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رییس کل بانک مرکزی :

رئیس سازمان بورس :

بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است

سبد سهام خریداری کنید تا ریسک ناشی از
نوسانات سهم را مدیریت نمائید

رئیـس سـازمان بـورس بـا تاکیـد بـر
اینکـه مـردم بهتـر اسـت سـبد سـهام
خریـداری کننـد تـا ریسـک ناشـی از
نوسـانات سـهم را مدیریـت نماینـد،
گفـت :سـرمایهگذاریها در بـورس باید
به صـورت غیرمسـتقیم صـورت پذیرد.
شـاپور محمـدی در گفتگو بـا خبرنگار
مهـر بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم بایـد
در شـرایط کنونـی بـازار سـرمایه ،بـه
خصـوص بعـد از هیجاناتـی کـه در
هفتههـای گذشـته بر بازار حاکم شـده
بـود ،حتمـاً تلاش کنند تا در پوشـش
صندوقهـای سـرمایهگذاری ،وارد
بـازار سـرمایه شـوند ،گفـت :سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار بـه عنـوان نهـاد
حاکمیتـی بـازار سـرمایه ،همـواره بـه
مـردم توصیـه کـرده تـا بـه صـورت
غیرمسـتقیم وارد بازار سـرمایه شـده و
سـرمایهگذاری نماینـد؛ بـه نحـوی که
سـرمایهگذاریهای خـود را از طریـق
صندوقهـای سـرمایهگذاری وارد بـازار
سـرمایه نماینـد.
رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار
افـزود :ایـن اصـل مهمـی اسـت کـه
سـازمان بورس و اوراق بهـادار ،همواره
بـر روی آن تاکیـد کـرده اسـت کـه
مـردم سـرمایهگذاریهای خـود را بـه
صـورت غیرمسـتقیم انجـام دهنـد.

وی تصریـح کـرد :دومیـن نکتـه آن
اسـت کـه حتمـاً بایـد سـرمایهگذاران
در بـازار سـرمایه ،آموزشهـای الزم
را دیـده و تلاش کننـد که بـا آموزش
کافی ،وارد بازار معامالت سـهم شـوند.
محمـدی بـه مـردم توصیـه کـرد تـا
حتمـاً در سـهمها و داراییهـای متنوع
و متعـدد سـرمایهگذاری کـرده و روی
یـک دارایـی مشـخص و یـک سـهام
خـاص ورود نکرده و تمام سـرمایههای
خـود را آنجـا صـرف نکنند؛ بلکه سـبد
سـهام در اختیـار داشـته باشـند تـا
ریسـک را توزیـع نماینـد.
ایـن مقـام مسـئول در سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار بـا اشـاره بـه
رشـد چشـمگیر شـاخص بـورس طـی
روزهای گذشـته و زیان دیدن کسـانی
کـه بعـد از تـرور سـردار حـاج قاسـم
سـلیمانی در فضایـی هیجـان زده
اقـدام بـه فـروش سـهام خـود کردنـد،
خاطرنشـان کـرد :نکتـه حائـز اهمیـت
آن اسـت کـه مـردم در نوسـانات بـازار
سـرمایه ،به شـایعات توجـه نکنند و از
شـایعات پرهیـز نماینـد؛ ضمـن اینکـه
افـق سـرمایه گـذاری مناسـبی را نیـز
انتخـاب کـرده و این تأکیدی اسـت که
همـواره سـازمان بورس به سـهامداران
داشـته اسـت.
محمـدی معتقـد اسـت که ایـن موارد،
اصـول پایـه بـازار سـرمایه هسـتند که
بایـد سـهامداران از آنها تبعیـت کنند؛
اینهـا حداقـل قواعـدی اسـت کـه یک
سـرمایه گـذاری مطمئـن در بـازار
سـرمایه را رقـم میزنـد.

معاون سازمان صمت گلستان:

ارزآوری ۲میلیون دالری فرش دستباف گلستان
معـاون توسـعه صـادرات سـازمان
صمـت گلسـتان از ارزآوری دو
میلیون دالری فرش دسـتباف اسـتان
خبـرداد.
بـه گـزارش خبرنگار مهر ،درویشـعلی
حسـن زاده در برنامـه گفتگـو ویـژه
خبـری اظهارکـرد ۶۰ :هـزار بافنـده
فرش در سـطح اسـتان فعال هسـتند
کـه  ۳۸هـزار نفـر آنهـا بـا دریافـت
کارت قالـب بافی سـاماندهی شـده و
تحـت پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعی
قـرار گرفتند.
وی افـزود :قالـی بافـان گلسـتان در
شـهرهای گنبـدکاووس ،بندرترکمن،
آق قال ،گمیشـان ،مینودشـت ،رامیان
و حتـی گـرگان فعالیـت مـی کنند.
حسـن زاده گفت :در  ۹ماهه امسـال،
هنرمنـدان فـرش دسـتباف گلسـتان
بیـش از  ۷۹هـزار مترمربـع فـرش به
وزن  ۳۱۸تـن تولیـد کردهانـد.
وی همچنیـن بـه صـادرات ایـن کاال
اشـاره کـرد و ادامـه داد :در این مدت
 ۱۴هـزار مترمربـع فرش دسـتباف به
وزن  ۵۶تـن و بـه ارزش دو میلیـون
دالر به کشـورهای اروپایی و همسـایه
صادر شـده اسـت.
حسـن زاده گفت که بـه خاطر برخی
از مسـائل و سیاسـت هـا در ارزآوری

صـادرات طی  ۹ماهه امسـال نسـبت
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش
یافته اسـت.
وی بیـان کـرد :یکـی از مباحثـی
کـه مـا آن را دنبـال مـی کنیـم،
ایجـاد کارگاه متمرکـز بافـت فـرش و
ایجـاد کارگاه غیرمتمرکز بـا مدیریت
متمرکـز اسـت و طـی ایـن سـال هـا
 ۳۷کارگاه در قالـب پنـج کارگاه
متمرکـز و  ۳۲کارگاه غیرمتمرکـز
ایجـاد کردیـم.
حسـن زاده اضافـه کـرد :اتحادیـه
تعاونـی فـرش دسـتباف روسـتایی
را در اسـتان ایجـاد کردیـم کـه
هفـت تعاونـی زیرمجموعـه آن اسـت
و امـورات فرشـبافان را پیگیـری
مـی کنـد .وی افـزود :همچنیـن بـه
زودی اتحادیـه صنفـی فـرش اسـتان
راه انـدازی خواهـد شـد کـه بـه حـل
مشـکالت فرشـبافان کمک مـی کند.
حسـن زاده با اشـاره به خوشـه فرش
دسـتباف گفـت :ظرف سـه سـال که
از ایجـاد ایـن خوشـه در اسـتان مـی
گـذرد ،اقدامـات زیـادی در خصـوص
سـاماندهی ،آمـوزش و تحقیقـات
و غیـره انجـام شـد و کنسرسـیوم
صادراتـی هـم در دسـتورکار قـرار
گرفـت.

سالمسازی ترازنامه بانکها با راهاندازی بازار باز
بـه عقیـده کارشناسـان مسـائل پولی و
بانکـی عملیاتـی شـدن بخشـنامه بـازار
بـاز بـه معنـای اسـتفاده از اوراق کـم
ریسـک بـا نقد شـوندگی باالسـت و این
یعنـی سـالم سـازی تـراز نامـه بانکهـا.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ،تیمـور
رحمانـی کارشـناس مسـائل پولـی و
بانکـی دربرنامـه تیتـر امشـب گفـت:
عملیـات بـازار بـاز بـه طـور پیوسـته
میتوانـد اوضـاع اقتصـاد و بیـن المللـی
را رصـد و بـا ایـن کار نـرخ سـود موجود
را بـر اسـاس سیاسـت بانـک مرکـزی
تعییـن کنـد .رحمانـی گفـت :موفقیـت
ایـن سیاسـت گـذاری نویـن و هـدف
گـذاری تورمـی بـا فـرض درسـت انجام
شـدن عملیـات بانک مرکزی الزم اسـت
کسـری بودجـه دولـت پایـداری داشـته
باشـد .وی افـزود :در ایـران در شـرایطی
ایـن عملیات آغاز شـده اسـت کـه دولت
نیـز در تنگنـای مالـی قـرار دارد .بانـک
مرکـزی بـا هـدف کمک بـه دولـت این
کار را اجرایـی نکـرد ،امـا میتوانـد بـه
دولـت نیـز کمـک کنـد.
رحمانـی گفـت :ناتـرازی در نظـام بانکی
مـا کـه در یـک دهـه شـکل گرفتـه

وتشـدید شـده اسـت و با توجه بـه تورم
سـال  97و  98ناتـرازی همچنـان وجود
دارد ،بنابرایـن اگـر چاره اندیشـی جدی
نشـود اجـرای موفقیـت آمیـز عملیـات
بـازار بـاز را بـا مشـکل مواجـه خواهـد
کـرد .تیمور رحمانی کارشـناس مسـائل
پولـی و بانکـی در ادامـه دربـاره آمادگی
بانکهـا بـرای اجـرای سیاسـتگذاری
جدیـد گفـت :ناتـرازی در بانکهـا
وجـود دارد ،امـا بـرای رسـیدن بـه
نتیجـه مطلوب شـرایط مداراگونه اسـت
بنابرایـن اگر بانک ناترازی داشـته باشـد
نشـان میدهـد واسـطه گـری را نیـز بـه
درسـتی انجـام نمیدهد و سیاسـتهای
بانـک مرکـزی را نیـز بـا مشـکل مواجه
خواهـد کـرد .کامـران ندری کارشـناس
مسـائل پولـی و بانکـی گفـت :آنچـه
باعنـوان بازار باز مطرح شـده اسـت تنها
خریـد و فـروش اوراق بهـادار به وسـیله
بانـک مرکـزی نیسـت بلکـه بـه صـورت
یـک بسـته اسـت .سـاماندهی رابطـه
بانکهـا بـا بانـک مرکزی ،سـالم سـازی
ترازنامـه بانکهـا و توجـه بـه نـرخ بازار
بیـن بانکـی عواملـی اسـت کـه در ایـن
بسـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

رییـس کل بانـک مرکـزی گفـت :در حـال حاضر بـازار ارز
ثبـات خوبـی دارد و بانـک مرکـزی بـر ایـن بـازار مسـلط
است.
بـه گـزارش خانـه ملـت ،عبدالناصـر همتـی در حاشـیه
نشسـت کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی،
اظهـار داشـت :در جلسـه امـروز گـزارش کاملـی از
سیاسـتهای ارزی و پولـی بانـک مرکـزی شـامل عملیات
بـازار بـاز ،طـرح گام و بـازار متشـکل ارزی ارائـه شـد.
بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است
همتـی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر بـازار ارز ثبات خوبی
دارد و بانـک مرکـزی بـر ایـن بـازار مسـلط اسـت ،افـزود:

بـرای بهبـود وضعیـت بازار پول نیز سیاسـت عملیـات بازار
بـاز در حـال اجـرا اسـت؛ اگرچه طی  ۴۰سـال گذشـته به
دلیل شـرایطی خاص این سیاسـت در کشـور اجرایی نشـد
امـا بـا یـک سـال کار مـداوم و دریافـت مجـوز از نهادهای
قانونـی آییـن نامههـا و ضوابط آن آماده شـده اسـت.
عضـو کابینـه دوازدهـم دربـاره تاثیـر عملیـات بازار بـاز بر
وضعیـت بـازار پول کشـور ،عنوان کـرد :با اجرای سیاسـت
عملیـات بـازار بـاز بـه جـای اینکـه نـرخ سـود بـه صورت
دسـتوری در سیسـتم پولـی تعییـن و بیهـدف بـه دنبـال
کنتـرل تـورم باشـیم ،تـورم بـه صـورت هدفمنـد تعییـن
شـده و بـر مبنـای ایـن نـرخ ،سـود کوتـاه مـدت بانکـی
مشـخص میشـود.
رییـس کل بانـک مرکـزی اضافـه کـرد :از طریـق خریـد و
فـروش اوراق اسلامی  -که توسـط خزانهداری کل کشـور

منتشـر و توسـط بانکهـا خریـداری شـده  -حجـم پـول
را تغییـر داده و نـرخ سـود کوتـاه مـدت بانکـی مـورد نظر
تعییـن میشـود.
اجرای عملیات بازار باز زمانبر است
همتـی ادامـه داد :عملیـات بـازار بـاز ،ابـزا ِر مه ِم سیاسـت
پولـی اسـت کـه بانکهای مرکـزی در تمـام دنیـا در حال
اجـرای آن هسـتند .امیـدوارم مـا نیـز بتوانیـم بـه تدریـج
ایـن سیاسـت را در ایـران اجرایـی کنیـم البته اجـرای آن
زمانبر اسـت.
نظر رییس کل بانک مرکزی درخصوص
وام  ۱۰۰میلیونی ازدواج در سال ۹۹
رییـس کل بانـک مرکـزی دربـاره منابـع مالـی مـورد
نیـاز بـرای افزایـش وام ازدواج در سـال آتـی ،گفـت :از
نمایندگانـی کـه رقـم جدیـد را تصویـب کردنـد بپرسـید.

معاون وزارت فرهنگ تاکید کرد:

لزوم تمرکز بر فرهنگ به عنوان پیشران اقتصادی کشور در شرایط کنونی
معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی گفـت :فرهنـگ بـه دلیـل در برداشـتن
ارزشهـای ذاتـی نقشـی حیاتـی در انسـجام بخشـی و
رشـد فعالیتهـای اقتصـادی ایفـا مـی کنـد ،از ایـن رو
در شـرایط دشـوار کنونـی ،توسـعه تولیـدات و صـادرات
محصـوالت فرهنگـی و تمرکـز بـر فرهنـگ بـه عنـوان
پیشـران اقتصـادی کشـور ،سـزاوار اسـت.
الدن حیـدری در آییـن اختتامیـه جایـزه ملـی فیـروزه
اظهارکـرد :بـرای شـکل گیری و توسـعه بازارهـای محلی،
ملـی و منطقـهای و در پـی آن بـرآوردن انتظـار رشـد
گـردش مالـی این بازارهـا ،نیازمند تعریـف و تعیین حدود
دخالـت دولـت و نیـز برنامهریزیهـای اصولـی و دقیـق
بـرای رونـق تولید هسـتیم.
وی افـزود :افتخـار حضـور در محفـل کارآفرینـان ،فعاالن
اقتصـاد فرهنـگ کشـور و مجریـان پنجمیـن دوره جایـزه
ملـی فیـروزه را مغتنـم مـی دانـم  ،چنین رویـدادی ،فارغ
از دغدغـه هـای فرهنگـی و اقتصـادی؛ امـکان آشـنایی با
فضاهـای ذهنـی فعـاالن ایـن عرصـه ،تبـادل یافتـه هـا و
تجربـه هـا و داوری عملکردها و نهایتـا گفتگوی خالقان و
صاحبـان ایـده و اهـل عمـل را نیـز فراهم مـی آورد.
حیـدری گفـت :بـی آنکـه بخواهـم آنچنـان کـه مرسـوم
اسـت بـا تفصیـل به ضـرورت و الزام بخـش فرهنگ و هنر
در حمایـت از تولیـد خلاق و سـرمایه گـذاری در توسـعه
صنایـع فرهنگـی و نیـز چگونگـی رشـد کسـب و کارهای
مبتنـی بـر نـوآوری و خالقیـت بپـردازم ،برآنم تا بـر لزوم
فعـال سـازی و تأسـیس تشـکل هـای صنفی بـرای پیوند
فعـاالن ایـن عرصـه با هـر دو بخـش اقتصـادی و فرهنگی
تاکیـد کنـم و اگـر بتوانـم در این فرصـت مقـدور ،از لزوم

رونـق بـازار محصـوالت فرهنگـی سـخن بگویم.
وی ادامـه داد :بـی تردیـد هیـچ کاالیـی چـون کاالهـای
فرهنگـی ،مصـرف کننده را با پرسـش از هسـتی و انسـان
رویـاروی نمـی سـازد و چنین اسـت که تجـارت فرهنگی
بـه واقـع داد و سـتد اندیشـه ،خـرد و دانش هـای ضمنی
مـردم یـک سـرزمین در بـازار متنـوع ذائقـه هـای جهانی
اسـت .از ایـن رو اقبال به طراحـی و تولید کاالی فرهنگی،
نخبـگان این صنعـت را در جایگاه ترویـج دهندگان اصیل
تریـن ارزش هـای یـک جامعـه قرار مـی دهد.
حیـدری گفـت :پرسشـی کـه در آغـاز مـی توانـد در برابر
ایـن نـگاه قـرار بگیـرد ،ایـن اسـت کـه بـازار محصـوالت
فرهنگـی سـاخت ایران با چه سـازوکاری رونـق می یابد و
چگونـه مـی توان نظـام اقتصـادی را بر مدار ایـن تولیدات
سـامان بخشـید؟ آیـا پـس از ایـن همـه سـال سـرمایه
گـذاری دولتـی در بخـش فرهنـگ و هنـر و برگـزاری
رویـداد هایـی چنیـن؛ تجربـه کافی برای گشـودن سـپهر
اقتصـادی و تولیـد محصـوالت فرهنگـی و سـپردن آن بـه
سـرمایه گـذاران فراهـم نیامـده اسـت؟ جـدا از تفـاوت
کاالهـای فرهنگـی بـا دیگـر کاالهـای اقتصـادی ،آنچـه
کـه باعـث تناقـض در حـوزه اقتصـاد و تولیـد محصـوالت
فرهنگـی بـا دیگـر عرصـه هـای تولیـدی و اقتصـادی می
شـود ،چیست؟
آیـا سـرمایه گـذاری و تولیـد در بـازار کاالهـای فرهنگـی
بازگشـت سـرمایه و تحصیـل سـود اقتصـادی و ارزش
افـزوده مناسـب بـرای ترغیـب سـرمایه گـذاران و تضمین
تولیـدات را تامیـن نمـی کنـد؟ چـرا بـا وجـود پیشـینة با
شـکوه و غنـی فرهنگـی و هنـری هنوز کاالهـای فرهنگی
سـاخت ایـران ،جایگاه مناسـب را در بازارهـای منطقه ای

و جهانـی نیافتـه اسـت و متاسـفانه در بـازار داخلـی نیـز
چنیـن اسـت؟ دیگـر سـوالهایی بود کـه حیـدری نیازمند
طرح شـدن دانسـت.
معـاون وزارت فرهنـگ ادامـه داد :این پرسـش هـا دغدغه
هـای یـک کارگـزار فرهنگـی دولـت اسـت کـه افـزون بر
وظیفـه حمایـت از صاحبـان کسـب و کارهـای نویـن در
عصـر صنایـع فرهنگـی و تلاش پیوسـته بـرای بهبـود
محیط کسـب و کارشـان ،به میـزان تأثیرگـذاری و تعامل
دولـت بـا کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی ایـن بخش نیز
مـی اندیشـد .بـه همیـن مناسـبت اسـت کـه میخواهـم
خـودم و شـما را بـه پرسشـی دیگـر دعـوت کنـم :چـرا
توسـعه صنایـع فرهنگـی و چگونـه اقتصـاد فرهنـگ؟
حیـدری افزود :پاسـخ بـه این پرسـش بنیادیـن از دیدگاه
مـن مـی توانـد افقـی روشـن فـراروی مـن ،همکارانـم در
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و نیـز دبیرخانـه جایـزه
فیـروزه بـه عنوان سیاسـت گذار و مجری و شـما به عنوان
طراحـان و تولیدکننـدگان محصـوالت فرهنگـی و مدیران
شـرکت هـای خلاق بگشـاید؛ آنـگاه اسـت کـه میتـوان
مـادام ،ضرورت ها را شـناخت ،امکانات را سـنجید ،برنامه
ریـزی داشـت و فعالیـت هـای اقتصـادی را بر بنیـان های
فرهنگـی و هنـری جامعـه اسـتوار کرد.

رییس اسبق بانک مرکزی:

طرح جامع قانون بانکداری باید اصالح شود

رییـس اسـبق بانک مرکـزی با اشـاره به طرح جامـع قانون
بانکـداری گفـت :در این طرح  ۲۰۴مـادهای مباحثی درباره
بانـک مرکـزی آمـده کـه مشـکالتی دارد؛ البتـه ایـن طرح
نـکات مثبتـی را نیـز داراسـت امـا سـایر مـوارد آن بایـد
اصلاح شـود کـه در غیر ایـن صورت ،گـردش کارهـا دچار
مشـکل خواهد شـد.
«ابراهیم شـیبانی» در نشسـت سیاسـتگذاری پولـی و مالی
بـا اعتقـاد بـه اینکـه بخـش خصوصـی میتوانـد کشـور را
از هـر ورطـهای نجـات دهـد ،دربـاره وظایف بانـک مرکزی
در ایـن طـرح بیـان کـرد :مهمتریـن وظیفه بانـک مرکزی،
حفـظ ارزش پـول یـا همـان تـورم و دیگری کمک به رشـد

اقتصادی اسـت.
شـیبانی دربـاره برخـی بندهـای طـرح قانـون بانکـداری
توضیـح داد :ایجـاد بسـترهای الزم بـرای فعالیـت
شـرکتهای اعتبـار سـنجی و ایجـاد صنـدوق ضمانـت
سـپردهها در ایـن طـرح آمـده کـه بـه سـپردهگذار آرامش
میدهـد کـه اگـر بانکهـا دچار مشـکل شـوند خسـارت را
پوشـش دهـد .وی ادامـه داد :در همیـن قانـون در برخـی
بخشهـا اختیـارات بانـک مرکـزی را قوت بخشـیده اسـت،
مثلا بـه بانـک مرکـزی برای تسـلط بـر عملکـرد بانکها و
موسسـات اعتبـاری از طریـق ایجاد پایـگاه اطالعاتی اختیار
کامـل دادهانـد.
این اسـتاد دانشـگاه با اشـاره به بنـد دیگری درباره افشـای
اطالعـات مربـوط بـه افـراد بدحسـاب اظهار کـرد :اطالعات
افـراد بدحسـاب به صـورت آنالین منتشـر میشـود که این

در  ۹ماهه امسال صورت گرفت؛

بیش از  ۲۲هزار میلیارد تومان خسارت بیمهای پرداخت شد
بیمههـا در  ۹ماهـه امسـال  ۲۲.۵هـزار میلیـارد تومـان
خسـارت پرداخـت کردنـد کـه بیشـترین آن بـه بخشهـای
حـوادث راننـده ،درمان ،شـخص ثالث و بدنه خـودرو مربوط
بـود .صنعـت بیمـه در ایران در سـال هـای اخیـر روندی رو
بـه رشـد داشـته ،بطـوری که ضریب نفـوذ بیمه در دو سـال
گذشـته افزایـش یافتـه ،ایـن درحالـی کـه میانگیـن ضریب
نفـوذ بیمـه در جهـان در دوره مـورد بررسـی ثابـت مانده و
در منطقـه (شـامل خاورمیانه ،قفقاز و آسـیای میانه) روندی
کاهشـی داشـته است.
بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده ،ضریب نفـوذ بیمه در کشـور
از  ۲.۳درصـد در سـال  ۹۶بـه  ۲.۴درصـد در سـال گذشـته
افزایـش یافـت و بـرآورد می شـود کـه روند افزایش امسـال
هـم تـداوم یابد.

صنعـت بیمـه عالوه بر پوشـش ریسـک و پرداخت خسـارت
در تامیـن مالـی بخشهـای مختلـف اقتصـادی نیـز دارای
سـهم رو به گسترشـی اسـت.
بـر اسـاس تازهتریـن گـزارش آماری بیمـه مرکـزی ۹ ،ماهه
امسـال (اول فروردیـن تـا پایـان آذرمـاه) حق بیمـه تولیدی
حـدود  ۴۳هـزار میلیـارد تومان بود که رشـد  ۴۱.۴درصدی
را نسـبت بـه مدت مشـابه پارسـال نشـان میدهد.
همچنیـن در مـدت یاد شـده  ۲۲.۵هزار میلیـارد تومان نیز
خسـارت پرداخت شـده که رشـد  ۲۴.۲درصدی در مقایسـه
بـا  9ماهـه ابتدایـی سـال گذشـته را ثبـت کـرد .نسـبت
خسـارت بـازار در دوره  ۹ماهـه امسـال بـه  ۵۱.۸درصـد
رسـیده کـه  ۷.۲درصـد کاهـش را نسـبت بـه مدت مشـابه
پارسـال نشـان میدهد .بیشـترین خسـارت بیمـه مربوط به

نایب رییس اتاق ایران:

بالکچین و رمز ارزها ،رقیب پول نیستند
نایـب رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
ایـران گفت :قـرار نیسـت بالکچیـن و رمزارزهـا جایگزین
و رقیـب پول شـوند.
«حسـین سلاح ورزی» در نشسـت شـکلدهی آینـده
سیاسـتگذاری پولـی و مالـی افـزود :بلاک چیـن ،بسـتری
بـرای سـاختاربندی کـردن تراکنشهـای نظـام پولـی
هسـتند .تحلیـل کالن دادههـا و هـوش مصنوعـی هـم می

توانـد باعـث پایـداری سیاسـتگذاری نهـاد ناظـر باشـد.
وی ادامـه داد :در بحـث بالک چیـن و کالن دادهها ،موضوع
پلتفرمریـزی کـردن اطالعـات پولـی و مالـی کشـور نیـز
بـا اهمیـت اسـت کـه زیرسـاختهای آن در کشـور وجـود
دارد ،امـا عملیاتـی کـردن آن نیازمنـد هماهنگـی بیـن
سیاسـتگذاران و دسـتگاههای نظـارت در حـوزه صنعـت و
تجـارت اسـت.

اقـدام میتوانـد جلوی سـوء اسـتفاده برخی افـراد را بگیرد.
بـه گفتـه شـیبانی ،در ایـن قانـون آمـده اگـر کسـی بدهی
خـود را پرداخـت نکنـد بانـک مرکـزی میتواند از حسـاب
آن فـرد در هـر بانکـی برداشـت کند.
ایـن اقتصاددان دربـاره بند دیگری از طـرح قانون بانکداری
گفـت :ممنوعیـت رسـانهای و تبلیغ برای موسسـات مسـاله
دار نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت ،بـه ایـن معنـا که
دیگـر صـدا و سـیما نمیتوانـد بـرای موسسـات اعتبـاری
شـبههدار تبلیغـات انجـام دهـد که موجبات سـوء اسـتفاده
آنهـا از مـردم را فراهـم میکنـد.
وی بـا بیـان اینکـه شـرکتهای گزارشـگری اعتبـاری و
شـورای سـنجش اعتبـار نیز راهاندازی میشـود ،افـزود :این
شـرکتها اعتبارسـنجی واحدهـا را گـزارش میکننـد و اگر
کسـی بخواهـد اعتبار بگیـرد حتما اعتبارسـنجی میشـود.
بخشهـای حـوادث راننـده ،درمـان ،شـخص ثالـث و بدنـه
خـودرو بـوده کـه بـه ترتیب بـا نسـبتهای خسـارت ۶۹.۵
درصـد ۶۴.۴ ،درصـد ۶۱ ،درصـد و  ۵۲.۹درصد بوده اسـت.
بیشـترین سـهم را در بیـن بخـش هـای مختلـف بیمـه
شـخص ثالـث بـا  ۳۳درصـد در اختیـار داشـته اسـت .پـس
از آن درمـان بـا  ۲۵.۸درصـد و بیمـه زندگـی (عمـر) با ۱۴
درصـد قـرار گرفتهانـد .رییـس کل بیمـه مرکـزی چنـدی
پیـش در گفـت وگـو بـا ایرنـا بـا بیـان اینکـه صنعـت بیمه
در مقایسـه بـا دو صنعت بانـک و بورس ،فضای مسـاعدتری
بـرای توسـعه دارد ،گفـت :ارزش حـق بیمه تولیـدی صنعت
بیمـه بـا ثبـت رکـوردی جدیـد تـا پایـان سـال  ۹۸بـه مرز
 ۶۰۰هـزار میلیـارد ریـال میرسـد« .غالمرضـا سـیلمانی»
دربـاره جایـگاه صنعـت بیمـه در ایـران ،افـزود :طبـق آمـار
سـال  ،۱۳۹۷جایـگاه صنعـت بیمه کشـور در منطقه چشـم
انـداز ،از حیـث حـق بیمـه تولیدی رتبـه چهـار ،از نظر حق
بیمـه سـرانه رتبـه  ۹و از منظـر ضریـب نفوذ بیمه رتبه سـه
را کسـب کرده اسـت.
سلاحورزی معتقد اسـت کـه پلتفرم ریزی کـردن اطالعات
مالـی میتوانـد تاثیـر مثبتـی در مبـارزه بـا فسـاد و فـرار
مالیاتی داشـته باشـد.
وی همچنیـن بیـان کـرد :امـروزه تمـام بـار تامیـن مالی را
بـه دوش سیسـتم بانکـی انداختهایـم و بخشهـای مختلف
اقتصـاد درباره سـبکتر شـدن نظـام تامین مالی مسـاعدت
ندارنـد؛ متمرکـز بـودن موضوع تامیـن مالـی از طریق نظام
بانکـی هم ریسـک برای بنگاههـا و نظام مالـی بوجود آورده
و هـم انتظارمـان را از نظـام بانکـی باال برده اسـت.
وی اضافـه کرد :همه این موارد باعث شـده که سیاسـتگذاران
پولـی از ماموریت و نقش اصلی خود دور شـوند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛

الزام دستگاههای اجرایی به ثبت اطالعات
کارکنان در سامانه کارمند ایران

سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق الیحـه
بودجـه کل کشـور سـال  ۹۹از
مصوبـه ایـن کمیسـیون در مـورد الـزام
دسـتگاههای اجرایـی به ثبـت اطالعات
کارکنـان خـود در سـامانه کارمند ایران
خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،هـادی قوامـی در
نشسـت خبـری خـود با تشـریح آخرین
مصوبـات ایـن کمیسـیون گفـت :بـه
منظـور سـاماندهی نیـروی انسـانی و
کارکنـان دولـت و ایجـاد انضبـاط مالی،
دسـتگاههای اجرایـی مکلـف شـدند
اطالعـات کارکنـان رسـمی ،پیمانـی و
قـرارداد کار معین و کارگـری را تا پایان
اردیبهشـت  ۹۹در سـامانه کارمند ایران
ثبـت یـا بـه روزرسـانی کنند.
بـه گفتـه وی بـر اسـاس ایـن مصوبـه
درج ایـن اطالعـات هیـچ گونـه حقـی
بـرای اسـتخدام و بکارگیـری ایـن افراد
ایجـاد نخواهـد کـرد .وی از مصوبـه
دیگـر کمیسـیون تلفیـق خبـر داد کـه
بـر اسـاس آن دسـتگاههای اجرایـی
مکلفنـد تمهیـدات الزم را بـرای اجرای
طرحهـای جدیـد ،نیمـه تمـام و آمـاده
بهـره بـرداری و در حـال بهـره بـرداری
اعـم از طرحهـای تملـک داراییهـای
سـرمایهای بـا منابـع عمومـی و
اختصاصـی و طرحهـای شـرکتهای
دولتـی با منابـع داخلی از طریـق انعقاد
قـرارداد مشـارکت عمومـی ،خصوصـی
بـا بخشهـای خصوصـی ،تعاونـی،
شـهرداریها و دهیاریهـا بـا اولویـت
بخشهـای خصوصـی و تعاونـی فراهـم
کننـد .بـه گفتـه قوامـی بخشهـای
خصوصـی ،تعاونـی شـهرداریها و
دهیاریهـا میتواننـد تامیـن مالـی را از

طریـق روشهـای مختلف انجـام دهند.
سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق ادامه داد:
در مصوبـه دیگـر مقـرر شـد در اجـرای
بودجـه ریزی مبتنـی بر عملکـرد ،تمام
دسـتگاههای اجرایـی از جملـه بانکهـا
و شـرکتهای دولتـی مکلفنـد در سـال
 ۹۹بـا شناسـایی هزینههـا بـه تفکیـک
حقـوق و دسـتمزد ،غیـر پرسـنلی و
هزینههـای مراکـز فعالیـت پشـتیبانی
نسـبت بـه تکمیـل و اسـتقرار کامـل
سـامانه حسـابداری قیمـت تمـام شـده
اقـدام کننـد .نماینـده مـردم اسـفراین
در مجلـس یـادآور شـد :طبـق مصوبـه
مجلـس دسـتگاه اجرایـی مکلـف
اسـت هزینـه یابـی خروجیهـا (کاال و
خدمـات) را از طریـق سـامانه یکپارچـه
بودجـه ریـزی مبتنـی بـر عملکـرد کـه
اطالعـات ورودی آن از تبـادل داده بـا
سـایر سـامانههای دسـتگاه اجرایـی بـه
دسـت میآیـد انجـام دهـد .بـه گفتـه
وی بـر اسـاس مصوبه کمیسـیون تلفیق
بـه دسـتگاههای اجرایـی کـه در هزینه
کـرد اعتبـارات هزینهای خود بر اسـاس
تفاهمنامـه منعقـده بـا واحـد مجـری
اقـدام میکننـد اجـازه داده میشـود
بـا موافقـت سـازمان برنامـه نسـبت بـه
جابجایـی اعتبـارات فصول هزینـه و در
سـقف اعتبـارات ابالغـی همان دسـتگاه
اقـدام کننـد .قوامـی یـادآور شـد :طبق
مصوبـه کمیسـیون تلفیق دسـتگاههای
اجرایـی مکلفنـد تمام اطالعـات مربوط
بـه حقـوق ،فوقالعادههـای مسـتمر و
غیـر مسـتمر کارکنـان رسـمی ،پیمانی
و قـراردادی خـود را در اختیار سـازمان
برنامـه و بودجـه ،سـازمان اداری و
اسـتخدامی و وزارت اقتصـاد قرار دهند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی :

طرح تحول مجلس آخرین رمق نظام بانکی را میگیرد
وزیـر اسـبق امـور اقتصـادی و دارایـی
گفـت :طـرح تحـول نظـام بانکـی کـه
شـور اول آن در مجلس تصویب شـده،
هیچیـک از عواملی که باعـث رنجوری
نظـام بانکـی کشـور شـده اسـت را
اصلاح نمیکنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،طهماسـب
مظاهـری در نشسـت آینـده پژوهشـی
اقتصـاد گفـت :امـروز نظـام بانکـی
کشـور در رنـج اسـت و مشـتریان و
سـپردهگذاران آن نیـز رنجور شـده و به
سـختی افتادهانـد ،چـرا کـه مشـتریان
تنگنـای مالـی دارنـد و ترازنامههـای
بانکـی نیـز دچـار مشـکل اسـت.
وزیـر اسـبق امـور اقتصـادی و دارایـی
بـا بیـان اینکه هـر روز در نظـام بانکی،
مقـررات جدیـدی وضـع میشـود
کـه آخریـن بـار آن ،قانـون مجلـس
بـرای تسـویه حسـاب بیـن بانـک و
مشـتریان اسـت کـه مدیـران بانکـی
را نگـران کـرده اسـت ،افـزود :علـل
ایـن رنجـوری امـروز نظـام بانکـی در
چنـد بنـد خالصـه میشـود؛ بـه ایـن

معنـا کـه میتـوان نتیجـه گرفـت،
آنچـه کـه امـروز بـه عنـوان الیحـه و
طـرح تحـول نظـام بانکـی در مجلـس
شـورای اسلامی ،در شـور اول تصویب
شـده و اگـر دقـت و مراقبـت الزم
نشـود ،در شـور دوم نیـز تصویب شـده
اسـت ،هیـچ یـک از عواملـی کـه باعث
رنجـوری نظـام بانکـی شـده اسـت را
اصلاح نمیکنـد.
وی تصریـح کـرد :ایـن طـرح بـرای
اینکـه نشـان دهـد کـه طـرح تحـول
زایـی اسـت و میتواند مشـکالت بانک
را حـل کنـد ،دو سـه مـاده را در نظـر
گرفتـه اسـت امـا مشـکالت را حـل
نمیکنـد و آخریـن رمـق نظـام بانکـی
را هـم میگیـرد؛ اگـر جمـع بنـدی ما
این باشـد کـه در آینده اقتصاد کشـور،
بانـک نمیخواهیـم و قصـد داریم بانک
را بـه عنـوان نهـادی کـه در اقتصـاد
کشـور نقـش آفریـن اسـت ،تبدیـل
بـه یـک نهـاد بـی خاصیـت و محـو در
اقتصـاد ایـران شـود ،ایـن طـرح تحول
کارایـی خواهـد داشـت.

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

هشدار به بانکها درباره دارندگان
بیش از  ۲۰فقره چک برگشتی

بانـک مرکـزی بخشـنامهای را به بانک
هـا و موسسـات اعتبـاری بـرای نظارت
بیشـتر بر افراد دارای بیـش از  ۲۰فقره
چک برگشـتی ابلاغ کرد.
مدیریـت کل نظـارت بـر بانـک هـا و
موسسـات اعتبـاری با صدور بخشـنامه
ای اعلام کـرد :مطابـق بـا بنـد ج ماده
 ۳۵قانـون پولـی و بانکـی کشـور ،هـر
بانـک در مقابـل خسـارتی کـه براثـر
عملیـات آن متوجه مشـتریان میشـود
مسـوول و متعهـد جبـران خواهـد بود.
از سـوی دیگـر بـر اسـاس مـاده ۳۰
از دسـتور العمـل حسـاب جـاری نیـز
مسـوولیت عـدم رعایـت یـا تخطـی از
مقـررات دسـتورالعمل حسـاب جـاری
بـا هیـات مدیـره هـر بانـک اسـت و در
صـورت تخلـف ،مشـمول مجازاتهـای
انتظامـی موضـوع مـاده  ۴۴قانون پولی
و بانکـی کشـور میشـود.

همچنیـن رفتـار مدیـران ارشـد هـر
بانک و موسسـه اعتبـاری در این زمینه
در سـوابق آنـان درج و در فرآینـد تایید
صالحیـت بـرای تصـدی سـمتهای
مدیریتـی ملحـوظ نظـر خواهـد بـود.
بـر ایـن اسـاس بانـک مرکـزی از بانک
هـا خواسـته اسـت دربـاره اشـخاص
دارای بیـش از  ۲۰فقره چک برگشـتی
بـا نظـارت واحـد بازرسـی هـر بانـک،
گزارشهـا تکمیـل و بـه طـور مسـتمر
در دو مقطـع پایان شـهریور ماه و پایان
اسـفند مـاه هر سـال بـه منظـور اتخاذ
تدابیـر الزم ارسـال شـود.
همچنیـن ضـروری اسـت مدیریـت
بازرسـی هـر بانـک نسـخهای از
گزارشهـا و نتایـج بررسـیهای صورت
گرفتـه در ایـن خصـوص را بـه همـراه
مسـتندات مربوطـه ،بـه طـور ماهانه به
بانـک مرکـزی ارسـال کننـد.

