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چرتکه

سهم ۹۵ درصدی از رتبه های برتر کنکور

کنکور همچنان عادالنه ترین 
بی عدالتی آموزشی است

عاطفه حسینی
بر اساس وضعیت تحصیلی ۴۰داوطلب برتر کنکور امسال، مدارس 
 ۳ پوشش  با  غیرانتفاعی  خاص  مدارس  و  درخشان  استعدادهای 
درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه های برتر 
کنکور امسال را از آن خود کرده اند. همچنین از مجموع ۴۰ داوطلبی 
معرفی شده اند،  برترین ها  به  عنوان  سنجش  سازمان  سوی  از  که 

۱۵داوطلب از شهر تهران بوده اند.
در نخستین کنکور قرن جدید که ماه گذشته برگزار شد، یک  میلیون 
و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر شرکت کردند که از این بین، یک  میلیون 
و ۱۵۷ نفر از آنها، معادل ۸۹ درصد کل شرکت کنندگان مجاز به 

انتخاب رشته شده اند.
بر اساس نتایج کنکور سال ۱۴۰۱ و با نگاهی به وضعیت تحصیلی 
سازمان  سوی  از  که  داوطلبی   ۴۰ مجموع  از  کنکور،  برتر  نفرات 
سنجش به  عنوان برترین ها معرفی  شده اند، ۲۹داوطلب )۷۲درصد( 
مدارس  در  )۲۳درصد(  ۹داوطلب  درخشان،  استعداد  مدارس  در 
در  دانش آموز  یک  و  دولتی  مدرسه  در  دانش آموز  یک  غیردولتی، 

دبیرستان نمونه دولتی تحصیل کرده اند.
نگاه آماری به ترکیب جغرافیایی داوطلبان امسال نشان می دهد که از 
مجموع ۴۰ داوطلبی که از سوی سازمان سنجش به  عنوان برترین ها 
معرفی شده اند، ۱۵داوطلب، معادل ۳۸درصد از نفرات برتر کنکور در 
۵گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فنی، زبان های 
آزمایشی  گروه  در  تهرانی ها  بوده اند.  تهران  شهر  از  هنر  و  خارجه 
خود  آن  از  را  نخست  رتبه های  درصد  انسانی ۴۰  علوم  و  ریاضی 
کرده اند و در گروه هنر هم از بین پنج نفر اول، چهار نفر از تهران 

بوده اند.
برترین های  آموزان، معادل ۱۳ درصد  دانش  از  نفر  پنج  همچنین 
کنکور از مشهد بوده اند که پس از تهران بزرگ ترین بلوک جغرافیایی 
قبولی ها را دارند. پس از آن اراکی ها و تبریزی ها مشترکا رتبه  بعدی 

را به  لحاظ جغرافیایی کسب کرده اند.
مدارس  درخشان  عملکرد  دهنده  نشان  آمار  این  اول  وهله  در 
و  تجربی  علوم  گروه  اول  نفر   ۱۰ که  طوری  به  است،  تیزهوشان 
همچنین ۵نفر اول گروه زبان، در این مدارس درس خوانده اند. اما 
نکته کلیدی تر در رابطه با این آمار، عملکرد خوب مدارس غیرانتفاعی 
است که در مقایسه با آنها، سهم مدارس عادی در کسب رتبه های 
برتر تقریباً هیچ است. مدارس غیرانتفاعی یا خصوصی که این روزها 
شرایط  با  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  آن ها  سرسام آور  هزینه های 
اقتصادی امروز، امکان تحصیل در آن ها برای بخش قابل توجهی از 
خانواده ها غیرممکن است، در سال های گذشته همواره جای پای 

خود را در نظام آموزشی کشور محکم تر کرده اند.
اما موضوع مهمی که همه ساله و پس از انتشار چنین آماری بسیار 
به آن پرداخته می شود این است که آیا مقایسه رتبه کل داوطلبان 
منتخب کنکور می تواند ما را به این نتیجه برساند که کنکور روشی 
که  افرادی  و  است  دانشگاه  به  داوطلبان  ورود  برای  غیرعادالنه 
دسترسی کمتری به امکانات آموزشی و یا مدارس غیرانتفاعی دارند 
برتر  به دانشگاه های  برای ورود  به سایرین، شانس کمتری  نسبت 

کشور دارند؟
کنکور بر سر راه ورود داوطلبان به دانشگاه ها مانند فیلتر عمل می کند 
و طبیعی است که هرجا فیلتری گذاشته شود، رقابت شکل می گیرد. 
باز هم طبیعی و اجتناب ناپذیر است که در هر رقابتی، افرادی که از 
پول و حمایت بیشتری برخورداند از شانس بیشتری نیز برای پیروزی 

در آن رقابت برخوردارند.
آزمون هماهنگ،  نادیده گرفت که کنکور یک  نباید  این وجود  با 
مشترک و استاندارد است که میان تمام داوطلبان در سراسر کشور 
برگزار می شود و به اعتقاد برخی ها در شرایط فعلی تنها راه برای 
دانش آموزانی از دهک های پایین و محروم جامعه است تا بتوانند 
رشته های پرمتقاضی را انتخاب کنند و به دانشگاه های برتر راه یابند.

همچنین رتبه های کنکور، عالوه بر رتبه کل به تفکیک مناطق ۱، 
۲ و ۳ نیز اعالم می شوند. منطقه ۱ به بخش هایی از کشور اطالق 
شده که برخوردارترند و امکانات آموزشی بیشتری دارند، منطقه ۳ به 
بخش هایی که کم برخوردارترند و امکانات آموزشی کمتری دارند و 
منطقه ۲ به وضعیتی بین این دو اطالق می شود. این تقسیم بندی، با 
عنوان سهمیه مناطق در ظرفیت هایی که در رشته ها و دانشگاه های 
مختلف وجود دارد لحاظ می شود و هدفش این است که از انحصار 
تشدید  و  برخوردارتر  مناطق  به  پرطرفدار  دانشگاه های  و  رشته ها 

نابرابری های آموزشی جلوگیری کند.
بنابراین قبولی در دانشگاه نه بر اساس رتبه کل، بلکه بر اساس رتبه 
یا سهمیه منطقه که بر طبق منطقه سه سال آخر تحصیل داوطلبان 
است، مشخص می شود. با این روش تالش شده است تا داوطلبان 
سهمیه هر منطقه صرفا با داوطلبان همان سهمیه در کنکور رقابت 
کنند. در بررسی آمار مربوط به منتخبان کنکور باید دقت داشت که 
این افراد بر اساس رتبه منطقه خود و نه رتبه کل، انتخاب رشته 
یا ساکن شهرهای  تهرانی   داوطلبان  اگرچه  بنابراین  کرد.  خواهند 
بزرگ عملکرد درخشان تری در کنکور دارند، اما این به معنی راه یابی 
کمتر دانش آموزان مناطق محروم به دانشگاه های کشور نیست. در 
واقع ظرفیت قبولی در رشته ها بین این مناطق تقسیم شده و هر 
منطقه سهمیه مشخصی دارد و قرار نیست آنطور که بعضا گفته 
می شود دانش آموز منطقه محروم با ساکنان شمال تهران رقابت کند.

نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آالت معدنی:

ثروت داریم ولی ابزار استفاده از آن را نه
بخش اقتصاد- نماینده لنگرود در مجلس درباره اهمیت به روز بودن ماشین 
آالت معدنی کشور گفت: امروزه یکی از الزامات کسب درآمد در حوزه معادن در 

دسترس بودن ماشین آالت است. اینکه ما محل کسب ثروت را داشته 
باشیم، اما ابزار الزم را برای دسترسی و استفاده از آن ثروت را نداشته 
باشیم، یکی از بدترین شیوه های مدیریت در دنیا است. به دلیل اهمیت 
این موضوع، مجلس به آن ورود کرد و مصوبه ای برای واردات ماشین 

آالت معدنی به کشور در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد.
  پرویز محمدنژاد قاضی محله، در گفت و گو با اقتصادآنالین خاطرنشان 
کرد: مسئله اساسی ما این است که آن چیزی که مجلس مدنظر دارد و 
برنامه بلند مدتی برای آن در نظر گرفته خیلی توسط مسئوالن اجرایی 
جدی گرفته نمی شود. بر اساس قانون مجموعه تجهیزات و لوازمی که 
مورد نیاز مردم و تولید کنندگان است اگر در داخل کشور وجود داشته 
باشد، یا قابلیت ساخت در داخل را داشته باشد، مشمول ممنوعیت 
واردات میشود، عالوه بر این در قانون قید شده که اگر ساخت آنها در 
داخل کشور وجود داشته باشد، اما این تولید کفاف نیازهای کشور را 
نکند باز هم باید واردات صورت بگیرد؛ اینکه فقط باید محصول ساخت 

داخل در کشور استفاده شود را در قانون نداریم.
به گفته این مقام مسئول بر اساس این قانون خیلی راحت می توان 
تصمیم گیری کرد؛ چون خیلی شفاف در قانون بیان شده که اگر تولید 

داخل کفاف نیاز داخل را نکند، امکان واردات وجود دارد. 
محمد نژاد با بیان اینکه لیست کاالهای تولید داخل نیز همگی موجود 

است، تاکید کرد: با توجه به این شرایط نباید مانع خاصی برای واردات محصوالت 
خارجی وجود داشته باشد. ما برای رفع این مشکالت از ظرفیت مناطق آزاد هم 
می توانیم، استفاده  کنیم. با این شیوه می توان این ماشین آالت را با نصف قیمت 
و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد کرد. این واردات می تواند آورده 
خوبی برای کشور داشته باشد. ما در گیالن در حال فراهم کردن زمینه الزم 
هستیم تا از منطقه آزاد بندر انزلی استفاده کرده و تجهیزات مورد نیاز راهسازی 

و معادن را به این صورت وارد کنیم.
وی ادامه داد: معنای سخنان رهبر معظم انقالب برای ممنوعیت واردات کاالی 
خارجی این نیست که جلوی واردات آن چیزی که نداریم و نمی توانیم داشته 

باشیم را بگیریم. ثروت زیادی در معادن سراسر کشور داریم ولی ابزار الزم برای 
رسیدن به این ثروت را در اختیار نداریم. نمی توان هدفی را تعیین کرد ولی از 

ابزار الزم برای رسیدن به آن هدف استفاده نکرد.
محمد نژاد افزود: متاسفانه به دلیل اینکه تولید داخلی ماشین آالت معدنی را 
نداشتیم، ممنوعیت واردات ماشین آالت منجر به بروز مشکل برای ما شده، باید 
این گره باز شود. امروز نیاز به ثروت، انباشت ثروت و درآمد کافی حداقل برای 

اعتبارات هزینه ای که در کشور بیداد می کند، داریم.
نماینده لنگرود در مجلس در ادامه گفت: این استدالل که واردات ماشین آالت 
معدنی ارز بری دارد اصال منطقی نیست. آیا نتایج استفاده از این ماشین آالت در 
کشور بررسی شده است؟ ماشین آالتی که قرار است وارد شود و معادن را فعال 
کند اشتغال به کار جوانان ما را به دنبال خواهد داشت، می  تواند در تولیدات 

داخلی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده کارخانجات و شرکتهای مختلف و 
متعدد مورد استفاده قرار بگیرد  و عالوه بر این تولیدات این معادن می تواند به 

صادرات منجر شود.
محمدنژاد با بیان اینکه الزمه راه اندازی معادن؛ واردات ماشین آالت 
معدنی است، افزود: راه اندازی معادن می تواند جلوی خام فروشی را 
بگیرد. هم اکنون نفت رو به صورت خام صادر می کنیم در حالی که 
تنها درآمد کشور ما از فروش نفت و میعانات گازی است و ما صادرات 
دیگری نداریم. این خام فروشی بد است، اینکه ما خودمان را در این 
موضوع قفل کنیم که واردات ماشین آالت معدنی ارز از کشور خارج 

می کند و نتیجه آن را بررسی نکنیم اشتباه بزرگی است.
نتایج  این نماینده مجلس یازدهم گفت: کشور های مختلف دنیا 
حاصل از استفاده از این ماشین آالت را بررسی می کنند، این ماشین 
آالت از الزامات تولید هستند  و قطعاً ارز آوری آنها بیشتر از هزینه ای 
است که برای خرید آنها صرف می شود. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد 
ماشین آالت حوزه معدن راهسازی ماشین آالت حوزه مصنوعات 
اصاًل  و  ندارند  استفاده  توان  دیگر  کشاورزی  حوزه  آالت  ماشین 
استاندارد نیستند. هزینه هایی که قرار است برای تعمیر آنها صرف 

شود اصاًل مقرون به صرفه نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: با توجه به این شرایط 
بهترین راهکار واردات ماشین آالتی است که در داخل کشور تولید 
نمی شود یا به اندازه کافی تولید نمی شود. دلیل این مشکل این است 
که تنگ نظری ها در حوزه واردات و صادرات وجود دارد و برخی اوقات عوامل آن 

ها آنقدر نفوذ دارند که می توانند جلوی واردات را به کشور بگیرند.
محمد نژاد خاطر نشان کرد: معدن از جمله بازوهای صنعتی است که یکی از 
نتایج رونق آن اشتغال به کار باالی جوانان ما است، با توجه به اینکه یکی از 
مهمترین معضالت اجتماعی امروز ما بیکاری جوانان تحصیل کرده است؛ معدن 
و مجموعه فعالیت های مرتبط با معدن بزرگترین منبع جذب جوانان برای کار 
محسوب می شوند. بسیاری از این جوانان ما تحصیالت باالیی دارند و می توانند 
در حوزه معدن مشغول به کار شوند اما اینکه اشتغال آنها لنگ ماشین آالت 

معدنی باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

جزئیات جدید از پایانه های فروشگاهی 

فاکتور الکترونیکی یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
که در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در آدرس گیالن رودبار جاده قدیم رستم آباد دفتر 

شرکت پارسا گستر رستم آباد کد پستی ۴۴6۷۱۳۸۵66 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

۱- انتخاب بازرسین
۲- انتخاب هیئت مدیره

۳- تصویب صورتهای مالی سال  ۱۴۰۰
۴- تصویب و تائید معامالت مدیران با شرکت

۵- استماع گزارش بازرسین شرکت
6 -  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

تاریخ انتشار: 1401/0۵/1۹

آگهی دعوت از سهامداران شرکت پارسا گستر رستم آباد )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 1725 و شناسه ملی 14003424430 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 بخش اقتصاد- رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن ویژگی ها و مشخصات 

پایانه های فروشگاهی و بارگذاری آن در وبسایت این سازمان خبر داد.
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و 
پیرو مصوبه  مالیاتی کشور خاطرنشان کرد:  امور  سامانه مؤدیان سازمان 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مؤدیان، 
برای  مالیاتی  از مؤدیان  به صورت مرحله ای  مالیاتی کشور  امور  سازمان 
ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد 

کرد.
وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت های فنی و بستر الزم برای اجرای 
نامه  آئین  داشت:  اظهار  مؤدیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه های  قانون 
الکترونیکی،  صورتحساب  صدور  دستورالعمل  قانون،   ۲6 ماده  موضوع 
دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی ها 
قالب  همراه  به  مالیاتی(  )حافظه  فروشگاهی  پایانه  فنی  مشخصات  و 
روی  بر  مالیاتی  فرد  به  منحصر  شماره  و  مالیاتی  حافظه  یکتای  شناسه 
 intamedia.ir پایگاه اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده 
برای عموم مؤدیان و شهروندان است.

شدن  فراهم  به  اشاره  با  برزگری  مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  براساس 
زیرساخت ها و سامانه های الزم برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان گفت: مشموالنی که برای عضویت در این سامانه فراخوان 
می شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به 
سامانه مؤدیان استفاده کنند و پس از آن در فروش کاالها و ارائه خدمات، 

صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

بیمه، جای پول پاشی در اقتصاد را می گیرد
سیل ویرانگر، پایه های صندوق بیمه خسارت های طبیعی را محکم می کند

بخش اقتصاد- حوادث طبیعی چند سالی است که به یکی از معضالت اصلی 
اقتصاد ایران تبدیل شده؛ هر چند آثار و تبعات اجتماعی آن نیز همچون گذشته 
برای بسیاری از بخش  های کشور، یکی از دل نگرانی های اصلی است؛ اما به هر 
حال وقوع گسترده حوادث طبیعی آن هم به فاصله کوتاه ظرف سنوات گذشته 

در کشور، بار مالی سنگینی را عموما به عهده دولت می گذارد.
البته سطح بندی هر یک از حواث طبیعی هم در جای خود حائز اهمیت است؛ 
چراکه عموما زلزله ممکن است بخش محدودی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد 
ولی وقوع حوادثی همچون سیل که طی سالهای گذشته بخش عمده ای از 
استان های کشور را در برگرفته و تخریب قابل توجهی را به وجود آورده است، 

آسیب و صدمات بسیار باالتری نسبت به سایر بالیای طبیعی دارد.
در این میان، وقوع سیل های اخیر در ایران که استان های بسیاری را تحت 
تاثیر خود قرار داده، اکنون به یکی از معضالت اقتصادی دولت هم تبدیل 
شده است؛ چراکه برای جبران خسارات ناشی از این حوادث وظیفه سنگین و 
بار مالی بسیار زیادی به دولت تحمیل می شود که این خود، شرایط را برای 
بانک مرکزی و  از  از استقراض های دولت  مدیریت بودجه ای و جلوگیری 

صندوق توسعه ملی سخت می کند.
به خصوص اینکه صندوق توسعه ملی هم به تازگی رویکرد دیگری را در پیش 
گرفته و به صراحت نسبت به پرداخت های این چنینی و برداشت دولت از یک 
صندوق بین نسلی بابت پرداخت خسارت موضع گرفته است. حاال اما رویکرد 
جدیدی در دولت در حال پیگیری است. رویکردی که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی آن را اعالم کرده و تلویحا به این پرداخته که از این پس، بیمه جای پول 

پاشی و استقراض از سایر منابع را خواهد گرفت.
البته مسبب این ورود دولت هم، سیل ویرانگری بود که ظرف هفته های گذشته 
بسیاری از مناطق کشور را متاثر کرده و در امامزاده داوود تهران هم اوج خود 
را به نمایش گذاشته است. گل و الیی که اگرچه از یک حادثه طبیعی به وجود 
آمد، اما بسیاری از مقامات مسئول را به دلیل بی تدبیری هایی که ظرف سنوات 
گذشته داشته اند، با مشکل مواجه کرد. حاال مدیریت بحران را به وضوح می 
توان دید که معنا و مفهومی در ایران ندارد و به خصوص به دلیل بی دقتی 
هایی که در سنوات اخیر و دولت های گذشته صورت گرفته، شرایط را برای 

بروز سختی های بیشتر، نامساعدتر از هر زمان دیگری کرده است.
در گام اول، احسان خاندوزی اعالم کرد که استفاده از ظرفیت بیمه به جای 
توزیع غیرهوشمندانه پول برای جبران خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی 
در بسیاری از کشورها تجربه شده است و آرامش خاطر مردم مصیبت زده را به 
همراه دارد، اما دولت به دنبال ریل گذاری جدیدی است. این اظهارات او البته 
در شرایطی صورت گرفت که یک روز قبل از آن، با حضور در امزاده داوود از 

نزدیک عمق بحران را با چشمان خود دید و درک کرد.
در جریان این بازدید بود که خاندوزی جرقه ابتدایی جایگزینی صندوق بیمه 
حوادث طبیعی ساختمان را با پول پاشی های معمول دولتها در اتفاقات گذشته 
زد و از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که بودجه این صندوق را که 

سالهای متمادی در محاق واقع شده بود، به سرعت تخصیص دهد.
صندوقی که اگرچه قرار بود تا از بدو تاسیس در چنین حوادثی نقش آفرینی 
کند؛ اما به دلیل اینکه بودجه آن به موقع تامین نشده است، نتوانسته در این 
بزنگاههای این چنینی هم نقش آفرینی کند. به همین دلیل است که وزیر 
اقتصاد تاکید دارد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه هر چه 

سریعتر اجام شود.
در این میان، معاون بیمه مرکزی هم البته به صراحت در مورد ضعف مالی این 
صندوق صحبت می کند و می گوید که بر اساس قانون مصوب مجلس، ده 
درصد از حق بیمه مربوط به صندوق حوادث طبیعی از محل قبوض پرداختی 
مردم تأمین می شود و نود درد باقیمانده از تکالیف سازمان برنامه و بودجه به 

شمار می رود که تا این لحظه تأمین نشده است.
آن گونه که پرویز خسروشاهی می گوید، باید برای این موضوع فکری کرد و 
شرایط را به سمت پرداخت هر چه سریعتر به این صندوق پیش برد، چراکه به 
گفته او، در این صورت می توان به هر خانواده ۳۰میلیون تومان پرداخت کرد.

اما این تمام اظهارنظرهای مرتبط با صندوق بیمه خسارت های طبیعی نیست، 

بلکه کار به معاون اول رییس جمهور هم کشیده شده است. او سال گذشته از 
اختصاص ۲۷۲۳میلیارد تومان بودجه از سهم ۹۰درصدی دولت برای صندوق 
بیمه خسارت های طبیعی خبر داده بود که اگر پرداخت شده بود، اکنون این 
معضل وجود نداشت و کار به درخواست وزیر اقتصاد از مسعود میرکاظمی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه نمی رسید. حال آنکه صندوق بیمه حوادث 
طبیعی از آبان ماه سال ۹۹ برای همین کار، مصوبه مجلس را گرفته بود تا 
بخشی از خسارت  های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله به 
تمامی ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق طبق ساز و کار بیمه 

 ای تشکیل شده را جبران کند.
در واقع، طبق قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بعد از 
دریافت حق بیمه یعنی همان سهم دولت و سهم مالک توسط وزارت نیرو و 
واریز آن به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهد شده 
قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به 

واحد های آسیب دیده است.
حاال ماجرا هر چه باشد، تا اینجای کار وزیر اقتصاد از اختصاص ۲۵۰۰میلیارد 
تومان منابع به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خبر داده و گفته که 
مذاکراتی درباره نحوه جبران خسارات میان مقامات دولت صورت گرفته که 
بر این اساس، یک برنامه کوتاه مدت دیده شده که وزارت کشور و سازمان 
مدیریت بحران در حال انجام آن هستند و برنامه دیگر برنامه های جبرانی 
برنامه های بلندمدت با محوریت صندوق بیمه حوادث ساختمان است و قرار 
است از ظرفیت این صندوق و سایر صندوق های بیمه ای مشابه استفاده شود 
که به این منظور، پس از تخصیص این اعتبار بالفاصله با شرکت  های بیمه  ای 
قرار داد امضا می شود و پول به حساب خانوارها پرداخت خواهد شد و بنابراین 

نیازی هم نیست که مردم به جایی مراجعه کنند.

خاندوزی البته این نکته را هم یادآور شده بود که پیش از این اعتبارات صندوق 
بیمه حوادث طبیعی ساختمان اندک بود و برای بازسازی ۲۰۰ واحد تخریب 
شده زلزله امسال هرمزگان اختصاص یافته بود، ولی با منابعی که به آن داده 
شد، برای بالیای طبیعی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ به نحوی که بر 
اساس قانون تخصیص منابع به این صندوق به جهت آنکه بیمه همگانی و فراگیر 
است، الزامی است. مانند بیمه شخص ثالث، اما در صندوق بیمه ساختمان، این 
منابع بین مردم و دولت تقسیم می شود که ۱۰ درصد آن از طرف مردم و در 

قبوض برق آن ها تأمین خواهد شد.
البته دولت یک گام رو به جلو هم برداشته و می گوید که این مبلغ که به 
صندوق تخصیص یافت برای جبران خسارات احتمالی در آینده در نظر گرفته 
شده است؛ چراکه طبق تکلیفی که مجلس شورای اسالمی بر عهده دولت قرار 
داده است این قرارداد به صورت الزامی برای همه مردم از طریق پرداخت قبض 
برق و با همکاری توانیر انجام شده و از مزایای آن بهره مند می شوند. بخش 
اعظم منابع این صندوق از طرف دولت و ۱۰ درصد هم از طرف مردم تامین 

می شود.
در واقع، دولت برنامه ریزی کرده تا به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی 
ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، 
رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه )سونامی(، کلیه ساختمان های مسکونی 
دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور 
در آن ها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت 
پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی 
ساختمان قرار گیرند. حاال باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چطور 
مانع از پول پاشی های مرسوم شده و بیمه را به صورت هوشمندانه جایگزین 

این قبیل پرداختها خواهد کرد.


