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مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه بیمه مرکزی تاکید کرد:

اجباری شدن بیمه زلزله

مدیرکل برنامه ریزی وتوسعه بیمه
مرکزی بر ضرورت اجباری شدن بیمه
زلزله در کشور تاکید کرد.
حسن رضا عباسيان فر در برنامه
«روي خط اقتصاد» راديو اقتصاد افزود:
بيمه آتش سوزي يک بيمه اختياري
است که بيمه زلزله جزئي از اين بيمه
محسوب ميشود.
وي همچنين با بيان اينکه بيمه
زلزله از مهمترين خطرات تبعي يا
تکميلي بيمه آتش سوزي است ،اظهار
داشت :افراد با خريد بيمه آتش سوزي
ميتوانند خطر زلزله را نيز همزمان خريداري کنند.
مدير کل برنامه ريزي و توسعه بيمه مرکزي گفت :در شرايط کنوني مردم به دالئل
مختلف از جمله کم رنگ بودن فرهنگ بيمه ،نبود تبليغات مناسب و موارد مشابه ديگر به
خريد اين بيمه روي خوش نشان نميدهند.
وي در ادامه با بيان اينکه بيمه زلزله به لحاظ قيمتي (نرخ حق بيمه) بيمه گراني هم
نيست ،افزود :در حال حاضر نرخ حق بيمه زلزله در کشور بطور متوسط سه دهم درصد در
هزار ارزش بيمه شده است.
باسيان فر تصريح کرد :براي مثال اگر يک واحد مسکوني به مبلغ  100ميليون تومان
بيمه شود سهم سه در هزار حق بيمه ساالنه  60تا  70هزار تومان خواهد بود.
وي با اشاره به اين که آثار خسارتي زلزله بسيار فاجعه آميز است ،گفت :با توجه به
زلزله خيز بودن ايران بيمه زلزله در کشور بايد اجباري شود.
مديرکل برنامه ريزي وتوسعه بيمه مرکزي افزود :بيمه مرکزي  10سال پيش اليحهاي
مبني بر اجباري کردن بيمه زلزله به مجلس شوراي اسالمي تقديم کرد و نمايندگان مردم
در خانه ملت نيز مهر تائيد بر اين اليحه زدند.
وي اظهار داشت :اين اليحه به جهت داشتن بار مالي براي دولت مورد موافقت شوراي
نگهبان قرار نگرفته است.
عباسيان فر در مصاحبه با راديو اقتصاد يادآورشد :ابهام شوراي نگهبان در خصوص اين
اليحه بيشتر به دليل مشخص نبودن محل تامين سهم دولت در پرداخت حق بيمه زلزله
اجباري بود که اين ابهام نيز در حال برطرف شدن است.

با هدف کيفيت بخشي دوره خدمت؛

برگزاري آزمون سراسري
مهارت افزايي سربازان وظيفه
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وزیر ارشاد در پاسخ به خبرنگاران:

یادداشت
به احترام افاضلی کاله از سر
بردارید

حسام ابراهیم خانی

نام هومن افاضلی برای همگان علی
الخصوص کسانی که به نوعی دستی بر
آتش فوتبال دارند آشناست .مربی اسبق
تیم ملی امید،دستیار سابق علی دایی
در تیم ملی بزرگساالن،سرمربی تیمهای
فوتبال استیل آذین،شهاب زنجان،صبای
قم و مدیر فنی چند تیم دیگر .اما افاضلی
این روزها در سطح اول فوتبال ایران
حضور دارد،جایگاهی که شاید خیلی
پیش از اینها باید در آن حضور میداشت.
در ادوار مختلف بحث حضور افاضلی در
لیگ برتر فوتبال ایران مطرح بود اما به
ذالیل مختلف که در این مجال نمیگنجد
به سرانجام و سر منزل مقصود نرسید.گویا
اینبار شرایط فرق کرده است،مدیران نفت
تهران با سپردن هدایت تیم فوتبال نفت
تهران به آقای با دانش فوتبال ایران نشان
دادند اهداف بزرگی در سر میپرورانند،و به
دنبال تیمداری منطبق بر شرایط و ضوابط
و متد امروزی هستند.افاضلی کارش را با
نفت آغاز کرد.شروع چالشی جدید برای
وی در امر مربیگری اولین جدال و پیکار
سخت افاضلی با پرسپولیس مدعی بود که
به هیچ کس و هیچ تیمی رحم نمیکرد.
گرفتن امتیاز و کسب نتیجه مساوی
در دیدار پرسپولیس و نفت بحرانزده
که مقابل بسیاری از تیمهای به مراتب
ضعیفتر به زانو درآمده بود نشان داد
تغییرات مثبت و رو به رشدی برای نفت
تهران با هومن افاضلی همراه است .گذشت
و گذشت تا نفت در ایستگاه نوزدهم به
تراکتور سازی رسید،تراکتوری که همیشه
و در همه حال تراکتورساز پرشورهاست.
تراکتورسازی که در تعطیالت نیم فصل
لیگ با جذب نفرات خوب و کارآمد پا به
دیدار مقابل نفت تهران گذاشته بود هم
نتوانست مقابل افاضلی و یارانش در نفت
نوین تهران دوام بیاورد و تیم نفت با انجام
یک بازی حساب شده و منطقی این تیم
استخواندار و با ریشه فوتبال آذربایجان را
شکستداد
با همه این تفاسیر لیگ در جریان
است و نفت کار زیادی برای ماندن و بقا در
لیگ برتر فوتبال ایران پیش رو دارد،نکته
ای که قابل توجه و قابل تامل است در این
بین نمیتوان از حضور مثبت و تاثیرگذار
افاضلی در نفت تهران به راحتی عبور کرد.
مربی جوان و با دانشی که شاید باید خیلی
زودتر از اینها در این موقعیت و شرایط
قرار میگرفت تا شایستگیهای خود را به
اثبات برساند.به احترام نتایج افاضلی و تیم
متحول شده نفت تهران در هفته های
اخیر کاله از سر برمیداریم.باید منتظر
ماند و دید در ادامه لیگ چه نتایجی برای
افاضلی و شاگردانش رقم میخورد؟

شیوهنامه جشنواره موسیقی فجر در دستور کار است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
دومین روز از برگزاری سی و سومین
جشنواره موسیقی فجر پس از تماشای
کنسرت پرویز شهید خان از هند به برخی
از سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی شب  ۲۱دی ماه ضمن
حضور در کنسرت شهید پرویزخان از هند
در جریان سی و سومین جشنواره موسیقی
فجر در پاسخ به خبرنگاران درباره راهکارها
و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای حل بحران کاهش مخاطب
موسیقی اصیل ایرانی در کنسرت ها و
اجراهای جشنواره ای توضیح داد :بحث
مخاطبان موسیقی اصیل ایرانی در طول
سال با اجراهای مختلف شکل می گیرد و
در ایام برگزاری جشنواره ها نیز بخشی از
خود را نشان می دهد .جشنواره ها محصول
اتفاقاتی هستند که در طول سال پدید می
آیند .جشنواره ها رهاورد آنچه در طول
سال انجام می شود نشان می دهند.
وی ادامه داد :اینکه مخاطب ایرانی

با موسیقی اصیل و سنتی خود در تماس
و به آن متمایل باشد به اتفاقاتی در طول
سال نیازمند است که هم آفرینندگان
موسیقی سنتی و کالسیک ما در آن نقش
دارند و هم مجموعه کسانی که می توانند
به افزایش مخاطب کمک کنند .در این
راه بخشی از کار به عهده سازمان صدا و
سیما و بخشی هم به عهده مجموعه های

دیگری است که می توانند در این زمینه
مساعدت هایی را انجام دهند .در این حوزه
اشتراک مساعی مجموعه ها الزم است تا
در طول سال ذائقه مخاطبان را ارتقا بدهیم
و بتوانیم به نقطه متعادلی برسیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح
کرد :من هم قبول دارم این اشکال وجود
دارد و ما هنوز آن تعادل مورد نظر را ایجاد

نکردیم .ما به هیچ عنوان نمی خواهیم
بگوییم موسیقی پاپ باید بی مخاطب و
بی مشتری باشد و مخاطب داشتن این
گونه موسیقایی اصال نقص نیست ولی ما
بر این باور هم هستیم که موسیقی سنتی
و کالسیک هم باید ارتقا مخاطب پیدا کند.
در این بخش هم مجموعه های مختلف و
آفرینندگان این گونه موسیقایی هرکدام
مسئولیت های خود را دارند تا بتوانند با
مخاطبان ارتباط بهتری پیدا کنند.
صالحی در بخش دیگری از صحبت
های خود درباره برخی اجراهایی تکراری
در جدول جشنواره موسیقی فجر و برنامه
های وزارت ارشاد برای جشنواره بعدی
گفت :اجازه بدهید ما جشنواره امسال را
تمام کنیم بعد درباره جشنواره بعد باهم
صحبت می کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی
بر انتقاد برخی از فعاالن حوزه موسیقی
درباره فقدان اساسنامه در جشنواره
موسیقی فجر اظهار کرد :من هم معتقدم
جشنواره ها باید شیوه نامه های روشنی

داشته باشد در این مورد هم شیوه نامه
ای تهیه شده اما ما باید به یک شیوه نامه
دائم مصوب شده برسیم که امیدواریم این
اتفاق در پایان جشنواره رخ بدهد .اما شما
بدانید در این دوره از جشنواره شیوه نامه
ای وجود داشته است که ما باید به سمت
دائمی شدن آن پیش برویم ولی رسیدن به
یک شیوه نامه دائمی نظر مراجع تصویب
کننده خود را الزم دارد تا بتواند به عنوان
یک شیوه نامه قابل اعتماد مورد توجه قرار
بگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از
پایان کنسرت پرویز شهید خان همراه با
سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری
وزیر ارشاد  ،فرزاد طالبی مدیر کل دفتر
موسیقی ،علی اکبر صفی پور مدیر عامل
بنیاد فرهنگی هنری رودکی ،بهرام جمالی
مدیر عامل انجمن موسیقی و حمیدرضا
نوربخش رییس سی و سومین جشنواره
موسیقی فجر با حضور در پشت صحنه با
عوامل اجرایی این کنسرت دیدار و گفتگو
کرد.

با هدف کيفيت بخشي دوره خدمت؛

برگزاري آزمون سراسري مهارت افزايي سربازان وظيفه

آزمون مهارت افزایی سربازان وظیفه
نیروهای مسلح امروز همزمان در ۲۸۰
مرکز آموزش فنی و حرفهای و یگانهای
خدمت سربازان برگزار شد.
فرمانده قرارگاه مرکزي کارکنان
وظيفه نيروهاي مسلح در دانشگاه عالي
دفاع ملي گفت :با توجه به تاکيد فرمانده
معظم کل قوا درباره ضرورت افزايش
کيفي و همچنين ايجاد و باال بردن مهارت
سربازان امروز اين آزمون را در تهران و
 280مرکز آموزش فني و حرفه اي و يگان
هاي خدمت سربازان برگزار کرديم.
سردار فرحي افزود :افزايش مهارت
سربازان هم در کيفيت بخشي دوره خدمت
و هم زمينه سازي براي اشتغال آنها پس از
پايان دوره خدمت مؤثر خواهد بود.
وي تصريح کرد :امسال  100هزار
سرباز آموزش مهارت افزايي خواهند ديد
که بخشي از اين سربازان امروز در آزمون
شرکت کردند و بخش ديگر هم در 13
بهمن و  7اسفند شرکت خواهند کرد.
معاون وزير تعاون و رئيس سازمان
آموزش فني و حرفه اي کشور نيز در محل
برگزاري اين آزمون در مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاري صدا و سيما گفت :اين آزمون ها
در  936حرفه برگزار مي شود و ابتدا سرباز
در آزمون کتبي که  25درصد از صد امتياز

است  ،شرکت مي کند و در صورت قبولي
بايد در آزمون عملي که  75درصد امتياز
کل را شامل مي شود شرکت کند.
پاک سرشت ادامه داد :در مرحله
عملي ،آزمون سربازان بر روي يک پروژه
انجام خواهد گرفت و سرباز وظيفه بر اساس
دوره هايي که پيش از اين در مراکز فني و
حرفه اي يا پادگان ها گذرانده است مهارت
خود را به صورت عملي نشان مي دهد و
در صورت قبولي يک مدرک و گواهي نامه
خواهد گرفت تا پس از پايان دوره خدمت
به عنوان فرد صاحب صالحيت حرفه
شناخته شود.
معاون تربيتي و آموزشي ارتش
جمهوري اسالمي ايران نيز در مصاحبه با
خبرنگار خبرگزاري صداوسيما گفت :فردي
که آزمون هاي عملي و کتبي را با موفقيت
پشت سر مي گذراند مي تواند با گرفتن
مدرک و همچنين تسهيالت وارد بازار کار
شود.
امير شيخ تاکيد کرد :مهارت آموزي و
مهارت افزايي در يگان هاي نيروهاي مسلح
به ويژه ارتش جمهوري اسالمي ايران در
دستور کار جدي قرار گرفته است و اين
مهم هم در کارداني سرباز وظيفه و هم
در ارتقاء کيفيت دوره خدمت و همچنين
مسئوليت پذيري نقش بسزايي خواهد

داشت.
ساالنه  500هزار نفر به سربازي
ميآيند
فرمانده قرارگاه مهارت افزايي کارکنان
وظيفه نيروهاي مسلح گفت :ساالنه حدود
 500هزار نفر به سربازي ميآيند و همين
ميزان هم ترخيص ميشوند بنابراين
سربازي داراي حجم ،گستردگي و
پيوستگي بااليي است.
سردار مهدي فرحي فرمانده قرارگاه
مهارت افزايي کارکنان وظيفه نيروهاي
مسلح در حاشيه برگزاري اولين آزمون فني
و حرفهاي سربازان نيروهاي مسلح و در
جمع خبرنگاران گفت :بحث مهارت آموزي
سربازان يکي از دستورات مقام معظم
رهبري در جهت غني سازي اوقات فراغت
سربازان براي افزايش بهره وري آنان بود.
وي افزود :در اين راستا گامهاي
موثري برداشته شد و قرارگاهي جهت اين
کار تشکيل شد تا با يک شيب ماليمي
تمام سربازان را به گونهاي مديريت کند
که گواهينامه مهارت آموزي داشته باشند.
سردار فرحي ادامه داد :با سازمان
فني و حرفهاي توافقات خوبي داشتيم و
سرلشکر باقري رئيس ستادکل نيروهاي
مسلح نيز تفاهمات خوبي را با آقاي ربيعي
وزير کار داشته است تا امسال حدود 100

هزار نفر سرباز گواهينامه مهارتي دريافت
کنند.
فرمانده قرارگاه مهارت افزايي کارکنان
وظيفه نيروهاي مسلح با بيان اينکه امروز
اولين مرحله آموزن مهارتي سربازان
برگزارشد  ،گفت :براي اولين مرتبه امروز
در  31استان و  280مرکز به صورت
همزمان و در سراسر کشور اين آزمون
برگزار شد.
وي تصريح کرد :در اولين مرحله اين
آزمون قرار بود  40هزار سرباز که بيش از
 6ماه در يک مهارت کسب تجربه کرده اند
آزمون عملي و نظري بدهند تا در صورت
موفقيت گواهينامه دريافت کنند.

سردار فرحي با بيان اينکه موضوع
سربازي بحث گستردهاي است و نيروهاي
مسلح به تنهايي از عهده حل مشکالت آن
بر نميآيند گفت :سربازي يک مديريت
جامع و کالن در سطح ملي ميخواهد که
همه مولفههاي موثر دولتي بايد در اين
زميه پاي کار بيايند.
سردار فرحي در پايان خاطر نشان
کرد :شايد اقداماتي که در گام اول انجام
داديم متناسب با عاليق سربازان نباشد ،اما
يک برنامه پيش از خدمت هم داريم تا قبل
از سربازي مهارتهايي را اعالم کنيم که
فرد با فراگرفتن آنها در جايگاه خدمتي
مناسب نقش آفريني کند.

سرمقاله
از ورزشگاه جدید چلسی تا
عالالدین خودمان!

هومن جعفری

در حالی که چلسی به دنبال ساخت
گرانقیمت ترین ورزشگاه اروپاست ،ساخت این
ورزشگاه با مشکل عجیبی روبرو است.
ساخت این استادیوم برای رومن
آبراموویچ ،حدود  1میلیارد پوند هزینه خواهد
داشت و به گرانقمیت ترین ورزشگاه اروپا تبدیل
میشود .با این حال ساخت این ورزشگاه با
مشکلی عجیب و نادر روبرو است.یکی از خانه
هایی که در نزدیکی این ورزشگاه قرار گرفته،
از سازنده ورزشگاه به شهرداری لندن شکایت
کرده که ساخت این ورزشگاه ،مانع تابش نور به
خانه او میشود .طبق ادعای بی بی سی ،در ماه
می سال گذشته میالدی ،این شکایت تحویل
شهرداری لندن شده و صادق خان ،شهردار
لندن ،بدون بررسی ،این موضوع را تایید کرده
است .در حقیقت این خانواده معتقد هستند که
ساخت ورزشگاه ،باعث ایجاد سایه روی خانه
آنها میشود.
حاال که این خبر شگفت انگیز را خواندید ،
یکبار دیگر اجزای آن را با هم مرور کنیم .مالک
باشگاه رومن آبرامووییچ است .یک میلیاردر
روسی که مطابق گفته های مخالفانش  ،پولشوی
اصلی و ویترین اقتصادی مافیای روسیه است.
مافیایی که در سال های اخیر در لندن به شدت
رشد کرده و رستوران ها و مغازه های زیادی را
خریداری کرده که بخش اعظم پولشویی فعالیت
های اقتصادی آنها در دخل های همین مغازه
ها صورت می گیرد .اگر« وعده های شرقی»
از «دیوید کراننبرگ» را ببینید یا حتی فیلم
«راکن روال» از «گای ریچی»  ،متوجه هجوم
و حضور سیاه این مافیای روس تبار در لندن
و وحشت شهروندان عادی از آنها خواهید شد.از
سوی دیگر وقتی با یک پروژه یک میلیارد
دالری یا یکی میلیارد یورویی طرفید یعنی
متغیرهای فراوانی در بازی هستند که شما آنها
را نمی شناسید .از بازیگران درجه یک کار که
بگذریم  ،اأمی که می خواهد فقط با به دست
گرفتن انحصار تهیه ماسه یا خاک یا اجر یا لوله
های فلزی این پروژه  ،بار خودش را برای تمام
عمر ببندد می تواند برای مانع چنین کاری یک
تهدید جدی باشد .از مافیای روس و پیمانکاران
محلی که بگذریم  ،خود شهرداری لندن هم
هست که طبیعتا با صدور چنین مجوزی پول
خبوی به جیب می زند .همه این عوامل را در
نظر بگیرید و بعد به این فکر کنید که مالک یک
خانه در غرب لندن چگونه این جرات را دارد تا
به راحتی با شکایت از چنین پروژه عظیمی  ،آن
را بخواباند! اینکه صادق خان  ،شهردار مسلمان
لندن هم به راحتی چنین پروژه ای را می بندد
و تعطیل می کند تا به شکایت یک شهروند
رسیدگی کند برای لحظه ای ما را یاد کشمکش
های شهردار قبلی با مالک ساختمان عالالدین
انداخت!از این خبر نتیجه ای نمی گیریم .فقط
تاسف می خوریم وقتی مناسبات اقتصادی
کشور خودمان را با این خبر قیاس می کنیم.

