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سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی:

در حساب های بانکی مردم کنکاش نمی کنیم
مریم فکری    ســخنگوی ســتاد شناسایی طرح 
حمایت معیشــتی درباره شــرط دولت برای کسانی 
که درخواست رســیدگی دارند و موضوع دسترسی 
به حســاب های بانکی تاکید کرد: »مــا نمی خواهیم 
کنکاش کنیــم. اصال نــه امکانش وجــود دارد و نه 
فرصتش وجود دارد. ما می خواهیم از سیســتم بانک 

مرکزی استعالم بگیریم. «
»یارانه معیشــتی« این روزها به ســرتیتر بسیاری 
از رســانه ها تبدیل شده اســت؛ موضوعی که پس از 
افزایش قیمت بنزین و وعده دولت برای پرداخت آن، 
مورد توجه مردم قرار گرفت. طی دو هفته گذشته که 
نرخ بنزین افزایش یافته اســت، یک مرحله پرداخت 
یارانه معیشــتی از محل افزایش قیمت بنزین به ۶۰ 
میلیون ایرانی اتفاق افتاده است و بنا به گفته مقامات 
دولتی، ۲۵ میلیون نفر مشــمول این یارانه نبودند. با 
این وجود، دولت شــرایطی را ایجاد کرده تا کســانی 
که مشــمول دریافت یارانه حمایتی نشدند، بتوانند 
اعتراض خود را مطرح کنند و در ســامانه ۶۳۶۹#* 
برای رسیدگی درخواســت دهند و ۱۰ روز برای این 
منظور فرصت داد. از یک شنبه گذشــته تاکنون که 
۷ روز از مهلت ثبت درخواســت رسیدگی می گذرد، 
بنا به گفته سخنگوی ســتاد شناسایی طرح حمایت 
معیشــتی، تاکنون کمتــر از ۵ میلیون درخواســت 

رسیدگی ثبت شده است.
حســن میرزایی در گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ 
به این پرســش که تاکنون چند درخواست رسیدگی 
ثبت شده اســت، اظهار داشــت: تاکنون کمتر از ۵ 
میلیون درخواست رســیدگی ثبت شده است. از این 
تعداد، درخواســت های معتبر و توســط سرپرستان 

خانوار حدود ۴ میلیون درخواست بوده است.
میرزایی عنوان کرد: در میان درخواســت های ثبت 
شده، حدود ۱۰ درصد اصال سرپرست خانوار نبودند؛ 

تعدادی هم درخواست تکراری ثبت کرده بودند.
وی افــزود: در روزهــای آینــده آمار دقیــق تعداد 
درخواست های ثبت شــده را به تفکیک پاسخ هایی 
که باید داده شــود، گــزارش می کنیم؛ چــه آنهایی 
مشــمول یارانه شــده اند، اما پیامــک داده اند و چه 
کسانی که مشمول یارانه معیشتی نبودند.سخنگوی 
ستاد شناسایی طرح حمایت معیشــتی تصریح کرد: 
کســانی که کد رهگیری برای آنها ارســال می کنیم، 
باید به ســامانه مراجعــه و درخواســت تکمیلی ثبت 
کنند. گروهی هم باید اول دی ماه به دفاتر پلیس+۱۰ 
برای ثبت مجدد اطالعات شــان مراجعــه کنند. این 
دســته بندی ها وجود دارد و در روزهای آینده گزارش 

آن را اعــالم می کنیم.میرزایی عنوان کــرد: آنچه که 
اهمیــت دارد و باید روی آن متمرکز شــد، ســامانه 
 ،www.hemayat.mcls.gov.ir است. ســامانه
ســامانه ای اســت که افراد در صورتی که کدرهگیری 
دریافت کرده باشــند، مراجعه و اطالعات خود را وارد 
می کنند و بعد تایید یک ســری از موارد، درخواســت 
خود را ثبت می کنند. در نتیجه ایــن فرآیند، ظرف ۳ 

هفته پاسخ قطعی به مردم داده خواهد شد.

گفتیم هر کسی می خواهد، درخواست 
رسیدگی بدهد

وی در پاسخ به این پرســش که تصور می کردید تعداد 
اعتراض ها تا این اندازه باال باشــد؟ گفت: اصال باال بودن 
درخواست های رســیدگی مالک نیست. ما گفتیم هر 
کسی می خواهد، درخواست رسیدگی بدهد.سخنگوی 
ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی افزود: این فرآیند 
سیستمی است و در زمان بســیار کمی انجام می شود. 

مردم باید اطمینان پیدا کنند و اعتمادشان جلب شود.
میرزایی متذکر شد: ما خیلی خوشحالیم این بستر فراهم 
شــده که مردم با کمترین زمان و زحمت درخواســت 
رســیدگی ثبت کنند. اگر بنا بود دولــت کاری کند که 
درخواست ها کم شود، مراجعه حضوری می گذاشتیم، 
صف ایجاد می کردیم تا افراد بگویند پشــیمان شدیم.

وی عنوان کرد: این اتفــاق نشــان از آن دارد که دولت 
می خواهــد در کمترین زمــان ممکن مــردم بتوانند 
درخواست رســیدگی ثبت کنند و نســبت به وضعیت 
خود اطمینان حاصل کنند. این برای ما جای خرسندی 
دارد.سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی 
همچنین در پاسخ به این پرســش که از ۴ میلیون نفر، 
احتمال تایید چنــد نفر برای پرداخــت یارانه حمایتی 
و معیشــتی وجود دارد؟ تصریح کرد: بعد از بررسی ها و 

تعیین اولویت ها، گزارش را اعالم خواهیم کرد.

شاخص های رفاهی چیست؟
میرزایی همچنین درباره شاخص های رفاهی گفت: 
مجموع درآمــد اعضای خانــوار، بــرای خانوار یک 
نفره ۴ میلیون تومان، دو نفره ۵ میلیون تومان، ســه 
نفره ۶ میلیون تومان، چهار نفــره ۷ میلیون تومان و 
پنج نفر و بیشــتر نیز ۸ میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است. این شاخص اصلی اســت.وی افزود: چند 
شــاخص دیگر هــم وجــود دارد؛ مثــل گیرندگان 
تسهیالت بانکی با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، 
خانواری که ۳ سفر خارجی غیرزیارتی داشته باشند، 
کارفرمایانــی که ۳ یا بیــش از ۳ بیمه پرداز داشــته 

باشــد، یا خانوارهایی که مجموع ارزش خودروهای 
سواری شــان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان یا مجموع 
ارزش خودروی عمومی بیــش از ۴۰۰ میلیون تومان 
باشد. شاخص دیگر، خانوارهایی هستند که مجموع 
ارزش ملک و مستغالت شــان در تهران و کالنشهرها 
۱.۲ میلیارد تومان و در شهرســتان ها ۹۰۰ میلیون 
تومان باشد. در عین حال، خانوارهایی که دارای واحد 
مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان، یا خانواری 
کــه دارای دو واحد ملکی باشــد. این گــروه، یارانه 

حمایتی دریافت نمی کنند.

مالک برای تعیین قیمت ملک چه بود؟
سخنگوی ســتاد شناســایی طرح حمایت معیشتی 
در پاسخ به این پرســش که مالک برای تعیین قیمت 
ملک چه بوده اســت؟ االن در تهران با توجه به قیمت 
باالی هر مترمربع مســکن، اکثــر خانه ها باالی یک 
میلیارد تومان قیمــت دارد، گفت: خیــر، در تهران 

بسیاری از خانه ها زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد.

کنکاش در حساب ها نمی کنیم
میرزایی در ادامه در پاســخ به این پرســش که دولت 
شرطی برای کسانی که درخواســت رسیدگی دارند، 
گذاشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته 
است؛ مردم با ارسال کدملی سرپرســت خانوار به کد 
دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می دهند که 
وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می شود، 
مورد بررســی قرار گیرد. آیا چک کردن حساب بانکی 
اقدام درســتی اســت؟ گفت: شما در ســال می دانید 
چند تراکنش در شــبکه شــاپرک انجام می شــود؟ 
حدود ۸۰۰ میلیــارد تومان حجم تراکنش اســت. ما 
هم چند تراکنش به آن اضافه می کنیم و درخواســت 
به سمت بانک مرکزی می فرستیم و می گوییم فالن فرد 
از این میزان مجموع درآمد باالتری دارد یا خیر؛ مجموع 
واریزی و هزینه را در نظر می گیریم. شاخص ها را هم مورد 
بررســی قرار می دهیم.ما نمی خواهیم کنکاش کنیم. 
اصال نه امکانش وجود دارد و نــه فرصتش وجود دارد. ما 

می خواهیم از سیستم بانک مرکزی استعالم بگیریم.
سخنگوی ســتاد شناســایی طرح حمایت معیشتی 
در پاســخ به این پرســش که برخی از کارشناســان 
معتقدند که بررسی حســاب های بانکی نیاز به قانون 
دارد و یا این کار قانونی نیســت، گفــت: یک ارزیاب 
گمرک، حسابرس مالیاتی، ممیز بیمه ای یا پلیس که 
می خواهد یک فرد را جریمه کند، کل اسناد و مدارک 

و اطالعات فرد را می خواهد و بررسی می کند.

کالن
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آب ها در هپکو از آسیاب افتاد؛ 

چالش فراموش شد؟
در حالی که مالکیت شــرکت هپکو به سازمان 
خصوصــی منتقل شــده، ظاهرا این ســازمان 
علیرغم گذشــت چند ماه هنــوز اقدامی برای 

تعیین تکلیف هپکو انجام نداده است.
پس از بــروز مشــکالت متعدد برای شــرکت 
هپکو به عنوان بزرگترین تولیدکننده ماشــین 
آالت راهســازی و معدنی در خاورمیانه و تعویق 
چندماهه حقوق کارگران این شرکت، مالکیت 
هپکو از مالک قبلی به دلیــل فقدان صالحیت 
ســلب و به صورت بالعزل به سازمان خصوصی 

واگذار شد.
مسئوالن وزارت کار و سازمان خصوصی سازی 
همان موقع بارها اعــالم کردند فرایند واگذاری 
این شرکت در حال انجام اســت، اما ظاهرا این 
موضوع از ســوی ســازمان خصوصی به صورت 

جدی پیگیری نمی شود.
شــرکت هپکو طی ۱۱ ســال گذشــته ساالنه 
میلیاردها تومان ســودآوری داشــت اما اوایل 
امسال بدهی این شــرکت حدود ۶۰۰ میلیارد 
تومان برآورد شــد. یکی از مهمترین مشکالت 
شــرکت هپکو که ترکش آن بــه چرخه تولید و 
کارگران این شــرکت اصابت کرده، »مدیریت« 
اســت؛ حدود هزار کارگر این شــرکت بارها در 
اعتراضات صنفی خود خواســتار تعیین تکلیف 

این شرکت شدند.
در عین حال اســتاندار مرکزی اواخر مهرماه با 
تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه ســریعتر 
هپکو با انتخاب سهامداری صالحیت دار، گفته 
بود:» همچنین به ســازمان خصوصی ســازی 
مأموریت داده شده تا با متقاضیانی که خواهان 
سهامداری هپکو و دارای شرایط الزم در زمینه 
فعالیت های مرتبط با هم و تولیدات این شرکت 

هستند، مذاکره کند.«
اما محمدتقی آبایی، مدیــرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان مرکزی در گفتگــو با مهر، در 
خصوص آخرین اقدامات صــورت گرفته برای 
واگذاری هپکو گفت: با توجه به اینکه شــرکت 
هپکو تا تعییــن تکلیف وضعیت و پیداشــدن 
متقاضی واجد شــرایط و صالحیت دار، به طور 
موقت به سازمان خصوصی ســازی واگذار شده 
بود، اما هنوز هیچ اقدامی از ســوی این سازمان 

صورت نگرفته است.
وی بــا بیان اینکــه حقوق کارگران شــرکت تا 
مهرماه پرداخت شــده اســت، گفت: کارگران 
دغدغه امنیت شــغلی دارند و بــا توجه به اینکه 
شــرکت این روزها در شــرایط عادی به سر 
می برد، انتظار می رود هر چه سریعتر نسبت به 

تعیین تکلیف خصوصی سازی اقدام شود.
آبایی در مورد شرکت آذرآب نیز گفت: سهامدار 
عمده این شــرکت نیز بانک کشاورزی به میزان 
۳۳ درصد و یک شــخص حقیقی به میزان ۱۲ 
درصد است که قرار بود ســهام بانک کشاورزی 
واگذار شــود که در این زمینه نیز هنوز اقدامی 

انجام نشده است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی ادامه داد:  البته خوشــبختانه شــرکت 
آذرآب در حــال حاضــر چند پروژه در دســت 
اجــرا دارد اما کارگــران این دو شــرکت مهم و 
استراتژیک کشور درخواســت دارند تا پیش از 
حادشدن مشــکالت، وضعیت مدیریتی این دو 

شرکت تعیین تکلیف شود.
 زمانی که کارگران این دو شــرکت با مطالبات 
معوق مواجــه بودنــد، بارها به موضوع ســوء 
مدیریت این شرکت ها اشاره و خواستار حل آن 
شده بودند؛ مســئوالن هم وعده داده بودند که 
مشــکل مدیریتی را حل خواهند کرد اما ظاهرا 
حاال که این دو شــرکت بصورت موقف شرایط 
بحران را پشت سر گذاشــته اند، تعیین تکلیف 

مدیریت آنها از اولویت خارج شده است.



 رئیس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان 
محبوبه فکوری   رئیس اتاق ایــران با بیان اینکه 
نباید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
را به رفع تعهد ارزی گــره زد، گفت: هم اکنون ۲۵۰۰ 
میلیارد تومــان از منابع صادرکنندگان در ســازمان 

مالیاتی حبس شده است.
غالمحسین شافعی، در بیســت و سومین مراسم روز 
ملی صادرات گفــت: صادرکنندگان در مشــکالت 
متعدد خودساخته، کیان اقتصاد ایران را در بازارهای 
جهانی حفظ کردند و امسال، یک ســال متفاوتی به 
شمار می رود که باید از صادرکنندگان قدردانی کرد 
که در چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکالتی که 
در یکسال و نیم گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با 

نامهربانی ها همراه شد، کار جهادی انجام دادند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
افزود: علیرغم اینکه گاهی سرداران یا امیران یا حتی 
سربازان جبهه جنگ اقتصادی، به نادرستی از سوی 
برخی مسئوالن کشور، مورد اتهام قرار گرفتند، امروز 
ثابت کردند که به کشــور عالقمند هستند و در انجام 
اخالق حرفه ای کسب و کار در کشــور، خود را مقید 

می دانند.
وی تصریــح کــرد: صادرکنندگان در این شــرایط، 
حماسه خلق کرده، پیش رفتند و همچنان هم پیش 
خواهند رفت؛ این در حالی اســت که توسعه صادرات 
یکی از راههای رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی 
در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با 
تاکید بر صادرات توانستند به رشد باالیی دست یابند، 
اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته 
دارد و آن اینکه، تکیه اصلــی و محور حائز اهمیت در 

ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال های اخیر، 
بر مواد نفتی و خام بوده است.

به گفته شــافعی، این امر نمی تواند پایداری مفید را 
در توســعه صادرات ایجاد کرده؛ در حالیکه صادرات 
ســایر کشــورها مبتنی بر تولید قوی و رقابتی بوده و 
تولیدات فناورانه را در این راســتا عرضه کرده اند؛ این 
در حالی اســت که علیرغم کاهش درآمدهای نفتی و 
تحریم ها، برخی به بحرانی تر شــدن شرایط صادرات 
کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده اند و اگر نتوانیم 
با حرکت شــتاب دهنده در صادرات، نیازهای ارزی 
کشــور را تامین کنیم، در آینده مشــکالت بسیاری 

بیشتری را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در ده ماهه گذشته 
گفت: از ســرعت حرکت مخرب در برخی مســائل 
داخلی رها شــده و به ســمت منطق و اصول در حال 
حرکت هســتیم؛ یعنی وقتی می خوابیم نمی گوییم 
خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشــنامه ای ابالغ 
می شــود، از این جهت شرایط بهتر شــده است؛ ولی 

باید این حرکت تقویت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای ارایه 
شده از سوی صادرکنندگان کشــور برای برون رفت 
از شــرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: در خوشبینانه 
ترین حالت، بیشتر از مســاله مشکالت اقتصاد نفتی، 
به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری 
ها باید توجه داشــت و جلوی آن را گرفت، به این معنا 
که هر نوع تصمیم اقتصــادی که دولت اتخاذ می کند 
باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری 
بر سایر مولفه های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، 

بسیار بیش از منافع آن است.
وی اظهار داشت: موضوع اســترداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد 
ارزی، مشکالت بسیاری را پیش روی صادرکنندگان 
قرار داده اســت؛ به نحوی که بر اســاس برآوردها، دو 
هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومــان پول صادرکنندگان در 
ســازمان امور مالیاتی مانده اســت که این مشکالت 
صادرکننــدگان را به لحــاظ نقدینگــی، دو چندان 
می کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی 
این ابزار را در اختیــار ندارد که بازگشــت مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشــت ارز 
صادراتی شود.شافعی گفت: ســهم مانده تسهیالت 
صادراتــی در تســهیالت بانکها به شــدت کاهش 
یافته و متاســفانه نســبت به تامین مالی صادرات 
توجهی نمی شــود؛ به این معنا کــه تامین مالی این 
بخش فالکت بار شده است. این در حالی است که در 
صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مســاعد 
نیست.وی اظهار داشــت: در مورد صادرات، تا دلتان 
بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاســخگو در 
مورد آن به چشــم نمی خورد، چراکه متولی واحدی 
ندارد. ایــن در حالی اســت که کمیتــه دائمی ماده 
یک، دســتگاههای متولی کمیســیونهای مشترک 
در کشــورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و 
سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی 
پاسخگو نیســت؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت 
ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این ســازمان، 
نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته 

پاسخگویی الزم را هم داشته باشد.

شعبه

وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید 
این وزارتخانه وضعیــت تولید ۴۴ قلم 
کاال را به شــکل مــداوم رصد می کند 
که در ماه های اخیر ۴۲ قلم آنها رشــد 
تولیــد داشــته اند.رضا رحمانــی در 
بیست و سومین سالروز ملی صادرات 
اظهار کرد: جز خــودرو و آلومینیوم، 
سایر بخش ها رشــد تولید داشته اند و 

امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات 
باید زنجیره تولید به هم متصل شوند، 

گفت: توســعه صــادرات 
یکی از برنامه هــای اصلی 
وزارتخانه است و تا ۱۴۰۰ 
دو برابــر شــدن میــزان 
صــادرات به کشــورهای 
همســایه و افزایش ســهم 
در بازار چیــن و هند، جزو 

اصلی ترین برنامه های دولت است.
رحمانی گفــت: در ۷ ماهه نخســت 
امسال، صادرات کشــورمان از لحاظ 
وزنی ۱۷ درصد افزایشــی بوده است، 

صــادرات به کشــورهای 
را   ۱۴۰۰ تــا  همســایه 

می خواهیم دو برابر کنیم.
وی افــزود: الحاق به پیمان 
یک  اوراســیا  اقتصــادی 
فرصــت بــزرگ صادراتی 
بــرای کشــور اســت، در 
موافقتنامه با اوراسیا، کشورهای عضو 
۵۰۲ قلم کاال با ۵۶ درصد تخفیف را به 
ما ترجیح داده اند و مــا ۳۶۰ قلم کاال 
با ۳۲ درصد تخفیف را به کشــورهای 

اوراسیا ترجیح دادیم، تشکلها و بخش 
خصوصــی از این فرصــت باید نهایت 
استفاده کنند.توسعه صادرات جزو ۷ 
برنامه محوری ماســت و باور داریم که 
امسال و سال آینده پیشران اقتصادی 

ما همین صادرات است.
وی تاکید کــرد: صــادرات کاالهای 
کیفی باید در دســتور کار قرار بگیرد، 
ذیل برنامه توســعه صادرات ۴ برنامه 
داریــم که صــادرات به کشــورهای 

همسایه در این راستاست.

صنعت
تولید ۴۲ قلم کاال افزایش یافته است
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اموال مازاد بانک ها
مدیر عامل بانک عامل بخش مســکن با تشریح 
مزایای راه اندازی ســامانه عرضه و فروش اموال 
مازاد بانک ها، گفت: هدف اصلــی در راه اندازی 
این سامانه،  شــفافیت بخشــیدن به موجودی 

امالک مازاد بانک ها است.
ابوالقاســم رحیمی انارکی اظهار داشت: سامانه 
اینترنتی عرضــه و فروش اموال مــازاد بانک ها 
که روز گذشــته به همت وزارت اقتصاد و با کار 
جمعی شبکه بانکی کشــور کار خود را آغاز کرد 
دو مزیت و منافع اقتصادی برای اقتصاد کشــور 
و بخش های مختلــف اقتصــادی به خصوص 

صنعت و تجارت به همراه دارد.
مدیر عامل بانک مســکن، با بیــان اینکه در این 
ســامانه مجموعه امالک مازاد شــامل امالک 
بانک هــا و همچنیــن امالک تملیکــی، برای 
فروش مزایده ای با قیمت پایه کارشناسی شده، 
در بســتر الکترونیکی عرضه می شــود، افزود: 
هدف اصلی در راه اندازی این ســامانه،  شفافیت 
بخشــیدن به موجودی امالک مازاد بانک ها و 
همچنین شفاف شــدن فرآیند عرضه و فروش 
این امالک اســت. از آنجا که بانک هــا خود در 
زمینه راه اندازی این سامانه اینترنتی پیش قدم 
شــدند، این انگیزه در مدیران بانکی وجود دارد 
تا پیــرو تکالیف قانونی، منابــع محبوس و قابل 
تبدیل شــدن به تســهیالت و اعتبارات، هر چه 
سریعتر با عرضه در یک محیط شفاف، آزاد شوند 
و توان تســهیالت دهی به بخــش های مختلف 

اقتصادی افزایش پیدا کند.
مدیرعامل بانک مسکن، »شــفافیت در فروش 
امــوال مازاد بانک هــا« و همچنیــن »افزایش 
توان تســهیالت دهی با فروش امالک مازاد« را 
دو مزیت و آثار مثبت و سریع راه  اندازی سامانه 

عرضه و فروش اموال مازاد بانکی عنوان کرد.
رییس هیات مدیره بانک مســکن درباره شــکل 
فعالیت این سامانه گفت: این سامانه دو بخش دارد. 
در بخش اول، هــر یک از بانک های عامل کشــور 
لیســت امالک و اموالی که مازاد تشــخیص داده 
شده است را در سامانه ثبت می کند. در این بخش، 
ریز اطالعات مربوط به نوع کاربری ملک، موقعیت 
استانی و شهری قرارگیری ملک، مشخصات اعیان 
و عرصــه و همچنیــن وضعیت اینکــه آیا ملک 
مورد نظر متصــرف دارد یا خیر و اینکه مشــکل 

حقوقی و ثبتی دارد یا خیر، ثبت می شود.
وی ادامــه داد: در بخش دوم ســامانه، کاربران 
که عمــوم مــردم و همچنین ســرمایه گذاران 
اقتصادی و صنعتی یا تجاری هستند، می توانند 
وارد ســامانه شــوند و به اطالعات مربوط به هر 
یک از امالک در فهرست ها، دسترسی مستقیم 
پیدا کنند. بنابراین در این ســامانه یک مالقات 
مجازی بین بانک های عرضه کننده امالک مازاد 
و متقاضیان خرید این امالک شــکل می گیرد و 
شرایط برای اعالم ثبت درخواست خرید از سوی 

متقاضیان در قالب انجام مزایده فراهم می شود.
رحیمی انارکی در عین حال از فراهم شدن یک 
امکان جدید برای خریداران و سرمایه گذاران در 
بازار امالک مازاد بانکی خبر داد و افزود: با تدبیر 
وزیر اقتصاد و مقامــات دولتی، این امکان فراهم 
شده اســت تا متقاضیانی که عالقه ای به خرید 
مالکیت امالک مازاد ندارند اما خواهان مدیریت 
این امالک هســتند بتوانند بدون نیاز به خرید 
مالکیت و با حفظ مالکیت بانک دارنده آن ملک، 
نســبت به مدیریت و انجام فعالیت اقتصادی در 
آن ملک اقدام کنند. این امــکان برای کارخانه 
ها، کارگاه های تولیدی و هر نوع ملک که امکان 
فعالیت اقتصادی در آن وجــود دارد، قابل انجام 
و تحقق است. البته شــرط این شکل واگذاری 
مدیریت آن اســت که متقاضــی، از تخصص و 
مهارت الزم بــرای هدایــت و مدیریت کارخانه 
مدنظر داشــته باشــد و بتواند گزارش توجیهی 

قابل دفاع به بانک ارایه کند.
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به مناسبت روز بیمه

همه دستاوردهای یک صنعت 
صنعت بیمه برای رشــد و توســعه بایــد از میان 

خانواده ها عبور کند. 
این جمله رییس کل بیمه مرکزی را می توان نقشــه 
راه صنعتی دانست که در آستانه هشت دهه فعالیت 
و بیش از چهــار دهه نظارت به بلوغ کافی رســیده و 
حاال باید در معادالت کالن پولی و مالی کشور، نقش 

تاریخی خود را ایفا کند.
صنعت بیمه به این واقعیــت تعیین کننده و حیاتی، 
پی برده که با بهره گیری از ابزارهای فرهنگســازانه 
و ســاده ســازی مفاهیــم پیچیــده بیمــه برای 
کودکان و نوجوانــان، می تواند ضریــب نفوذ بیمه 
را – بــه خصوص در رشــته بیمه هــای زندگی - به 
اســتانداردهای جهانی نزدیک کرده و با ســرمایه 
گذاری هوشــمندانه و ورود منطقی به بازار سرمایه، 

مسیر تازه ای را پیش پای این صنعت مادر قرار دهد.
در کارنامه صنعــت بیمه نمره های درخشــانی به 
چشــم می خورد که برای اهالی این صنعت بســیار 

افتخارآفرین و غرورآمیز است. 
فعاالن این صنعت نه تنها از دل زلزله ها، ســیل ها و 
حوادث دیگر طبیعی، ســربلند بیرون آمده اند بلکه 
در رویارویی بــا تحریم هــای ناجوانمردانه هم به 
موفقیت های چشمگیری دســت پیدا کرده اند و به 
گواه تولیدگران و ســرمایه گذاران، در آرامش بازار و 

فضای کسب و کار حرف اول و آخر را می زنند.
روز ملی بیمــه، بهانــه ای کوچک بــرای رونمایی 
از عملکــردی بزرگ صنعتی بی حاشــیه و کم ادعا، 

آرامشبخش و اطمینان آفرین است.

  بر اســاس آمار ســال ۱۳۹۷، مقدار حــق بیمه 
تولیدي شرکت های بیمه مســتقیم به حدود ۴۵/۴ 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت که در مقایسه با 
سال گذشته حدود ۳۳/۵ درصد رشد نشان مي دهد. 
طبق آمار سال ۱۳۹۷، میزان حق بیمه تولیدي بازار 
بیمه کشــور با رشــد ۸/۸ درصدي )بر پایه دالر( در 
مقایسه با سال گذشته، به  حدود ۱۰/۸ میلیارد دالر 

)۴۵۴/۴ هزار میلیارد ریال( رسیده است.
 بر اســاس آخرین آمارهاي منتشــره در نشریه 
بین المللي زیگما، صنعت بیمه کشــور از منظر حق 

بیمه تولیدی در جایگاه سی و نهم ایستاده است. 
همچنین جمهوري اسالمي ایران در بین کشورهاي 

»منطقة چشــم انداز« جایگاه ســوم را کسب کرده 
است .

  بر اســاس آمار ســال ۱۳۹۷، حق بیمه ســرانه 
)نســبت حق  بیمه تولیدي بازار بیمــه به جمعیت 
کشــور( به ۵/۵ میلیون ریال رســیده است. بدین 
ترتیب، شاخص مذکور نسبت به سال گذشته بیش 
از یک میلیون ریال افزایش یافته اســت. شــاخص 
حق بیمه سرانه درکشور طي ســال های  اخیر روند 
صعودي داشته اســت. با این وجود، مقدار حق بیمه 
سرانه در دنیا به مراتب از کشــور ما باالتر بوده و حق 
بیمه سرانه در کشــور ما به مقدار منطقه نزدیک تر 
است. بر اساس آخرین آمارهاي بین المللی، جایگاه 
بین المللي کشور از حیث شــاخص حق بیمه سرانه 

رتبه ۶۴ و در منطقه حائز رتبه ۸ بوده است. 
  طبق آمار نشریه زیگما، اگر چه میزان ضریب نفوذ 
بیمه در دنیا به مراتب از کشــور ما باالتر است )۲/۶ 
برابر در سال ۱۳۹۷( اما میزان این شاخص در کشور 
ما، به ویژه طی چند سال اخیر از سطح منطقه باالتر 
رفته اســت. جایگاه کشــور ما از حیث ضریب نفوذ 
بیمه طی دو ســال اخیر، با ۳ پله صعود از رتبه ۵۷  به 

رتبه ۵۴ صعود کرده است.
  طبــق آمار ســال ۱۳۹۷، حق بیمه های رشــته 
زندگی در کشور طی دو ســال اخیر ۱/۲ برابر شده 
است. ســهم از پورتفوی بیمه زندگی در بازار بیمه، 
نسبت ســال قبل حدود ۰/۹ واحد افزایش نشان 

می دهد.
مهم ترین اقدامات نظارتی  بیمه مرکزی:

   همکاری با ســازمان های متولی کاهش حوادث 
ترافیکی از جمله پلیس راهور ناجا ، وزارت بهداشت، 
پزشکی قانونی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در 

راســتای کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از 
آن .

  اعزام هیات های نظارتی جهت بررســی میدانی و 
نظارت بر روند پرداخت خسارت در استانهای سیل-
زده گلستان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان 
در جریان سیل اســفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ و 
پیگیری مستمر  برای تســریع در پرداخت خسارات 

به آسیب دیدگان 
   اعزام هیــات نظارتــی برای بررســی میدانی 
و نظارت بــر روند پرداخت خســارت در مناطق 
زلزله زده استان آذربایجان شرقی در آبان ۱۳۹۸ 
و پیگیری مســتمر تســریع در پرداخت مناطق 

سیل زده کشــور و همچنین اعزام هیات نظارتی 
در خصــوص پیگیری پرداخت خســارت های 

آتش سوزی در بازار تبریز.

مهم ترین اقدامات اتکایی بیمه مرکزی:
   انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک رشته های 
آتــش ســوزی، مهندســی و پــول، حوادث 
فاجعه آمیز در رشــته های آتش ســوزی، ریسک 
و حوادث فاجعه آمیز، انعقاد قرارداد مازاد خسارت 
ریســک و حــوادث فاجعه آمیز بــرای قبولی های 
اختیاری و قــراردادی بیمه مرکــزی و همچنین 
تشکیل کنسرسیوم آتش ســوزی با مشارکت ۱۳ 

شرکت بیمه
   انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشته پی اندآی 
با راهبری بیمه مرکزی برای موسســه بیمه متقابل 
کیش با حداکثر تعهد یــک میلیارد دالر و همچنین 
بستن قرارداد مازاد خســارت بیمه مرکزی در رشته 

پی اندآی با حداکثر تعهد ۵۰ میلیون یورو
  انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشته پی اند آی 
با راهبری بیمه مرکزی برای موسســه بیمه متقابل 
اطمینان متحد قشــم با حداکثر تعهد یک میلیارد 

دالر
   انعقــاد قرارداد مــازاد خســارت بیمه مرکزی 
در رشته های باربری و کشــتی با حداکثر تعهد ۵۰ 

میلیون یورو
   پاالیشگاه های نفت سراسر کشور با سرمایه بیش 

از ۱۴ میلیارد یورو؛
   پاالیشــگاه های گاز سراسر کشور با سرمایه بیش 

از ۶ میلیارد یورو؛
   پاالیشگاه های با سرمایه بیش از ۲۸ میلیارد یورو؛

   تاسیســات فرا ســاحلی گاز )پــارس جنوبی( با 
سرمایه بیش از ۹ میلیارد یورو؛

   احداث و بهره برداری نیروگاه ها با سرمایه بیش از 
۱۰ میلیارد یورو؛

  احــداث و بهره بــرداری از پروژه هــای ریلی که 
ســرمایه فاز یک آن بیش از ۱/۵ میلیارد یورو و فاز ۲ 

آن بیش از ۵ میلیارد یورو است
   هواپیمایی ایران ایر با ۵۴ فروند هواپیما و سرمایه 

۱/۵ میلیارد یورو؛
   هواپیمایی ماهان با ۵۰ فروند هواپیما و ســرمایه 

۱/۳ میلیارد یورو؛
   هواپیمایی آســمان با ۱۸ فروند هواپیما و سرمایه 

۶۳۰ میلیون یورو؛
   هواپیمایــی کیش ایر بــا ۱۵ فرونــد هواپیما و 

سرمایه ۴۳۰ میلیون یورو؛
  حمل مســکوکات بانک ملی با تعهد ۲۵۰ میلیون 

یورو؛
  حمل تجهیــزات تلفــن مرکزی بــا تعهد ۳۱۰ 

میلیون یورو؛
   حمل فوالد ایران با تعهد ۶۰۰ میلیون یورو؛

   حمل تجهیزات نیروگاهی شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی ایران با حداکثر تعهد ۶۹۰ میلیون یورو؛

   ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران بــا ۶۳ فروند 
شناور و تعهد مســئولیت یک میلیارد دالر برای هر 

شناور؛
   ناوگان شــرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با ۱۳۰ فروند کشتی و حداکثر تعهد مسئولیت 

یک میلیارد دالر برای هر کشتی
   پوشــش ناوگان شــرکت نفت خزر با ۲۳ فروند 

کشتی و تعهد ۱۰۰ هزار دالر.

 مهم ترین اقدامات فناوری اطالعات 
و ارتباطات:

بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران در راستای 
وظیفه اصلی خود و کســب رضایــت آحاد مردم به 
صنعت بیمه کشور در ســال ۱۳۹۷ نسبت به ایجاد 
ســامانه یکپارچه نظارتي و تســهیل امــر نظارت 
در حوزه هاي نظارتــي، تغذیه اطالعاتي ســامانه 
یکپارچه اطالعات اقتصادي کشــور بــا داده هاي 
صنعت بیمــه، طراحی، توســعه و پیاده ســازی 
ســرویس تعاملی کارپوشــه ملی ایرانیــان ،ارائه 
خدمت الکترونیکی اســتعالم سوابق بیمه ای افراد 
برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه، 

اقدام کرده است.

 مهم ترین اقدامات در حوزه توسعه
 فرهنگ بیمه:

  اجرای طرح زنگ بیمه در مدارس کل کشــور به 
صورت همزمان و با همکاری تمامی شــرکت های 

بیمه 
  گنجانــدن مفاهیم بیمــه ای در کتب درســی 
دانــش آموزان)بیش از ۸۶ عنوان مطلــب  بیمه ای 
در کتابهای مقطع متوســطه که با این اقدام بیش از 
۵میلیون دانــش آموز بصورت مســتقیم با مفاهیم 

صنعت بیمه آشنا می شوند
  برگزاری هفت دوره تخصصی آمــوزش بیمه ای 

برای خبرنگاران
  انتشــار ۴۵ عنوان کتاب بیمه ای در ســه سطح 
»بیمه برای کودکان«، » بیمــه برای همه« و « بیمه 

برای مدیران و کارشناسان«
  هماهنگی های الزم برای درج مطالب بیمه ای در 

مجالت رشد دانش آموزی
  تهیه، تنظیم و انتشار/پخش مطالب بیمه ای )خبر، 
مصاحبه، گزارش و مقاله( درقالب ها )اینفوگرافیک، 
اینفوموشن، اینفو نیوز و انیمیشن( و در  رسانه های 

مختلف
  تهیه، تولید و پخش تیزرهای متنــوع بیمه ای از 
طریق شــبکه ها مختلف صدا و ســیما ورسانه های 

دیداری و شنیداری در فضای مجازی
  حضورو مشــارکت جدی در رویدادهای فرهنگی 
و نمایشــگاهی) بورس بانک و بیمه تهران، الکامپ، 

کیش اینوکس( و.... 
  هماهنگــی هــای الزم بــرای تهیــه و تولید 
و پخش برنامه تلویزیونی ۵۲ قســمتی در شــبکه 

سوم سیما
  اجرای کمپیــن هــای تبلیغاتــی – فرهنگی با 

موضوع کاهش تلفات جاده ای
  راه انــدازی باشــگاه اینترنتــی نــوآوران ) ویژه 

کودکان(

برترین خدمات و دستاوردها:
  پرداخت ســریع و دقیق خســارتهای مربوط به 

خسارتهای  سیل
  ایفای تعهدات کامل  در خصــوص زائران اربعین 

حسینی
  راه اندازی سیســتم مکانیزه پاســخگویی بیمه 

مرکزی در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل 
  پرداخت سریع و دقیق خسارتهای مربوط به زلزله 

) استان کرمانشاه و استان آذر بایجان شرقی(
  جایزه ملی کیفیت در حوزه دســتگاه برتر در ارائه 

خدمات الکترونیکی ) بلوغ سازمانی(
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تمرکز معامالت مسکن در پنج منطقه از تهران

نبض بازار مسکن در غربی ترین منطقه پایتخت
محسن محروقی    منطقــه ۲۲ تهران به برج های 
بلنــد و طبیعت بکرش معــروف اســت اگرچه طی 
ســال های اخیر و به دلیل ساخت و ســازهای انبوه 
و بی قاعده به بی انضباطی، شــهرت یافته اســت اما 
همچنان برخی خریداران مسکن، این منطقه را برای 

سکونت انتخاب می کنند.
آنگونه که مقام هــای وزارت راه و شهرســازی عنوان 
می کنند، در ایــن منطقه بیش از ظرفیــت مجاز در 
طرح تفصیلی تهران بار گذاری صورت گرفته است، به 
عبارت دیگر، این منطقه نماد و نمود تراکم فروشی در 
تهران به شــمار می رود، اما در حال حاضر دارای ۱۰۰ 
هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است. از همین رو، 
انتظار می رود در سال های آینده این منطقه جمعیت 
بیشــتری را در خود جای دهد.براساس تازه ترین آمار 
بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن از آبان ماه سال 
جاری، تعداد ۳۷ معاملــه از ۴۰۶۴ فقره قرارداد انجام 
شــده در این منطقه به ثبت رســیده اســت، بررسی 
بازار مسکن منطقه ۲۲ نشــان می دهد که این منطقه 
با وجود اینکه نســبت به دیگر مناطق تهران، نوسازتر 
است و فضای ســبز قابل توجهی هم دارد اما نتوانسته 
مثل مناطق ۲ و ۵ که آنها هم در غرب تهران قرار دارند، 

خریداران قابل توجهی را به خود جذب کند.
پایین بودن خریداران مســکن در منطقه ۲۲ تهران در 
شرایطی اســت که قیمت متوســط هر مترمربع واحد 
مســکونی در این منطقه طی آبان ماه سال جاری ۱۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به مناطق ۲ و 
۵ با قیمت ۱۹ میلیون و ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
بسیار ارزانتر اســت.  البته در اواسط مرداد سال جاری 
و با تصویب طرح تفصیلی )بازنگری شــده( منطقه۲۲ 
قرار شد که شاهد انقباض  این منطقه و افزایش ارتقای 
کیفیت زندگی در آن باشــیم که این موضوع می تواند 
به بهبود حجم معامالت در ایــن منطقه کمک کند. در 
این میان، تحلیل گزارشی که از سوی مرکز آمار درباره 
تحوالت بازار مسکن منطقه ۲۲ طی سال های ۸۹ تا ۹۷ 
منتشرشده است، نشــان می دهد که کمترین قیمت 
هرمترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱.۴ میلیون 
تومان در ســال ۸۹ بوده که به ۷.۵ میلیــون تومان در 
سال ۹۷ می رسد. بیشترین حجم معامالت منطقه ۲۲ 
هم به ســال ۹۱ با ۲ هزار و ۴۶۸ معاملــه باز می گردد و 
کمترین میزان قرارداد امضا شده هم به سال ۸۹ با ثبت 

۹۷۴ قرارداد مربوط می شود.

فاصله ناچیز قیمت ها در دو جهش
بررســی گزارش مرکز آمــار از تحوالت بازار مســکن 

مناطق ۲۲ گانه تهران حکایت از آن دارد که قیمت ها از 
سال ۸۹ تا ۹۷ سیر صعودی داشته است و هر سال شاهد 
افزایش قیمت مسکن در این منطقه بوده ایم جز درسال 

۹۲ و ۹۳ که قیمت مسکن در این منطقه ثابت ماند.
رشــد قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در منطقه 
۲۲ بین ســال های ۸۹ تا ۹۰ حدود ۲۲ درصد بوده اما 
قیمت مســکن بین ســال ۹۰ تا ۹۱،  ۳۷ درصد رشد 
داشــته اســت. قیمت ها از ســال ۹۱ تا ۹۲ هم حدود 
۲۱ درصد رشد کرد اما از ســال ۹۲ تا ۹۶ رشد قیمتی 
ناچیز بود تا اینکه در سال ۹۶، قیمت ها نسبت به سال 
قبل حدود ۱۳ درصد رشــد کرد و پس از آن در دومین 
جهش قیمتی در بازار مسکن که مربوط به سال ۹۶ به 
۹۷ می شود شاهد رشــد ۳۸ درصدی قیمت ها بودیم، 
در واقع، فقط یک درصد بین نخستین جهش قیمتی 
و دومین جهش قیمتی فاصلــه وجود دارد. فاصله یک 
درصدی قیمت ها در نخستین و دومین جهش قیمتی 
مسکن درمنطقه ۲۲ درحالی است که در ۵ منطقه ای 
که پیش از این  بررسی شــد، شاهد تفاوت های بیش از 

۱۰ درصد بین جهش های مسکنی بودیم.

بیشترین حجم معامالت در سال 91
حجم معامــالت انجام شــده طی ســال های ۸۹ تا 
۹۷ در منطقه ۲۲ پایتخت نشــان می دهد که تعداد 
قراردادهای امضا شــده در این ســال ها فراز و نشیب 
بســیاری را ســپری کرده است، در ســال ۸۹ شاهد 
امضای ۹۷۴ قرارداد هستیم که در سال ۹۰ به ۲ هزار 
و ۲۱۰ قرارداد می رســد و افزایش چشمگیری دارد، 
پس از آن در سال ۹۱ هم بیشــترین حجم معامالت 
طی ۹ سال گذشته به ثبت می رسد که ۲ هزار و ۴۶۸ 
فقره معامله است.پس از آن تعداد قراردادهای خرید 
و فروش کاهــش می یابد و به یکهــزار و ۲۵۶ معامله 
می رسد، حجم معامالت تا سال ۹۶ با فراز و نشیب به 
پیش می رود تا اینکه حجم معامالت در سال ۹۶ به ۲ 
هزار و ۱۵۱ معامله می رسد یعنی همگام با رونق بازار 
مســکن، تعداد قراردادهای خریــد و فروش افزایش 
می یابد، اما پس از آن و درســال ۹۷ همگام با جهش 
قیمت مسکن شاهد کاهش حجم معامالت مسکن و 

ثبت یکهزار و ۳۸۹ معامله هستیم.

 قیمت مسکن در منطقه 22
بررســی قیمت مســکن در منطقه ۲۲ تهران نشان 
می دهد که قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در این 
منطقه بیش از رقم اعالم شــده از سوی بانک مرکزی 
در آبان ماه ۹۸ )۱۱میلیون و ۲۰۰ هزارتومان( است و 

اغلب واحدهای مسکونی با قیمتی بیش از ۱۲ میلیون 
تومان به فروش می رسند. براســاس گزارش میدانی 
از فایل هــای پیشــنهادی صاحبان امــالک منطقه 
۲۲ تهران نشــان می دهد که اگرچه براساس گزارش 
بانک مرکزی قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در 
این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران 
کم تر است اما اغلب فایل های پیشــنهادی با قیمتی 

بیش از متوسط قیمت مسکن درج شده اند.

تمرکز معامالت مسکن در پنج منطقه از تهران
پنج منطقه از مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، نیمی از 

معامالت مسکن را به خود اختصاص داده اند.
آبان ماه امسال ۵۰.۴ درصد قراردادهای خرید و فروش 
مسکن شــهر تهران در پنج منطقه ی ۵، ۲، ۴، ۱۰ و ۱۴ 
انجام شد. منطقه  ۵ کماکان پیشــتاز معامالت است و 
در آبان ماه به تنهایی ۱۷.۳ درصــد از کل قراردادهای 
خرید و فروش در این منطقه به امضا رسید.آمارها نشان 
می دهد مناطق دارای ســرانه های مناسب و سکونت 
خانوارهای متوسط، کانون خرید و فروش ملک در شهر 
تهران هستند. توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم 
از تعداد معامالت انجام شــده در آبان ماه سال ۱۳۹۸ 
نشان می دهد از میان مناطق ۲۲ گانه پایتخت، منطقه 
۵ با سهم ۱۷.۲ درصد از کل معامالت، بیشترین تعداد 
مبایعه نامه ها را به خود اختصاص داده است. هم چنین 
مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم های ۹.۴ و ۸.۵ درصدی 
در رتبه های بعدی قــرار گرفته انــد. در مجموع ۷۴.۷ 
درصد از کل تعداد معامالت انجام شــده در شهر تهران 
در آبان ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه ی شهر )به 
ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، 
۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۱۱( بوده و ۱۲ منطقه ی باقی مانده ۲۵.۳ 
درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

قیمت ها رسوب کرد
با وجــود افزایش انــدک معامــالت، هنــوز تعداد 
قراردادهای خرید و فــروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره 
در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر 
رکود ناشــی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت ها 

طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.
گزارش های  میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات 
شــرایط عمومی اقتصاد، قیمت های پیشنهادی در 
بخش مسکن کاهش چشــمگیری در تمامی مناطق 
تهران داشته اســت؛ هرچند قیمت های پیشنهادی 
نمی توانــد مالک ارزیابی بــازار قرار گیــرد و آن چه 

اهمیت دارد نرخ های قطعی بر اساس معامالت است.
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ح ملی مسکن  تهران از طر
 حذف شد

در حالی که وزیر راه و شهرســازی پیش از این 
اعالم کرده بود واحدهای تهرانسر در قالب طرح 
ملی مســکن واگذار خواهند شد، معاون مسکن 

وی از حذف پایتخت در این طرح خبر داد.
محمود محمودزاده  دربــاره آغاز مجدد ثبت نام 
طرح ملی مســکن پس از اتصال اینترنت گفت: 
ثبت نام طرح ملی مســکن از شنبه ۱۶ آذر از سر 
گرفته می شــود و قرار اســت در چند روز باقی 
مانده اطالع رسانی کنیم که با توجه به وقفه ای 
که پیش آمده بود همه متقاضیانی که قصد ثبت 

نام دارند مطلع شوند.
وی درباره استان هایی که قرار است در ثبت نام 
طرح ملی مســکن در هفته آتی برای متقاضیان 
باز شــود، گفت: پیش از این قرار بود سه استان 
همــدان، یــزد و چهارمحال و بختیــاری برای 
ثبت نام متقاضیان باز شــود اما قرار است تا فردا 
تصمیم گیری شود که دو استان دیگر به سامانه 

اضافه شود.
به گفته محمودزاده، تصمیم گیری در خصوص 
این قضیه بستگی به ظرفیت نرم افزاری سامانه 
دارد تا بر اثر ترافیک بــاالی متقاضیان ثبت نام 
اینترنتی، این ســامانه از کار نیفتــد با این حال 
سعی خود را می کنیم تا سرعت ثبت نام افزایش 
یابد و تعداد اســتان هایی که قرار است سامانه 

برای آنها باز شود افزایش یابد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ادامه داد: سه اســتانی که پیش از 
قطع شــدن اینترنت قرار بود ثبت نام آنها آغاز 
شود در ثبت نام جدید از شنبه ۱۶ آذر در اولویت 

خواهند بود.
وی درباره اینکه پیش از این اعالم شده بود ثبت 
نام ها تا پایان آذر انجام خواهد شــد، یادآور شد: 
طبق برنامه ریزی ما قرار بود اتمــام ثبت نام ها 
در پایان آذر باشــد اما با اتفاقاتی که در دو هفته 
گذشــته رخ داد قرار اســت در ثبت نام جدید 
تعداد اســتان ها در هر هفتــه افزایش یابد 
تا برنامه ریزی قبلــی مبنی بر اتمام ثبت نام ها 
تا پایان آذر ماه اجرایی شــود ؛  البته این موضوع 
بستگی به وضعیت فنی ســامانه دارد که بتواند 

ظرفیت ورودی متقاضی را تحمل کند.
محمودزاده درباره آغاز زمان ثبت نام متقاضیان 
دریافت واحد مســکونی از استان تهران تصریح 
کرد: در برنامه ریزی اولیه قرار بود استان تهران 
در یک گــروه مانده به آخر در هفتــه پایانی آذر 
ماه گنجانده شــود اما فردا جلســه ای برای 
برنامه ریزی جدید خواهیم داشــت تا بر اساس 
ظرفیت ســامانه، ثبت نام اســتان تهران زودتر 

انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در حال 
حاضر ۲۳ اســتان بــرای ثبت نام طــرح ملی 
مســکن باقی مانده اســت که مــی توانیم یک 
جا همه آنهــا را ثبت نام کنیم اما علت تقســیم 
بندی اســتان ها برای ثبت نــام در این طرح، 
ظرفیت فنی ســامانه اســت. ضمــن اینکه در 
ثبت نام متقاضیان هفت اســتان قبل، هیچ یک 
از متقاضیان گزارشــی مبنی بر دچار مشــکل 
شدن ســامانه یا باال نیامدن آن به دلیل ترافیک 

متقاضیان به ما ارائه نکردند.
وی با تاکید بر اینکه شــهر تهــران در این طرح 
واحد ثبت نامی نــدارد، گفت: هیــچ گاه اعالم 
نکرده ایم قرار است در شهر تهران هم طرح ملی 

مسکن اجرا شود.



شدت درخواست برای گازسوزکردن خودرو به همراه داشت

موج جدید فعالیت کارگاه های غیرقانونی
لیال مرگن    تصمیم یک شــبه دولت درباره تغییر 
قیمت بنزیــن، آثار خــود را به صــورت زنجیروار بر 
دیگــر بخش های اقتصــادی نمایــان می کند. یکی 
از این تبعات، افزایــش تمایل برای گازســوزکردن 

خودروهاست.
با گذشــت دو هفته از تغییر نرخ بنزیــن، صف هایی 
برای دوگانه ســوزکردن خودروها تشــکیل شــده 
اســت؛ اقدامی که به گفته امیرحسین کاکایی، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت، اگر درست و بر 
اساس استانداردها انجام نشــود، می تواند خودروی 
دوگانه سوز را به بمبی ساعتی تبدیل کند. مردمی که 
قصد دارند از تبعات تورمی ناشــی از تغییر نرخ بنزین 
فرار کنند، این روزها تــالش می کنند با اضافه کردن 
چند قطعه به خودروی خود، از ســوخت گاز به عنوان 
ســوخت مکمل در خودرو اســتفاده کننــد. تماس 
متقاضیان دوگانه ســوزکردن خودرو  نشان می دهد 
گویا قطعه کافی هــم برای ایجاد ایــن تغییر در بازار 
وجود نــدارد. البتــه کاکایی می گوید: در گذشــته 
گازســوزکردن کارگاهی خودروها ممنوع بوده است 
و معلوم نیســت چرا دولتی ها به این مســئله توجه 
نمی کنند. به گفتــه کاکایی، اختــالف غیر معنا دار 
قیمت بنزین و گاز، گران تربودن خودروهای گازسوز 
و تغییر سیاســت های دولت در زمینه ورود سوخت 
گاز به چرخه حمل ونقل کشــور، ســبب شده است 
مردم تمایلی به اســتفاده از خودروی گازسوز نداشته 
باشند و خرید خودروی گازسوز به صفر نزدیک شده 
و به تبع آن، صنایع مرتبط به ورشکســتگی برسند؛ 
برای همین این روزها با کمبود قطعه مواجه هستیم. 
متقاضیان دوگانه ســوزکردن خودروها در کشــور از 
نبود قطعه بــرای انجام این فرایند ناراحت هســتند. 
آنها در تماســی از نبود قطعه گلــه می کنند. هدف از 
دوگانه ســوزکردن خودرو، مقابله بــا تبعات تورمی 
ناشی از تغییر نرخ بنزین است. برخی از این متقاضیان 
بر این باورند که به دلیل تغییرنکردن قیمت گاز، حاال 
که نرخ بنزین سه برابر شده است، برایشان می صرفد 

تا خودروی خود را دوگانه سوز کنند.

گازسوز کردن کارگاهی خالف قانون است
آن طور که مردم اعالم می کنند، ترس از تغییر قیمت 
بنزین، آنها را به سمت دوگانه ســوز کردن خودروها 
هدایت کرده اســت؛ اما چرا امروز برای گازسوز کردن 
خودرو صف تشکیل شده اســت و قطعه الزم در بازار 
وجود نــدارد؟ آیا گازســوز کردن خودروهــا برای 
مصرف کننده خطری ایجاد نمی کند؟ امیرحســین 

کاکایی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت 
عنوان می کند: تا جایی که یادم هســت، طبق قانون 
گازســوزکردن کارگاهی خودرو به دلیل خطراتی که 
داشت، ممنوع شده بود. شــاید االن تبصره  ای آمده 
اســت که باز هــم در کارگاه ها خودروها را گازســوز 
می کنند. او اضافه می کند: گازســوز کردن کارگاهی 
بســیار خطرناک اســت. حدود ۲۰۰ اتمسفر فشار 
روی کپسول گاز سی ان جی اســت. اگر این کپسول 
کوچک ترین نشتی بدهد، می تواند انفجار بدی ایجاد 
کند. ضمن اینکه کپســول گاز باالی پنج سال، حتما 
ســالی یک بار باید کامل از صندوق عقب خارج شود، 
ایکس ری شــود و اگر مشکلی نداشــت، آن را دوباره 
ســر جایش بگذارنــد؛ در غیر این صورت کپســول 
حتما بایــد تعویض شــود. به گفته کاکایــی، هزینه 
کنترل کپسول سی ان جی بســیار باال و این عملیات 
زمان بر اســت و دارنده خودرو حداقل یک روز باید در 
صف بایســتد؛ به همین دلیل، ایــن کنترل ها خیلی 
جدی گرفته نمی شــود و معنی  آن، این است که این 
کپســول های گاز بمب متحرکی در شهرها هستند 
که راه می روند. او یادآور می شود: اگر خودرو گازسوز 
را از کمپانی به صورت دوگانه ســوز تحویل بگیریم، 
محصولی ایمن اســت؛ اما تبدیل خودروی بنزینی به 
گازسوز بسیار خطرناک است. شاید خیلی ها بگویند 
ما از این خودرو اســتفاده کرده ایــم و اتفاقی نیفتاده 
اســت؛ اما باید بگویم که اتفاق یــک لحظه می افتد و 
افرادی کشته می شــوند و دیگر نمی شود کاری کرد. 
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت تأکید 
می کند: دوگانه سوزکردن خودرو به طور قانونی باید 
فقط در خودروســازی ها انجام شود. خودروهایی که 
دوگانه ســوز کار می کنند و در کمپانی ها دوگانه سوز 
می شوند، خطر ندارند؛ اما از نظر راندمان، خودروهای 

پایه گاز سوز منطقا بهتر عمل می کنند.

خرید خودروهای گازسوز به صفر رسید
کاکایی درباره اســتقبال نکردن مردم از خودروهای 
گازســوز عنوان می کند: اگر اشــتباه نکنم در برنامه 
ســوم توســعه قرار بود حدود ۳۰ درصــد خودروها 
گازسوز شود. یکباره دســتور آمد که تمام خودروها 
باید گازســوز شــوند. بنابراین به طور اجباری همه 
خودروها گاز ســوز شــدند. وقتی خودرویی گازسوز 
می شود، باید قیمت بیشتری برای آن پرداخت کنید؛ 
مثال در آن سال ها، اگر خودروی پژو ۴۰۵ بنزین سوز 
۱۳ میلیون تومان قیمت داشــت، بــرای همان مدل 
در نوع گازســوز باید ۱۴.۵ میلیــون تومان پرداخت 

می شــد. او اضافه می کند: در شــرایطی که اختالف 
قیمت بین بنزین و گاز معنی دار نبــود، مردم خیلی 
تمایل نشــان نمی دادند که خودروی خود را گازسوز 
کنند. به گفته این عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و 
صنعت با حذف قانون اجباری شــدن گازسوزکردن 
خودروها و نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز به یکدیگر 
مردم دیگر تمایلی به خرید خودروی گازسوز از خود 
نشــان ندادند تا اینکه در یک تا دو مــاه پیش، تقریبا 
خرید خودروهای گازســوز در حال نزدیک شــدن 
به صفر بــود. او ادامه می دهد: تمایل نداشــتن برای 
خرید خودروهای گازســوز باعث شــد بســیاری از 
ســرمایه گذاران و قطعه ســازان این بخش به دلیل 
رفتارهای دولت و مردم، ورشکســت شوند.  کاکایی 
می گوید: با سه برابرشدن قیمت بنزین و ثبات قیمت 
گاز، اختــالف قیمت ایــن دو نوع ســوخت به حدی 
رسیده اســت که مردم تمایل پیدا کرده اند که اضافه 

قیمت خودروی گازسوز را پرداخت کنند.

 کمبود قطعه به دلیل ورشکستگی 
واحدهای تولیدی

این عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت درباره 
دلیل تشــکیل صــف در دور جدید اســتقبال مردم 
از خودروهــای گازســوز بیــان می کنــد: خیلی از 
قطعه سازان مرتبط با خودروهای گازسوز ورشکست 
شــده اند. در شــرایطی که تقاضا در جامعه باال رفته 
است، واحدهای قطعه ســازی فعال نیستند، بنابراین 
صف تشــکیل خواهد شــد. او می گوید: در شــرایط 
تغییر قیمت بنزین، طبیعی اســت که مردم به سمت 
گازسوزشــدن برونــد و امیدواریم اختــالف قیمت 
بین گاز و بنزیــن در حدی بماند که مردم به ســمت 
گازسوزشدن بروند، زیرا سوخت گاز آلودگی کمتری 
دارد و با توجه به منابع عظیم گازی در کشــور ایران، 
تأمین نیازهای جامعه با تکیه بر این منابع امکان پذیر 

است.
ســعید مدنی، مشاور ســابق مدیرعامل ســایپا نیز  
افزایش قیمت بنزین را دلیل اصلــی تمایل مردم به 
گازســوزکردن خودروهای خود اعــالم می کند. او 
می گوید: اگر خاطرتان باشد چند سال قبل که مسئله 
تأمین بنزین توسط دولت با مشکل مواجه شد، بیشتر 
خودروهایی که مصرف باالیی دارند مثل حمل ونقل 
عمومی، تاکســی ها و... به ســمت دوگانه سوزشدن 
رفتند و تمایل بــه خرید این نوع خــودرو در جامعه 
بیشتر شــد. عمدتا مردم برای کاهش هزینه سوخت 

تمایل می یابند که به سمت دوگانه سوزشدن بروند. 

پدال
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وی تهران مشخص شد خودر
بنا بر اطالعات رســیده، چهارمین نمایشــگاه 
خودروی تهران شهر آفتاب در بهمن ۹۸ برگزار 

خواهد شد.
مدیران برگــزاری این نمایشــگاه بــه صورت 
رســمی آغاز ثبت نام بــرای اعطــای غرفه به 
شــرکت کنندگان را اعالم نموده اند و قرار است 
تا چهارمیــن نمایشــگاه خودروی تهــران به 
مدت ۴ روز از ۲۴ تا ۲۷ بهمــن ماه در مجموعه 
نمایشــگاهی شــهر آفتاب برگزار شــود. این 
گردهمایی خودرویی قرار اســت کــه در زمینه 
خودرو، قطعــات، لوازم یدکــی و خدمات پس 
از فروش برپا شــود و از ســویی رویکرد »رونق 
تولید، نهضت ســاخت داخل، دســتاوردها و 

نیازمندی ها« برای آن انتخاب شده است.
خروج آمریــکا از برجــام و آغــاز تحریم های 
مســتقیم صنعت خودروی ایران باعث شده تا از 
سال گذشته، هیچ نمایشگاه خودرویی با قوت و 
ویژگی سال هایی چون ۹۵ و ۹۶ در کشور برگزار 
نشود. به عبارت ساده تر مشکالت صنعت خودرو 
و مســائل مربوط به تحریم باعث کم رونق شدن 
صنعت نمایشــگاهی خودرو در ایران شده و در 
ماه های گذشته، برپا کنندگان این نمایشگاه ها 
با سیاســت های معرفی توانمندی های ساخت 
داخل حیــاط این حــوزه فعالیــت در صنعت 

خودرو را زنده نگه داشته اند.
نمایشــگاه بین المللی خودروی تهــران که در 
ســال های ۹۵ و ۹۶، در مجموعه نمایشــگاهی 
شــهر آفتاب تهران برگزار شد و حضور مستقیم 
نشــان های تجاری چون رنو، پژو، ســیتروئن، 
ام جی، بایــک، دی اس، هایمــا، چانگان و… 
به خــود می دیــد، در ســال ۱۳۹۷ بــه خاطر 
مشــکالت تحریم صنعت خودروی ایران تنها با 
چهار شرکت خودروســاز ایران خودرو، سایپا، 
ســیف خودرو و عظیم خودرو برگزار شــد و با 
موضوع توانمندی های ســاخت داخل میزبان 

بازدیدکنندگان بود.
پیش از آغاز تحریم های آمریکا شــرایط ارتقا و 
رشــد کیفی نمایشــگاه خودروی تهران برقرار 
شــده بود و در سال ۱۳۹۶ شــاهد آن بودیم که 
محصوالتی چون هیوندای ســوناتا فیس لیفت 
هیبرید، هاوال H6 نســل جدیــد، زوتی کوپا 
T210 و… برای اولین بار در این نمایشــگاه 
رونمایــی شــدند. حضــور خودروهایی چون 
فرمول ۱ و RS1 رنــو، پژو اگزالت کانســپت، 
کراس اوور کانسپت ماهیندرا، دی اس ۷ کراس 
بک، بورگــوارد BX5 و BX7، فولکس واگن 
تیگوان و پاسات، ســیتروئن C3 و… از جمله 
رویدادهای خودرویی مهم سال های ۹۵ و ۹۶ در 
کشور به حساب می آمدند که رخدادشان در دو 

دوره نمایشگاه خودروی تهران ثبت شده است.
اما در ســال ۱۳۹۷ مهم ترین اخبار نمایشــگاه 
خودروی تهران به آغاز فرایند خودکفایی تولید 
پژو ۳۰۱، حضــور هن تنــگ در عظیم خودرو، 
تولید رهام و ساینا برقی در ســایپا و آغاز مونتاژ 

بیسو در سیف خودرو اشاره داشتند.
حال پس از یکســال دســت و پنجه نرم کردن 
خودروســازان کشــور با شــرایط تحریم، باید 
منتظر باشــیم و ببینیم که چهارمین نمایشگاه 
خودروی تهران با چه سطح کیفیت و جذابیتی 
برگزار خواهد شــد و آیا خواهیم توانست حضور 
محصوالت جدیدی را برای بــازار ایران در این 

رویداد خودرویی ثبت نماییم یا خیر؟
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مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی اعالم کرد:

نقش بی بدیل بیـمه در اقتصاد
 دکتــر علــی جبــاری مدیرعامل صنــدوق تامین 
خســارتهای بدنی به مناســبت ۱۳ آذر ماه روز بیمه 
در گفت و گو با دنیای اقتصاد بــر نقش بی بدیل بیمه 
در دنیا تاکید کرد و گفت : دردنیا که رشــد و توســعه 
اقتصادی هر کشــوری جایگاه بیــن المللی آن را 
رقم می زند، کشــورها برای آنکــه بتوانند در عرصه 
بین المللی حرفی برای گفتن داشــته باشند در صدد 
برمی آیند تا شــاخص های توســعه یافتگی خود را 
بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت 
اقتصادی و بالطبع افزایش نقــش مؤثر خود موجب 
تقویت اقتصــاد و ایفاء نقش تأثیرگــذاری در صحنه 

جهانی شوند.
جباری با بیان اینکه صنعت بیمه بــه عنوان یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی 
از عمده تریــن نهادهای اقتصادی مطــرح بوده و از 
دیگر ســوی، فعالیت دیگــر نهادها را پشــتیبانی 
می کند ، افــزود: صنعت بیمه یکــی از حوزه های 
تأثیر گذار بر اقتصاد ملی هر کشوری است، صنعتی 
که نقش چشــم گیری در بهبود و ثبات اقتصاد ملی 

ایفا می کند. 
به عبارتی صنعت بیمه با جمــع آوری حق بیمه های 
دریافتی در توســعه اقتصادی دارای نقش اســت و 
از طرف دیگر با ایجــاد امنیــت و اطمینان برای 
فعالیت هــای اقتصادی، خدماتــی، تولیدی و ... در 
جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

وی با شــاره به اینکه بیــش از ۸ دهــه از ظهور بیمه 
درکشــورمان می گذرد ، یادآورشــد:  صنعت بیمه با 
آسیب شناسی بازار و تحلیل ریســک ها ، متناسب با 
نیاز مشــتریان بیمه نامه های متنوعی را پیاده سازی 
و به بازار عرضه کرده اند بــه طوریکه تمام خطرات را 

پوشش می دهند .
 اما ضریب نفوذ ۲/۴ درصد نشــان مــی دهد بخش 
عظیمی از کشور از خدمات بیمه بهره مند نیستند و با 

این صنعت غریبه اند. 
جباری با بیان اینکه قانون بیمه شــخص ثالث یکی از 
قوانین مترقی و جامعی اســت ، افزود: چرا باید هنوز 
۹۰ درصد موتورســواران و حدود ۵ تــا ۱۰ درصد از 

خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند؟ 
جباری گفت : زیرا صنعت بیمه و متولیان آن سال ها 
با مقوله فرهنگ ســازی بیمه توجه ویژه ای ننموده و 
برغم تمام خدمات مفید این صنعت مردم از شرایط و 
حقوقی که می توانند با خرید انواع بیمه نامه ها کسب 

کنند ، اطالع کافی نداردند. 
او با اشــاره به نقش دولت ها در توســعه بیمه گفت : 
با توجه بــه اهمیت موضــوع، همــواره دولت ها با 
پیش بینی موضــوع در قوانین و مقررات، راهکارهای 
حمایتــی جهت افزایــش ضریب نفوذ بیمــه ای در 
کشــورها را مهیا می نمایند تا بدین ترتیب این نقش 
و وظیفه حاکمیت بصورت مناســب توسط این حوزه 
کسب و کار اجرایی شــود.جباری یادآورشد: صنعت 
بیمه درکشــور صنعت نادری اســت کــه هیچ گاه 
از منابع و یارانه های دولتی اســتفاده نکرده اســت و 
در مقابل طی ۸ دهه از عمر خــود، همواره درجبران 

خسارات به دولت یاری رسانده است. 
مدیرعامــل صندوق تامین خســارت هــای بدنی با 
اشــاره به اینکه دولت درســال ۱۳۱۴ برای تاسیس 
بیمه ایــران دو میلیون تومان ســرمایه گذاری کرد، 
یادآورشد: بخش عمده ای از این ســرمایه گذاری از 

محل امالک و مستغالت بود و امروز بعد از گذشت ۸۰ 
سال دولتها هیچ منابعی را به جز تامین سرمایه اولیه 
بیمه های دولتی )به اســتثنای بیمه ایران( که بعدها 
به بخش خصوصی واگذار شــدند، دربخش بیمه 

سرمایه گذاری نداشته اند. 
وی گفت : این درحالی است که صنعت بیمه به موقع 
کلیه مالیاتها و عوارض قانونی واگذار شــده به خود را 
می پردازد و از طریق  واریزد ســود خالص پایان سال 

مالی به دولت کمک می کند. 
جباری گفت : صنعــت بیمه درچند ســال اخیر در 
مقایسه با نظام پولی و بازار سرمایه مهجور مانده است 
و  برغم نقش مهم در ثبات اقتصادی نتوانســته سهم 

خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد. 
وی ادامــه داد: درحالی که انتظار مــی رود مجموعه 
حاکمیت برای فرهنگ ســازی بیمه گام های مهمی 
بردارد و عرضه این محصول را برای عموم مردم آسان 
نماید، درالیحه مالیــات ارزش افــزوده که در حال 
حاضر در مجلس محترم شــورای اســالمی در حال 
بررسی اســت،  متأسفانه برخالف ســایر کشورهای 
توسعه یافته، برای خدمات بیمه مالیات درنظر گرفته 
می شــود و معافیت های مالیاتی این خدمت را حذف 

می کنند. 
جباری خاطرنشــان کرد: اخذ مالیات ارزش افزوده 
از خدمات بیمه، عماًل قیمت تمام شــده بیمه نامه را 
افزایش می دهد و موجب گران شــدن آن می شود. 
حال اینکــه باید برنامه هایی تدوین شــود که قیمت 
خدمات بیمــه کاهش یابد تــا آحاد جامعــه از انواع 

پوشش های آن بهره مند شوند. 
ایران کشوری است که طی سال های گذشته حوادث 
غیرمترقبه زیادی را شاهد بود و خسارات زلزله و سیل 
ارقام قابل توجهی بود که متاسفانه به خاطر نداشتن 
بیمه نامه کامل بخشــی از خســارات توسط صنعت 
بیمه جبران شد و مابقی توســط کمک های مردمی 
و دولت باید جبران شود. درحالی که دولت باید برای 
پوشش گسترده چتر خدماتی بیمه، قیمت تمام شده 

را کاهش دهد .  

لزوم حذف مالیات 
جباری در بخش دوم صحبت هایش بر حذف مالیات 

ارزش افزوده از خدمات بیمه تاکیــد کرد و گفت : به 
ارزشــی که در فرآینــد تولید بــه ارزش کاالهای 

واسطه ای افزوده می شود، گفته می شود. 
این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کاالی 
خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش 
عملکرد مالی شرکت بر اســاس ثروت مازاد است که 
با کسر هزینه سرمایه از ســود عملیاتی )پس از کسر 

مالیات( محاسبه می شود.
 فرمول محاســبه ارزش افزوده اقتصادی نیز عبارت 
است از : ســود عملیاتی پس از کســر مالیات منهای 

هزینه سرمایه.
به گفته وی مبدأ اصلی روش مالیات گیری به صورت 
مالیات بر ارزش افزوده، کشورهای توسعه یافته اروپا 
است، اما برخی کشورها با نگرشی متفاوت به اقتصاد، 
از این روش از مالیات گیری بهــره نمی برند. از جمله 
کشــورهایی که در آنها مالیات گیری از نوع مالیات بر 
ارزش افزوده استفاده نمی شود می توان کشورهایی 
همچون ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی را 

نام برد.
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنی گفت: 
در ایــران نرخ مالیات بــر ارزش افزوده بــرای عموم 
کاالها و خدمــات ۹ درصد بــوده اما این نــرخ برای 
سیگار و برخی مواد ســوختی متفاوت است. مالیات 
انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به 

ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد می باشد.
او با بیــان اینکه  کاالهــای اساســی از مالیات معاف 
هســتند. درباره ضرورت عدم مشــمولیت مالیات بر 
ارزش افزوده در صنعت بیمــه گفت : توجه به ماهیت 
صنعت بیمه به عنــوان یک کســب و کار حمایتی- 
اجتماعی که در عین ایجاد امنیــت اجتماعی دارای 
بازخوردهای امنیتــی و روانی،سیاســی در جامعه 
می باشــد، عماًل ضریب نفوذ بیمه ای به عنوان یکی 
از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی اجتماعی و 
عملکرد اقتصادی کشورها تعریف می گردد. بطوریکه 
در همین ارتبــاط همه دولت ها بدنبــال تقویت این 
بخــش از اقتصاد خدماتی در تولیــد ناخالص داخلی 

کشور خود می باشند.
 لذا با عنایــت به تعریــف مذکور و ســوابق تاریخی 
تکالیــف محوله بــه دولــت در قوانیــن برنامه های 

پنجساله، بیانگر توجه ویژه قوانین به افزایش ضریب 
نفوذ بیمــه ای به عنوان یک تکلیــف در صنعت بیمه 

مشهود بوده است. 
جباری موارد بــا اهمیت در حــوزه معافیت صنعت 
فزوده در  رزش ا لیات بــر ا ز ما بیمــه کشــور ا
حوزه های مختلف اقتصــادی -اجتماعی را اعالم 
کرد و متذکرشد:  سرمایه های موجود هر کشور، اعم 
از دولتی، غیردولتی و بخش خصوصــی، در واقع، در 
زمره ثروتهای ملی تلقی شــده که با بیمه کردن آنها 
و جبران خســارت های احتمالی توســط بیمه گران 

حفظ می شود.
به گفته او  توســعه اقتصادی کشــور در گرو سرمایه 
گذاری بوده و در صورت وجود منابــع مالی، نیازمند 
ابزاری بــرای حفظ ســرمایه گذاری هــا، در مقابل 
خطرات می باشد و این بیمه است که بدون اغراق، به 
منزله ابزار مناســبی، در جهت اطمینان بخشیدن به 
صاحبان ســرمایه برای صیانت از سرمایه آنها خواهد 

بود.
جباری از صنعت بیمه به عنوان تأمین کننده امنیت 
مالی در فعالیت های تجــاری نام برد و افزود:  بیمه گر 
با ارائه انواع بیمه و جبران خسارات احتمالی، صاحب 
ســرمایه را در مقابل حوادث حمایت مــی کند، زیرا 
بازرگانان با پرداخت مبلغ کمی بــه عنوان حق بیمه 
آســایش خاطر را در رابطه با حفظ ســرمایه شان به 
دســت می آورند و به جای آنکه با پس انداز بخشــی 
از دارایی خود )برای جبران خسارت ناشی از حوادث 
احتمالی( ســرمایه شــان را راکد کنند، می توانند از 
امکانات مالی خود در جهت گســترش کسب و کار به 

طور بهینه استفاده کنند.
وی ادامه داد:  دســتیابی به اهداف تعیین شــده در 
قوانین باالدســتی از جملــه در قوانیــن برنامه های 
پنجســاله نیازمند توجه به قیمت تمام شده خدمات 

بیمه ای برای گروه هدف می باشد.
 بنظر می رســد وضعیت فعلی قیمت بیمــه نامه با 
لحاظ مالیــات بر ارزش افزوده نســبت بــه آن، در 
شــرایط حاضر با توجه به وضعیت خاص اقتصادی 
کشــور نیازمند توجه ویژه در حذف مالیات بر ارزش 
افزوده و حذف این مالیــات از بیمه نامه های صادره 

می باشد. 
او با اشــاره به توســعه ســرمایه گذاری هــا گفت :  
شــرکتهای بیمه از محل دریافت حــق بیمه )ذخایر 
فنی( از بیمه گــذاران می توانند با ســرمایه گذاری 
در زمینــه های مختلــف مثل خرید ســهام یا ایجاد 
موسســات تجاری و خدماتــی دیگر به شــکوفایی 

اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.
او ایجــاد اعتبار و توســعه مبــادالت دلیل دیگری 
برای معافیت مالیاتی بیمه دانســت و گفت : افزایش 
ضریب نفــوذ بیمه ای از جمله بیمــه عمر، با کاهش 
قیمت تمام شــده، عالوه بر تضمین سرمایه گذاری 
و تثبیت وضعیــت مالی، به روش هــای مختلف به 
ایجاد افزایش اعتبار و توســعه مبادالت ملی کمک 

می کند.
بــه گفته جبــاری شــرکت هــای بیمه بــا جبران 
خسارتهای ناشی از حوادث کار، مانع از ورشکستگی 
صاحبــان کســب و کار می شــوند و بــا جبران 
خســارت های وارده به بیمه گــذاران، موجبات و 
تمهیدات ادامــه حیات اقتصادی شــرکت ها و افراد 

شاغل در آن را فرآهم می آورند. 


