
وصول مطالبات  متناسب با شرايط 
مشتريان بانک صنعت و معدن 

دكتر حس��ين مهري رييس هيأت مديره و مديرعامل 
بانك صنعت و معدن گفت: در زمينه وصول مطالبات، 
تكيه اين بانك بر همكاري و تعامل با مش��تريان است 
و م��ا بر اين باوريم كه ش��رايط هر يك از آنها بايد در 

نظر گرفته شود.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
وي كه در جمع كاركن��ان بخش وصول مطالبات اين 
بانك س��خن مي گفت، تأكيد كرد : در شرايط تحريم 
هاي ظالمانه اقتص��ادي و كاهش مراودات بين المللي 
كشورمان با ديگر كشورها، توليد كنندگان با وضعيت 
دش��واري روبه رو هس��تند و مش��كل تورم و بيكاري 
شرايطي را رقم مي زند كه وصول مطالبات را با مشكل 
مواجه مي سازد .وي عنوان داشت : در شرايط ياد شده 
كارشناسان وصول مطالبات درگير تعارض چند جانبه 
اي هستند به صورتي كه از يك طرف بايد منافع بانك 
را در نظ��ر بگيرند و از س��وي ديگ��ر محدوديت هايي 
در زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي مطرح اس��ت كه 
وظيفه ما در اين ش��رايط خاص حفظ و رونق توليد و 
اشتغال موجود اس��ت.وي يادآور شد : سياست جديد 
بانك اين اس��ت كه از همان ابت��داي پذيرش طرح ها 
، اهليت و صالحيت متقاضيان تس��هيالت با دقت نظر 
مورد بررس��ي قرار گيرد و در شناخت و ارزيابي اقليم 
منطقه اجراي طرح و دسترس��ي به م��واد اوليه و بازار 
ف��روش محصوالت تم��ام جوانب به درس��تي در نظر 
گرفته شود .وي افزود : رعايت موارد ياد شده و بررسي 
دقي��ق گزارش توجيهي ط��رح و اخذ 10 تا 30 درصد 
وثيقه خارج از محل اجراي طرح عاملي بازدارنده براي 

معوق شدن مطالبات اين بانك است .

لوح تقدير و تنديس ويژه هشتمین 
جشنواره تعالی مديريت تعاونی به بانک 

توسعه تعاون
لوح تقدير و تنديس ويژه هش��تمين جش��نواره تعالی 
مديريت تعاونی ب��ه رييس هيات مديره و مدير عامل 

بانك توسعه تعاون اهدا شد.
هشتمين جشنواره تعالی مديريت تعاونی صبح امروز با 
حضور مقامات ارشد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، 
بانك توس��عه تعاون، س��ازمانهای دولتی، اتحاديه ها و 
شركتهای تعاونی و اعضای اتاق تعاون برگزار شد و لوح 
تقدير و تنديس ويژه اين جشنواره به حجت اله مهديان 
ريي��س هيات مديره و مدير عامل بانك توس��عه تعاون 
اهدا گرديد.گفتنی اس��ت در اين همايش كه با حضور 
س��ورنا س��تاری معاون علمی فن��اوری رييس جمهور، 
محمد علی وكيلی عضو هيات رييس��ه مجلس شورای 
اس��المی، محمد كبيری معاون تع��اون وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعی، حج��ت اله مهديان رييس هيات 
مديره و مدير عامل بانك توسعه تعاون، مهدی حسين 
نژاد مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاری تعاون، 
علی حس��ين ش��هريور رييس خانه تعاونگران ايران و 
ماشاهلل عظيمی دبير اتاق تعاون برگزار گرديد، مديران 
عامل تعدادی ش��ركت های تعاونی نيز ضمن بيان علل 
موفقيت بنگاه های تعاونی خود، راهكارها و پيشنهادهای 
تخصصی مورد نظر را در حوزه توسعه بازار، تامين بهينه 

مواد اوليه و مهارت های مديريت بيان نمودند.

فروش ۱۸.۰۰۰ میلیارد ريال اوراق گواهی 
سپرده در بانک ملت

ف��روش مرحله س��وم اوراق گواهی س��پرده س��رمايه 
گ��ذاری بانك مل��ت در س��ال ۹۸، از روز 13 آذرماه 

شروع می شود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانك مل��ت، اين بانك در 
مرحله س��وم، نس��بت به فروش 1۸هزار ميليارد ريال 
اوراق گواهی سپرده ويژه سرمايه گذاری عام را از روز 
چهارشنبه 13 آذرماه امسال اقدام می كند.اين اوراق، 
م��دت دار، يك س��اله، به صورت با ن��ام و الكترونيك 
عرضه خواهد شد و نرخ سود علی الحساب آن ساالنه 
1۸ درص��د و قابل پرداخ��ت در مقاطع ماهانه خواهد 
بود.بر اس��اس اين گزارش، نرخ بازخريد اوراق گواهی 
س��پرده بانك ملت قبل از سررسيد ،10 درصد ساالنه 

تعيين شده است.

امالک مازاد از گردونه دارايی های بانک 
ملی ايران حذف می شوند

بانك ملی ايران در س��ال ۹۸ بيش از 11 هزار ميليارد 
ري��ال از ام��وال مازاد خ��ود را واگذار ك��رده و تعيين 
تكلي��ف اين اموال، ت��ا حذف از گردون��ه دارايی های 

بانك ادامه دارد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانك ملی اي��ران، با توجه 
ب��ه تاكيد دول��ت در خروج از بن��گاه داری بانك ها و 
ال��زام وزارت امور اقتصادی و داراي��ی و بانك مركزی 
بر فروش اموال مازاد بانك ها، بانك ملی ايران تعيين 
تكليف اموال مازاد خود اعم از امالک ملكی و تمليكی 
و س��هام شركت ها را در دس��تور كار دارد و در سال 
ج��اری 11 هزار و 156 ميليارد ري��ال از اين اموال را 
واگذار كرده اس��ت.بر اس��اس گزارش اهم عملكرد و 
دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانك ملی 
ايران در سال جاری پيش��تاز فروش اموال مازاد بوده 
است و اين واگذاری ها همچنان طی روندی منطقی، 

قانونی و گام به گام تا پايان سال ادامه دارد.

اخبار

کانال مالی ايران و سويیس راه اندازی میشود
ي��ك عضو اتاق بازرگان��ی تهران ميگويد يك كانال مالی مش��ترک ميان ايران و 

سوييس برای مبادله كاالهای بشردوستانه راهاندازی خواهد شد.
فريال مستوفی گفت: براساس صحبتهای ماركوس اليتنر، سفير سوييس در ايران، 
اين كانال مالی در آينده نزديك كار خود را آغاز خواهد كرد. به گفته وی، حوزه 

اصلی فعاليت اين كانال در مبادله كاالهای بشردوس��تانه همچون دارو، تجهيزات 
پزش��كی و محصوالت غذايی تعريف شده است. وی خاطرنشان كرد: همچنين سفير 

س��وييس گفته كه اين كانال مالی رقيب يا جايگزين اينستكس نخواهد بود و در صورت 
راهاندازی، سازوكار متفاوتی خواهد داشت. با خروج دولت آمريكا از برجام، اتحاديه اروپا 
اعالم كرد كه همچنان از توافق هس��تهای دفاع ميكند و آماده است كه در مسير كاهش  
فش��ار تحريمها به ايران كمك كند، اما عمال هيچ اقدام جدی انجام نداده و بس��ياری از 

شركتهای اروپايی در اين مدت حاضر به همكاری با ايران نشده اند.  ایسنا

جزئیات طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی اعالم میشود
معاون وزير نفت با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره پرداخت 6 هزار و 500 
ميلي��ارد تومان كمك بالعوض برای دوگانه س��وز ك��ردن خودروها گفت: هفته 
آين��ده، جزئيات و نحوه نام نويس��ی مالكان خودروهای بنزين س��وز عمومی از 

طريق اعالميه های شركت ملی پااليش و پخش اعالم خواهد شد.
عليرضا صادق آبادی، مديرعامل ش��ركت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی 

ايران با اش��اره به اين مصوبه افزود: اين خودروها ش��امل ناوگان حمل و نقل عمومی 
يعنی تاكس��يهای سدان، ون، وانت بارهای پرمصرف و كم مصرف و خودروهای مسافربر 
شخصی است كه در سامانه وزارت كشور مشخص شده اند. وی تصريح كرد: پيش بينی 
ميش��ود كه از محل اجرای اين طرح، روزانه 10 ميليون ليتر بنزين كمتر مصرف شود و 
از طريق صادرات اين مقدار، اصل و فرع وام شبكه بانكی به شركت ملی پااليش و پخش 

تسويه خواهد شد.  فارس

سود سپرده گذاری مشمول مالیات و عوارض نیست
اميدعلی پارس��ا، رئيس س��ازمان امور مالياتی با ابالغ بخشنامهای بر عدم شمول 
ماليات و عوارض نس��بت به س��ود س��پردهگذاری در بانكها و موسسات مالی و 

اعتباری، تاكيد كرد.
در اين بخش��نامه آمده اس��ت: نظر به سئواالت مكرر ادارات كل امور مالياتی در 

خصوص ش��مول يا عدم ش��مول ماليات و عوارض ارزش افزوده نس��بت به سود 
دريافتی س��پرده های اش��خاص نزد بانك ها و يا موسسات مالی و اعتباری مقرر می 

دارد: از آنجاي��ی كه به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كاالها و ارائه 
خدمات در ايران مش��مول ماليات بر ارزش افزوده می باشد، ليكن سود دريافتی سپرده 
های اشخاص از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و يا فاقد مجوز 
از بانك مركزی، از مصاديق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول ماليات و عوارض 

ياد شده خواهد بود.  مهر

مرکز مديريت ريسک در کشور ايجاد میشود
رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه برای ایجاد مرکز مدیریت ریسک در کشور خبر داد و گفت: 

هم اکنون ۱۳.۵ میلیون نفر تحت پوشش درمان تکمیلی قرار دارند.
دولتی،  از  اعم  بیمه  گفت: ۳۲ شرکت  توسعه   و  بیمه  همایش  در  نیز  سلیمانی  غالمرضا 
تخصصی، اتکایی و مستقر در مناطق آزاد هم اکنون در حال خدمات رسانی به بخش های 
مختلف کشور هستند و تنوع محصوالت و خدمات بیمه ای ۲۵ رشته و موضوع را در بر می 
بیمه  کل  رئیس  دارند.  آشنایی  بیمه  به حداقل خدمات صنعت  مردم  که  حالی  در  گیرد. 
برای  را  زمینه  جامعه،  به  بخشی  آگاهی  با  تا  کرد  درخواست  بیمه  های  از شرکت  مرکزی 
شناخت تمامی خدمات صنعت بیمه را فراهم آورند تا این صنعت بتواند اطمینان و آرامش 
را به جامعه بدهد و مردم هم نگران آینده خود نباشند.وی افزود: هدف صنعت بیمه اخذ 
حداقل حق بیمه از بیمه شدگان و جبران خسارت رویدادهای فردی و گروهی با ارزیابی 

دقیق و در اسرع وقت است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ریسک با بیمه عجین شده است، خاطرنشان کرد: این 
ریسک در تمامی بنگاه ها و کسب و کارها وجود دارد  بر این اساس بیمه مرکزی به دنبال  
برنامه  راستای  در  بیمه  صنعت  افزود:  وی  است.  کشور  در  ریسک  مدیریت  مرکز  ایجاد 
تحول سالمت از جمله برنامه های دولت برای کمک به افراد مختلف است، ۱۳.۵ میلیون 
نفر را تحت پوشش درمان تکمیلی قرار داده است تا بخشی از هزینه های سنگین درمان 
را جبران کند. سلیمانی تصریح کرد: بر این اساس در جهت رفاه و تأمین اجتماعی، صنعت 
بیمه کشور در بخش بیمه های زندگی، عمر و پس انداز با حفظ کرامت انسانی از دریافت 
بخش کمی از درآمدهای مردم در یک دوره زمانی توافقی، تالش می کند تا آینده آنها را 

تضمین نماید.  ایسنا

نمای نزدیک

مع��اون وزير اقتصاد و دارايی با اش��اره ب��ه اينكه كاالهای 
اساس��ی در س��ال آينده نيز با ارز چهار هزار و ۲00 تومانی 
تامين خواهند ش��د، گفت: جهت تامين اين كاالها در سال 

آينده 1۴ ميليارد دالر ارز دولتی پيش بينی شده است.
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزير اقتصاد و دارايی در يك 
گفت و گوی راديويی گفت: كاالهای اساسی در سال آينده نيز 
ب��ا ارز چهار هزار و ۲00 تومانی تامين خواهند ش��د. كاالهای 
اساسی مش��مول ارز دولتی می توان به برنج، جو، ذرت، روغن 
خوراك��ی، دانههای روغنی، نهاده ه��ای دامی، دارو و چند قلم 
ديگر را نام برد. وی اظهار داشت: دولت اين كاالها را به عنوان 
مايحتاج ضروری مردم تش��خيص داده و تصميم گرفته قيمت 
اقالم مزبور را در جامعه پائين نگه��دارد. معاون وزير اقتصاد و 
دارايی گفت: جهت تامين اين كاالها در سال آينده 1۴ ميليارد 
دالر ارز دولتی پيش بينی شده است. اين 1۴ ميليارد دالر يارانه 
ای كه دولت با هدف كمك معيشتی برای گذر از دوران سخت 

تحريمی و اقتصادی در كشور به مردم پرداخت می كند.

دهقان دهنوی تصريح كرد: بدون ش��ك با رفع مش��كالت، 
بازيابی رش��د اقتصادی، كاهش فش��ارها و محدوديت های 
بين المللی و ايجاد ثبات دربازار ديگر نيازی به تخصيص ارز 
دولتی نخواهد بود. معاون وزير اقتصاد افزود: سياست مزبور 
بر اساس گزارش های حوزه بازرگانی وزارت صمت در حال 
پيگيری اس��ت. وی همچنين در خص��وص نقدی كه برای 
اي��ن نوع تخصيص ها وجود دارد مبنی بر وجود رانت، نبود 
نظارت كافی در ش��بكه توزيع، عدم دسترسی كاال به دست 
مصرف كننده واقع��ی به خصوص طبقات ضعيف جامعه به 
راديو اقتصاد يادآورش��د: دولت هم به اين نتيجه رسيده كه 
اگر گروه های كااليی وجود داشته باشد كه نتوان در مسير 
توزيع تا رسيدن به دست مصرف نهايی نظارت كافی انجام 
داد اين گروه ها را در ليس��ت ارز چهار هزار و ۲00 تومانی 
قرار ندهد به همين دليل اقالمی كه س��ال گذشته و ابتدای 
امس��ال در ليست ارز دولتی بودند مثل كره، چای و گوشت 

قرمز همه از ليست خارج شدند.   فارس

در بودجه سال 99 پیش بینی شد؛
۱4 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای کاالهای اساسی 

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در پايان معامالت 
ديروز در يك ركوردش��كنی جديد با جهش 1713 واحد به 

رقم 3۲۲ هزار و 5۲۸ واحد رسيد.
ب��ورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری مرتب رو به رش��د 
بوده و نش��ان از اقبال س��رمايهگذاران خرد به بورس دارد كه 
كارشناس��ان علت عمده آن را ركود در بازارهای موازی مانند 
مسكن، طال و ارز ذكر ميكنند. در پايان معامالت چهارشنبه 
13 آذر 13۹۸ ش��اخص كل بورس ته��ران با افزايش 1713 
رقمی به 3۲۲ هزار و 5۲۸ واحد رس��يد. ديروز شاخص كل با 
معي��ار هموزن با افزايش 1۸37 واحد به رقم ۹۹ هزار و 31۲ 
واحد رسيد. ارزش روز بازار به بيش از يك ميليون و 176 هزار 
ميليارد تومان رسيد. روز چهارشنبه معاملهگران بورس بيش 
از 3.۴ ميليارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالی در قالب ۴05 
هزار نوبت معامله و به ارزش 16۲5 ميليارد تومان دادوس��تد 
كردند. شاخص بازار اول بورس با افزايش 11۴3 واحد به رقم 
۲31 هزار و ۴1۲ واحد و ش��اخص بازار دوم بورس با افزايش 

3۹۴۲ واحد به رقم 66۹ هزار و 3۹6 واحد رسيد.
همچنين نمادهای مپنا و كش��تيرانی و نيز س��رمايهگذاری 
اميد بيش��ترين اثر تقويتی در شاخص كل بورس را داشته 
و نمادهای همراه، پتروش��يمی پ��ارس، پااليش نفت تبريز 
و پااليش نفت اصفهان بيش��ترين اثر كاهش��ی در شاخص 
بورس را داش��تهاند. نمادهای بانك ملت، به قيمت هر سهم 
5۸31 ري��ال، بانك تجارت ۴۴6 ري��ال، بانك اقتصاد نوين 
31۴0 ريال و نيز نماد س��ايپا، گروه مپنا، بانك صادرات به 
قيمت هر س��هم 55۴ ريال، زهراوی و ماشينسازی اراک از 

نمادهای پربيننده بودند.
در فراب��ورس ايران نيز در پايان معامالت ش��اخص كل 7۹ 
واحد رش��د كرده و به رقم ۴1۹5 واحد رس��يد. ارزش بازار 
اول و دوم فراب��ورس به بيش از ۲۴1 ه��زار ميليارد تومان 
رس��يد. معاملهگ��ران فرابورس بيش از 1.7 ميليارد س��هام 
حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۲۹۴ هزار معامله و به ارزش 

1۲65 ميليارد تومان دادوستد كردند.

با جهش ۱7۱3 واحدی؛
شاخص کل بورس رکوردشکست

دبير ش��ورای عالی مناط��ق آزاد، قاچاق در اين 
مناطق را 10 درصد اعالم كرد و گفت: مش��كل 
قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به اين مناطق ندارد 

و مشكل از گمرک كشور است.
مرتضی بانك، مش��اور رئيس جمهور، ضمن نقد 
و بررس��ی عملكرد مناطق آزاد اقتصادی، با بيان 
اينكه مناطق آزاد منش��أ اصلی قاچاق نيس��ت، 
اظهار ك��رد: قاچاق تعريف خاص خ��ود را دارد. 
براس��اس قانون، ورود كاال به مناط��ق آزاد بايد 
بدون هيچ حق گمركی باش��د؛ بنابراين نميتوان 
ورود كاال به اين مناطق را قاچاق تلقی كرد. وی 
گفت: مشكلی كه اكنون وجود دارد اين است كه 
چ��را ورد كاال به اين مناطق آزاد اس��ت. در حال 
حاضر كاالها از دبی وارد كش��ور می شوند. ما در 
مناط��ق آزاد به دنبال اين هس��تيم كه كاالها به 
جای دبی وارد مناطق آزاد شود. اما فعال اينگونه 
نيست و امارات از اين فرصت استفاده كرده است. 
مرتضی بانك كه در برنامه پايش سخن ميگفت، 

با بي��ان اينكه قانونگذار ب��رای تغيير جهتگيری 
فوق، مزايايی را به مناطق آزاد داده است، افزود: 
تبليغات منفی در مورد مناطق آزاد ش��ده است. 
عليرغ��م اينك��ه كاال ميتواند ب��دون هيچ گونه 
محدوديتی وارد مناطق آزاد شود برای جلوگيری 

از قاچاق اقداماتی صورت گرفته است.

۱۰ درصد قاچاق از مناطق آزاد است
مشاور رئيس جمهور ادامه داد: اولين اقدام اتصال 
سيستم گمرک كشور به سيستم گمرک منطقه 
آزاد ب��ود. گم��رک از ورودی كاال به مناطق آزاد 
اطالع دارد. البته به دليل ش��رايط خاص كشور، 
ثبت س��فارش نيز برای ورود كاال به مناطق آزاد 
راهاندازی ش��د؛ بدين ترتيب چندين مانع برای 

جلوگيری قاچاق از مناطق آزاد به كش��ور ايجاد 
شده است. بانك افزود: 10 درصد قاچاق از مناطق 
آزاد است و اين نش��ان ميدهد مناطق آزاد مبدأ 
قاچاق نيس��تند. در مورد مناطق ويژه بايد گفت 
كه بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق ويژه 
مختص ش��ركت های توليدی و صنعتی اس��ت. 
اين مس��ئول دولتی بيان كرد: مش��كل قاچاق از 
مناطق آزاد، ربطی به اين مناطق ندارد و مشكل 
از گمرک كش��ور اس��ت. كل واردات مناطق آزاد 
در س��ال حدودا يك ميليارد و ۲00 ميليون دالر 
بوده كه بخش��ی از آن نيز ماش��ين آالت صنعتی 
اس��ت. قرار نيس��ت همه اين كاالها صادر شود، 
چون مواد اوليه نيز در بين اين كاالهاست. بانك 
گفت: 1۸00 واحد صنعتی در مناطق آزاد كشور 

فعال هستند و مواد اوليه آنها نيز از همين مناطق 
تامين می ش��ود. از يك ميلي��ارد و ۲00 ميليون 
دالر واردات، حدود 600 ميليون دالر آن مربوط 
به بازرگانان است؛ يعنی كااليی كه امكان ورود به 

سرزمين اصلی دارد اين ميزان است.

 سالی ۱۳ میلیون نفر
به مناطق آزاد سفر میکنند

وی گف��ت: در س��ال 10 ميليون ت��ا 13 ميليون 
وارد مناطق آزاد می شوند. اگر اين تعداد افراد به 
كشورهای خارجی سفر كنند و از آنجا كاال بخرند، 
حجم گس��ترده ای ارز از كش��ور خارج می شود. 
بايد برای گردشگری در كشور برنامه داشت وگرنه 
اين تعداد مسافر به كشورهای همسايه می روند. 

دبير ش��ورای عالی مناطق آزاد گفت: در هش��ت 
م��اه ابتدای امس��ال كل واردات مناطق آزاد ۸00 
ميليون دالر بوده اس��ت. طی شش سال اخير كل 
ص��ادرات غير نفتی از مناطق آزاد و ويژه كش��ور، 
161 ميليارد دالر  و كل واردات در اين مناطق نيز 

در دوره مشابه ۴0 ميليارد دالر بوده است.

پیشبینی سرمايه گذاری ۱۱ هزار میلیارد 
تومانی داخلی در مناطق آزاد

بانك در پايان افزود: سرمايهگذاری خارجی در مناطق 
آزاد طی ش��ش سال اخير يك و نيم ميليارد دالر و 
در مناطق ويژه سه ميليارد دالر بوده است. بايد برای 
اقتصاد كشور زير ساخت های مناسب را فراهم آورد. 
سرمايهگذار داخلی در مناطق آزاد در دوران تحريم 
افزايش داشته است كه خود نشان دهنده توجه به 
رونق توليد است. وی پيش بينی كرد كه امسال 11 
هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاری داخلی در اين 

مناطق انجام شود.  ایسنا

۵۰۰ میلیارد دالر پوشش بیمه ای در کشور وجود دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

گزارش

وزي��ر امور اقتصادی و دارايی با بيان اينكه امروز 
در كشور حدود 500 ميليارد دالر پوشش بيمه 
وج��ود دارد، گف��ت: صنعت بيمه بع��د از گذار 
از ي��ك دوره ميتوان��د به طور كام��ل به بخش 

خصوصی واگذار شود.
فرهاد دژپسند ديروز در همايش بيمه و توسعه كه 
با حضور رئيس جمهور در سالن همايشهای برج 
ميالد برگزار شد، اظهار داشت: غير از بيمه مركزی 
كه نقش سياس��تگذاری و نظارت را بر عهده دارد 
بقيه صنعت بيمه قابل واگذاری است، اين قابليت 
صنعت بيمه از دريچه ديگر كمك به تس��ريع در 
روند توسعه كشور است. وی اضافه كرد: واگذاری 
صنعت بيمه فرصت بس��يار خوبی برای مشاركت 

بخش خصوصی در صنعت بيمه كشور است.
وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: امروز ميتوانيم 
ادعا كنيم در صنعت بيمه فقط يك ش��ركت به 
طور كامل دولتی اس��ت و بيمه الب��رز هم تنها 
۲0 درص��د س��هام مرب��وط به دولت اس��ت كه 
خوش��بختانه با اراده دولت برای واگذاری سهام 
بيمه البرز يكبار در نيمه اول امس��ال بخشی از 
واگذاری سهام دولت در اين زمينه انجام شد و در 
آينده نزديك نيز عرضه دوم را انجام ميدهيم تا 
بتوانيم سهام دولت را در بيمه البرز واگذار كنيم. 

دژپسند گفت: صنعت بيمه به واسطه نقشی كه 
ميتواند در اقتصاد در حال توس��عه ايران داشته 
باشد بايد از س��وی قوای مختلف بيش از پيش 
تقويت و حمايت ش��ود. وی با بيان اينكه امروز 
در ايران حدود 500 ميليارد دالر پوش��ش بيمه 
وجود دارد، افزود: اين آمار نشان ميدهد اگرچه 
تاكنون توانستيم گامهايی را به جلو برداريم، اما 
فرصتهای بيشماری برای تكميل و توسعه پيش 

روی اين صنعت قرار دارد.
وزي��ر امور اقتصادی و دارايی گفت: صنعت بيمه 
در فرهن��گ ما بيش��تر در موضوع��ات فردی و 
خانوادگی از جمل��ه موضوعاتی مانند بيمه عمر ، 
بيمه زندگی و بيمه ش��خص ثالث دارای اهميت 
زيادی اس��ت، اما برای كش��وری مانند ايران كه 
در مسير توسعه قرار دارد بايد قدمهای موثرتری 
برداش��ته و صنعت بيمه و رشته فعاليتهای بيمه 
به س��مت بيمهه��ا و رش��ته فعاليتهايی س��وق 
داده ش��ود كه ميتواند قوام و توس��عه اقتصادی 
را اس��تحكام ببخشد. دژپس��ند ادامه داد: وقتی 
ش��رايط اقتصادی اي��ران را در يك دوره تاريخی 
صد س��اله نگاه ميكنيم ميبينيم روند توسعه در 
ايران به گونهای است كه همواره نيازمند حمايت 
حكومتها بوده است، اما اين روند نميتواند همواره 

تداوم داشته باشد، زيرا منابعی كه حكومتها برای 
اين ام��ر ميتوانند اختصاص دهن��د پايان ناپذير 
نيس��ت بنابراين بهترين راه مش��اركت است كه 
ميتوان��د توده مردم را بدون اينكه روند توس��عه 
دچار انحصار گرايی شده باشد در اين امر سهيم 
كند. وی با بيان اينكه بهترين نوع س��هيم كردن 
مردم، صنعت بيمه اس��ت، افزود: صنعت بيمه به 
گونهای غير محس��وس از همه فعاليتها يا آحاد 
ميتوان��د جريانی را ش��كل دهد ك��ه منابع را به 
سمت يك انباره گسيل دهند و در موقع مناسب 
اين انباره به فرايند توسعه، آسيب كمتر به منابع 

عمومی و تسهيل در رفاه كمك كند.
وزير امور اقتصادی و دارايی صندوق بيمه حوادث 
طبيع��ی را يكی از اقداماتی دانس��ت كه اگر چه 
دوره طوالنی را برای نهايی كردن طی ميكند، اما 
ميتواند در كاهش خسارتهای مربوط به بحرانها 
و حوادث غير مترقبه نقش موثری داشته باشد. 
دژپسند افزود: وقتی روند صندوق بيمه حوادث 
طبيعی در اوايل دهه ۸0 ش��روع شد تا سال ۹۲ 
پيشرفت الزم را نداشت كه خوشبختانه از دولت 
يازدهم گامه��ای جدی تری به خود گرفت. وی 
گفت: از آنجا كه ايران روی نوار حوادث طبيعی 
مانند سيل، زلزله و ساير موارد بحران قرار دارد 

وقت��ی اين اتفاقات و بحرانه��ا به وقوع ميپيوندد 
هم خانواده ها، هم فعاالن اقتصادی و هم دولت 
به طور يكپارچه دچار دغدغه و نگرانی ميشوند، 
زيرا هنوز نتوانس��تيم فرايند فعاليت صندوق را 
به طور كامل طی كنيم. وی با بيان اينكه س��يل 
س��ال ۹۸ نش��ان داد در اماكن و مناطقی كه از 
نعمت بيمه بهرهمند بودن��د با كمترين دغدغه 
اين مس��ير را طی كردند، اف��زود: در هر بحرانی 
كه ب��ه وجود ميآيد يك��ی از دغدغههای دولت، 
بس��يج منابع برای جبران و مواجهه با آنهاست، 
اما اگر صندوق بيمه حوادث طبيعی شكل بگيرد 
و بيمهها جايگاه خود را پيدا كنند نياز به حضور 
يكپارچه، قوی و پر قوت دولت برای تامين منابع 
نيس��ت بلكه يك اطمينان خاطری برای كمك 
به مردم و دولت به منظور فرايند توس��عه ايجاد 
ميكند ضمن اينكه موجب رونق در صنعت بيمه 

از نظر حوزه نفوذ ميشود.
وزي��ر اقتص��اد اضافه كرد: اگر چ��ه ضريب نفوذ 
بيمه در ش��ش ساله دولت يازدهم و دوازدهم به 
۲ و ۴ ده��م درصد افزايش يافت، اما اين ضريب 
نفوذ در مقايس��ه با هدف گ��ذاری 7 درصدی تا 
پايان برنامه ششم فاصله زيادی دارد البته زمانی 
كه اين هدفگ��ذاری در مجلس ص��ورت گرفته 
بود م��ورد انتقاد ما بود، اما اي��ن هدف گذاری، 
گامی اس��ت ك��ه ميتواني��م ضريب نف��وذ بيمه 
را به گونه��ای افزايش دهيم كه در مقايس��ه با 
كشورهای همس��ايه به مقدار معقول و مطلوبی 
برسيم. دژپسند گفت: يكی از ويژگيهای ديگری 
كه در صنعت بيمه ميتوانيم به آنها اش��اره كنيم 
اين اس��ت كه بيمه بلوغ يافته در كشوری مانند 
ايران ميتواند نقش بسيار برجسته و قابل اتكايی 

برای مواجهه با تحريم داشته باشد.  فارس
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دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛
قاچاق از مناطق آزاد مشکل گمرک است؛ نه مناطق آزاد


