمندیم. 
در ســال ۱۳۹۶ ما فقط ۹ هزار دســتگاه واردات 
قانونی و ۳.۱ میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم. 
بنابراین حدود 8۹0 دستگاه تلویزیون به صورت 
قاچاق وارد کشور شده است که حدود 40 درصد 
بازار را تشکیل می دهد.جمشیدی افزود: در حوزه 
یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا 
۲ میلیون دستگاه نیاز بازار است که از میزان، ۱۲8 
هزار دستگاه به صورت قانونی وارد و یک میلیون 
دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که 
40 درصد نیاز بازار را تشکیل می دهد )حدود 8۵0 

هزار دستگاه( به صورت قاچاق تامین می گردد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: در سه سال 
اخیر برخوردی جدی با عرضــه کنندگان لوازم 
خانگــی قاچاق نداشــته ایم. بر اســاس گزارش 
گمرک در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون دالر تلویزیون 
به ایران وارد شده ولی بر اساس گزارش کشورهای 
صادرکننده این میزان بیش از ۳80 میلیون دالر 
است.جمشیدی با حضور در برنامه پایش  با بیان 
اینکه در حال حاضر شرکت های لوازم خانگی کره 
جنوبی ارتباط خودشان را با ایران قطع کرده اند، 
گفت: همین شرکت ها حاضر شــده اند در سال 
۱۳۹8 و ۱۳۹۹ عوارض مغازه هایــی که تابلو با 
برند آنها دارند را پرداخت کنند. حال این ســوال 
به وجود می آید که چگونه محصوالت این شرکت 
ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟

وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در 
حال دور زدن کشور هســتند بدین صورت که با 
عدم پرداخت تعرفه هــای گمرکی و ارائه نکردن 

خدمات پس از فروش، به فعالیــت در بازار لوازم 
خانگی ادامه مــی دهند.کارشــناس اقتصادی 
گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم 
اما اجــرا نمی شــوند. نمونه آن مــاده ۱۳ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال اســت که سال ۱۳۹۶ همه 
واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه 

کاال و کد رهگیری را برای محصوالت بگیرند.
جمشیدی افزود: با شناسه کاال، مدل و مشخصات 
دستگاه را می توان متوجه شــد و با کد رهگیری 
از اصالت کاال اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغدغه 
دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار 
است که البته چاره دارد. این کارشناس اقتصادی 
بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات 
داده شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند 

که می توانند نیاز داخل را تامین کنند.
وی ادامه داد: خیلــی از برندهای کره ای در حال 
حاضر در داخل کشــور تولید می شود و قطعات 
اصلی آن به صورت واردات تامیــن می گردد. از 
نظر کیفی نیز تولیــدات داخلی با خارجی تفاوت 
اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست. جمشیدی با بیان 
اینکه در ســال  ۱۳۹۶ همه تولیدکنندگان ملزم 
شدند شناســه کاال را بر روی محصوالتشان درج 
کنند، گفت: تا مــرداد ۱۳۹8 به آنها فرصت داده 
شــد این کار را انجام دهند، اما هنوز انجام نشده 
اســت. ما تا برخورد با متخلفین نداشته باشیم، 
کاهش قاچاق صــورت نمی گیرد. ما در ســطح 
عرضه برخوردی از ســوی بازرســان و نهادهای 
محصول مشــاهده نمی کنیم.وی افزود: محروم 
شدن مردم از خدمات پس از فروش کاالهای لوازم 
خانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون است. باید 
تمام محصوالتی که عرضه می شــود، با گارانتی 
باشد. در قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون 
نظام صنفی بیان شده است که اگر کاالیی بدون 
گارانتی فروخته شود، مشــمول کم فروشی می 
گردد. یک کارشناس اقتصادی گفت: ما در کشور 
سامانه ای نداریم تا قبل از خرید استعالم کنیم تا 
مشــخصات واردکنندگان و گارانتی آن مشخص 
باشــد. این مســئله باید در کشــور اصالح شود 
چرا که محصولی که گارانتــی معتبر دارد حتما 
 قاچاق نیســت و نتیجه این سامانه کاهش قاچاق

 لوازم خانگی می شود.

رئیس کمیته دستمزد شــورای عالی کار با اشاره به 
اســتخراج تورم ۶0 درصدی زندگی کارگران، گفت: 
دستمزد ســال ۹۹ باید به میزانی افزایش یابد که به 
هزینه ماهیانه زندگی اضافه شده است. فرامرز توفیقی 
با اشاره به روند برگزاری جلسات مقدماتی و کارشناسی 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ورود به 
موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: روز 
شنبه هفته جاری پنجمین نشست کمیته دستمزد 
شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت 
و کارشناسان مرکز آمار برگزار شد و دو موضوع »روش 
استخراج میزان سهم دستمزد نیروی انسانی از مجموع 
هزینه های تولید و خدمات« با درخواست نمایندگان 
کارفرمایی و »استخراج میزان نرخ تورم ماهیانه زندگی 
کارگران« با درخواست نمایندگان کارگری مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حــوزه تورم و روش محاســبه آن، 
نمایندگان مرکز آمار مؤلفه ها و اقالمی را مورد محاسبه 
قرار می دادند که در اقالم و سبد معیشت روزمره زندگی 
کارگران وجود ندارند و این موضوع باعث می شــد تا 
میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کاالهای 
غیرمرتبط کاهش یابد. البته نحوه محاسبه تورم از سوی 
کارشناسان مرکز آمار بر اساس استانداردهای قانونی 
است اما آنچه که برای ما به عنوان نمایندگان کارگری 
مهم بود، استخراج نرخ تورم بر اساس اقالم موجود در 
سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است. رئیس 
کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اعالم تورم 
40 درصدی از سوی مرکز آمار ایران، گفت: در جلسه 
کمیته دستمزد به کارشناسان مرکز آمار اعالم کردیم 
تورم مورد محاسبه آنها تورم کشوری و عمومی است در 

حالی که تاکید ما برای تعیین دستمزد کارگران، مبنا 
قرار دادن تورم همین گروه از جامعه است.

توفیقی با بیان اینکه اقالم مورد محاسبه نمایندگان 
کارگری برای اســتخراج نرخ تــورم واقعی زندگی 
کارگران ۱۱4 قلم کاال اســت، افزود: در بررسی های 
دقیق و کارشناسی و به استناد گزارشات رسمی مرکز 
آمار، نرخ تورم زندگی کارگران بر اســاس اقالم سبد 
معیشــت زندگی کارگران ۶0 درصد استخراج شده 
است که ادله خود را در جلسه کمیته دستمزد نیز ارائه 
دادیم که البته کارشناسان این مرکز نیز ادله و گزارش 
نمایندگان کارگری را قبول کردند. وی با تاکید بر اینکه 
تورم ۶0 درصدی، مالک ورود به موضوع جلســات 
تعیین دستمزد سال ۹۹ است، گفت: در نهایت قرار 
شد کارشناسان مرکز آمار مؤلفه ها و اقالم مورد تأیید 
نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم را مورد 

بررسی قرار دهند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین با 
بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن ماه هزینه معیشت 
ماهانه زندگی کارگران به عنوان ورودی مباحث تعیین 
دستمزد نهایی می شود، درباره نظر نمایندگان و اعضای 
کارگری شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد 
در سال ۹۹ با توجه به استخراج تورم ۶0 درصدی گفت: 
با توجه به اینکه در سال ۹۷ هزینه زندگی ماهیانه یک 
خانوار کارگری ۳.۳ نفره، سه میلیون و ۷۶0 هزار تومان 
تعیین شد، امســال به میزان افزایش هزینه زندگی 
کارگران نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد 
اضافه شود. به عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت 
۳ میلیون و ۷۶0 هزار تومان با هزینه ای که برای امسال 

تعیین می شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.

معاون امــور دام وزارت جهاد کشــاورزی و رئیس هیأت 
مدیره شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به نزدیکی 
ماه های پایانی ســال و ایام نوروز در تأمین و عرضه مواد 
پروتئینی کمبودی در کشــور نخواهیم داشت.مرتضی 
رضایی افزود: با وجود تحریم های بی سابقه غرب و با وجود 
رشد ۱۱ درصدی مصرف گوشت و تخم مرغ در کشور شاهد 
کاهش قیمت و افزایش تولید این محصوالت بوده ایم. وی 
افزود: با توجه به نزدیکی ماه های پایانی سال و ایام نوروز و 
همچنین فرارسیدن ماه مبارک رمضان در تأمین و عرضه 
مواد پروتئینی )گوشت و مرغ( و نهاده های دامی کمبودی 
در کشور نخواهیم داشت.رضایی ادامه داد: میزان تولید تخم 
مرغ به یک میلیون تن رسیده است و میزان تولید مرغ مرز 
۲ میلیون تن را پشت سر گذاشته است که یک رکورد خوب 
برای صنعت دام و طیور است. رئیس هیأت مدیره شرکت 
پشتیبانی امور دام کشــور در پایان به انسجام و همدلی 
میان همه همکاران و با مدیریت معروفان در رأس شرکت 
اشاره کرد و گفت: امیدواریم سال ۹8 با موفقیت پشت سر 

گذاشته شود. همچنین عباس معروفان، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور در ادامه این جلسه با تشریح شرایط 
موجود کشور، سیاست های جدید شــرکت برای تأمین 
نهاده ها و اقالم مورد نیاز مردم را اعالم و خواستار همکاری 
هرچه بیشتر مدیران استان ها برای ذخیره سازی و نگهداری 
اقالم مورد نیاز مردم شد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام افزود: با توجه به ورود کشتی های حامل کنجاله سویا و 
ذرت و با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده قطعاً هیچ 
کمبودی در تأمین نهاده های دامی در کشور نخواهیم داشت 
و آرامش همچنان در بازار حاکم خواهد بود. وی در پایان 
تصریح کرد: بررسی میزان ذخیره سازی مواد پروتئینی، 
هماهنگی های بیشتر برای انتقال نهاده های دامی از بنادر 
به مراکز استان ها، تهیه فضای مناسب برای ذخیره سازی 
نهاده ها، رعایت استاندارد های الزم برای نگهداری باکیفیت 
محصوالت، حمایت از مرغداران و خرید منصفانه محصوالت 
و رصد لحظه ای بازار مرغ و گوشت به منظور حفظ آرامش 

بازار باید مورد توجه قرار گیرد.

در تقویم ملی کشور، سالروز 
میالد بــا ســعادت حضرت 
زینب )س(  به نام روز پرستار 
نامگذاری شده است. ۲۲ دیماه 
روز پرستار بود و مانند همیشه 
تنها روزی که صحبت از مشکالت و سختی کار این قشر 
می شود. بحث سختی کار پرستاران در ایران و مشکالت 
آن ها موضوع جدیدی نیست، اما موضوع مهاجرت گسترده 
پرستاران با وجود کمبود نیروی پرستاری در کادر درمانی 
کشور واقعیتی نگران کننده شده است. کشورهای اروپایی، 
آمریکا و کانادا آغوش خود را با بهترین امکانات رفاهی و 
کاری برای پرستاران خواهان مهاجرت از ایران فراهم کرده 
اند و در حال پذیرش نیروی کارمجرب و حرفه ای پرستاری 
ایران هستند. در یک سال و نیم گذشته پرستاران به دلیل 
فشار کاری باال در ایران خواهان مهاجرت شده اند و آمار 

آنها روز به روز در حال افزایش است. 
میزان دریافتی پرستاران با توجه به محل فعالیت و میزان 
تخصص پرستار و ســابقه کار متفاوت است. در سال ۹۷ 
میزان درآمد پرســتاران در بیمارســتان های دولتی در 

حدود ۲ میلیون تومان و بازه درآمد پرستاری در حدود ۶ 
میلیون تومان الی ۱0 میلیون تومان در ماه بوده است. اما 
به دلیل درآمد مکفی پرستاران در کشور های دیگر ، طی 
ســال های مختلف آمار افزایش مهاجرت پرستاران قابل 
توجه بوده است. برای مثال در استرالیا متوسط دستمزد 
پرستاران تازه کار ۲8 دالر آمریکا در هر ساعت )یا 40 دالر 
استرالیا( است. با این حال، هر چه تجربه پرستار باال می رود، 
 درآمد آنان نیز افزایش می یابد و میزان دستمزد می تواند به 
۶0 هزار دالر در سال برای پرستاران با بیش از ده سال سابقه 
کار در بهترین بیمارستان ها هم برسد. پرستاران کانادایی 
نیز یکی از بهترین دستمزدها را در جهان دریافت می کنند 
چیزی بین 48.000 تا ۵۵.000 دالر و گاه ۶۵.000 دالر 
در سال ، که بسته به تجربه و تخصص پرستار متغیر است. 
پرستارانی که در انگلستان شاغل هستند در ابتدا شروع به 
کار حدود ۳0.000 دالر در ســال درآمد دارند. این مقدار 
درآمد برای پرستارانی که تازه شروع به تجربه می کند تا 
ساالنه به 4۳.000 دالر افزایش یابد. برای اینکه این مقدار 
درآمد را دریافت کنید، باید یک پرستار با مدرک تخصصی 
باشد و توسط شورای پرستاری و مامایی انگلیس ارزیابی 

شده باشید.
محمد شریفی  مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، نیز سال 
گذشته گفته بود که  ســاالنه حدود ۵00 پرستار جهت 

دریافت معرفی نامــه برای مهاجرت به خارج از کشــور، 
به ســازمان نظام پرســتاری مراجعه می کنند. به گفته 
حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، در آبان  ماه سال گذشته در نشست 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ، ایران 
همچنان نزدیک به یکصد هزار کمبود نیروی پرستاری 
دارد و به همین دلیل پرستاران کشــور مجبور به انجام 

»۱۵0ساعت اضافه کاری اجباری« هستند.
شغل پرستاری طبق ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری 
مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می شود، اما به گفته 
علی اشرف پناه، عضو شورای عالی نظام پرستاری ایران، 
این قانون به دالیل مختلف از قبیل کمبود بودجه و کمبود 
نیرو تا کنون عملی نشده است. هم چنین حقوق  پرستاران 
معموال با تاخیر پرداخت می شود. برای نیروهای جدید نیز 
تا سه ماه حقوقی پرداخت نمی کنند. بعضی بیمارستان ها 
نیز تا ۶ ماه کارانه پرستار را نمی دهند، اما پرداخت برای 
پزشکان همیشه سر موقع است. حقوق پرستاران پایین 
اســت و قوانین موجود برای آنها اصال رعایت نمی شود. 
از دیگر موضوعاتی که در حوزه پرســتاری چند ســالی 
است روی میز و کاغذ مانده، بحث تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری است. ۱۲ ســال پیش این قانون در مجلس به 
تصویب رسید اما تاکنون خبری از اجرای این قانون نیست.

برخی پرستاران تا ۱۸ ساعت کار می کنند
یک پرستار با ۲4 سال سابقه کار در بیمارستان میالد 
در همین رابطه اظهار کرد: تبعیض در بیمارستان ها 
ما را وادار به گوشه نشینی کرده اســت، متأسفانه در 
بیمارستان ها برای پرســتاران عزت و احترامی قائل 
نیستند و هیچ امکاناتی در اختیار ما نیست. این پرستار 
با سابقه بیمارستان میالد افزود: وقتی که در یک محیط 
کاری تبعیض و بی عدالتی وجود داشته باشد کیفیت کار 
کاهش پیدا می کند در محیط بیمارستانی باید خدمات 
بهداشــتی و درمانی تیمی انجام ارائه شود اما به دلیل 
تبعیض ها، اتحاد بین کادر درمانی کمرنگ شده است. 
وی گفت: متأسفانه پرســتاران با مشکالت معیشتی 
روبرو هســتند به همین دلیل برخی از آن ها مجبور 
هستند پس از پایان شیفتشــان در یک مرکز درمانی 
دیگر مجدداً مشغول به کار شوند و حتی ۱8 ساعت در 

شبانه روز کار کنند. 
در حال حاضر باالترین دریافتی یک جراح چند صد میلیون 
تومان و پایین ترین کارانه پرستار ۱00 هزار تومان است. 
یعنی در کشورمان اختالف بیش از یک هزار برابری درآمد 
پزشک و پرستار وجود دارد. این تفاوت فاحش در حالی 
است که پزشــکان فقط بیمار را پذیرش می کنند و باقی 

کار ها بر عهده پرستار است.

ساالنه ۵۰۰ پرستار برای دریافت معرفی نامه مهاجرت، به نظام پرستاری مراجعه می کنند

بحران  مهاجرت  پرستاران
میزان دستمزد پرستاران مهاجر به 6۰ هزار دالر در سال می رسد                                                                 اختالف بیش از هزار برابری درآمد پزشک و پرستار در ایران

مشوق های مناسب برای از دست نرفتن نیروهای ماهر
همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

با توجه به مهارت هایی که در شغل پرستاری وجود دارد بسیاری از کشورهای جهان در ورود این نیروی کار به کشورشان را باز گذاشته اند. مراحل پذیرش شغلی از کشورهای دیگر به خصوص کانادا برای پرستاران بسیار آسان تر شده و هر 
ساله شاهد مهاجرت عده  زیادی از نیروی کار خبره هستیم.  طی سال های  گذشته شاهد افزایش ۳00 درصدی مهاجرت پرستاران به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای غربی بوده ایم که این آمار بسیار نگران کننده است در حالی 
که در کشور خودمان به نیروی کار پرستار احتیاج زیادی داریم و کمبود نیرو موجب نارضایتی های بسیاری در میان پرستاران شاغل شده است. سختی کار و مشکالت بسیاری برای پرستاران وجود دارد در حالی که درآمد مناسبی به آنها 
اختصاص نیافته و شکایت های بسیاری در این رابطه وجود دارد. البته اینکه چه عوامل دیگری در این مهاجرت ها موثر بوده  نیاز به بررسی و واکاوی بیشتر دارد اما بدون شک فراهم کردن مشوق های مناسب انگیزه پرستاران را برای خدمت 
در کشور افزایش داده و از فرار مغزها و از دست رفتن نیروهای ماهر جلوگیری می کند. پرستاری شغلی است که در اکثر کشورهای دنیا مورد نیاز است، حتی به شکلی که این کمبود پرستار ساالنه در حال افزایش است و کشورهای پیشرفته 

از مهاجرت پرستاران ماهر و با تجربه استقبال بسیار زیادی می کنند. این کشورها شامل درصد زیادی از کشورهای اروپایی و کشور آمریکا و کانادا می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قاچاق بیش از 2/1 میلیارد دالری لوازم خانگی در کشور
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معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران گفت: دانشگاه ها اگر می خواهند نوآور 
باشند باید از محل فروش تکنولوژی درآمد 
کسب کنند؛ دولت نباید در این فضا وارد 
شود. ستاری گفت: صنعت مکانی است که 
در آن طراحی و ماشین سازی انجام می شود 
و این امر نیازمند حضور دانشگاه هاست. وی 
با بیان اینکه محصول حاصل سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و پژوهش اســت، گفت: 
برخی انتظارات ما از دانشــگاه ها بی پایه 
است. دولت باید در زیرساخت های پژوهشی 
سرمایه گذاری کند و تا پول بخش خصوصی 

در پژوهش نباشد، محصولی بیرون نمی آید. 
وی افزود: هیچ دانشگاهی خودرویی تولید 
نمی کند، دانشگاهی محیطی برای ایجاد 
نوآوری هاســت. ســتاری با بیــان اینکه 
دانشگاه ها با بودجه دولت سطح آرزوهایشان 
محدود می شــود، گفت: دانشــگاه ها اگر 
می خواهند نوآور باشند باید از محل فروش 
تکنولوژی درآمد کسب کنند. دولت نباید 
در این فضا وارد شود. معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری معتقد است شبکه ها 
و شــرکت هایی که در قالب دانش بنیان 
تشکیل شده اند کارشــان تجاری سازی 
دستاوردهاست. ستاری تصریح کرد: ایران 

110 سال است که با فرهنگ فروش نفت 
و کســب درآمد نفتی عجین شده است و 
این امر فرهنگ کارآفرینــی را از بین برده 
است، باید این دید عوض شود. متاسفانه در 
حال حاضر فرهنگ کشور به نحوی است 
که به جنس خارجی بها می دهد که باید 
دست در دست هم دهیم و این فرهنگ را 
عوض کنیم. معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با اشاره به جشنواره بومی سازی 
فوالد گفت: خوشــبختانه صنعت فوالد 
در این شرایط ســخت با دانشگاه ها و دنیا 
ارتباط برقرار کرده است و این تفکر بسیار 

ارزشمندی است. 

»علي بابا« فروش اینترنتي در اروپا را تقویت 
مي کند. موســس این شــرکت نخستین 
فرد ثروتمند چیــن و هجدهمین ثروتمند 
جهان در سال 2019 اســت. بعد از کسب 
تجربه طي سال ها، پادشــاه خرده فروشان 
در چین در نهایت به ســمت اروپا در حال 
حرکت است. به گزارش رویترز، این حرکت 
علي بابا به طور حتم زمینــه کاهش درآمد 
آمازون در کشورهایي اروپایي را به همراه دارد. 
گویا سیاست علي بابا این است که با جذب 

برندهاي کمتر معروف و عرضه محصوالت 
کســب وکارهاي کوچك و در حال رشد در 
اروپا، جا پاي آمازون بگذارد. حجم عمده اي 
از این برندهــا در ماه هاي اخیــر به علي بابا 
پیوستند درحالي که برندهاي بزرگ تر عقب 
مانده اند. شرکت اینترنتي علي بابا همچنین 
در هفته هاي گذشته به عنوان سرمایه دار ترین 
شرکت در آسیا و هفتمین شرکت جهان از این 
منظر معرفي شد. اپساتنیك نوشت براساس 
آماري که در 20 دسامبر سال 2019 منتشر 

شده، ســرمایه علي بابا 60 درصد افزایش 
یافته و به 570 میلیارد دالر آمریکا رسیده 
است. در میان شرکت هاي جهاني، شرکت 
علي بابا میان شرکت هاي آمریکایي فیسبوك 
که ســرمایه آن 5۸۸ میلیارد دالر و شرکت 
Berkshire Hathaway که سرمایه آن 
55۴ میلیارد دالر، گفته شده است، قرار دارد. 
سرمایه دارترین شرکت جهان شرکت نفتي 
سعودي Saudi Aramco است. سرمایه 

این شرکت به 1.۸9 تریلیون داالر مي رسد.

ير
سپ

ترديدها به ما خيانــت مي كنند تا به آنچــه لياقتش را شك
داريم، نرسيم.
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سرمقاله

   كميل طيبي، اقتصاددان
هرچند اقتصاد کشور دچار معضالت و مشــکالت زیادي ازجمله 
تحریم هاي تجاري و مالي است؛ اما در کنار این تهدیدات، فرصت هایي 
نیز براي اقتصاد ایجاد شــده اســت. این فرصت ها تالش و همت 
دســته جمعي را مي طلبد و باید این تالش هم از سوي دولت وجود 
داشته باشد و دولت این فرصت ها را به گونه اي جهت بدهد و حمایت 
بکند که در اختیار کارگزاران و فعاالن اقتصادي قرار بگیرد و هم فعاالن 
اقتصادي باید بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند و به دنبال کسب 
اطالعات اقتصادي باشند که در حال حاضر این زمینه ها وجود دارد. 
ما در بسیاري از محصوالت مثل تولیدات غیرنفتي داراي مزیت نسبي 
هستیم که این پتانسیل تجاري را در اختیار ما قرار داده است. پس 
وقتي نرخ ارز در کانال هاي واقعي خود قرار مي گیرد، این یعني یك 
فرصت صادراتي که مهم ترین مشوق براي صادرات است. آنچه مهم 
است، شناسایي بازارهاي هدف صادراتي است. با توجه به تحریم هایی 
که وجود دارد و امکان صادرات ما به برخي از شــرکا و کشــورهاي 
تجاري کمتر است؛ به ویژه کشــورهاي اروپایي یا کشورهاي شرق 
آسیا که تحریم ها مثل تحریم هاي حمل ونقل و تحریم هاي انتقال 
پول و دریافت ها و پرداخت ها وجود دارد؛ این فرصت هاي صادراتي 

را باید در منطقه و اقتصاد منطقه اي جســتجو کرد. بنابراین دولت 
نیز باید از طریق ابزارهایي که در اختیار دارد، کمك کند. این کمك 
می تواند از طریق رایزني هاي اقتصادي و رایزنی های بازرگاني که در 
سفارتخانه هاي ایران در منطقه هســتند و هم سایر نمایندگان در 
ارتباط باشد و هم از طریق وزارتخانه ها و دستگاه هایي که مسئولیت 
مستقیم پیشــبرد مســائل اقتصادي را دارند. همچنین اتاق هاي 
بازرگاني نیز مي توانند کمك کنند که این فرصت هاي اقتصادي و 
فرصت هاي سرمایه گذاري افزایش یابد و آنها نیز رشد کارآفریني در 
اقتصاد را پیگیري کنند. توجه به بازارهاي منطقه اي براي ساماندهی 
اقتصاد طی یك سال آینده بسیار اهمیت دارد زیرا فرصتی است که 
از طریق آن مي توان کمی از تحریم ها فاصله گرفت. همچنین این 
فرصت مي تواند به بنگاه هاي کوچك و متوسط )SME(ها کمك 
کند که بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند و در کنار آن خط تولید 
آنها تقویت شود و تامین مالي آن شوند. این مساله اي است که در حال 
حاضر که مجلس هم زمان که شروع به بررسي بودجه دولت می کند، 
می تواند چنین هدفمندي اي را نیز داشــته باشد و توجه بیشتري 
نسبت به فرصت هاي منطقه اي کند که موجب بهبود شاخص هاي 

کسب وکار خواهد شد. 

اهمیت شناسايي بازارهاي هدف صادراتي 
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استارت آپ های بیمه ای در کشور 
ما به صورت یك موج وارد شدند 
و مقایسه و فروش بیمه نامه را به 
صورت آنالین امکان پذیر کردند؛ 
اما قطعاً اینشــورتك یــا همان 
فناوری های بیمه در فروش آنالین خالصه نمی شوند و این 
تنها یك بخش بسیار جزئی از این فناوری است و ایران در 

ابتدای این راه قرار دارد. 
اینشورتك به کاربرد نوآورانه تکنولوژی برای ارائه، توزیع و 

مدیریت خدمات بیمه ای گفته می شود. این صنعت با کمك 
بزرگ داده ها، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، به جمع آوری 
و تحلیل اطالعات مشتریان برای ارائه خدمات بهتر بیمه ای 
متناسب با هر مشــتری به طور جداگانه می پردازد. برای 
مثال تاکنون کســی که رانندگی پرخطر می کرد با کسی 
که رانندگــی محتاطانه می کرد، هــر دو یك قیمت برای 
بیمه ساالنه خودرو پرداخت می کردند؛ اما حاال این صنعت 
می تواند با کمك اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی، راننده 
پرخطر را از راننده محتاط شناســایی کنــد و مبلغ بیمه 
ساالنه متفاوتی برای برای هر راننده در نظر بگیرد. همچنین 
اینشورتك کمك می کند مشتریان خارج از محدودیت های 
زمان و مکان، با کمك ابزارهایی مثل تلفن همراه هوشمند 

از خدمات بیمه ای اســتفاده کنند؛ امــا کار بیمه در تمام 
دنیا مدیریت ریسك بوده و همین دلیل باعث شده است 
ارائه خدمات تکنولوژیك نوآورانه در حوزه بیمه نسبت به 
دیگر حوزه های فین تك رشــد چشمگیری نداشته باشد؛ 
اما این در حالی است که این فناوری در ایران بسیار دیرتر 
از دنیا و با سرعت الك پشــتی حرکت می کند! همچنین 
اینشورتك ها در کشــورهای دیگر خدمات بسیار متنوع و 
 متعددی ارائه می کنند؛ ولی در ایران این خدمات بســیار 

جزئی است. 
بزرگ ترین شــرکت فعــال در حوزه فنــاوری اطالعات 
بیمه در ایران، شــرکت »فناوران اطالعات خبره« اســت 
و »بیمیتو«، »وبیمه«، »بیمالیــن«، »بیمه بازار«، »بیمه 

کلیك« و »بیدبرگ« از مهم ترین اســتارت آپ های فعال 
در حوزه اینشورتك در ایران هستند که عمدتا روی فروش 

غیرحضوری تمرکز دارند.
اینشورتك نسبت به ســایر حوزه های استارت آپی ایران، 
بسیار بکر و جدید است. در حال حاضر تعداد اینشورتك ها 

در اکوسیســتم فین تك ایران کمتر از 10 مورد اســت. 
به جــز یکــی از اینشــورتك ها، تمام اســتارت آپ های 
بیمــه ای موجود تنها در حــوزه مشــاوره و خرید آنالین 
 بیمه فعالیــت دارنــد و هنوز بــه بســیاری حوزه های 

دیگر ورود نکرده اند.

در دنيا 63 درصد استارت آپ های اينشورتكی بر پايه هوش مصنوعی كار می كنند

سهم ناچيز استارت آپ ها از صنعت بيمه
استارت آپ های بيمه ای نسخه كپی استارت آپ های اين صنعت در جهان هستند

نياز به ورود متخصصان هوش مصنوعی، بالكچين و دیتاماینينگ به صنعت بيمه 
ایمان جليلي، مدیر ارتباطات و بازاریابي شبكه نوآفریني پلنت

صنعت بیمه در ایران، یك صنعت کاماًل کالسیك و سنتی است و در همه جای دنیا هم همین گونه بوده است. به این دلیل که یك سری شرکت های بسیار بزرگ با یك بدنه بروکراتیك و سنگین وجود دارند که با روش خود بیمه نامه فروختند و با همین روش هم تاکنون جلو آمده اند؛ ولی چه اتفاق افتاده 
است؟ در حال حاضر توقع و نگاه مشتری که به سراغ بیمه می رفته، عوض شده است. هم اکنون کسی حاضر نیست به شعبه و نمایندگی مراجعه کند و نزد بازاریاب برود  و می خواهد در موبایل خود بیمه نامه بخرد و دوست دارد دانش خود را زیاد کند و احساس اینکه »من یك برگه ای می گیرم، کو تا 
خسارت من را پرداخت کنند« در او از بین برود و محصوالت جدید برای او بیمه شود. با وجود این شرکت های بیمه تقریباً به این نتیجه رسیده اند که این اتفاق اگر بخواهد بیفتد، تنها از کانال نوآوری است؛ یعنی یك سری تیم ها، استارت آپ ها و گروه های کوچك و چابك وارد عمل شوند و بر پایه نوآوری، 
یك سری ارزش افزوده ای روی محصوالت بیمه، فرایندهای بیمه ای و روی بخش مدیریت ریسك و بخش برآورد خسارت ایجاد کنند. این اتفاقی است که در واقع اینشورتك قرار است آن را رقم بزند. در حال حاضر در دنیا در این صنعت موجی راه افتاده که با یك اختالف 7 تا 10 ساله ای دارد به ایران 
می رسد. ساده ترین مدلی که اتفاق می افتد این Aggregator هستند که در واقع درگاه آنالین مقایسه و فروش بیمه نامه می شوند مانند بیمیتو و بیمه دات کام. این یك بیزینس مدلی در حوزه اینشورتك است که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت است و چند مجموعه استارت آپی شروع کردند، 
این گونه بزرگ شدند و درآمد دارند. مساله ای که این استارت آپ ها دارند، این است که خیلی وقت ها فرایند صدور بیمه نامه )یعنی آن اتفاقی که پشت سایت می افتد( همان اتفاق سنتی است که از طریق نمایندگی ها رخ می دهد و این مساله ای است که سعی می کنند آن را حل کنند، یعنی خود مانند 
یك نماینده بیمه عمل و بتوانند آنالین بیمه نامه صادر و این فرایند را تسریع کنند؛ ولی این یکی از ساده ترین کارهایی است که می توان در حوزه اینشورتك کرد. در حال حاضر با یك ابزارهای تکنولوژی مثل هوش مصنوعی یا دیتا ماینینگ شما می توانید خیلی کارهای جدی تر، بهتر و هیجان انگیزتری 
بکنید؛ از تولید محصوالت جدید بیمه ای بگیرید تا ساده سازی فرایند برآورد خسارت و پرداخت خسارت. در دنیا 63 درصد استارت آپ های اینشورتکی که در صنعت بیمه کار می کنند بر پایه هوش مصنوعی جلو آمده اند و در این حوزه کار می کنند. یك سری حوزه های دیگر نیز هستند که می توانند 
وارد صنعت بیمه شوند و ارزش افزوده ایجاد کنند. نزدیك ترین آنها حوزه سالمت است که تیم های پخته تری را در ایران دارد. همچنین سابقه بیشتری در ایران دارد و اینها گروه هایی هستند که کارهای خوبی کرده اند و می توانند در حال حاضر کنار محصول بیمه ای یا یك شرکت بیمه ای بنشینند و 
به او کمك کنند که آن اتفاقی که قرار است بیفتد، برای شان بیفتد. ایران یك فاصله 7 تا 10 ساله ای با جایگاه اینشورتك در دنیا دارد و در حال حاضر اولین مدلی که در ایران شروع به کار کرده است، همان درگاه های آنالین مقایسه و فروش بیمه نامه هستند. نمی توان آنها را اینشورتك نامید زیرا اینها 
یك کانال بسیار کوچك از اینشورتك هستند. یك واقعیت دیگر این است که در حوزه استارت آپی صنعت بیمه در ایران خیلی خبری نیست؛ یعنی شما خیلی استارت آپ های موفق و تنوع نمی بینید. بهترین های آنها همان ۴- 5 سایتی هستند که در حال حاضر کار می کنند و بیمه نامه می فروشند که 
باز سهم اینها از سهم فروش بیمه نامه بسیار کوچك و جزئی است؛ البته پیشرفت خوبی داشته اند و حرکت آنها رو به جلو و سهم شان در حال گسترش است؛ اما در حال حاضر جایی که ایستادیم، همه آنها روی هم خیلی سهم زیادی از مارکت بیمه ندارند. ما به عنوان جایی که روی نوآوری در صنعت 
بیمه تمرکز کرده ایم به سمت راه اندازی این سایت ها نرفتیم. دلیل تنوع و ازدیاد این سایت ها این است که خود نمایندگی ها یا شرکت های بیمه اصرار دارند که سایت و درگاه آنالین بسازند و این ساده ترین راه حلی است که می شود برای فروش بیمه نامه داشت. اصل مساله در صنعت بیمه پیچیدگی 
فرایندهای بیمه ای است که مشتری بیمه از آن سر درنمی آورد و گرفتار آن می شود. بنابراین خرید زمان زیادی از مشتری می گیرد و به همین دلیل خروجی آن راضی کننده نیست. مساله دیگر که صنعت بیمه به واسطه استارت آپ ها  باید روی آن کار کند، تمرکز روی خود مشتری است. شرکت های 
بیمه تاکنون به سراغ تمرکز روی مشتری نرفته اند؛ به این معنی که سعی نکردند  سبد بیمه ای متناسب با سلیقه مشتری و نیاز او را درست کنند. به طور مثال مشتری بیمه دوست دارد بیمه موبایل و بیمه حیوانات خانگی به عنوان محصوالت جدید داشته باشد؛ ولی در شرکت های بیمه چنین محصولی 
نیست یا بسیار کم است و در حال حاضر این نیاز در حال جدی شدن است. استارت آپی که بتواند یك محصولی طراحی کند که از این جنس باشد و با یك فرایند ساده روی گوشی موبایل یا روی سایت با هزینه کم، تخمین ریسك درست و فرایند پرداخت خسارت این کار را کند برنده است؛ همان قدر 
که این صنعت، صنعت سنتی است و در آن اتفاقی از جنس نوآوری نیفتاده این امتیاز یك استارت آپ بیمه ای است. شما در حال حاضر به عنوان یك استارت آپ شانس اولین شدن را دارید؛ همان اتفاقی که برای همه سایت های مقایسه و فروش آنالین افتاد که در حال حاضر معروف شده اند و معنی 
نمی دهد شما بخواهید یك سایت جدید راه بیندازید و دوباره کار مقایسه و فروش انجام دهید. اگر همه سایت های مقایسه و فروش را با هم جمع ببندید سهم زیادی از بازار فروش بیمه نامه ندارند و اگر از این زاویه به آن نگاه کنید اتفاق تکان دهنده ای در صنعت بیمه نیفتاده است. ما امیدواریم با ورود 

متخصصان حوزه هایی مثل هوش مصنوعی، بالکچین و دیتاماینینگ به صنعت بیمه و با تمرکز روی مشتریان این صنعت، بشود استارت آپ هایی را شکل داد و خلق کرد که  بتوانند سرعت رشد خوبی داشته باشند. 

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

دبیر کل کمیسیون ملی یونســکو در ایران که به همراه هیئتی 
بلندمرتبه از وزارت نیرو و ســازمان آب و فاضالب کشور از فوالد 
مبارکــه بازدید می کرد، در جـــــــلسه ای با حضــــــــور 
معـــــــاون بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
فوالد مبارکه گفت: هدف از این بازدید آشــنایی با دستاوردهای 
فوالد مبارکه در حوزۀ آب و بررسی قابلیت طرح این دستاوردها 

در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یك نمونۀ موفق جهانی بود.
 در جریان این بازدید، خبرنگار فوالد با تنی چند از مسئوالن حاضر 
در این بازدید گفت وگو کرده اســت. ماحصل این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.
 

دكتر حجت اهلل ایوبی دبير كل كميسيون ملی یونسكو 
در ایران

شرکت فوالد مبارکه در زمینۀ استفاده بهینه از آب و بازچرخانی 
پساب تصفیه شدۀ کارخانه و شهرهای اطراف شرکت در سیکل 
تولید اقدامات خوبی انجام داده است. برای هر ایرانی باعث افتخار 
است که این شرکت، هم در تولید و هم در حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی، به ویژه موضوع آب، محیط زیست و طبیعت، که جزو 

مسائل به روز جهانی هستند، عملکرد موفقیت آمیزی دارد.
شاید کارشناســان این حوزه در یونسکو تصور نکنند که چنین 
موفقیت هایی در این شرکت به دســت آمده باشد و تا این حد به 
موضوع محیط زیست و استفادۀ درست از آب احترام گذاشته شود. 
این امر برای ما و یونسکو بسیار حائز اهمیت است، چراکه کارخانه ها 
ممکن است آالینده باشند و به محیط زیست آسیب برسانند و این 
موضوع، نگرانی بزرگی است که بشر امروز دربارۀ محیط زیست دارد.
دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ آب نشان می دهد این شرکت در 
زمینۀ مصرف آب و شیوه های جمع آوری و تصفیه و بازچرخانی آب 
در سیکل تولید از بسیاری از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر است.
موضوع آب چندین سال است که برای یونسکو به عنوان موضوعی 
اساسی و مهم مطرح است؛ همچنان که گفته می شود جنگ های 
آینده بر ســر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با کمبود 
آب مواجهند این موضوع زنگ خطر اســت. یونسکو بر این باور 
است که اتفاقا آب می تواند به جای جنگ، محور گفت وگو و تفاهم 
باشد و شــهرهای کم آب به جای نزاع و کشمکش، با هم تعامل و 
گفت وگو کنند. در یونسکو به شهرها و کارخانه های دوست دار آب و 

محیط زیست توجه ویژه می شود.
من و همکارانم در کمیسیون ملی یونســکو ایران به عنوان رابط 
دولت و ملت ایران و سازمان جهانی یونسکو، این آمادگی را داریم تا 
تجارب موفقیت آمیز فوالد مبارکه را در اجالس های مختلف یونسکو 
به عنوان دستاورد فنی، علمی، صنعتی و درعین حال زیست محیطی 
مطرح کنیم. فوالد مبارکه این قابلیت را دارد تا محوریت این کار را 
بر عهده داشته باشد. با همکاری مشترك با سایر کشورها و به ویژه 
با کشورهای همسایه می توان به تفاهم های بیشتری در ارتباطات 
بین المللی دســت یافت. یونســکو تجارب موفق در حوزۀ آب و 
محیط زیست را بررسی و به موفق ترین آن ها گواهینامۀ احترام به 
آب اعطا می کند؛ بنابراین در این بازدید بر آن شدیم که این موضوع 
را در شرکت فوالد مبارکه پیگیری کنیم تا این شرکت به عنوان 
مهم ترین صنعت کشور این گواهی نامه را دریافت کند. توجه هر 
کشور به مسائل زیست محیطی و آب نشانۀ رشد و تمدن آن کشور 

است که این اتفاق به خوبی در فوالد مبارکه رخ داده است.
 

دكتر امير روشن بخش معاون ارتباطات و امور مشاركت های 
كميسيون ملی یونسكو در ایران

 از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب استان اصفهان مطلع 
شدیم که شرکت فوالد مبارکه در حوزۀ آب و بهینه سازی مصارف 

کارهای بزرگی انجام داده است. به همین دلیل به اینجا آمدیم تا از 
نزدیك با دستاوردهای شما در این حوزه آشنا شویم و در فضای 
بین المللی آن را منعکس کنیم. اساسا یکی از اهداف کمیسیون ملی 
یونسکو به عنوان نهاد رابط جمهوری اسالمی ایران و یونسکو این 
است که اتفاقاتی را که در حوزۀ اهداف یونسکو در کشورها می افتد 
معرفی کند. امیدواریم با فعالیت مشترك با مجموعۀ فوالد مبارکه 
بتوانیم به این هدف دســت یابیم. راهبردها و دستاوردهای این 
شرکت نشان دهندۀ این است که موضوع بهره وری و بهینه سازی 
مصرف آب برای فوالد مبارکه اهمیت دارد. این که فوالد مبارکه در 
مقایسه با سایر رقبای جهانی به ازای هر تن تولید کمترین میزان 
مصرف آب را دارد برای ما بسیار ارزشمند و مهم است و امیدواریم با 
تشکیل پرونده و پروپوزال بتوانیم گوشه ای از اقدامات این شرکت را 
به سمع و نظر همکاران کمیسیون های ملی یونسکو در اقصی نقاط 
جهان برسانیم. به اعتقاد ما فوالد مبارکه می تواند کاندیدای دریافت 

جایزۀ »احترام به آب« شود.
 

قنبـرعلی رجبی مدیر عامل انجمن متخصصين آب و 
فاضالب كشور

فوالد مبارکه در حوزۀ مســئولیت های اجتماعــی و تصفیه و 
بازچرخانی پساب در صنعت و حفاظت از محیط زیست پیشگام 
است و با این رویکرد به نتایج مثبتی هم دست یافته است. اقدامات 
فوالد مبارکه می تواند برای سایر شرکت های صنعتی کشور به عنوان 

الگو استفاده شود.
 

فریبا گلریزان، مدیركل تجهيز منابع مالی و توســعۀ 
مشاركت شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

شرکت مهندسی آب و فاضالب در بخش عمرانی در بیشتر مواقع 
با محدودیت منابع مواجه است؛ ازاین رو به عنوان یکی از راهکارها و 
برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و به خصوص صنعت، 
باتوجه به معضل کم آبی در مناطق مرکزی کشور به سمت انعقاد 
قراردادهای بیع متقابل رفت. قرارداد شرکت فوالد مبارکه با شرکت 
مهندسی آب و فاضالب در واقع یك قرارداد دو سربرد است، چراکه 
فاضالب جمع آوری و تصفیه شده به عنوان پساب استاندارد یا وارد 
محیط می شود یا به عنوان یك منبع آب پایدار و قابل اطمینان در 

صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
فوالد مبارکه یکی از صنایع بزرگ تولیدی کشور است که تقریبا 
سه قرارداد بیع متقابل با ظرفیت حدود MCM 20 با این سازمان 
دارد. این امر باعث می شود که با جایگزین شدن پساب، به همین 
میزان برداشت آب از زاینده رود به کمترین میزان خود کاهش یابد.

 
دكتـر اميرحسين حكمتيان معاون مهندسی و توسعۀ 

شركت آبفا استان اصفهان
با وقوع خشك سالی در استان، جایگزین کردن پساب به جای آب 

خام زاینده رود در دستور کار قرار گرفت. ازآنجاکه بودجۀ عمرانی 
دولت کفاف احداث شبکۀ فاضالب شهرستان های مبارکه و لنجان 
را نمی داد و احداث 220 کیلومتر شبکۀ فاضالب در شهرستان 
مبارکه از سال 1372 تا 1392 فقط 30 کیلومتر پیشرفت داشت 
و بخشــی از فاضالب در کوچه ها و رودخانۀ زاینــده رود جاری 
بود، از سال 1392 میان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
شــرکت فوالد مبارکه هدف گذاری مشترکی صورت گرفت تا با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه، شبکۀ فاضالب این شهرها احداث 
شود و به ازای آن این صنعت از فاضالب تصفیه شدۀ 9 شهر هم جوار 

در سیکل تولید خود استفاده کند.
در حال حاضر شاهد پیشرفت 90 درصد پروژه هستیم و در عرض 
5 سال توانسته ایم راه 190ساله را طی کنیم، به نحوی که شبکۀ 
فاضالب این شهرها ان شاءاهلل تا یك سال آینده تماما تکمیل و وارد 
مدار بهره برداری خواهد شد. یکی از مهم ترین پروژه های کشور در 
امور زیست محیطی، پروژۀ همکاری این سازمان با شرکت فوالد 

مبارکه بوده است.
حجم سرمایه گذاری عظیم است و ما به دلیل توپوگرافی خاص این 
منطقه، مجبور به احداث فقط 5 ایستگاه پمپاژ فاضالب شدیم. 
حدودا 220 کیلومتر در شــهر مبارکه و کرکوند و در شهرهای 
شهرستان لنجان نیز 260 کیلومتر شبکه گذاری فاضالب انجام شده 
است. تمام تالشمان هم این است که ظرف یك سال آینده قرارداد را 
به انتها برسانیم و مردم این شهرها از سامانۀ دفع بهداشتی فاضالب 
بهره مند شوند. پروژه های دفع فاضالب بسیار پرهزینه است، اما 
خوشبختانه با همکاری فوالد مبارکه توانستیم این رفاه عمومی را 
ایجاد کنیم. در حال حاضر از تصفیه خانۀ فاضالب، پساب تصفیه شده 
به شرکت فوالد مبارکه انتقال می یابد و با انجام تصفیۀ تکمیلی در 
فوالد مبارکه، آب بازیافتی متناسب با نیاز صنعت و مختصات فنی 
الزم در چرخۀ تولید مورداستفاده قرار می گیرد. در واقع برندۀ اصلی 
این پروژه محیط زیست و مردم بوده اند؛ چراکه انتظار چهل سالۀ 

آن ها با سرمایه گذاری فوالد مبارکه به پایان رسیده است.
 

جواد نيلی احمدآبادی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتيبانی
از معدود شرکت های صنعتی که واحد تصفیۀ پساب آن قبل از 
راه اندازی خطوط تولید به مرحلۀ بهره برداری رسیده فوالد مبارکه 
است. این شرکت هیچ گاه پساب خود را در محیط زیست رها نکرده 
و از اواخر دهۀ 70 و هم زمان با بروز پدیدۀ خشك سالی، فوالد مبارکه 
در مسیر بازچرخانی پساب در سیکل تولید حرکت کرده است.  این 
شرکت خرید پساب شهری را نیز در دستور کار خود قرار داد. طبق 
قرارداد اولیه با وزارت نیرو، شرکت فوالد مبارکه برای تولید 2/۴ 
میلیون تن محصول، مجوز برداشت حدود ۴0 میلیون مترمکعب 
آب از زاینده رود را در هر سال داشت؛ اما نه تنها هیچ گاه برداشت 
آب آن به این میزان نرسید، بلکه با شرایط خشك سالی و علی رغم 
افزایش تولید به میزان 6/5 میلیون تن، برداشــت آب به کمتر از 
20 میلیون مترمکعب رسید. همچنین سهم پساب تصفیه شده 
و مورداستفاده در ســیکل تولید از 9 درصد به حدود 27 درصد 
افزایش یافت و عمال برداشت آب از رودخانه با استفاده از پساب های 
تصفیه شده و انجام پروژه های متعدد در زمینۀ بهینه سازی مصارف 

با کاهش قابل مالحظه ای مواجه بوده است.
فوالد مبارکه در سال های اخیر همکاری بسیار خوبی با سازمان 
آبفای استان داشته و دارد و این همکاری ها و سرمایه گذاری ها به 
بهبود سطح بهداشت و محیط زیست شهرستان های مبارکه و 
لنجان و کل ذی نفعان حوزۀ زاینده رود انجامیده است، به طوری که 
شهرستان های دیزیچه، مبارکه، صفاییه، زیباشهر و حوزۀ زرین شهر، 
ورنامخواست و زاینده رود از مزایای زیست محیطی آن بهره مند 

شده اند.

ستاري:دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ آب، در سازمان جهانی يونسکو قابل طرح است

دانشگاه ها از محل فروش تکنولوژی درآمد کسب کنند

»علي بابا« به اروپا قدم می گذارد
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