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بیمازبدهیبیمهها
فعاالن صنعت بیمه استان نسبت به بدهی باالی شرکتهای بیمهگر هشدار دادند

اخبار
آیتا ...علمالهدی:

توس بودجه ملی میطلبد
گروه خبر -نماینده ولی فقیه در خراسان
رضــوی با تأکید بر اینکه پــروژه توس برای
به سرانجام رسیدن بودجه ملی میطلبد،
گفت :توس باید به عنوان یک نماد تاریخی،
حفظ و برجسته شود.
به گــزارش روابــط عمومی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خــراســان رضـــوی ،آیــــتا ...سیداحمد
علمالهدی در دیـــدار بــا مدیرکل میراث
فرهنگی اســتــان ،بــا بیان اینکه میراث
فرهنگی باید پیوست فرهنگی داشته باشد،
افزود :جریانهای فرهنگی باید وابسته به
امام رضا(ع) باشند.
وی ادامـــه داد :ســاخـتوســازهــای بافت
پیرامون حرم مطهر رضوی نیز باید معماری
سنتی داشته باشد.

سهم مشهدیها
فقط  14روز هوای پاک
گــروه خبر -مدیر محیط زیست شهری
شهرداری مشهد گفت :امسال فقط 14
روز هوای پاک برای مشهد به ثبت رسید،
در حالیکه این عدد در سال گذشته  23روز
بوده است .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،محمد پذیرا با بیان اینکه
سال گذشته مشهد  228روز هــوای سالم
داشت که این تعداد امسال به  235روز رسیده
اســت ،بیان کــرد :از ابتدای سال تاکنون
 75روز کیفیت هــوای مشهد ناسالم برای
گروههای حساس و پنج روز ناسالم برای تمام
گروهها بوده که این روزها در سال گذشته به
ترتیب  74و چهار روز ثبت شده است.
وی به عوامل آلودگی هــوای مشهد اشاره
کــرد و گــفــت :از لــحــاظ طبیعی مشهد
وضعیت خاصی دارد که این امر سبب شده
آالیند هها به سختی از شهر خــارج شود.
همچنین عوامل دیگری مانند افزایش
بیرویه جمعیت ،تردد روزانــه یک میلیون
خــودرو و  200هــزار موتورسیکلت و  ...در
افــزایــش آلــودگــی هــوای شهر نقش دارد.
پذیرا از برخورد با  37هــزار و  600تخلف
زیستمحیطی توسط گشتهای کنترل
آالیندههای زیستمحیطی از ابتدای سال
تاکنون خبر داد و افزود :از زمان راهاندازی
این گشتها  93درصد از افرادی که خودروی
دودزا داشتند ،نسبت به اصالح خودروی
خود اقدام کردند.

جشنواره جهادگران علم
و فناوری آغاز بهکار کرد

تجلیل از رتبههای برتر
المپیاد دانشجویی
دانشگاه فردوسی

سارا رنگیان -برگزیدگان دانشگاه فردوسی
مشهد که در بیستودومین المپیاد علمی
کشور رتبههای کمتر از  15کسب کرده
بودند ،تجلیل شدند .محمد کافی ،رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته در
مراسم تجلیل از این برگزیدگان اظهار کرد:
رتــب ـهآوری در المپیاد ورزشـــی ،نشریات
دانشجویی و فعالیتهای فرهنگی برای
دانشگاه مهم اســت ،امــا کسب مقام در
المپیاد علمی اهمیت بیشتری دارد .زیرا
اصالت دانشگاه با فعالیتهای علمی بیشتر
میشود 50 .نفر از دانشجویان دانشگاه
فردوسی به بیست و دومین المپیاد علمی
کشور که  29و  30تیر  96برگزار شد ،اعزام
و  32نفر موفق به کسب رتبه کمتر از  ،15در
رشتههای مختلف شدند.

اخالل در صنعت بیمه

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در
این جلسه با بیان اینکه اخالل در صنعت بیمه منجر به
ورود دستگاه قضایی شده است ،گفت :دلیل فعالیت
این کارگروه ،وجود اخاللها و مشکالتی در صنعت
بیمه است و در این صنعت نگرانیهایی احساس
میکنیم .غالمعلی صادقی اظهار کرد :این نگرانیها
ناشی از وجود پروندههای قضایی در این زمینه است.
بیمهها وضعیت خوبی ندارند و دستگاه قضا همواره از
مردم و شرکتهای بیمهای حمایت میکند.
وی گــفــت :در بــرخــی مناطق و حــوزههــا تعداد
شرکتهای بیمه به قدری زیاد شده که پرداختها
کاهش مییابد و گاهی هنگام وقوع حادثه برخورد

بدهی  2هزار میلیارد تومانی بیمه ایران

مناسب با مشتری انجام نمیشود و مردم برای دریافت
هزینه از شرکتهای بیمه ممکن است به هر اقدام
مانند صحنهسازی متوسل شوند.صادقی افزود :از
این رو در این کارگروه مشکالت این حوزه مورد بررسی
قرار میگیرد.معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز
خراسان رضوی نیز در این جلسه به اهمیت موضوع
رسیدگی به امور زیاندیدگان پرداخت و گفت :ایران
یکی از پرحادثهترین کشورها در حین کار است و سال
گذشته 812نفر در حوادث ناشی از کار ،جان خود
را از دست دادنــد .وی بیان کرد :مبحث پیشگیری
از مهمترین اولــویـتهــای دستگاه قضا در تمام
حوزههاست که در خصوص موضوع زیاندیدگان نیز
به صورت کامل و شفاف صدق میکند.
محمد بخشی محبی همچنین بر لزوم توجه به تبصره
 3ماده  14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأکید
کرد و افــزود :تبصره مذکور به طور شفاف و واضح
اعالم میکند در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان
تصادفات ،نقص راه یا وسیله نقلیه موثر در علت
تصادفات باشند ،حسب مــورد ،متصدیان ذیربط
مسئول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر
قانون رفتار خواهد شد  .وی تأکید کرد :به همین
منظور ،بیمه را باید به عنوان یک صنعت ببینیم و
کمک به این صنعت از مهمترین وظایف مسئوالن
دستگاههای مرتبط است.

لزوم فرهنگسازی بیمهها

سیدمحسن حسینی پویا ،رئیس کمیسیون حقوقی
شــورای اسالمی شهر مشهد نیز در ایــن کارگروه
با بیان اینکه حرکت جامعه باید به سمت پوشش
مناسب بیمهها پیش برود ،گفت :برخالف بسیاری
از کشورهای جهان ،بیمههای کشور ما به پرداختن
به موضوعات فرهنگی و همچنین مراجعه به مردم و
دستگاههای اجرایی برای معرفی مزایای پیشگیرانه
خود ،مبادرت نمیکنند.

حال و روز ناخوش بیمهها

«متأسفم که با سابقه  100ساله بیمه در کشور هنوز
نتوانستیم ماهیت و جایگاه بیمه را به مسئوالن
استان معرفی کنیم» .این جمله آغازین صحبتهای
علیخلیلزاده ،نایب رئیس شــورای هماهنگی
شرکتهای بیمه خراسان رضوی است که در پاسخ به
انتقاداتی که در این جلسه از سوی مسئوالن مختلف به
نحوه پوشش بیمهها مطرح شد ،بیان کرد.وی با بیان
اینکهبایدببینیمکهبیمههادرکجایجامعهقراردارند،
حال و روز صنعت بیمه را در کشورمان ناخوش دانست
و افزود :بخشی از اطالعرسانیهای نامناسب در این
حوزه به دلیل ضعفهای خود ماست و باید دانست که
بیمه در ابتدای مسائل نیست ،بلکه حضوری جدی در

این فعال صنعت بیمه با اشاره به چالشهای بیشمار
حوزه فعالیتی خود به بدهیهای کالن شرکتهای
بهنام بیمه کشور اشاره کرد و گفت :بیمه ایران بیش
از  2هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت به دنبال
خالص شدن از دست بیمههایی همچون البرز ،دانا و
آسیاست .به معنای دیگر ،شرکتهای بیمهای بیش از
توان خود به مخاطبانشان پاسخگویی داشتهاند.
وی در تحلیل علت به وجــود آمــدن ایــن وضعیت
بیان کرد :حق بیمه را دولت تعریف میکند و میزان
خسارتهایی مانند دیه نیز توسط قوه قضاییه تعیین
میشود .در این میان بیمهها هستند که کمرشان زیر
این فشار خم میشود.

فقدان  90درصدی

مسئول صندوق تأمین خسارتهای بدنی استان نیز
با بیان اینکه  90درصد موتورسیکلتهای موجود در
شهر مشهد فاقد بیمه شخص ثالث هستند ،گفت :یک
پای ثابت بیشتر تصادفاتی که به صندوق تأمین ارجاع
داده میشود ،راکبان همین موتورسیکلتها هستند
که در صورت آگاهی هرچه بیشتر مردم از بیمههای
شخص ثالث ،این مشکل تا حد بسیار باالیی حل
خواهد شد .حاجی وثوق با اشاره به ارجاع بیش از یک
هزار و  500پرونده از سوی مرجع قضایی به صندوق
تأمین خسار تهای بدنی استان افــزود :در همین
راستا مبلغی بالغ بر  64میلیارد و  100میلیون تومان
نیز در این حوزه پرداخت شده است.
قمری ،عضو دیگر شــورای هماهنگی شرکتهای
بیمه خراسان رضوی نیز با انتقاد از مدیریت نامتوازن
ریسک و خطر در استان گفت :در حالی که تولید حق
بیمه استان رقم  5.7درصد کل کشور است ،سهم
خسارتهای خراسان رضوی حدود  6درصد برآورد
شده است.

 50واگن خط  2قطارشهری با تأمین اعتبار  40میلیاردی ترخیص شد

آزادی واگنها از بند گمرک

امیرعلی قاسمی مقدم -ارابههای آهنی باألخره
از بند گمرک آزاد شدند .این کار در دوره گذشته
مدیریت شهری و خیلی زودتر از اینها باید انجام
میشد ،اما کجاست کسی که همت به خرج دهد
و چــارهای بیندیشد؟ چند ماهی است که خط دو
قطارشهری مشهد لحظهها را در انتظار ترخیص
واگنهایش از گمرک بندرعباس سپری میکند.
همین چند وقت قبل ،تا صدای نقدی از این طرف
و آن طرف بلند میشد که چرا واگنهای مترو باید
زمــان طوالنی در گمرک خاک بخورند ،برخی از
اعضای شــورای چهارم پشت تریبون میرفتند و
دولت را نقد میکردند و با این استدالل که «چرا باید
بابت واگنهای قطار شهری ،عوارض و مالیات بر
ارزش افزوده پرداخت شود؟» کمکاریها را به گردن
دولتمردان میانداختند .پس از آغاز به کار دوره
پنجم شورای اسالمی شهر ،مدیران شهری به جای
زیرسوال بردن صورت مسئله ،به دنبال تأمین اعتبار
و پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده رفتند تا
گره کور ترخیص واگنها از گمرک ،به جای دندان
با دست باز شــود .حاال خبر رسیده که  50واگن
باقیمانده خط  2قطارشهری با تسویه حساب ،از
گمرک ترخیص شده است.

انتقاد از رویکرد شورای چهارم

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شــورای
اسالمی شهر مشهد در این رابطه به شهرآرا گفت:
به دلیل استنکاف مدیریت شهری در دوره گذشته
از پرداخت هزینههای گمرکی 50 ،واگن خط دو
قطار شهری از یک سال قبل در گمرک بندرعباس
بالتکلیف مانده بود.

دولت ،شهرداریها را از پرداخت عوارض گمرکی
معاف کرد ،کار پسندید های است ،اما این دلیل
نمیشود که در وضعیت فعلی از پرداخت حقوق
قانونی استنکاف کرد.
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عکس  :محمد زائرنیا /شهرآرا

قاسمی مقدم -جشنواره استانی جهادگران
علم و فناوری بهمنظور تجلیل از مخترعان
و مبتکران بسیجی روز گذشته در محل
دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
آغاز به کار کرد و در حاشیه این جشنواره نیز
نمایشگاه دستاوردهای علمی بسیجیان
خراسانرضوی برپا شده است.
رئیس سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و
فناوری سپاه امام رضا(ع) در آیین افتتاحیه
ایــن جشنواره گفت :با انتشار فراخوان
در سال  125 ،96اثر از سوی مبتکران و
مخترعان بسیجی ارسال شد که از این تعداد،
 67اثر از سوی دبیرخانه مورد پذیرش قرار
گرفت.مجتبی تنها تصریح کرد :نمایشگاه
تــوانــمــنــد یهــای بسیجیان و بــرگــزاری
کارگا ههای تخصصی در چهار موضوع از
جمله آشنایی با مبانی اقتصاد دانشبنیان،
ضرورت کادرسازی و شبکهسازی و آشنایی
با اخالق حرفهای از جمله برنامههای این
جشنواره است.

بنیامین یوسفزاده -داستان حمایت بیمهها از
زیاندیدگان حوادث و اتفاقات مختلف ،همیشه به
عنوان چالشی جدی در عرصه پردامنه حوزههای
اجتماعی قلمداد میشود و با وجــود بستههای
مختلفی کــه شــرکـتهــای متعدد بیمهگر بــرای
جبران قسمتی از خسارتهای به وجود آمده برای
بیمهگذاران تدارک میبینند ،نارضایتی ذینفعانی
که مبالغی را از سبد هزینه زندگی خود برای این مهم
در نظر میگیرند ،همواره اقدامات فعاالن صنعت
بیمه را زیر سوال میبرد .بسیاری از صاحبنظران و
مسئوالن بر این باورند که نظام بیمهای کشور برخالف
بسیاری از نقاط دنیا از پویایی و انعطاف الزم برخوردار
نیست و همین موضوع باعث میشود تا صنعت بیمه
ایران به جای اهمیت دادن به مباحث پیشگیرانه که
در بلندمدت نیز میتواند تأثیر بسزایی را در افزایش
سطح درآمدهای شرکتهای بیمهگر داشته باشد،
صرفا به پرداخت نصفه و نیمه خسارتها بعد از وقوع
حادثههای مختلف میپردازد .شاید اهمیت همین
موضوعات بود که دادسرای عمومی و انقالب مشهد
روز گذشته و برای نخستین بار ،جلسهای را با عنوان
«کارگروه پیشگیری از حوادثو حمایت اززیاندیدگان
خراسان رضوی» برگزار کرد تا از رهگذر همفکری و
هماندیشی مدیران اجرایی استان که با موضوع بیمه و
بیمهگذاران ارتباطی تنگاتنگ دارند ،راهکاری عملی
و کاربردی را برای رضایت کامل ذینفعان بیمهای به
دست آورد.

انتهای موضوعات دارد.خلیلزاده با اشاره به ماهیت
فعالیت بیمه تصریح کرد :بیمه با مشخص کردن سهم
خطر هر فرد ،سهم بیمه او را دریافت و بعد از وقوع
حادثه ،این سهم را تقسیم میکند؛ بیمه قماربازی و
شانس نیست و مسئوالن مختلف باید به این مهم دقت
نظر بیشتری داشته باشند.

بتول گندمی افــزود :تعلل دوره گذشته مدیریت
شهری در تأمین اعتبار مورد نیاز و ماندگاری بیش از
اندازه واگنهای خط دو مترو در گمرک بندرعباس
باعث افزایش هزینههای گمرکی شده بود .به همین
دلیل تأمین منابع مالی ،از روزهای نخست فعالیت
شورای پنجم در دستورکار قرار گرفت .وی ادامه داد:
به دلیل حجم باالی مطالبات پیمانکاران و ضرورت
پرداخت حقوق پرسنل در ماههای آغازین فعالیت
شورای پنجم ،تأمین اعتبار برای ترخیص واگنهای
خط دو قطارشهری در اولویت قرار نگرفت.
ایــن عضو شـــورای شهر بــیــان کـــرد :بــه دنبال
پیگیریهای شهردار مشهد ،اخیرا با تأمین منابع
مالی مــورد نیاز 50 ،دستگاه واگــن خط دو مترو
ترخیص شد .با توجه به برنامهریزیهای انجامگرفته
برای اتصال خط دو مترو به خط یک ،ضرورت داشت

که در اسرع وقت واگنهای مورد نیاز تأمین میشد.
وی با انتقاد از رویکرد شورای چهارم درباره پرداخت
نکردن هزینههای گمرکی ترخیص واگنهای
خط دو قطارشهری بیان کرد :ضوابط و مقررات
گمرکی و مالیاتی مربوط به سراسر کشور است
و نباید انتظار داشت که صرفا برای قطار شهری
مشهد معافیتهای گمرکی در نظر گرفته شود.
هرچند مدیران شهری برای دریافت این معافیت،
تالشهایی انجام دادند ،اما این مهم تحقق نیافت.
گندمی گفت :تاکنون هیچ شهری از پرداخت
حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده
است .بنابراین اصــرار بر این موضوع که ما حق و
حقوق قانونی را پرداخت نمیکنیم ،جز افزایش
هزینهها نتیجه دیگری ندارد .وی اضافه کرد :اگر
بتوان با بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد نیز با اشاره به
اقدامات انجامگرفته برای تأمین واگنهای خط دو
مترو گفت :برای تأمین  100دستگاه واگن مورد نیاز
خط  2قطارشهری مشهد ،اواخر سال  92قراردادی
با شرکت چینی و شرکت واگنسازی تهران به امضا
رسید .در قالب این قــرارداد  50دستگاه از این
واگنها طی سه مرحله به گمرگ بندرعباس رسید
که تحویل گرفته شد .کیانوش کیامرز افزود :از این
تعداد واگــن 40 ،دستگاه بعد از مونتاژ به مشهد
منتقل شد و  5دستگاه دیگر اواخر هفته و  5دستگاه
باقیمانده نیز تا پایان ماه جاری پس از مونتاژ در
تهران ،به مشهد منتقل خواهد شد.
وی گفت 50 :واگن باقیمانده به دلیل نبود اعتبار
 40میلیارد تومانی حق گمرک و ارزش افــزوده از
گمرک ترخیص نشد که خوشبختانه با پیگیریهای
شهردار مشهد این مبلغ تأمین شده است .کیامرز
ادامه داد :اکنون  25دستگاه از این واگنها برای
مونتاژ به تهران حمل شده و مابقی نیز طی  15روز
آینده ترخیص خواهد شد .وی با اشاره به زمان اتمام
مونتاژ واگنهای ترخیص شده و انتقال آ نها به
شهر مشهد اظهار کرد :این واگنها پس از مونتاژ از
اردیبهشتماه سال آینده به مشهد منتقل خواهد
شد تا در خط  2قطارشهری مــورد استفاده قرار
گیرند.

اخبار
در نشست رسانهای حزب ندای ایرانیان
مطرح شد

آموزش ،حلقه مفقوده
امروز رسانهها

یوسفزاده« -بررسی رسانههای شهری،
از واقعیت تا تأثیرگذاری» عنوان جلسهای
بود که به همت شاخه استان خراسان رضوی
حزب ندای ایرانیان و با حضور امیر شهال،
سخنگوی شورای عالی استانها ،غالمرضا
بنیاسدی ،پیشکسوت رسانهای و توحید
آرش نیا ،روزنامهنگار  ،برگزار شد.
غالمرضا بنیاسدی در این نشست با بیان
اینکه رسانهها باید سلیقه مخاطبان خود را
بهخوبی در نظر بگیرند گفت :اعتماد مردم به
رسانهها یکشبه به وجود نمیآید اما همچون
ساختمان پالسکو یکباره از بین میرود.این
پیشکسوت رسانهای ادامه داد :همچنین
انتشار اخبار دروغ و کذب میتواند روزنامهای
با تیراژ میلیونی را به نشریهای با شمارگان بین
 10تا  20هزار نسخه برساند که نمونه بارز
این اتفاق را نیز در کشور خودمان داریم.وی
بیحوصله بودن جامعه را عاملی برای سرانه
پایین مطالعه دانست و بیان کرد :امروزه
شمارگان برخی از کتابهایی که در کشور
انتشار مییابد چیزی در حد  500نسخه
است .این موضوع درباره روزنامهها نیز صدق
میکند.
بنیاسدی ادامــه داد :در همین راستا
اســـتـــادان روزنــامــهنــگــاری بــر رعــایــت
هرچهبیشتر اختصار در نگارش خبرنگاران
تأکید میکنند .به همین دلیل است که در
این فضا شاهد استقبال مردم از رسانههای
مجازی و شبکههای اجتماعی هستیم.وی با
اشاره به تفاوتهای بین رسانههای مکتوب
و رسانههای فضای مــجــازی ،بیان کرد:
اخبار در فضای مجازی به صورت بمباران
کار میشود و در بسیاری از مواقع ،مخاطب
امکان تشخیص دادن خبر درست از نادرست
را ندارد.بنیاسدی ادامه داد :رسانههای
مکتوب مثل روزنامهها دارای شناسنامهای
مشخص هستند .همین موضو ع باعث
افزایش تعهد آ نهــا میشود و در مقابل،
بسیاری از رســانـههــا در فضای مجازی
بهویژه در شبکههای اجتماعی ،به علت
نداشتن چنین شناسنامهای ،تعهد کافی
را نیز در انعکاس اخبار خود ندارند .یک
فعال رسانهای نیز در این جلسه با اشاره به
ملزوماتی که باید در حوزه رسانه به آن توجه
شود گفت :در حال حاضر ،آموزش مهمترین
خأل موجود در حــوزه رســان ـهای کشور به
حساب میآید و باید در این زمینه کارهایی
اســاســی صــورت پذیرد.توحید آر شنیا
همچنین در واکنش به صحبتهایی که
درباره تغییرات محتوایی و شکلی در رسانهها
مطرح میشود اظهار کرد :در این زمینه،
متولیان هر رسانه باید به همه مالحظات
الزم توجه کنند زیرا کوچکترین تغییر در
مطبوعات باعث واکنشهای شدیدی از
سوی مخاطبان خواهد شد .وی نگاه ممیزی
را دیگر آفت این روزهــای رسانههای کشور
دانست و بیان کرد :سعه صدر مسئوالن باعث
افزایش اعتماد مردم به رسانههای داخلی
میشود و این کار باعث افزایش تیراژ و رشد
اقتصاد رسانه خواهد شد.اين روزنامهنگار
همچنین با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به حوزه
فضای مجازی گفت :توسعه شبکههای
اجتماعی در صــورت مدیریت مناسب و
کاربردی نهتنها مشکلی برای رسانههای
مکتوب به وجود نمیآورد بلکه سبب معرفی
هرچهبهتر فضاهای کالسیک و سنتی
خواهد شد.وی تیراژ روزنامههای کشور را در
حدود  900هزار نسخه برشمرد و افزود :خرید
روزنامههای محلی از باجههای مطبوعاتی به
حدود صفر رسیده است.

