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مراسم ترحیم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی 
با حضور رهبرمعظم 
انقالب برگزار شد

هاشمی رفسنجانی 
قلب بزرگ انقالب

چندی پیش در یادداش��تی نوشتم که یک 
جامعه برای آنکه بتواند بر مشکالت خود غلبه 
کند، باید مسیرهای توسعه و پیشرفت را بپیماید 

تا به آرزوها و آرمان های خود دست یابد.
برای تحقق ای��ن کار به روح توانس��تن، 
موفق ش��دن و ب��ه آدم ه��ای بزرگ نی��از دارد؛ 
ب��ه قهرمانان��ی ک��ه موفقی��ت تولی��د کنن��د، 
ج��ان آفرینش��گر داش��ته باش��ند ت��ا در کنار 
ایش��ان، دیگ��ر اف��راد جامع��ه مغرورانه حس 
 »توانس��تن« و »بزرگ��ی« را ب��ه چن��گ آورند. 
رومن روالن نویس��نده ش��هیر فرانس��وی در 
جایی می گوید من به کس��انی عن��وان قهرمان 
 می ده��م ک��ه قل��ب بزرگ��ی داش��ته باش��ند. 
آیت ا... هاش��می رفس��نجانی هم در زمره این 
قهرمان��ان با قل��ب بزرگ ب��ود. او قلب بزرگ 
انقالب بود که اندیش��ه ای س��ترگ داش��ت و 
بزرگ��ی و اقتدار را برای ملت ایران از مس��یر 
دینداری عقالن��ی، سیاس��ت ورزی میانه رو و 
مش��ارکت اجتماعی همه ایرانیان در سازندگی 
این س��رزمین طل��ب می کرد. افراد دو و س��ه 
نس��ل خطبه های وی را فراموش نمی کنند. او 
نظریه مبارزه با فقر امام خمینی )ره( را بخوبی 
تئوریزه کرد و آرمان انقالب را برای پابرهنگان 
به عرصه سیاستگذاری کشاند. به یاد دارم یکی 
از محورهای مهم سخنرانی آیت ا... رفسنجانی 
در مراسم تحلیف خود در مرداد ماه سال 1368 
لزوم مبارزه با فقر بود. آیت ا... هاش��می در آن 
مراسم بدرستی اشاره داشتند جامعه ای که فقیر 
و محتاج باش��د، نمی تواند سرش را بلند کند. 
همیشه هم که درس��ت نیست مردم فقیر جلو 
بیفتند و گرس��نه باشند و کشته بدهند و ما نیز 
اینگونه مردم را در صحنه حفظ کنیم. لذا ما باید 
یک همت جدی بکنیم. واقعیت این اس��ت که 
کم شدن مش��کالت مردم یکی از دغدغه های 
همیش��گی ای��ن سیاس��تمدار ب��ا تدبی��ر عهد 
جمهوری اسالمی بوده است. در این مسیر هم 
همواره مشی ایشان مخالفت با افراط و تفریط 
و فراه��م بودن زمینه حضور همه س��لیقه ها و 
اندیشه ها بود. در سال جاری در هرسه دیداری 
که با ایشان داشتم موضوع محرومان، کارگران 
و طبق��ات پایی��ن اجتماعی را ب��ه دقت دنبال 
می ک��رد. در یک��ی از جلس��ات از ض��رورت 
گس��ترش تعاون به عنوان ی��ک راه برای بهبود 
وضعیت مردم سخن گفت. در مالقاتی دیگربر 
آرمان های انق��الب و راهکار بیمه برای عملی 
کردن توانمند س��ازی پایین دس��تان تأکید کرد. 
مثل یک کارش��ناس برجسته از بیمه بیکاری و 
چگونگی پوشش آنهایی که شغل ندارند سخن 
می گفت و بیمه های اجتماعی را راهکاری برای 
گسترش عدالت در جامعه می دانست. آیت ا... 
هاش��می، نوستالژی نس��ل انقالب و بعد از آن 
است. هنرمندی اگر روزی دست به کار نوشتن 
فیلمنامه ای درخور و شایس��ته از انقالب ایران 
ش��ود، زندگی و سرگذش��ت آیت ا... هاشمی 
رفس��نجانی، الهام بخش چنین اثری و عنصری 
بنیادین برای با ارزش ترین لحظات آن خواهد 

بود.
  علی ربیعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کالن شهرهای ایران 
 در محاق 

سنت - مدرنیته
توسعه مظاهر شهرنشینی مدرن در سال های 
اخیر در کالن شهرهای ایران باعث زایش و ایجاد 

مشکالت و آسیب هایی در جامعه شده است.
سال ها پیش در غرب برخی از فالسفه ی 
مکتب انتق��ادی در آثار خ��ود در زمینه رابطه 
میان تکامل ذهنی بش��ر و موانعی که توسعه ی 
نمادها و نهادهای مدرنیستی، بویژه مدرنیزم از 
نوع س��رمایه دارانه آن ایجاد می کند، به طرح 
مباحث عمیق فلس��فی پرداخته اند که در این 
نوش��تار کوتاه نه امکان طرح آن وجود دارد و 
نه برای مخاطب عام جامعه ما ش��اید جذابیتی 
ب��رای تالش ب��ه منظور فهم آن وجود داش��ته 
باش��د؛ به زعم نگارنده، آموزه ه��ای منتقدانه 
این فیلس��وفان در یک توضیح ساده می تواند 
در ارتب��اط ب��ا طرح و س��پس آسیب شناس��ی 
پاره ای از مش��کالت رو به ازدیاد در شهرهای 
 ب��زرگ کش��ور عزیزم��ان مفی��د واقع ش��ود.
در واقع پرداختن به موضوع توس��عه فضاها و 
تحول در مناسبات شهری می تواند نقش مهم 
در شناخت ما از مشکالت پیش رو و عوارض 
فکری و فرهنگی ناش��ی از این تحوالت داشته 
باشد. به طورکلی می توان گفت بررسی رابطه 
میان زیبایی شناس��ی بوی��ژه در معماری و هنر 
مدرن با تفک��ر و حیات ذهنی و نهایتا حرکت 
به س��مت تعالی ذهنی و فکری یا س��قوط به 
دامان ابتذال و تبدیل شدن به موجودی به قول 
مارکوزه فیلس��وف آلمانی 'تک س��اختی' ، تک 
بعدی و ماشینی برای مصرف با انگیزه ای کامال 
غری��زی به منظور کنش در فضاهای اجتماعی، 
امری اس��ت که موجب نقد معماری هنر عصر 
س��رمایه داری و ب��ه طور کلی آسیب شناس��ی 
مناس��بات اجتماع��ی مدرنیس��تی در آثار این 
فالس��فه شده اس��ت که به اختصار و با تطبیق 
آنها با مظاهر شهرس��ازی و در شرایط فعلی در 
کالن شهرهای کشور سعی می کنیم تا به زبان 
 س��اده، تطبیقی میان این بررسی های فلسفی و 
آس��یب شناس��ی و مش��کالت فرهنگی پیش 
روی ایجاد کنی��م. امروزه توس��عه بی محابای 
اصطالح��ا  و  ای  زنجی��ره  فروش��گاه های 
»هایپرمارکت ها« که معموال با اس��تدالل هایی 
مانند ایجاد ش��رایط راحت تر برای دسترس��ی 
 ب��ه کااله��ای متنوع توس��ط مص��رف کننده و 
صرفه جویی در زمان، از آنها توس��ط بس��یاری 
از س��رمایه گذاران و حتی مدیران شهری دفاع 
می شود و متاسفانه شاهد گسترش بسیار سریع 
آنها در اقصی نقاط کشور بویژه کالن شهرها به 
شکلی بسیار بارز ما را به یاد اثری بسیار مشهور 
از والت��ر بنیامین می اندازد ک��ه در نقد خودش 
از توس��عه این ابر فروش��گاه ها در کتاب پروژه 
 پاس��اژها در ش��هر پاریس، به نق��ش منفی این 
 س��ازه های اقتصادی بزرگ می پردازد و سعی 
می کند تا نشان دهد چگونه این مکان های جدید، 
خیابان ها و پاس��اژها را به عنوان مراکزی که فرد 
را درگیر یک فرایند جس��تجوی زیبایی شناسانه 
می کردند و انگیزه های گردش در ش��هر را در او 
پدید می آوردند، به انگیره ای منحصر در خرید 
و کنش��ی صرفا مصرف گرایانه تبدیل می کند و 
بدین ترتیب درگیری های ذهنی و فرد و محیط 
اجتماع��ی خ��ود را که می توان��د موجب تولید 
خالقیت و سنتزهای فکری شود از بین می برد...
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عرضه قطعات یدکی 
بی کیفیت وارداتی در 
بسته بندی های ایرانی

تعیین ارقام روشن 
و مشخص از بدهی ها 

و اموال دولت
مع��اون وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
ب��ا اش��اره ب��ه آغ��از تعیی��ن اع��داد و ارق��ام 
مرتبط ب��ا اموال دول��ت گفت: هن��وز پذیرش 
 الزم را ب��رای حسابرس��ی عموم��ی نداری��م. 
رحم��ت ا... اکرم��ی در س��ومین همای��ش ملی 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اعطای 
نشان ملی پاسخگویی مالی با بیان اینکه تا پیش از 
روی کار آمدن دولت یازدهم، هیچ تصور روشنی 
از بدهی ها و اموال دولت وجود نداش��ت، اظهار 
کرد: در حال حاضر، با مجموعه اقداماتی که در 
دول��ت صورت گرفته، حداقل اعداد و ارقامی از 

میزان بدهی ها و اموال دولت ارائه شده است. 
شرح در صفحه 3
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صفحه 2

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: 

هیات ایرانی پنجم اسفندماه به عربستان می رود

جدی شدن مشکالت موجود در بحث بیمه 
کش��اورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی را بر آن داشته تا راهکارهایی را برای حل 
چالش های این حوزه ارائه کند. به گزارش تفاهم، 
به طور متوس��ط ساالنه حدود  یک و نیم میلیون 
نفر بهره  بردار کش��اورزی در حوزه های زراعت، 
باغ، دام و س��ایر تولیدات  خود را بیمه می کنند؛ 
براساس اعالم مسئوالن صندوق بیمه کشاورزی 
درح��ال حاضر تع��داد 1۵3 فعالی��ت متنوع در 
زیربخ��ش زراع��ت از جمله غ��الت، حبوبات، 
دانه ه��ای روغنی، نباتات صنعت��ی و علوفه ای و 
سبزی و صیفی؛ در زیربخش باغبانی درختان میوه 
سردسیری، گرمسیری، نیمه گرمسیری، مرکبات 
و نیز تنه درختان؛ در زیربخش منابع طبیعی بیمه 
جاده های جنگلی، مراتع و طرح های آبخیزداری 
و همچنی��ن در س��ایر زیربخش ه��ا، دام و طیور 
و طرح ه��ای آبزی پ��روری ازجمله مواردتحت 
پوش��ش حمایتی بیمه کش��اورزی هستند.با این 
وجود، بیمه بخش کش��اورزی هم��واره یکی از 
چالشی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات این 
بخش بوده و بسیاری معتقد هستند بیمه کارایی 
الزم را در حوزه تولیدات کشاورزی نداشته است 
و ندارد. به نظر می رس��د اتفاقاتی که اخیرا درپی 
س��رمازدگی و ش��یوع برخی بیماری های دامی 
در کش��ور رخ داده و موجب ش��ده کش��اورزان 
خس��ارات زیادی را متحمل شوند، بحث بیمه را 
بی��ش از پیش مورد توجه ق��رار داده به گونه ای 
که به تازگی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی وضعیت بیمه محصوالت کش��اورزی 
و چالش ه��ای موجود در این زمینه را بررس��ی 
و راهکارهای��ی را ب��رای آن عنوان کرده اس��ت. 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی که بخش��ی از مشکالت بیمه کشاورزی 
در ای��ران را محصول ش��رایط خ��اص حاکم بر 
بخش کشاورزی کش��ور می داند، آمده است: از 
این رو، ضرورت دارد که ابتدا نس��بت به اصالح 
آن ش��رایط، اقدامات س��لبی و ایجابی مناس��ب 
انجام ش��ود.نکته دیگ��ر اینکه ع��دم هماهنگی 

مخارج و دریافتی های صندوق بیمه کش��اروزی 
ایران، نمی تواند در بلندمدت تداوم داش��ته باشد 
و ض��رورت دارد که هم اقدام��ات کارآمدی در 
زمینه کاهش مخارج )غرامت و مخارج اجرایی( 
صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب به هنگام 
دریافتی ها از س��وی نهادهای قانون گذار، ناظر و 
مجری بیمه کش��اورزی توجه الزم انجام ش��ود.
از س��وی دیگر به منظور جلوگیری از انباش��ت 
مطالب��ات بانک کش��اورزی از صن��دوق بیمه و 
پرداخ��ت س��الیانه یارانه حق بیمه کش��اورزی، 
پیشنهاد می ش��ود که ردیف بودجه مشخصی با 
عنوان یارانه حق بیمه کش��اورزی در بودجه های 
سالیانه تعریف شود )این موضوع در تبصره ماده 
)3۲( اساس��نامه صندوق بیمه کش��اورزی ایران 
نیز دیده شده اس��ت.(مرکز پژوهش ها همچنین 
در راس��تای کم��ک به کاه��ش بار مال��ی بیمه 
کشاورزی بر بودجه دولت، تشویق شرکت های 
بیمه بازرگانی و توسعه و کارآمدسازی خدمات 
بیمه ای در بخش کش��اورزی پیش��نهاداتی را به 

شرح ذیل عنوان کرده است:
1-  از ظرفی��ت قانونی تبص��ره »۵« ماده )1۷( 
قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی مبنی بر حض��ور »صندوق ه��ای حمایت 
از توس��عه بخش کش��اورزی« به عنوان بیمه گر با 
هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی؛ استفاده الزم شود.
۲- دول��ت با ایج��اد بس��ترهای قانونی و 
اجرای��ی الزم، نس��بت به بکارگی��ری مدل بیمه 
مش��ارکتی )خصوصی – دولتی( با حفظ جایگاه 
دول��ت به عن��وان بیمه گ��ر اتکای��ی در بخش 

کشاورزی اقدام کند.
3- باتوجه به تمایل باالی »واحدهای زراعی 
و باغی ب��زرگ، واحدهای دام��داری و واحدهای 
مرغداری صنعتی« به پرداخت حق بیمه، سهم دولت 
در پرداخت یارانه حق بیمه واحدهای کش��اورزی 
مزبور به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند. این 
تصمیم عمال در راستای هدفمند کردن یارانه حق 
بیمه پرداختی توس��ط دولت به بخش کشاورزی 

)حمایت از کشاورزان خرد( نیز خواهد بود.

۴- مشروط کردن پرداخت وام به کشاورزان 
به بیمه ک��ردن فعالیت کش��اورزی خ��ود )این 
موض��وع در ماده )31( اساس��نامه صندوق بیمه 

کشاورزی ایران نیز دیده شده است.(
۵- بهره من��دی از ظرفیت های جهانی بیمه 

اتکایی در کنار ظرفیت های داخلی.
6- به کارگیری ابزارهای فرانشیز )تخفیف 
حق بیمه( و کسورات به منظور کاهش مخاطرات 

اخالقی بیمه گذاران.
۷- تنوع بخش��ی به محصوالت و خدمات 

بیمه ای در کشاورزی.
بن��دی ریس��ک های مختل��ف  8- طبق��ه 

کشاورزی بر حسب مناطق و بیمه گذاران.
۹- تعیین دقیق و هدفمند محل های مصرف 

یارانه های پرداختی دولتی به بیمه کشاورزی.
1۰- ایج��اد فض��ای رقابتی در ب��ازار بیمه 
کشاورزی به منظور تشویق برای حضور کارآمد 

بخش خصوصی.
11- راه اندازی بیمه های تعاونی کشاورزی 
با بهره مندی و پش��توانه بیمه اتکایی دولتی و یا 

تشکیل اتحادیه بیمه های تعاونی کشاورزی.
1۲- راه اندازی صندوق های بیمه متقابل در 

بخش کشاورزی.
13- براس��اس ای��ن گ��زارش؛ ب��ا توجه به 
ضرورت حمایت از بخش کش��اورزی، مناس��ب 
اس��ت که ش��رکت های بیمه بازرگان��ی فعال در 
بخش های صنعت و خدم��ات نیز مکلف به ارائه 
برخی از خدمات بیمه ای به بخش کشاورزی کشور 

شوند.
1۴- در همین ح��ال به منظور اتخاذ تدابیر 
الزم برای کاهش زیان دهی بیمه کش��اورزی در 
ایران )ع��دم تطابق دریافتی ه��ا و پرداختی های 
سالیانه( و هدایت آن به سمت وضعیت میانگین 
جهانی، مناس��ب اس��ت ک��ه بیم��ه محصوالت 
کش��اورزی در چارچوب اس��تانی ی��ا منطقه ای 
م��ورد ارزیابی قرار گیرد. رف��ع محدودیت های 
اداری و قانون��ی اش��تغال همزم��ان، پوش��ش 
بیمه ه��ای اجتماعی، افزای��ش کارمزد کارگزاران 

بیمه کش��اروزی متناس��ب با نرخ تورم و تسریع 
در پرداخ��ت ب��ه منظور حفظ و توس��عه انگیزه 
خدمات رس��انی در آنان نیز از دیگر توصیه های 

مرکز پژوهش ها در این زمینه بوده اند.
در بخ��ش دیگری از این گ��زارش نیز ذکر 
شده اس��ت: راهبرد مناس��ب برای رفع مشکالت 
ف��راروی کارگزاران بیمه کش��اورزی نباید صرفاً از 
کانال اس��تخدام آنها توس��ط دولت پیگیری شود، 
بلکه این مهم را بایس��تی از طری��ق اصالح قوانین 
موجود، رف��ع چالش ه��ا و محدودیت های کاری 
فراروی ش��رکت های کارگزاری برطرف کرد.مرکز 
پژوهش ها همچنین  در ادامه با اشاره به لزوم بازبینی 
و اصالح مدیریت مخارج اجرایی، اداری، نظارت و 
ستادی بیمه کش��اورزی و صندوق بیمه کشاورزی 
تاکید کرده اس��ت: به منظ��ور مدیریت صحیح بر 
مجموعه فعالیت های صندوق بیمه، جلوگیری از 
تحمیل هرگونه مخارج اضافی و کاهش مطالبات 
بان��ک کش��اورزی از دول��ت در ارتباط ب��ا بیمه؛ 
پیش��نهاد می شود که یکی از راهکارهای زیر مورد 
انتخاب قرار بگیرد:تعیین مدیر عامل مستقل برای 
صندوق بیمه کش��اورزی و تفکیک مجری طرح 
بیمه کشاورزی )صندوق بیمه کشاورزی از ناظر، 
هم��کار و حام��ی مالی صندوق بیمه کش��اورزی 

»بانک کشاورزی«.(
انتقال کامل مدیریت صندوق بیمه کشاورزی به 
بانک کشاورزی )تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره صرفا توس��ط بانک کشاورزی( و بازتعریف 
می��زان و چگونگی پرداخ��ت یارانه های حق بیمه 
کشاورزی توسط دولت، حق بیمه پرداختی توسط 
کشاورزان بیمه گذار و چگونگی فعالیت کارگزاران 
بیمه کشاورزی از طریق اصالح اساسنامه صندوق 

بیمه کشاورزی.
 این راهکار می تواند در کاهش مخارج اداری 
و اجرایی بیمه کشاورزی و کاهش مطالبات نظارت 
و ستادی سرس��ام آور بانک کش��اورزی از دولت 
)38۹۹۷ میلیارد ریال معادل ۵۹ درصد!! کل مطالبات 
بانک کش��اورزی در پایان سال 13۹۴( بسیار موثر 

باشد.

مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرد

۱۴ پیشنهاد برای 
حل چالش های 

بیمه کشاورزی

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان 
وس��ایل الکترومکانیکی گفت: بیش از ۹۰ درصد آسانس��ورهای 
جدید که در منازل نصب شده اند، استاندارد هستند و آسانسورهای 
غیر اس��تاندارد مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی می شود که 
باید با اقدام کارشناس��ی و تش��خیص معایب، تعمیر ش��وند.علی 
اکبر ایلخانی گفت: آمارهایی که در خصوص آسانس��ورهای غیر 
اس��تاندارد از سوی سازمان اس��تاندارد عنوان شده مبنی اینکه ۹۹ 
درصد آسانس��ورها غیر استاندارد هس��تند، به اداره ها وارگان های 
دولتی مربوط می ش��ود که شامل آسانس��ورهای قدیمی است.وی 
افزود: آسانس��ورهای جدیدتر که بعد از سال 138۰ نصب شده اند 
آسانس��ورهایی هستند که س��ازمان اس��تاندارد روی آن ها نظارت 
داشته و بدون نظارت نمی توانستند پایان کار دریافت کنند. در آمار 

آسانسورهای غیر استاندارد، آسانسورهای جدید لحاظ نشده است. 
رئیس اتحادیه صنف آسانس��ور ادامه داد: بخشی از آسانسورهای 
قدیمی غیر اس��تاندارد از رده خارج شده است و بخش دیگر باید 
تعمیر شوند و به طور کلی اینگونه نیست که همه آسانسورها غیر 
استاندارد باشند. ایلخانی درباره وضعیت آسانسورهای منازل گفت: 
حدود ۹۰ درصد آسانس��ورهای منازل استاندارد هستند، مگر آنکه 
بازرسی مجدد نشده باشند، چراکه به صورت دوره ای نیاز به نظارت 
و س��رویس دارند.وی درباره ضوابط مربوط به نظارت و سرویس 
آسانس��ورها توضیح داد: کلیه آسانس��ورهایی که نصب می شوند 
توسط شرکتی که نصب می شوند باید تا یکسال گارانتی شوند. یکی 
از اقداماتی که در حال حاضر به دنبال آن هستیم این است که تمامی 
آسانسورهایی که نصب می شوند سالی یکبار سرویس و استاندارد 

شوند و این کار باید از طرف کسانی باشد که دوره ها و آموزش های 
الزم را دیده اند.رئی��س اتحادی��ه صنف آسانس��ور اضافه کرد: این 
اتحادیه آموزش های الزم را ارائه می دهد و دانش نامه سازمان فنی و 
حرفه ای به افرادی که این دوره ها را می گذرانند و قبول می ش��وند، 
داده می شود. در مرحله بعد هم مجوزی از طرف اداره اماکن برای 
این افراد صادر می شود تا با کارت به منازل ورود و اقدام به تعمیر 
آسانسورها کنند، چون این افراد هم باید تخصص داشته باشند و 
هم صالحیت ورود به منازل را داش��ته باش��ند.  ایلخانی عنوان 
کرد: تمامی آسانس��ورهای تهران که به اتحادیه مربوط می شود 
و در اختیار ماس��ت کارشناسی شان انجام می شود تا معایب شان 
مشخص و بر طرف شود، اما اقدامات مربوط به نظارت و استاندارد 

بر عهده سازمان ملی استاندارد است. 

رئیس اتحادیه صنف آسانسور:

آسانسورهای ادارات و اماکن دولتی غیر استاندارد هستند

 شرکت گوهر آب هرکیان 
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