9

تولیدوتجارت

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

یک وعده غذای گرم و  ۲وعده غذای سرد یک خانواده  ۳.۳نفری؛  ۹میلیون و  ۲۰۰هزار تومان در ماه است

رئیس اتحادیه امالک مدعی شد

تعطیلی تهران و البرز تقاضا برای
خرید بلیت اتوبوس را افزایش داد

کارگران در معرض بیماریهای متابولیکی

تعطیالت کرونا مشاوران امالک را به
دستفروشی رساند!

رییس اتحادیه مشاوران امالک با انتقاد از
دستورالعملهای ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی و
بازگشایی مکرر دفاتر امالک گفت :در شرایطی
که معامالت در رکود شدید به سر میبرد
تعطیالت کرونایی وضعیت معیشتی مشاوران
امالک را بدتر کرده و بسیاری از همکاران ما
به رانندگی تاکسیهای اینترنتی ،میوهفروشی و
حتی دستفروشی رو آوردهاند.
به گزارش ایسنا ،مصطفی قلی خسروی
اظهار کرد :از حدود  ۱۰روز قبل برای چندمین
بار در سال جاری دفاتر مشاور امالک به دستور
ستاد ملی کرونا تعطیل شده و امروز مجددا
این تعطیالت را تا یکشنبه تمدید کردهاند.
سال گذشته هم این وضعیت را داشتیم .افراد
شاغل در صنف ما با توجه به استفاده از تلفن
و فناوریهای جدید ،کمترین ارتباط حضوری با
متعاملین را دارند؛ در حالی که مشاغل دیگر که
فضای کار آنها بسیار شلوغتر از دفاتر امالک
است تعطیل نشدهاند.
وی افزود :این تعطیالت و بازگشاییهای مکرر
شدیدا در وضعیت معیشتی مشاوران امالک
تاثیر میگذارد .حدود  ۹۰درصد همکاران ما طی
یک سال اخیر راننده تاکسیهای اینترنتی شده یا
وارد مشاغل کاذب شدهاند.
وی با بیان اینکه ما مولد مالیاتی و مولد
اقتصادی هستیم و به کنترل قیمتها در بازار
مسکن کمک میکنیم گفت :وقتی دفاتر امالک
بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش میخواهد
برای خانه خودش تعیین و در سایتها درج
میکند .در حالی که اکثر همکاران ما درخصوص
قیمتهای کارشناسی و واقعی به فروشندگان،
مشاوره میدهند و به ارزانی کمک میکنند .از
طرف دیگر رونق اقتصاد به رونق بازار مسکن
بستگی دارد؛ چرا که  ۱۷۲شغل کلیدی به
صنعت ساختمان وابسته است.
خسروی تاکید کرد :از ستاد کرونا انتظار
داریم با توجه به ارتباط کم مشاوران امالک با
مراجعهکنندگان ،ما را جزو صنوف گروههای
شغلی یک قرار دهد؛ چرا که صنف مشاوران
امالک در حال نابودی است و باید فکری برای
این وضعیت کرد.
وی در واکنش به انتقادات برخی مسئوالن
وزارت راه و شهرسازی از صنف مشاوران امالک
گفت :اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه
خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانیها تا
این حد در بازار مسکن ایجاد نمیشود .مسکن
اجتماعی که از روی کاغذ فراتر نرفت .سپس
مسکن ملی را مطرح کردند و از سال ۱۳۹۸
قول دادند  ۴۰۰هزار واحد را تا دو سال به اتمام
برسانند .االن چیزی که در عمل افتتاح کردهاند
کمتر از  ۴۰هزار واحد است .یعنی به  ۱۰درصد
وعده خود هم عمل نکردند .بعد می آیند از
مشاوران امالک انتقاد می کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک اظهار
کرد :نه بازار مصالح ،نه قیمتگذاری و نه
سیاستگذاری ،هیچ کدام در اختیار اتحادیه
مشاوران امالک نیست .یک واقعیت این است
که تعداد مسکن در شهر تهران ،کمتر از تقاضا
است که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز
ناشی از سیاستهای اشتباه مسئوالن برمیگردد.
اما طی سالهای اخیر به محض اینکه مسکن گران
میشد پیکان انتقادات را به سمت ما میگرفتند.
به نظرم این رفتار مسئوالن نوعی شانه خالی
کردن از مسئولیت است .بیبرنامگی خودتان را
گردن دیگران نیندازید.
خسروی درباره پیشبینی وضعیت آینده بازار
مسکن گفت :در حال حاضر فقط میتوانیم
امیدوار باشیم که دولت رئیسی وعده احداث
سالیانه یک میلیون واحد را محقق کند تا ثبات
قیمتی که هماکنون در بازار مسکن ایجاد شده به
هم نخورد .امیدواریم یک وزیر کارآمد در حوزه
راه و شهرسازی ،زمام امور را به دست بگیرد و
ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
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به گزارش اقتصاد ،۲۴تهیه یک وعده غذای گرم
معمولی برای خانواده کارگری سخت و گاه دور از
انتظار شده است .شکاف طبقاتی به گونهای درکشور
شکل گرفته که مردم ضعیف جامعه با چند شیفت کار
نمیتوانند عمق این گسست را پ ُر کنند.
بیماری ،فقر ،بحران تجرد و دهها چالش دیگر تنها
به دلیل تبعات برجای مانده از اهمال کاریها در برابر
انتظارات و مطالبات مردم است که امروز در جامعه
نمایان شده و فاجعههای بزرگتر نیز در آینده نه چندان
دور اتفاق خواهد افتاد.
محروم ماندن مردم از تأمین یک وعده غذایی
مناسب تبعات سنگینی را بر جای خواهد گذاشت.
در همین رابطه فرامرز توفیقی ،رییس کمیته دستمزد
کانون عالی شورای اسالمی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴
گفت :حرکت کشور به سمتی است که با کاهش قدرت
خرید مردم جهت گذران زندگی و تأمین نیازهای اصلی
مانند خورد و خوراک روزانه باید در انتظار فاجعهای
بزرگ و مهیب باشد.
توفیقی ادامه داد :تعلل در آیندهنگری وضعیت
معاش مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه عواقب
بلندمدت و کوتاه مدتی را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد :عواقب کوتاه مدت آن کاهش قدرت
مالی مردم در برابر تکانهای اقتصادی بوده وموضوعی
که همچنان ادامه دارد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی
کار یادآور شد :از سوی دیگر عواقب بلند مدت این
سهل انگاری از زمان اقدام به سرکوب دستمزدی و فاز
هدر مندی یارانهها آغاز و استمرارآن آسیبهای زیاد و
مخربی را در پی دارد .البته هدفهای حذف یارانههای
اقالم مصرفی تحت عنوان هدفمندسازی تا کنون
برآورده نشده است.
به گفته این فعال کارگری؛ با یک نگاه به وضعیت
سایر کشورهایی که اقدام به هدفمندی یارانه کردهاند
متوجه خواهید شد در آنجا هر نوع سوبسید معنا و
کارکرد خاص خود را دارد .طبق قالب هدفمندسازی،
بخشی از وظایف دولتی که باید به صورت عام توزیع
شود و اثربخش نبود به نقاطی که اثربخشتر است،
تزریق میشود .در واقع توزیع عادالنه ثروت ملی برای
همان ملت!
وی یادآورشد :این علم اجرایی منجر به احیای صنعت
و رونق کسب و کار میشود و در نهایت به توزیع
منطقی و عادالنه درآمدها میانجامد .حاال در کشور
ما این اتفاق کامال ً برخالف واقعیتهای این مهم اجرا
شده است .دقیقا ً از زمان اجرای هدفمندی یارانهها
اصلهایی همچون ارتقای تکنولوژی ،زیرساختها
و حمایت از تولید با ظرفیت هدفمندسازی در کل
فراموش شده است.
به گفته توفیقی؛ دقیقا ًاز زمان اجرای فاز هدفمندی،
سرکوب دستمزدی کلید خورد .یعنی برخالف
واقعیتهای این طرح ،سیاستگذاران اقدام به خالی
کردن جیب مردم کردند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار
تأکید کرد :از همان زمان (اجرای فاز هدفمندی) افزایش
 ۱۰درصدی دستمزدها دربرابر جهش قیمتی سه رقمی

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار میگوید :نتیجه شکاف درآمد و مخارج به دنبال سیاستهای هدر دادن یارانهها ،حاصلی جز بروز
بیماریهای متابولیکی و سلب استفاده حداقلی از زندگی برای کارگران نبوده است.

به دلیل عدم
نظارت بر بازار
مواد غذایی و
خوراکی فاقد
استاندارد و
نشان سالمت،
بروزبیماریها
در اقشار
آسیبپذیر
جامعه به مراتب
بیشترشده
است
واقعی ،شکاف طبقاتی را ایجاد کرد .فاصلهای که هر
روز بیشتر و عمیقتر میشود.

وی ادامه داد :نگرش به تورم یک نگاه عوام فریبانه
است .مانند همان شعارهای پوپولیستی که هرروز
درراستای حمایت از مردم کارگر دم میزنند.
این فعال کارگری میگوید :زمانی که از تورم صحبت
میشود به این معنی است که یک محصول خاص در
یک بازه زمانی خاص قیمت آن را در زمان مشابه قبل
سنجیده شود .در واقع تعیین نرخ تورم به طور جداگانه
بر روی قیمت هر محصول و کاال سنجیده و سپس
اعالم گردد.
وی تصریح کرد :اما متأسفانه نرخ تورم به گونهای
متفاوت و با ریاضیات منحصر تعیین و اعالم میشود.
این مشکل در حالی بزرگتر و وخیمتر شده که آقایان
و حضرات از سال  ۱۳۶۹تا کنون رقمهای اعالم شده
از تورم که خود انتخاب میکنند را بر روی حقوق و
دستمزد افزوده اند.
توفیقی با طرح مثالی چنین توضیح داد :اگر هزینه
سبد معاش در سال  ۱۳۹۸رقمی معادل  ۴میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان بوده ،تورم نیز در همان سال  ۴۰درصد
بوده است .حاال  ۴۰درصد  ۵میلیون تومان رقمی
معادل  ۲میلیون تومان است .یعنی همان محصوالتی
که در سال  ۹۸با  ۵میلیون تومان خریداری میشد،
اگر وارد سال  ۱۳۹۹شوند و تورم  ۴۰درصدی را روی
هزینه کرد  ۲میلیون تومانی افزوده شود ،در جمع ۷
میلیون تومان ،قدرت خرید معادل سال  ۱۳۹۸باقی

مدیر گندلهسازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد

میماند .اما جهش قیمتها از سوی دولت برخالف این
علم انجام گرفت آن هم به صورتی که  ۴۰درصد تورم را

در خوش بینانهترین حالت روی حقوق افزایش دادند.
عدد تحمیل شده مخارج بر مداخل زندگی کارگری
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار
ادامه داد :با شعار همراه با تورم افزایش دستمزدها نیز
انجام گرفت ،کالهی بود که بر سر خانوارها گذاشتند.
هم اکنون نیز همین رویه تعیین دستمزد و مهار تورم
ادامه دارد .این دروغها پشت یکسری اعداد به مردم
تحمیل میشود .اینها عدد تحمیل شده مخارج را بر
مداخل محاسبه میکنند .یعنی فریب دادن مردم با
اعداد و رقم!
به گفته توفیقی؛ همین رویه باعث شد که قشر
کارگر نتواند زندگی حداقلی خود را حفظ کنند .آنالیز
سبد غذایی حداقلهای یک خانواده  ۳.۳نفری با یک
وعده غذای گرم و ساده و دو وعده سرد و ساده رقمی
 ۹میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ماهانه است .اما در خوش
بینانهترین حالت همین خانواده دستمزد  ۴میلیون
تومانی دریافت میکند .با این محاسبه ساده  ۵میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان شکاف هزینه به وجود میآید.
توفیقی در پاسخ این سوال که این گسست چه
عواقبی به وجود میآورد؟ گفت :عدم تشکی خانواده
وعدم تمایل به فرزند آوری به دلیل شرایط اقتصادی دو
شاخصه مهم در این اتفاق تلخ است.
این فعال کارگری یادآور شد :از سوی دیگر به دلیل
گرانی مواد غذایی و کاهش توان خرید مردم به ویژه

در بین اقشار کارگری ،بیماریهای متابولیکی ناشی از
ارزان سازی سبد غذایی متداول شده است .زمانی که

مردم نمیتوانند فاصله درآمد و مخارج خود را با اضافه
کاری یا شغل دوم و سوم -مسافرکشی یا دست فروشی
جبران کنند ،قطعا ًبه سمت ارزان خرید روی میآورند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار
تأکید کرد :به دلیل عدم نظارت بر بازار مواد غذایی و
خوراکی فاقد استاندارد و نشان سالمت ،بروز بیماریها
در اقشار آسیبپذیر جامعه به مراتب بیشتر شده
است.
وی ادامه داد :به دنبال این شکافهای طبقاتی
و ناهنجاریهای اقتصادی میل امید به زندگی به
طور کاذب افزایش یافته است .تعداد نسل جوان
در کشور رو به کاهش است .میانگین افراد کم سن
(نوزاد تا جوان) درکشور به شدت کاهش یافته و در
مقابل افراد با سن باال و پیر روند افزایشی داشته
است .همین موضوع باعث سوء استفاده آماری
درراستای افزایش سن امید در کشور شده است.
توفیقی گفت :با اختالفهای درآمدی ،جامعه
به طبقه غنی  -مرفه و طبقه فقیر  -مستمند تبدیل
شده است .یعنی مطابق دوره هخامنشی ،گروه فقیر
اجازه واردشدن به گروههای غنی را ندارد .در حالی که
ابتداییترین ملزومات برای زندگی ،بدیهیات زندگی
مطابق قانون اساسی و حق ابتدای زندگی انسان مطابق
حقوق شهروندی و مطابق نص صریح اسالم آرزوی
جامعه کارگری شده است.

انجام موفقیتآمیز تعمیرات برنامهریزیشده واحد گندلهسازی در تیر ماه
رئیس مرکز تعمیرات مکانیک هم در این خصوص گفت :توقفات
برنامهریزیشده تعمیراتی واحد گندلهسازی از لحاظ حجم نیروی
انسانی ،قطعات ،مکانیسم و ابزارآالت و مدتزمان محدود ،منحصربهفرد
و نیازمند انسجام و برنامهریزی و سازماندهی خاص خود است.
حمیدرضا بذار افزود :قبل از انجام این تعمیرات دورهای برای
اطمینان از جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ،از کارکنان نظارت تعمیرات
مرکزی و پیمانکاران درگیر تست  PCRبه عمل آمد و با حمایت و
کمک کارشناسان ایمنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز نظارت شد.
رئیس تولید واحد گندلهسازی فوالد مبارکه نیز در خصوص این
عملیات تعمیراتی اظهار کرد :توقف ششروزه گرم واحد گندلهسازی
با همدلی و هماهنگی تیم تولید واحد گندلهسازی و با اعتماد و اتکا
به دانش و تخصص خود و اجرای دستورالعملهای کاری اصالحشده
مطابق برنامه و بهصورت ایمن انجام پذیرفت.
خشایار پاسیار افزود :در این توقف تعمیراتی ،با برگزاری جلسات
تخصصی و همکاری تیم نظافت صنعتی و مطابق برنامه ،کلیه
فعالیتهای تولید و نظافت صنعتی با نظم و انضباط و بهصورت ایمن
انجام گرفت و خط تولید طبق برنامه در اختیار تیم تعمیرات قرار داده
شد.
وی تصریح کرد :تیم تولید واحد گندلهسازی با راهکاری جدید برای
اولین بار اقدام به خارج کردن پالتکار از  ۳۰متر ابتدایی کوره پخت در
این توقف گرم نمود و با اصالح شرایط آببندی خشککن ابتدای کوره
پخت در محیطی ایمن باعث ارتقای کیفیت گندله تولیدی شد .این
فعالیت با همکاری نزدیک تیمهای تولید و تعمیرات و با موفقیت کامل
انجام پذیرفت.
رئیس تعمیرات واحد گندلهسازی هم در خصوص این توقف
برنامهریزیشده گفت :این عملیات بزرگ تعمیراتی با برنامهریزی

مدیر گندلهسازی شرکت فوالد مبارکه از انجام موفقیتآمیز تعمیرات
برنامهریزیشده ششروزه این واحد در تیرماه امسال خبر داد.
رضا اسماعیلپور با اعالم این خبر گفت :با حمایت واحدهای
سرویسدهنده ،خرید و پشتیبانی و فنی ،تعمیرات برنامهریزیشده
ششروزه واحد گندلهسازی با آمادهسازی و هماهنگی منسجم و با
انجام بیش از  35هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی بهطور منظم ،با
کیفیت و بدون بروز حادثه ایمنی انجام شد.
وی افزود :نکته قابلذکر در این توقف تعمیراتی ،تعویض سیستم
آببندی خشککن ابتدای کوره پخت برای اولین بار در شرایط گرم کوره
پخت ،جهت بهبود فرایند و رسیدن به رکورد فاصله زمانی  24ماه بین
تعمیرات اساسی واحد گندلهسازی تا انتهای مهر  1400بود.
اسماعیلپور خاطرنشان کرد :آخرین رکورد فاصله زمانی بین
تعمیرات اساسی واحد گندلهسازی در شرایط سرد کوره پخت حدود
 20ماه بوده است.
در این خصوص رئیس دفتر برنامهریزی و کنترل نگهداری و
تعمیرات آهنسازی نیز گفت :انجام فعالیت تعمیراتی دورهای در واحد
گندلهسازی برای حفظ آماده بهکاری تجهیزات و به حداقل رساندن
توقفات اضطراری انجام میشود.
حمیدرضا جمالی افزود :انجام این فعالیت تعمیراتی با نفرساعت
ذکرشده در مدتزمان محدود با آمادهسازی دقیق و مناسب،
بهروزرسانی دستورالعملهای تعمیرات ،تأمین قطعات یدکی و مصرفی
و مهارت کارکنان اجرایی و نظارت مناسب انجام شد.
وی اظهار کرد :در مراحل آمادهسازی و اجرای فعالیتها ،هماهنگی
بسیار خوبی بین مسئولین و ناظرین تعمیرات واحد گندلهسازی و
تعمیرات مرکزی ایجاد و جلسات مربوطه با توجه به شرایط ناشی از
کرونا با حداقل نفرات و در اکثر موارد بهصورت غیرحضوری برگزار شد.

منسجم و آمادهسازی مناسب فعالیتها در تعمیرات محلی مکانیک،
برق ،ابزار دقیق و اتوماسیون واحد گندلهسازی با همدلی و همکاری
کارکنان تعمیرات و تولید و پیمانکار مقیم واحد با موفقیت انجام
پذیرفت.
محمد خدابنده گفت :هماهنگیهای مناسب در بخشهای تعمیرات
محلی و تعمیرات مرکزی و دفاتر فنی تعمیرات و سایر بخشهای
پشتیبانی در اجرای این مهم از نقاط قوت این توقف برنامهریزیشده
بود.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندلهسازی هم
خاطرنشان کرد :با آمادهسازی و نظارت مؤثر بر اجرای فعالیتها
تر
و با اولویت ایمنی تعمیرات آسیابها ،تعویض بدنه غبارگیر ِ
آسیاب خط  2و جایگزینی یکی از گیربکسهای درایو کپسول آسیاب
خط  1برای اولین بار ،تعمیرات اساسی میکسرها ،تعمیرات بخش
دیسک ،تعمیرات و تنظیمات سرند غلتکی ورودی کوره پخت،
تعمیرات فنهای پروسس ،تعمیرات مکانیسم آببندی خشککن
ابتدای کوره پخت ،تعمیرات الورینگ و درایو کوره پخت و فیدرها
و شوتها ،تعمیرات غبارگیرهای کوره پخت ،تعمیرات سیاالت و
پمپهای مربوطه انجام شد.
کارشناس مشاور ایمنی واحد گندلهسازی نیز در پایان گفت:
برنامهریزی حضور کارکنان و فعالیتهای توقف برنامهریزیشده
براساس رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی ،رعایت قوانین و
مقررات ایمنی ،آموزش و بهکار گیری دستورالعملهای ایمنی فعالیتها
و نظارت مؤثر بر انجام ایمن کار از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی بود.
سیدجواد موسوی افزود :تعمیرات انجامشده بر روی تجهیزات،
ضریب ایمنی را افزایش داده و با کاهش حجم تعمیرات اضطراری،
احتمال وقوع حوادث کاهش خواهد یافت.

حرکت بیمه تجارتنو به سمت تحول دیجیتال
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،اظهارداشت که
شرکت متبوع وی ،ب ه دنبال برداشتن گامهای بزرگی در حرکت به
سمت تحول دیجیتال است تا با ارائه خدمات در بستر فناوری ،ارزش
افزودهای برای مشتریان ایجاد کند.
محمدرضا مباشرفر گفت :اگر شرکتهای بیمه و صنایع با
فناوریهای نوین همراه نشده و نتوانند خود را با شرایط و تغییرات
تکنولوژی همراه کنند درعمل به سمت حذف شدن خواهند رفت.
وی با مثالی از ورود تاکسیهای اینترنتی و تحت تاثیر قراردادن
کسبوکار آژانسها ،ادامه داد :بدون شک فناوری باعث تغییرات
بزرگی در حوزه شرکتهای بیمه میشود هرچند که درحال حاضر
این توسعه یافتگی در صنعت بیمه کشور عقبتر از سیستم بانکی
است که آن هم به دلیل اولویتی که سیستم بانکداری داشته و یا اینکه
مخاطب بانک آن را به این سمت حرکت دادهاند.
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،عنوان کرد:
بیتردید در سه ضلعی بورس ،بانک و بیمه؛ صنعت بیمه هم متحول
خواهد شد زیرا تاثیر پذیر از فناوری است و در دنیا هم شاهد آن
هستیم که از قابلیتهای جدید فناوری در حوزه بیمه استفاده شده
است.
مباشرفر به الگوی دیاموند پورتر که میگوید شرکتهای تازه وارد
به عنوان رقیب شرکتهای قدیمی و ریشهدار به بازار میآیند و سهم
میگیرند ،اشاره کرد و گفت :شاهد آن هستیم که اتفاقات بزرگی در

مجموعه شرکتبیمه تجارتنو با وجود نوپا بودن در صنعت بیمه و
سهم بازاری که درکسب و کار بیمه دارد افتاده است.
وی گفت :با توجه به استراتژی که شرکت بیمه تجارتنو دارد در
ساختار سازمانی خود مجموعه کسبوکارهای نوین را قرارداد که متولی
تحول دیجیتال در این مجموعه بوده و این مسئله خود بیانگر این
است که شرکت میخواهد گامهای بزرگی در حرکت به سمت تحول
دیجیتال بردارد و با ارائه خدمات در بستر فناوری ،ارزش افزودهای
برای مشتریان ایجاد کند.
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،بنوشاپ را
نمونه ای از تحول دیجیتال در شرکت متبوع خود برشمرد و افزود:
مشتریان میتوانند خدمات بسیار متنوعی را در بنوشاپ بگیرند ضمن
آنکه برنامه گستردهای در حوزه فناوری داریم و با همکاران تجاری
خود در حل رایزنی برای توسعه این مورد هستیم .مباشرفر گفت که
فروش محصوالت بیمهای با توجه به نوع فرهنگ و شرایط اقتصادی
یک جامعه میتواند کار سخت و یا راحتی باشد و افزود :درکشورهای
پیشرفته با کارهایی که در بحث فرهنگ سازی انجام شده است مردم
فعاالنه به سمت استفاده از خدمات بیمه میآیند.
وی اذعان کرد که در ایران با توجه به اقتضای جامعه و میزان
آشنایی مردم با بیمه ،بیشتر از بیمهنامههای خودرو و درمان استفاده
میشود و در پرتفوی بیشتر شرکتهای بیمه بزرگ هم میبینیم که
بیمهنامههای خودرو و درمان سهم قابل توجهی به خود اختصاص

دادهاند و در عمل حوزههای دیگر خیلی مورد استقبال قرار نگرفته
است که این رشته بیمهها یا از سمت مشتری مورد استقبال قرار
نگرفته ویا الزامات قانونی برروی آنها وجود نداشته است.
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،با بیان اینکه کار
برای فروش در سایر رشتههای بیمهای زیاد است ،اذعان کرد که تاثیر
استارتآپها برروی این کسب و کار بسیار زیاد است زیرا آنها از
ساختار چابکتری برخوردار هستند و میتوانند باشرکتهای بیمهای
وارد تعامالت تجاری شوند که این مساله میتواند باعث رشد سریع
ارائه خدمات بیمهای به مشتریان نهایی شود.
مباشرفر بیان کرد :شرکت بیمه تجارتنو به سمت ارائه سکوی باز
بیمهای برای شرکتهای استارتآپی حرکت میکند و بزودی خبرهای
جذابی دراین حوزه از بیمه تجارتنو خواهید شنید.
وی گفت :طبق آمارهای رسمی اعالمی از بیمه مرکزی در قسمت
قابل توجهی از بیمههای درمان و خودرو تقلب صورت میگیرد و این
فرصت برای متقلبین به دلیل فواصلی که بین قرارگرفتن دیتا و اشتراک
بین شرکتهای بیمهای است به وجود میآید .ظرفیت استفاده از
زنجیره بلوک در صنعت بیمه به مانند سایر صنایع نیز میتواند به
سرعت ،دقت و تنوع خدمات بیمه ای کمک شایانی بکند ،تاکید دارد.
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،اظهار کرد :از سوی
دیگر شرکتهای بیمهای در ابتدای راه استفاده نظام مند از تکنولوژی
و هوش مصنوعی و کنترل یکسری از موارد هستند و این مسئله فضا

را برای مخاطبین متقلب بوجود آورده است که بتوانند از شرکتهای
بیمهای سواستفاده کنند.
مباشرفر به استفاده از ابزارهای متنوع کشف تقلب مانند سیستمهای
مالی و سیستمهایی که در بازارهای مالی و نتایج خوب آنها اشاره کرد
و گفت :در شرکت بیمه تجارتنو قدمهای بزرگی برداشته شده است
و اداره دادهای وجود داردکه زیرمجموعه واحدکسب و کارهای نوین
است که کارهای مرتبط با این حوزه را انجام میدهد.
وی شکلگیری واحد کسبوکارهای نوین در شرکت بیمه تجارتنو
را نشان هوش و ذکاوت مدیر ارشد مجموعه خود دانست و تاکید کرد:
شرکت بیمه تجارتنو بادرنظر گرفتن چنین نقشی در ساختار سازمانی
به سمت استفاده از ابزارهای نو و تحول دیجیتال حرکت میکند.
مدیرکسب و کارهای نوین شرکت بیمه تجارتنو ،ادامه داد :بدیهی
است که در راستای حرکت به سمت تحول دیجیتال یکسری زیرساخت
وجود دارد و واحدهای مختلفی از جمله فناوری اطالعات هم درگیر آن
میشوند زیرا اگر بخواهیم اتفاق بزرگی در یک مجموعه رخ دهد یک
فعالیت جمعی نیاز است تادرنهایت بتوانیم شاهد اتفاقهای خوبی در
هر کسبوکار باشیم.
وی با بیان اینکه برای حرکت به سمت تحول دیجیتال راه دشواری
در پیش است و نیاز به زیرساختهای مناسب وجود دارد ،اظهار کرد:
دراین حوزه کارهای خوبی در سال گذشته در شرکت بیمه تجارتنو
انجام شده است و نتیجه آن را امسال خواهیم دید.

رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری
گفت :با توجه به تعطیلی یک هفتهای تهران
و البرز تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس بسیار
افزایش یافت و در برخی از مسیرها بلیتی برای
فروش نیست.
به گزارش ایلنا ،احمدرضا عامری با اشاره به
افزایش میزان تقاضا برای سفر با حمل و نقل
عمومی گفت :فعال هیچ محدودیتی برای تردد
ناوگان حمل و نقل عمومی اعالم نشده است با
توجه تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر
تعطیلی یک هفتهای استانهای تهران و البرز،
به یک باره با افزایش تقاضا برای خرید بلیت
اتوبوس مواجه شدیم.
وی ادامه داد :البته به دلیل پیش رو بودن
عید قربان خرید بلیت اتوبوس و سواری کرایه
افزایش یافته بود اما با اعالم تعطیالت یک
هفتهای تقاضا بیشتر شد و طبیعی است که در
این شرایط برای برخی از مقاصد تمام بلیتها
فروخته شده باشد و دیگر صندلی برای فروش
نیست .البته ممنوعیت سفر با خودروهای
شخصی هم از عوامل افزایش تقاضا برای خرید
بلیت اتوبوس محسوب میشود.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری
افزود :با توجه به شرایط در صورت نیاز برای
برخی از مسیرها از اتوبوس فوق العاده استفاده
میکنیم.
عامری درباره احتمال افزایش قیمت بلیت به
دلیل افزایش تقاضا گفت :هرگونه افزایش قیمت
بلیت برای این یک هفته تعطیالت غیرقانونی
است ،هیچ شرکتی حق افزایش نرخ بلیت را
ندارد و اگر مسافران با چنین مواردی مواجه
شدند شکایات را گزارش کنند.

راهاندازی چند بورس کاال در کشور
امکانپذیر نیست
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
پیشنهاد برای راهاندازی چندین بورس کاال در
کشور به هیچ عنوان قابلیت اجرا ندارد ،زیرا
باعث کاهش عمق معامالت ،امکان انحراف
بازار ،دستکاری قیمتها و چند نرخی شدن
کاالها میشود و به نوعی به معنای فرصت دادن
به رانتخواران برای نفوذ در بازار است.
به گزارش ایرنا ،محمدعلی دهقاندهنویدر
واکنش به صحبت مطرح شده در خصوص چند
بورس کاالیی شدن در کشور گفت :پیشنهاد و
طرح موضوع راه اندازی چند بورس کاالیی در
کشور به هیچ عنوان امکانپذیر نیست زیرا زمانی
که معامالت در یک نقطه یا بازاری مانند بورس
کاال متمرکز میشود ،حجم عرضه و تقاضا عمق
پیدا میکند و دیگر امکان منحرف کردن روند
معامالت و قیمتها به دلیل تمرکز همه فعاالن
بازار در آن بازار وجود ندارد.
وی افزود :اگر عرضه و تقاضا در میان چند
بخش مختلف تقسیم شده و یک کاالی خاص
در چهار نقطه متفاوت معامله شود به طور حتم
در هیچ یک از بخشها ،عمق الزم در معامالت
ایجاد نشده و در آن زمان یک کاال با چهار قیمت
مختلف معامله میشود .در این شرایط است
که افراد میتوانند به دلیل عمق کم معامالت به
راحتی اقدام به دستکاری قیمتها در کاالهای
خود کنند و در واقع این اقدام نوعی فرصت دادن
به متخلفان و رانت خواران است تا با منحرف
کردن قیمت در یک نقطهای ،منافع خود را تامین
کنند.
دهقاندهنوی با تاکید بر تقویت بورس کاال
به عنوان بازار رسمی و شفاف کاالی کشور
گفت :همه تجربیات در بعد داخلی و جهانی
نشان میدهد که باید به طور حتم کل خرید و
فروشها در یک نقطه به شکل متمرکز صورت
گیرد تا با افزایش عمق معامالت ،کشف قیمتها
به بهترین شکل و در شفافیت کامل صورت
گیرد تا اثری از رانت در مبادالت کاالیی کشور به
واسطه سازوکار بورس کاال باقی نماند.

