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صنعت بيمه کشور
بايد پوست اندازي
کند

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ساختار بيمه ها بايد پوست اندازي کند
گفت:برخي مديران بيمه ها با ويلچر سر کار مي آيند اما اجازه نمي دهند نيروهاي جديد به
کار گرفته شوند.به گزارش تسنيم،محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
در برنامه گفتوگوي ويژه خبري سيما گفت :حرکت صنعت بيمه از ساختار دولتي به سمت
رويکرد خصوصي و رقابتي يک باره و يک مرتبه بود.وي افزود :حرکت يک مرتبه از فضاي
دولتي به فضاي رقابتي موجب ايجاد رقابت ناسالم ميان شرکت هاي بيمه در حوزه خدمات
و ارائه خدمت شده است.پورابراهيمي گفت :انتظارات از نظارت جامع بر شرکت هاي بيمه،
عملي نشده است.وي افزود :بخش هايي از صنعت بيمه دچار اشکاالت اساسي هستند و در
حوزه نظارتي تصميمات ،زمين مانده است.پورابراهيمي گفت :از  30شرکت صنعت بيمه
 15شرکت ،توانگري قابل قبولي ندارند.وي افزود :برخي شرکت هاي بيمه عدد توانگري  3و 4

اقتصادي
خبر
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار:

پشت پرد ه توقف عرضه نفت در بورس
در حالي وزارت نفت به بهانه اخذ مجوز از شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي فرآيند عرضه نفت در بورس را متوقف کرده است که شواهد
نشان ميدهد الزامات قانوني کافي در اين راستا وجود دارد و مانع اصلي
اجراي اين راهکار انحصارطلبي وزارت نفت در صادرات نفت کشور است.به
گزارش تسنيم ،مدل سنتي فروش نفت ايران توسط شرکت ملي نفت به
تعداد محدودي از پااليشگاهها و تجار سرشناس ،همواره زمين ه اثرگذاري
تحريمهاي نفتي بر ميزان صادرات نفت ايران را فراهم کرده است .پس
از خروج آمريکا از برجام و بازگشت مجدد تحريمهاي نفتي ،يکي از
جديترين گزينههاي مطرح شده توسط کارشناسان براي خنثيسازي
تحريمها ،عبور از مدل سنتي و متنوع سازي روشهاي صادرات نفت با
عرضه نفت در بورس و استفاده از ظرفيت و توانمندي بخش خصوصي
داخلي بود .عليرغم مخالفت جدي بخشي از بدنه وزارت نفت ،اين راهکار
پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و الزام وزارت نفت به
عرضه نفت در بورس وارد فاز اجرايي شد .به نظر ميرسد اين وزارتخانه
به جاي حمايت از سازوکار شفاف و مطمئن بورس در راستاي دور زدن
تحريمهاي نفتي و چرخيدن چرخ اقتصاد کشور سعي ميکند در جهت
حفظ انحصار خود مانع ورود بخش خصوصي و به تبع آن افزايش ميزان
صادرات نفت کشور در شرايط تحريمي شود.

معاون وزير جهاد کشاورزي:

مرکبات براي شب عيد بيش از نياز
بازار است
معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه ميوههاي مرکبات
براي شب عيد بيش از نياز بازار است،گفت :ميوههاي ذخيرهسازي شده هم
از  20اسفند وارد بازار خواهد شد.به گزارش فارس ،محمدعلي طهماسبي
در حاشيه همايش روز جهاني خاک در جمع خبرنگاران ،درباره آخرين
وضعيت ذخيرهسازي بازار ميوه شب عيد گفت :امسال توليد ميوه به
ويژه مرکبات و کيوي به حدي زياد است که قيمت آن براي خريد از
باغداران کاهش يافته است و هم اکنون سازمان تعاون روستايي براي
جلوگيري از کاهش قيمت بيشتر وارد شده و تا زماني که بازار به تعادل
برسد خريدها را ادامه ميدهد .معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي
با انتقاد از اختالف قيمت ميوه از سر باغ تا خردهفروشيها گفت :متأسفانه
به خاطر تفاوت چند برابري قيمتها توليدکننده و مصرفکننده هر دو
متضرر هستند که بايد راهکاري در نظر گرفته شود.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران مطرح کرد؛

لزوم حضور همزمان صنايع باالدست
و پايين دست در بورس کاال
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقد است که در جريان معامالت
کاالها ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان ،بايد اصول منطق بازار برقرار
باشد به اين معنا که فعاليت براي همه زنجيره توليد به صرفه باشد و در حق
هيچ يک از اعضاي زنجيره ،اجحاف نشود؛ در اين رابطه تمرکز معامالت کاالها
در حوزه هاي مختلف به خصوص فلزات و پتروشيمي در بورس کاالي ايران
بهترين اتفاق است .جعفر ذره بيني در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان
کرد :نخستين حسن بورس کاال براي اقتصاد کشور ،شفاف سازي روند معامالت
کاالها بوده است به طوريکه امروز همه فعاالن بازارهاي کااليي که به دنبال
رشد اقتصاد هستند در بورس کاال حضور دارند و از اين بستر معامالت حمايت
مي کنند.وي افزود :بايد توجه کنيم که بورس کاال محلي براي حضور توامان
صنايع باالدستي و پايين دستي با خواسته ها و شرايط متفاوت است ،از اين رو
به طور طبيعي و به خصوص به دليل نوسانات اخيري که در بازارها مشاهده
کرديم ،شايد نقد هايي به روند معامالت چند محصول وجود داشته باشد که
اين موضوع نيز با تعامل ميان فعاالن صنعت قابل رفع است.

عبداللهي در جلسه علني مجلس:

کاهش نرخ ارز نتوانست قيمت کاالها را
ارزان کند
نماينده مردم اهر و هريس در مجلس گفت:با وجود کاهش نسبي قيمت ارز
در روزهاي اخير اما قيمت کاالها همچنان گران است.به گزارش فارس،بيت
اهلل عبداللهي در نشست علني پارلمان در تذکر شفاهي خود گفت:به رئيس
جمهور تذکر ميدهم که با وجود کاهش نسبي قيمت ارز در روزهاي اخير
قيمت کاالها همچنان گران است بنابراين تدبيري براي کاهش قيمت
کاالها اتخاذ شود.نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسالمي
ادامه داد :به وزير کشور تذکر ميدهم که موضوع فرمانداري ويژه شهرستان
اهر حل شود چرا که شهرهاي مشابه اهر فرمانداري ويژه دارد بنابراين
بايد به اين خواسته مردم توجه شود.وي در تذکري به وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي يادآور شد :حدود  80هزار نفر در اهر جزء بيمه شدگان
تأمين اجتماعي هستند بنابراين بايد بيمارستان تأمين اجتماعي در اين
شهرستان از سالها قبل احداث ميشد و بايد به اين بحث رسيدگي شود.
عبداللهي همچنين در تذکر به وزير جهاد کشاورزي افزود :بايد به بحث
تعيين تکليف سد شهرستان هريس توجه شود.

نماينده مجلس:

به جاي انتقال آب خزر  ۹۱درصد آبي را
که به دريا ميريزد ،مديريت کنيد
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نوبخت خبر داد؛

وزير راه و شهرسازي:

قيمت  ۱۰۰۰توماني بنزين در بودجه ۹۸

افزايش نقدي حقوق کارگران منتفي است
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار گفت :مباحثي مانند پايداري بنگاههاي
اقتصادي ،حفظ اشتغال موجود،خلق فرصتهاي شغلي جديد ،راهکارهاي خروج
و برونرفت واحدهاي توليدي از رکود و تعطيلي از مباحث مطرح در جلسه
روز گذشته مزدي بود.اصغرآهني ها ،نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار
در گفتوگو با تسنيم ،درباره جلسه روز سه شنبه مزدي گفت :روز گذشته اين
جلسه با حضور نمايندگان دولت و کارفرمايان برگزار شد اما مباحثي پيرامون
پايداري بنگاههاي اقتصادي ،حفظ اشتغال موجود و در ادامه خلق فرصتهاي
شغلي جديد و در حرکتي سهجانبه و با مشارکت حداکثري شرکاي اجتماعي،
راهکارهاي خروج و برونرفت واحدهاي توليدي از رکود و تعطيلي ،بررسي
و مختصات حمايت از اينگونه واحدها و بهتبع آن صيانت از نيروي کار و
حفظ اشتغال موجود بهطور دقيق و موشکافانه تعيين شد .وي اظهار داشت:
کارفرماها هيچ دخالتي در اين موضوع نداشتهاند و با راهکارهايي که قرار شده
ارائه دهند و همچنين جلسهاي که با مسئوالن وزارت کار داشتيم؛ تقويت قدرت
خريد کارگران را مطرح کرديم که اميدواريم به زودي کاالهاي اساسي را به
کارگران بدهند و بخشي از مشکالت اين عزيزان را حل کنند .امکان افزايش
نقدي حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد .وي افزود :تالش مي کنيم قدرت
خريد اين قشر در قالب حمايت هاي غيرنقدي دولت تقويت شود ،اما نماينده
کارگري در شوراي عالي کار بر اين باور است که کارگران به حمايت نقدي و
آبرومندانه بيشتري نياز دارند.

دارند و زيان ده هستند.پورابراهيمي گفت :صنعت بيمه براي آزمون و خطاي ديگران پوشش قرار
مي دهد اما اکنون بايد چاره اي براي قدرت ريسک شرکت هاي بيمه انديشيد.وي افزود:بيمه
مرکزي بايد سرمايه شرکت هاي بيمه را افزايش دهد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت:
ميانگين سني مديران صنعت بيمه  55سال به باالست که اثر منفي بر صنعت بيمه گذاشته
است.پورابراهيمي افزود:برخي شرکت هاي بيمه به جاي رقابتي کردن فعاليت ها حوزه ها را
انحصاري کرده اما در عين حال دچار مشکل شده اند.وي با بيان اينکه ساختار بيمه ها بايد
پوست اندازي کند گفت:برخي مديران بيمه ها با ويلچر سر کار مي آيند اما اجازه نمي دهند
نيروهاي جديد به کار گرفته شوند.پورابراهيمي افزود:معافيت ماليات بر ارزش افزوده را در
صنعت بيمه پيگيري مي کنيم و درهفته آينده گزارش نهايي کميسيون اقتصادي درباره اين
موضوع به صحن علني مجلس مي آيد.

خبر

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت :قيمت هربشکه
نفت در اليحه بودجه را به طور متوسط  ۵۴دالر
لحاظ کرديم و اين رقم مبناي محاسبات است ،
نرخ هر ليتر بنزين هم  ۱۰۰۰تومان پيشبيني
شده است.به گزارش خبرگزاري صداو سيما؛ محمد
باقر نوبخت در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره
قيمت ارز در بودجه  98گفت :آنچه که براي نرخ
تسعير ارز پيش بيني شده  14ميليارد دالر با ارز
 4200توماني است که براي کاالهاي اساسي ،دارو و

 ۶۰هزار واحد مسکن مهر در اختيار کميته امداد قرار گرفت

نهادههاي کشاورزي است .وي ادامه داد :با تالش هاي
که در جلسات هيئت دولت و سازمان برنامه و بودجه
داشتيم،از  15اذر براساس قانون ،اليحه بودجه در
 14جلد به مجلس ارسال مي شود و همچنين فردا
در سازمان برنامه و بودجه رونمايي مي شود.وي
بيان کرد :رشد ريالي بودجه نسبت به سال گذشته
 12درصد است.وي درباره حذف يارانه ثروتمندان
گفت :امسال هم اين موضوع در دستور کار است اما
از انجايي که اين موضوع نياز به اطالعات بيشتري
دارد در جهت اجرايي کردن اين امر ،توزيع يارانه ها
را استاني کرديم و به هر استان به تعداد يارانه بگيرها
پرداخت مي کنيم و باقي هم صرف طرح هاي عمراني
انها مي شود.رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:
در همه بخش ها تالش کرديم واقع بينانه ببينيم و
در هزينه ها تعدادي از رديف ها را حذف کرديم تا
براساس واقعيت ها بودجه را تنظيم كنيم تا از اين
سال سخت،به آساني عبور کنيم.

وزير راه و شهرسازي گفت 60:هزار واحد مسکوني
از مسکن مهر را که بدون متقاضي است در اختيار
کميته امداد امام خميني قرارداديم تا در اختيار
قشر اسيب پذير قرار گيرد.به گزارش صداو سيما،
محمد اسالمي درحاشيه جلسه هيئت دولت گفت:
بازار مسکن متاثر از شرايط اقتصادي و تحوالت
ارزي است و افزايش قيمت مسکن مربوط به خود
مسکن نيست.وزير راه و شهرسازي گفت :احداث
 ۱۰۰هزار واحد مسکوني در  ۲۷۰محله در شهرهاي
گوناگون با مديريت استانداران در ستاد باز آفريني
استاني ابالغ شد.وي با اشاره به اينکه با هدف
قرار دادن نياز جامعه برنامه هاي متنوعي براي
توليد مسکن پيش بيني شده است افزود :احداث
 100هزار واحد مسکوني در شهرهاي کوچک در
دستور کار بنياد مسکن است که بزودي ابالغ مي
شود و همچنين قرار است ساليانه  50هزار واحد
در شهرهاي جديد ساخته شود.وي درباره تکميل

معاون وزير راه و شهرسازي:

واحدهاي مسکن مهر تصريح کرد 500 :هزار واحد از
مسکن مهر باقي مانده که با مدلهايي که براي هر
پروژه در نظر گرفته شده است تکميل اين واحدها
شتاب بيشتري مي گيرد .اسالمي بيان کرد :در هر
پروژه مسکن مهر فراخواني به دستگاههاي مربوطه
ازجمله سازمان ملي زمين و مسکن،بنياد مسکن
و شهرهاي جديد ابالغ شد تا تصميم گيري در
فرآيند اجراي سريعتر صورت گيرد و پروژه هاي
مسکن مهر سريعتر تکميل شود.

رئيس سازمان مالياتي کشور:

سازمان امور مالياتي ،بزرگترين پايگاه اطالعات اقتصادي را دارد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت :اين سازمان
هم اکنون بزرگترين پايگاه اطالعات اقتصادي کشور
را در اختيار دارد که اين امر ،زمينه مبارزه با فرار
مالياتي در کشور را تسهيل کرده است.به گزارش
ايسنا ،سيدکامل تقوي نژاد در نشست رؤساي ادارات
و واحدهاي حقوقي سازمان امور مالياتي کشور با
تاکيد بر اهميت توجه به موضوعات اجتماعي در
کنار موضوعات اقتصادي اظهار کرد :سازمان امور
مالياتي کشور طي سالهاي اخير رويکرد تعامل با
مؤديان و مردم مداري را سرلوحه کار خود قرار داده
و ضمن توسعه دانش فني و تجهيز نظام مالياتي به
فناوري هاي اطالعاتي ،زمينه برخورداري مؤديان
از تسهيالت و تمهيدات جديد نظام مالياتي به ويژه
خدمات الکترونيکي را فراهم ساخته است.طبق اعالم
سازمان امور مالياتي ،تقوينژاد بزرگترين سرمايه نظام
مالياتي را اعتماد مردم و مشارکت ايشان در تامين
هزينه هاي کشور دانست و گفت :اعتمادآفريني و
تعامل حداکثري با مؤديان جزء اولويتهاي اساسي
سازمان به شمار ميرود.معاون وزير امور اقتصادي و

دارايي افزود :مردم همواره در خصوص مسائل مالي
و اقتصادي خود حساسيت بيشتري دارند و با توجه
به اينکه ماليات با معيشت و زندگي مردم ارتباط
تنگاتنگي دارد ،طبيعتا از اهميت بااليي برخوردار
است؛ بنابراين مردم بايد نسبت به موضوع ماليات

و اهميت آن در تامين هزينههاي کشور و توزيع
درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور را در مسير
توسعه و پيشرفت همراهي کنند.وي با اشاره به
تاکيدات مقام معظم رهبري و سياستهاي نظام
در خصوص عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و

اتکا به درآمدهاي مالياتي ،عنوان کرد :در سالهاي
اخير نظام مالياتي شاهد تحوالت بسياري در حوزه
فناوري اطالعات بوده که اين تحوالت ،منشأ اساسي
افزايش درآمدهاي مالياتي بوده است.تقوينژاد تاکيد
کرد :امروز بزرگترين پايگاه اطالعات اقتصادي کشور
را در اختيار داريم که داراي بيش از يک ميليارد و
 ۳۰۰ميليون رکورد اطالعاتي است که هر لحظه به
آن افزوده ميشود .اين اطالعات ابزار سازمان براي
جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق عدالت مالياتي
است.وي درباره ساير ابزارهاي قانوني که با اصالح
قانون ماليات هاي مستقيم در اختيار نظام مالياتي
قرار گرفته است ،گفت :با مادههاي  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر
قانون مالياتهاي مستقيم وظيفهاي براي سازمان
امور مالياتي ايجاد شده است ،از اين بابت که بايد
کليه اطالعات هويتي ،مکاني ،مالي ،معامالتي و
بانکي افراد را در اختيار بگيريم که در اين رابطه
 ۴۰سازمان و وزارتخانه شناسايي شدهاند ،فهرست
آنها تهيه شده و اقالم اطالعاتي مورد نياز ما را در
اختيار قرار مي دهند.

وزير اقتصاد:

يارانهها در سال  ۹۸به سمت توليد مي رود

وزيراقتصاد با بيان اينکه در سال  ۹۸يارانه ها به سمت توليد هدايت
مي شوند ،گفت :اميدواريم در هفته دولت سال آينده بيش از
 ۹۵درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونيکي قرار گيرد.به
گزارش مهر به نقل از صدا و سيما ،فرهاد دژپسند با اشاره به همکاري
دولت و کمک مجلس در برداشتن گام هاي طاليي در تجهيز گمرکات
کشور به عنوان دروازه سهل و سريعي در مسير واردات و صادرات
کشور ابراز اميدواري کرد که در هفته دولت سال آينده بيش از
 ۹۵درصد واردات کشور تحت پوشش تجارت الکترونيکي قرار گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :اگر بخواهيم در مقابل تهديدها
مقاومت کنيم و اقتصاد ايران مستقل به ترقي و رشد خود ادامه دهد،
بايد سرمايهگذاري و توليد داخلي تقويت شود که در اين مسير توليد

داخلي ما بايد در استفاده از واردات  ۸۵درصدي کاالهاي سرمايه اي،
مواد اوليه و واسطه اي و قطعات يدکي ياري شود.وي شعار گمرکات
کشور را سرعت ،دقت و سالمت اعالم کرد و گفت :در عين حال
که تعلل در ترخيص کاالهاي سرمايه اي ،مواد اوليه و ماشين آالت
پذيرفتني نيست اما نبايد سرعت موجب شود تا کاالي قاچاق از منافذ
وارد کشور شود.اين عضو کابينه دوازدهم با تاکيد بر ضرورت جلوگيري
از ورود کاالي قاچاق از مبدا گمرکات کشور گفت :در اين مسير بايد
ضمن استفاده از تجهيزات روز ،فرايند کاري گمرکات نيز الکترونيکي
شود و تا حد امکان از فرايندهاي انساني در مسير کار جلوگيري به
عمل آيد.وي گفت :البته در هر جامعه ممکن است عده معدودي
هم تخلفاتي کنند اما اين به منزله آن نيست که چنين مسائلي را

به عموم تعميم دهيم ولي بايد آن مسائل محدود هم زدوده شود تا
همه بتوانيم بگوييم مجموع فرايند کاري گمرکات کشور کامال شفاف
و سالم است.دژپسند همچنين در پاسخ به اين سوال که براي حذف
يارانه دهکهاي پردرآمد در اليحه بودجه سال آينده چه تدابيري
اتخاذ شده است گفت :در سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي سوق
داده شدن يارانه ها به سمت توليد تاکيد شده است که اين موضوع در
اليحه بودجه سال  ۹۸هم پيش بيني شده اما من قبل از ارائه آن به
مجلس شوراي اسالمي رسانه اي نمي کنم چون معتقدم نوآوريهاي
بودجه سال آينده از جمله درباره يارانه بايد توسط رئيس جمهور
بيان شود ولي مطمئن باشيد اقدام خيلي خوبي پيش بيني شده که
براي تحقق سياستهاي کلي کمک مي کند.

محمدي:

انتشار اوراق مبتني بر کاال ،اتکا به نظام پولي کشور را کاهش مي دهد
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بورس کاال در
تامين مالي گفت :بورس کاال از طريق فروش کاال و پيش فروش
اوراق کااليي مي تواند در تامين مالي نقشي اساسي داشته باشد.
اوراق کوتاه مدت مبتني بر کاال نياز به ضمانت و اتکا به نظام پولي
کشور را کاهش مي دهد و اميدواريم که شرکت هاي توليدي بتوانند
از اين امکان براي تامين مالي خود استفاده کنند.به گزارش کاالخبر
به نقل از سنا ،شاپور محمدي ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار
در حاشيه همايش بانکداري شرکتي ،گفت :بازار سرمايه براي تامين
مالي شرکت ها آمادگي کامل دارد .در نيمه نخست سال جاري،
 ۴۵۰۰ميليارد تومان در بازار سرمايه تامين مالي شده است .در سال
گذشته هم بيش از  ۱۰هزار ميليارد تومان از طريق بازار سرمايه
تامين مالي صورت گرفته است.سخنگوي سازمان بورس با اشاره به
اينکه ميزان تامين مالي ذکر شده تنها از طريق انتشار اوراق است
و اگر افزايش سرمايه ها محاسبه شود به بيش از  ۴۰هزار ميليارد
تومان مي رسد ،افزود :عالوه بر تامين مالي شرکت هاي خصوصي
طبق قانون بودجه ۵۰ ،هزار ميليارد تومان تامين مالي براي دولت
از طريق بازار سرمايه پيش بيني شده و سازمان بورس همواره تالش
مي کند تا ابزارهاي متنوعي را در اين زمينه به کار گيرد و روند
تامين مالي را تسهيل کند.محمدي با اشاره به نقش بورس کاال در
تامين مالي گفت :بورس کاال از طريق فروش کاال و پيش فروش

اوراق کااليي مي تواند در تامين مالي نقشي اساسي داشته باشد.
اوراق کوتاه مدت مبتني بر کاال نياز به ضمانت و اتکا به نظام پولي
کشور را کاهش مي دهد و اميدواريم که شرکت هاي توليدي بتوانند
از اين امکان براي تامين مالي خود استفاده کنند.سخنگوي سازمان
بورس به راه اندازي ابزارهاي جديد مالي اشاره کرد و افزود :اختيار
خريد و فروش مهمترين ابزاري بود که سال گذتشه عملياتي شد.
قرارداد آتي سبد سهام تا يک ماه آينده عملياتي مي شود .فروش
استقراضي نيز تا پايان سال عملياتي خواهد شد .در عين حال ،ابزارهاي
مالي اسالمي جديد مانند اوراق وکالت ،اوراق جعاله ،اوراق مرابحه و
اوراق اجاره سهام وارد بازار شده اند .تنوع اين ابزارها نسبت به ساير
کشورهاي اسالمي بسيار باال و کامال شرعي است.
محمدي از آمادگي بازار سرمايه براي راه اندازي بورس ارز خبر داد
و گفت :زمان بندي و جزئيات راه اندازي اين بازار وابسته به تصميم
بانک مرکزي است ،اما در ارکان بازار سرمايه آمادگي راه اندازي اين
بازار از مدت ها قبل وجود داشته و بازار سرمايه آماده راه اندازي
قراردادهاي آتي ارز است ،اما بانک مرکزي تصميم نهايي درباره
عملياتي شدن اين بازار را خواهد گرفت.دبير شورايعالي بورس به
تالش هاي بين المللي اين سازمان اشاره کرد و گفت :طي دوسال
اخير تالش شد تا عضويت پيوسته ما در آيسکو به عضويت عادي
تبديل شود و اکنون با اين ارتقاء ايران داراي حق راي شد .از اين

پس بورس هاي ايران مي توانند عضو نهادها و فدراسيون جهاني
بورس ها باشند .همچنين مسير جذب سرمايه گذاران خارجي
در بازار سرمايه هموار شد.محمدي ادامه داد :امروز استانداردهاي
بازار سرمايه ايران با استانداردهاي بين المللي مطابقت دارد و اين
موضوع توسط آيسکو تاييد شده است .اين تاييد پيامي براي سرمايه
گذاران خارجي دارد که بازار سرمايه ايران از سرمايه گذاران حمايت
مي کند .ارتقاي عضويت ما اين پيام را به دنيا مي دهد که استانداردها
از لحاظ سيستم معامالت ،حمايت از حقوق سهامداران در هيئت
داوري ،قوانين و مقررات مترقي و تخصصي و تنوع ابزارها در سطح
پيشرفته اي قرار دارد .البته بايد تالش کنيم در عرصه هاي بين المللي
نقش پررنگ تري داشته باشيم.دبير شورايعالي بورس ادامه داد:
شرکت سپرده گذاري مرکزي نيز در کانون شرکت هاي سپرده گذاري
مرکزي جايگاه بهتري پيدا کرده است و اين دو رويداد مهم بازار
سرمايه در عرصه بين المللي است.رئيس سازمان بورس با بيان اينکه
اکنون حدود  ۱۰ميليون و  ۵۰۰هزار کد سهامداري در کشور ثبت
شده ،گفت :ما از نظر تعداد سهامداران در رده مناسبي هستيم.
همه ارکان بازار سرمايه نيز تالش مي کنند تا سرمايه گذاري در
صندوق هاي سرمايه گذاري رواج داشته باشد تا ريسک هاي بازار
سرمايه کنترل شود .افرادي که به مديريت ريسک توجه بيشتري
دارند ،مي توانند در اين صندوق ها سرمايه گذاري کنند.

سليماني :همه کشتيها ،هواپيماها و تانکرها زير پوشش بيم ه داخلي قرار گرفتند
رئيس کل بيمه مرکزي از سود حدود هزار و  ۲۰۰ميليارد توماني صنعت
بيمه در سال  ۹۶خبر داد و گفت :همه نفتکش ها و کشتي ها و حمل و نقل
هوايي کشور زير پوشش بيمه هاي داخلي هستند.به گزارش تسنيم ،غالمرضا
سليماني در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه
بيمه در سال هاي اخير رشد مناسبي داشته است افزود :در سال گذشته
 34هزار ميليارد تومان حق بيمه صادر شد که  21درصد در مقايسه با
سال  95افزايش دارد.رئيس کل بيمه مرکزي از سود حدود هزار و 200
ميليارد توماني صنعت بيمه در سال  96خبر داد و گفت :از  32شرکت
بيمه  4شرکت زيان ده هستند.سليماني افزود :برخي شرکت هاي بيمه
براي رقابت نرخ شکني مي کنند که موجب رقابت ناسالم مي شود ،حق
بيمه کاهش مي يابد و شرکت هاي بيمه در پرداخت هزينه ها دچار مشکل
مي شوند.وي گفت :بر اين اساس بيمه مرکزي محدوديت هايي را براي
تخفيف نرخ بيمه براي شرکت ها در نظر گرفته است از جمله شرکت هاي
بيمه در بيمه شخص ثالث فقط مي توانند دو و نيم درصد تخفيف دهند.
سليماني افزود :در بيمه مرکزي بر شرکت هاي بيمه نظارت جامع وجود
دارد و کميته هاي صيانت براي شرکت هايي که زيان ده هستند يا ممکن
است در آينده زيان ده شوند رتبه تعيين مي کنند.وي گفت :بيمه مرکزي

حتي يک شرکت را که توان حل مشکالتش را نداشت با تشکيل شوراي
عالي بيمه از فعاليت معلق کرد تا مشکالتش را حل کند.
سليماني افزود :شرکت هاي بيمه اي که آيين نامه هاي بيمه مرکزي را
رعايت نمي کنند نمره منفي مي گيرند و به شرکت هايي که اين آيين نامه ها
را رعايت مي کنند نمره مثبت داده مي شود.وي با بيان اينکه توانگري شرکت
هاي بيمه به وسيله عدد اعالم مي شود و هر چه اين عدد بزرگتر باشد
نشان دهنده ضعف توان شرکت بيمه است گفت :اکنون از کل شرکت هاي
بيمه 8 ،شرکت توانگري  ،2يک شرکت توانگري  4و بقيه شرکت ها توانگري
يك دارند.سليماني با بيان اينکه سهامداران سرمايه شرکت هاي بيمه را
تأمين مي کنند افزود :تقريباً بيشتر شرکت هاي بيمه توانسته اند سرمايه
خود را افزايش دهند اما  2شرکت مشکل دارند و اين مسئله به سهامداران
آنها اعالم شده است.وي گفت :وضعيت اين  2شرکت در شوراي عالي
بيمه بررسي مي شود و اگر نتوانند مشکالتشان را حل کنند احتمال دارد
فعاليت آنها تعليق شود.رئيس کل بيمه مرکزي افزود :از کل شرکت هاي
بيمه فقط بيمه مرکزي و شرکت بيمه ايران دولتي هستند.وي با بيان
اينکه بيمه مرکزي در شرکت بيمه ايران با قانون خدمات کشوري اداره
مي شود گفت :روابط در انتخاب مسئوالن شرکت هاي بيمه خصوصي به

نماينده مردم قائم شهردر مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از موضوع انتقال
آب درياي خزر خطاب به رئيس جمهور گفت :به جاي اينکه در خصوص
ساخت سد در شمال کشور اقدام کنيد و  ۹۱درصد آبي را که به دريا خزر
ميريزد مديريت کنيد به دنبال انتقال اب شور خزر به مناطق کويري هستيد.
به گزارش ايسنا ،عبداهلل رضيان نماينده مردم قائم شهردر مجلس شوراي
اسالمي در تذکر شفاهي جلسه علني ديروز مجلس در تذکري به رئيس جمهور
گفت :آقاي رئيس جمهور با بيان عوامگرايانه مجددا به موضوع انتقال آب
درياي خزر اصرار ورزيدند ،به جاي اينکه در خصوص ساخت سد در شمال
کشور اقدام کنيد و  ۹۱درصد آبي را که به دريا خزرمي ريزد مديريت کنيد
به دنبال انتقال آب شور خزر به مناطق کويري هستيد ،اينکار کارشناسي
نيست ،رفتار شما موجب ناراحتي مردم کشور است؛ چرا که اين مردم طبيعت
سرسبز شمال را دوست دارند .وي در تذکري به وزير ورزش و جوانان گفت:
وزير ورزش سه سال پيش به استان مازندران سفر کردند ،قول سالن ورزش
را به مردم جويبار دادند ،اما در اين سه سال هيچ اقدامي صورت نگرفته و
فقط فوندانسيون آن طراحي و اجرايي شده است.

بيمه مرکزي ارتباطي ندارد و ما در آن دخالت نمي کنيم.سليماني افزود:
در حالي که حق بيمه شخص ثالث به طور ميانگين  560هزار تومان است
اما ضريب خسارت در اين بخش باالست.وي گفت :پرداخت هزينه هاي
درماني در  7ماه نخست امسال  60درصد در مقايسه با سال قبل افزايش
يافته است البته در بخش هايي مانند بيمه آتش سوزي مشکلي نداريم.
سليماني افزود :معافيت ماليات بر ارزش افزوده بيمه موجب کاهش حق
بيمه مي شود.وي گفت :ماليات بر ارزش افزوده و  29درصد حق بيمه
را شامل مي شود.سليماني با بيان اينکه ضريب نفوذ بيمه اي در کشور
 3/2درصد است افزود :به بيمه ها اجازه داده ايم با حق بيمه هايي مانند
بيمه زندگي در سرمايه گذاري ها وارد شوند اما حق بنگاه داري ندارند.وي
گفت :اجازه نمي دهيم در صنعت بيمه ،بنگاه داري شود.رئيس کل بيمه
مرکزي افزود 14 :استارت آپ براي کمک به شرکت هاي بيمه و بيمه گزار
رونمايي شد.سليماني گفت :همه نفتکش ها و کشتي ها و حمل و نقل
هوايي کشور زير پوشش بيمه هاي داخلي هستند.وي با بيان اينکه تورم
يک موضوع موقتي اما قراردادهاي بيمه اي بلندمدت است افزود :کنار
بيمه زندگي ،شرکت هاي بيمه مشوق هايي در نظر گرفته اند و  2شرکت
بيمه به طور تخصصي درباره بيمه عمر وجود دارد.

ساخت  ۵۰هزار واحد مسکوني
در شهرهاي جديد آغاز شد
معاون وزير راه و شهرسازي گفت :هم اکنون مسکن مهر در بسياري
از شهرهاي جديد پايان يافته و فرصت مناسبي است تا بتوانيم در
اين حوزه گام برداريم.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از وزارت
راه و شهرسازي ،حبيب اهلل طاهرخاني در همايش مديران عامل
شهرهاي جديد با اشاره به رويکرد جديد وزارت و راه و شهرسازي در
احداث  ۲۰۰هزار واحد مسکوني تا سال  ۱۴۰۰در شهرهاي جديد
بيان کرد :خوشبختانه ما با درک اين ضرورت برنامه خود را از مدتي
قبل آغاز کرده و امسال حداقل اقدامات الزم براي ساخت و آماده
سازي  ۵۰هزار واحد مسکوني را آغاز کرديم که قطعا زمينه ساز
توليد مسکن در سنوات آتي نيز در اين مناطق خواهد بود.معاون
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با
تأکيد براينکه بحث عرضه مسکن يکي از محوري ترين برنامه هاي
شرکت عمران شهرهاي جديد در اين دوره به شمار مي رود گفت:
انتظار داريم مديران عامل مطابق برنامه مذکور عمل کرده و از ۲
هفته آينده ،هر هفته شاهد شروع بخشي از عمليات اجرايي اين
طرح باشيم.

جعفري خبر داد؛

تامين داخلي 80درصد از نيازهاي
صنعت انتقال نفت
در نوزدهمين نشست تخصصي فرماندهان پايگاه ها و اعضاي شوراي بسيج
صنعت انتقال نفت ايران بر تامين داخلي  80درصد نيازمندي هاي شرکت
تاکيد شد.به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ايران ،در اين نشست عباسعلي جعفري نسب مديرعامل شرکت گفت:
اکنون در سراسر صنعت انتقال نفت ايران نيروهاي بسيجي حضور دارند و با
روحيه اي مثال زدني مشغول به خدمت رساني هستند.وي با تأکيد بر
همگاني نمودن بسيج در شرکت و تقويت بيش از پيش آن افزود :بحث
اقتصاد مقاومتي که مقام معظم رهبري نيز هميشه بر آن تأکيد دارند از
اهميت بسزايي برخوردار بوده و همچون گذشته بايد به طور فراگير در
همه بخش هاي مختلف شرکت به آن توجه شود.

مديرعامل بانک صادرات ايران تاکيد کرد؛

جايگاه ويژه تأمين سرمايهسپهر در
زنجيره ارزش بانک صادرات ايران
مديرعامل بانک صادرات ايران در هفتمين سالروز تاسيس شرکت تأمين
سرمايه سپهر که با حضور سهامداران عمده و مديران عالي رتبه بانک
صادرات ايران برگزار شد ،تاکيد کرد :تأمين سرمايه سپهر در زنجيره
ارزش اين بانک از جايگاه ويژهاي برخوردار است.به گزارش روابط عمومي
بانک صادرات ايران ،حجتاهلل صيدي "شرکت تأمين سرمايه سپهر را از
شرکتهايي دانست که از آغاز فعاليت تاکنون براساس ساختاري اصولي
و حرفهاي بنا نهاده شده است.صيدي ادامه داد :اميد است اين شرکت
با نيروي انساني متخصص و حرفهاي که دراختيار دارد ،به زودي در
هيئت و ساختار يک بنگاه بزرگ بينالمللي باشکوه ظاهر شود.وي با
اشاره به مزيتهاي رقابتي شرکت تأمين سرمايه سپهر گفت :تامين
سرماي ه سپهر حجم عظيمي از پتانسيلها را در اختيار دارد که ميتواند
با استفاده از آنها مزيت رقابتي خود را افزايش دهد.

دکتر فرحي:

پستبانکايران براساس گزارش
ارزيابي عملکرد بانکها ،بهعنوان
بانک برتر دولتي کشور شد
ي
دکتر فرحي مديرعامل پست بانک ايران گفت :براساس گزارش ارزياب 
مرکز بازرسي وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطاتوفناوري
اطالعات ،اين بانک با کسب بيش از  96درصد از کل امتياز ممکن در
زمينه عملکرد شاخصهاي عمومي و اختصاصي به عنوان بانک برتر
دولتي کشور شده است.به گزارش روابطعمومي پستبانکايران :وي افزود:
درراستاي استقرار نظام جامع مديريت عملکرد در دستگاههاي اجرايي
کشور ،همه ساله فرآيند ارزيابي عملکرد دستگاه ها در ابعاد شاخصهاي
عمومي و اختصاصي اجرا ميشود که اين بانک با کسب  1667امتياز
طبق ارزيابي مرکز بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي و  1534امتياز
طبق ارزيابي مرکز بازرسي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از نظر
مجموع شاخصهاي عمومي و اختصاصي ،بهترين بانک در بين بانکهاي
دولتي کشور معرفي شده و از سوي مهندس آذريجهرمي وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات از تالشها کارکنان و مديران اين بانک که در کسب
اين افتخار تأثيرگذار بودهاند تقدير بهعمل آمده است.

آغاز طرح گفتوگوي تلفني مشتريان
با مديران ارشد بانک انصار
طرح گفتوگوي تلفني مشتريان بانک انصار با مديران ارشد که
طي  4سال گذشته باموفقيت انجام شد و تعداد زيادي از مشتريان
وعموم مردم سواالت خود را از آقاي فروتن قائم مقام بانک ،معاونين و
مديران کل مطرح و پاسخ هاي الزم را دريافت کردند ،از روز يکشنبه
 18آذرماه سالجاري ،با پاسخگويي آقاي مهندس نراقيان مديرکل
بازاريابي بانک انصار به سواالت متقاضيان آغاز مي شود.به گزارش اداره
کل روابط عمومي و تبليغات ،در راستاي اجراي راهبرد مشتري گرايي
بانک انصار که به منظور جلب رضايت مشتريان و حفظ و افزايش سهم
بانک از بازار سپرده ها صورت ميگيرد ،طرح گفتوگوي تلفني مديران
ارشد بانک انصار با گفتوگوي مديرکل بازاريابي در تاريخ  18آذرماه از
ساعت  10تا  11/30آغاز و با گفتوگوي حجت االسالم والمسلمين
محمدي شاهرودي در تاريخ  9دي ماه سالجاري در بازه زماني مشابه
به پايان ميرسد .شايان ذکراست که اين طرح بر اساس جدول پيوست
اجرا شده و متقاضيان مي توانند با معاونين و مديران کل بانک در تاريخ
ها و زمان هاي تعيين شده از طريق شماره تلفن 096300مرکز خدمات
مشتريان گفتوگو کنند.

