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اقتصاد

برپایی اختتامیه مسابقات فوتسال 
رسانه ها با حضور مدیران »بانک ملت«

| مراســم اختتاميــه نخســتين دوره 
مسابقات فوتسال رسانه ها با عنوان جام واليت، 
با حضور مديران بانك ملت برگزار شد.به گزارش 
كائنــات و به نقل از روابــط عمومى بانك ملت، 
در اين مراســم كه با حضور على اكبر صابريان 
مديركل روابط عمومى و داوود براتى رييس اداره 
كل رفاه و جبــران خدمت اين بانك و همچنين 

عليرضا فغانى داور بين المللى كشورمان برگزار شــد، از تيم هاى اول تا 
سوم، تيم اخالق و همچنين بهترين گلزن و بهترين دروازه بان اين دوره از 
مسابقات تجليل شد.در نخستين دوره مسابقات فوتسال جام رسانه ها كه 
با حمايت بانك ملت برگزار شد، تيم نود از شبكه سه سيما در ديدار نهايى، 
با غلبه بر تيم خبرگزارى ميزان با نتيجه يك بر صفر، به مقام قهرمانى رسيد 
و گردن آويز طالى مسابقات بر گردن بازيكنان اين تيم، آويخته شد.تيم 
خبرگزارى ميزان هم به مقام نايب قهرمانى رســيد و  بازيكنان اين تيم 
گردن آويز نقره را از آن خود كردند.در عين حال تيم فوتسال بانك ملت 
هم در ديدار رده بندى با نتيجه سه بر يك، تيم شبكه 5 سيما را از پيش رو 
برداشت تا اين تيم، عنوان سوم مسابقات را از آن خود كند و بازيكنان اين 
تيم، صاحب گردن آويز برنز مسابقات شوند.در مراسم اختتاميه مسابقات 
جام رسانه ها كه با حضور 40 تيم از رسانه هاى مختلف برگزار شد، كاپ 
اخالق به تيم پايگاه فوتسال ايران تعلق گرفت و از ناصر سلطان نژاد از تيم 
شبكه 5 سيما به عنوان بهترين گلزن و محمدرضا سمسار از تيم خبر فورى 
به عنوان بهترين دروازه بان تجليل شد.عليرضا فغانى، عليرضا رمضانى، 
محمدرضا منصورى، غالمرضا عباچى، محمدعلى يعقوب خانى و حميد 
سماواتى نيز داوران اين دوره از مســابقات بودند كه در مراسم اختتاميه 
مورد تجليل قرار گرفتند.على اكبر صابريان، مديركل روابط عمومى بانك 
ملت در اين مراسم، با اشــاره به اهميت رسانه ها در پيشبرد اهداف نظام 
جمهورى اســالمى ايران به ويژه در بخش اقتصادى، اظهار داشت: بانك 
ملت مفتخر است كه در راستاى تعامل سازنده با رسانه ها و با هدف جبران 
بخش كوچكى از زحمات و تالش هاى اصحاب رسانه، حمايت از برگزارى 
نخستين دوره مسابقات جام رسانه ها را با عنوان جام واليت در دستور كار 

قرار داد كه خوشبختانه با استقبال خوب رسانه ها نيز رو به رو شد.

رحیمی انارکی:

تسهیالت مسکن ویژه اقشار متوسط و کم 
درآمد است

| مديرعامل بانك عامل بخش مسكن 
تاكيد كرد: گروه هدف ايــن بانك براى تامين 
مالى كمك هزينه خريد مسكن، اقشار متوسط 

و كم درآمد است.
ابوالقاسم رحيمى اناركى با بيان اينكه صندوق 
پس   انداز مسكن از سال 69 در اين بانك تاسيس 
و استقبال شد، با اشاره به اجراى طرح مسكن 

مهر و حجم سنگين مســئوليت تامين مالى اين طرح از اواسط دهه 80 
توسط بانك عامل بخش مســكن گفت: اين طرح در فعاليت   هاى عادى 
بانك، گسست جدى ايجاد كرد و حجم سنگين مسئوليت تامين مالى اين 

طرح، ساير فعاليت  هاى توسعه  اى بانك را تحت تاثير قرار داد.
وى با بيان اينكه بانك براى ســاخت دو ميليــون و 370 هزار واحد 
مسكونى مهر تسهيالت پرداخت كرده است، اظهار داشت: از سال 84 تا 
92 به دليل آنكه همه توان بانك صرف تامين مالى طرح مسكن مهر شد، 
هيچ افزايشى در سقف انواع تسهيالت صورت نگرفت و عمده فعاليت   هاى 

بانك به تامين مالى مسكن مهر منحصر شد.
مديرعامل بانك عامل بخش مسكن افزود: تا االن، پرونده مربوط به يك 
ميليون و 930 هزار واحد مســكونى مهر تعيين تكليف شده اما ساخت 
460 هزار واحد از اين طرح باقى مانده به اين معنا كه از نظر بانك، پرونده 
مالى آنها هنوز به سرانجام مشخصى نرسيده است بنابراين الزم است براى 

اين موضوع تدبير اساسى در دولت و مجلس صورت بگيرد.
رحيمى اناركى ادامه داد: اين بانك از ســال 92 تاكنون موفق شد با 
طراحى سبدى از انواع تسهيالت ساخت و خريد مسكن،  سقف تسهيالت 
را تا هشــت برابر افزايش دهد و در عين حال، ارزان   ترين تسهيالت در 

شبكه بانكى را به متقاضيان مسكن ارايه كند.
وى راه  اندازى صندوق  هاى زمين و ســاختمان، ايجاد شركت تأمين 
سرمايه مســكن و ســاير ابزارها و نهادهاى نوين تامين مالى مسكن را 
ريل     گذارى جديد بانك مذكور طى سال   هاى گذشته از دولت يازدهم و 

دوازدهم عنوان كرد.
مديرعامل بانك عامل بخش مسكن اضافه كرد: گروه هدف بانك براى 
تامين مالى، اقشار متوسط و كم   درآمد هستند و محصوالت بانك متناسب 

با شرايط اقتصادى اين گروه، تعريف و عرضه مى  شود.

حجت اله صیدی:

سال ٩٨ سال سودآوری و نقطه عطفی 
برای »بانک صادرات« خواهد بود

| مديرعامل بانك صادرات ايران در مورد 
كاهش روند زياندهى «وبصادر» گفت: سال 98 
با خروج از ماده 141 و زيان، ســودآورى بانك 
صادرات ايران آغاز خواهد شــد كه نقطه عطفى 
براى اين بانك بزرگ بورســى است.به گزارش 
روابط عمومى بانك صادرات ايران به نقل از سايت 
بورس 24،  حجت اله صيدى افزود: در 6 ماهه اول 

ســال جارى تالش كرده ايم كه زيان كمترى شناسايى نماييم و اين روند 
ادامه دار خواهد بود، به نحوى كه در صورت هاى مالى 9 ماهه و 12 ماهه هم 
با تالش، به نقطه سربه سر سود خالص خواهيم رسيد.صيدى كه در حاشيه 
چهارمين همايش مالى اســالمى در دانشگاه الزهرا(س) سخن مى گفت، 
در خصوص آخرين وضعيت افزايش سرمايه بانك صادرات ايران از محل 
تجديد ارزيابى دارايى ها اظهار كرد: افزايش سرمايه بانك صادرات ايران در 
حال پيگيرى است و هيچ گونه مشكلى در مراحل انجام آن، وجود ندارد.وى 
تأكيد كرد: سال جارى يقيناً اين افزايش سرمايه انجام مى شود و شركت با 
تمهيدات الزم از شموليت ماده 141 خارج خواهد شد.اين مقام مسئول 
در بانك صادرات ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكل يا ممانعتى در 
مورد افزايش سرمايه نداشته ايد؟ و آيا اساساً سازمان بورس به ميزان سرمايه 
ايرادى نگرفته است؟، گفت: هيچ مشكلى در روند افزايش سرمايه نداريم، 
كارهاى كارشناسى و طرح توجيهى در حال انجام است و اميدواريم تا پايان 

سال اين افزايش سرمايه انجام شده و ثبت شود.

دیدار مدیران »بانک ملی« با جانبازان 
انقالب اسالمی

| به همت مركز امور ايثارگران و خانواده 
شــهداى بانك ملى ايران تنى چند از مديران 
بانك به ديدار جانبازان و آزادگان هشــت سال 
دفاع مقــدس رفتند. به گــزارش كائنات و به 
نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، در ديدار 
رضا خســروى رييس مركز امــور ايثارگران و 
خانواده شهداى بانك به همراه افشين كاظمى 

رييس اداره امور شــعب غرب تهران، موسى اسالميان رييس اداره امور 
شعب استان البرز و جمعى از معاونان و مسووالن حوزه حراست بانك و 
نمايندگان ايثارگر از بالل محمديان، كريم احمدى و نادر فرضى زاده از 
جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس تجليل به عمل آوردند.در اين 
ديدار همچنين بر لزوم حفظ ارزش ها و كرامت ايثارگران و رفع مسايل 

و مشكالت معيشتى و رفاهى اين عزيزان تاكيد شد.

| رييس كل بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در ديدار با سفير چين و هيات همراه در خصوص روابط بانكى و مالى دو كشور 
و نحوه ارتقاى اين روابط، بحث و تبادل نظر كردند.سفير چين در اين ديدار ضمن اشاره به ثبات ايجاد شده در بازارهاى اقتصاد ايران 
اظهار كرد: چين عالقه مند به گسترش روابط استراتژيك و بلندمدت با جمهورى اسالمى ايران است.

روابطبانکیواقتصادیایرانوچینتوسعهمییابد
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اثبات یک 
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| قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان يك بار ديگر 
ثابت كرد كه در غياب حاكميت قانون و در شرايطى كه قانون گذار 
درك درستى از چيستى و چه نيســتى قانون نداشته باشد، نيات 
خير بــه تنهايى براى اصــالح رويه هاى معيوب كافى نيســت. 
برعكس، در چنين شرايطى هر تالشى براى اصالحات در كشور 
مى تواند دردسرهاى جديدى ايجاد كرده و ضمن تضعيف نهادهاى 
موجود، فرآيندى را كه در كشــور دور باطل سياست گذارى نام 

گرفته تكرار كند.
در اين مطلب كوتاه قصد نگارنده تاييد يا رد اين قانون به خصوص 
نيست. بر اين باورم كه در حاشيه تصويب و ابالغ اين قانون مى شود 
درس هاى مهمى گرفت و ثابت كرد كه رويكرد سياســت گذار به 
قانون گذارى نيازمند بازبينى جدى است و در صورت ادامه رويه 
فعلى، فارغ از تالش هاى خالصانه سياست گذار، تغيير معنى دارى 

اتفاق نخواهد افتاد.
سال ها اســت كه امثال ما راجع به اقتصاد دولتى و برنامه ريزى 
متمركز و توزيع فرصت و رانت در اين دســتگاه گفته و هشــدار 

داده اند، اما معموال اين تحليل ها برچسب ليبرال و بازار آزاد و نظاير 
آن خورده و جدى گرفته نمى شود. اما واكنش بازنشستگان صاحب 
كرسى و سمت در دستگاه دولت به قانون ممنوعيت به كارگيرى 
بازنشستگان و رقابت و تالش ايشان براى باقى ماندن در مجارى 
بى پايان ادارى هيچ شبهه اى براى مردم باقى نگذاشت؛ آنچه را كه 
ما سال ها تالش مى كرديم با ذكر مثال و رسم نمودار بيان كنيم 
بزرگواران ظرف چند روز عمال ثابت كردند. بعيد مى دانم كســى 
در كشور باقى مانده باشد كه تصور كند عطش سيرى ناپذيرى كه 
اين بزرگواران ظرف چندوقت اخير براى ماندن در مسند قدرت 
به نمايش گذاشتند، قرار است با خدمت بى چشم داشت به من و 

شما برطرف شود.
در اقتصاد، مكتــب انتخاب عمومى، يا به تعبيــر قدما اقتصاِد 
سياست، اين موضوع را بررســى مى كند. مطالعات پژوهشگران 
انتخاب عمومى ثابت مى كند و البته دســتاورد و نتايج عملكرد 
سياستمداران وطنى نيز گواه است كه مسووالن پس از تكيه زدن 
بر كرسى همچنان انســان باقى مى مانند و به ناگاه به فرشتگانى 

خويشتن دار تبديل نخواهند شد و بال در نخواهند آورد. طبيعت 
آدمى به گونه اى است كه در پى بيشينه سازى مطلوبيت در زندگى 
است. البته اين موضوع از گذشته هاى دور بر آگاهان معلوم بوده 
است. پس از انقالب آزمون جالب و ارزشمندى، هرچند به بهايى 
گران، در ايران انجام شد. با در نظر داشتن تجربه فساد در دستگاه 
طاغوت، انتخاب مديران و مسووالن پس از انقالب با در نظر داشتن 
تقوا و اهليت ايشان انجام مى شد. در نگاه نخست انتخاب فرد متقى 
كه بر تمايالت انسانيش افسار زده، بايد مشكل را حل كند. اما در 
عمل اين طور نشد. علت نخست اين بود كه نمايش تقوا براى فرد 
رياكار خيلى سخت نيست، به خصوص اگر پيشرفت شغلى و صعود 
پلكان ترقى در گرو آن باشد. دوم آنكه حتى فرد متقى نيز همچنان 
انسان است و همواره در معرض وسوسه هاى انسانى است. وقتى 
منابع عظيم براى مدت طوالنى در اختيار فردى، ولو پرهيزكار، قرار 
گيرد، معموال طبيعت بشرى او راهى براى توجيه استفاده از اين 
منابع پيدا خواهد كرد يا دست كم منتفع شدن از مزايا و امكانات 

مفصل دستگاه دولتى برايش عادى خواهد شد. 
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 مالیات بر ارزش افزوده
در صنعت بیمه حذف می شود

| سليمانى رئيس بيمه مركزى با اشاره به وجود شرايط تورمى در اقتصاد 
بر ضرورت حركت شركت هاى بيمه به سمت سرمايه گذارى هاى مولد تاكيد كرد 

و از حذف ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه خبر داد.
غالمرضا سليمانى در نشستى خبرى خود با اصحاب رسانه در مورد نحوه واكنش 
صنعت بيمه به وضعيت تورمى در اقتصاد گفت: واقعيت اين است كه شركت هاى 
بيمه اى تا حدى مى توانند حق بيمه دريافتى را با عنوان تورم افزايش دهند و بخش 

ديگر بايد از طريق سرمايه گذارى هاى مولد تامين شود.
ســليمانى در ادامه گفت: زمانى بيمه ها پول خود را در بانك ها سرمايه گذارى 
مى كردند اما اكنون به دليل نزديك شدن نرخ تورم به نرخ سود بانكى بايد سعى 
كنند در حوزه هاى ســودآور ديگرى مانند خريد ســهام يــا اوراق بهادار دولتى 

سرمايه گذارى كنند منوط به اينكه در شركت دارى درگير نشوند.
وى در ادامه اين نشست با اشاره به ثابت ماندن سطح توانگرى برخى شركت هاى 
بيمه اى اظهار كرد: برخى شركت ها حدود سه ســال است كه در سطح توانگرى 
شماره 2 بيمه قرار دارند كه اينها براى ارتقاى خود بايد مطابق با آيين نامه به بيمه 
مركزى مراجعه و اسناد آمادگى خود را براى ارتقاى سطح فنى اعالم كنند، در غير 

اين صورت پرونده آنها به شوراى بيمه ارجاع داده خواهد شد.
رييس كل بيمه مركزى با اشاره به برخى مباحث پيرامون شركت هاى تابعه بيمه 
ايران، اين شــركت را يكى از بزرگترين شركت هاى بيمه اى كشور توصيف كرد و 
گفت: بيمه مركزى براى ايجاد شفافيت در بيمه ايران به اين شركت فشار بياورد 
كه در اين راستا بيمه ايران اطالعاتى را از عملكرد خود منتشر كرده است. شركت 
بيمه ايران با اصالح برخى پرتفوى هاى زيان ده خود مى توانند جلوى زيان بيشتر 
را بگيرد. ســعى مى كنيم عالوه بر شفاف سازى شــركت هاى بيمه اى كه زيان ده 

هستند را هم خارج كنيم.
سليمانى در ادامه با بيان اين كه برخى شركت هاى بيمه اى مشكالتى دارند كه 
براى بررسى آنها كميته اى را تشكيل داده ايم، اظهار كرد: در اين راستا قصد داريم 
براساس اســتانداردهاى صنعت بيمه آن دسته از شــركت هايى را كه مشكالتى 
دارند يا ممكن است در آينده به مشــكالتى بربخورند از قبل هشدارهاى الزم را 

به آنها بدهيم.
وى همچنين با اشاره به نقش پررنگ استارت آپ ها در صنعت بيمه آنها را يك 
واقعيت غيرقابل انكار توصيف كرد و گفت: طبيعى است ظهور و بروز استارت اپ ها 
در صنعت بيمه خيلى سريع است و صنعت بيمه بايد خيلى پيش تر از اينها خود را 

براى اين فناورى هاى جديد آماده مى كرد.
رييس كل بيمه مركزى در ادامه با بيان اين كه اگر مى خواهيم رشد استارت آپ ها 
در صنعت بيمه گسترش پيدا كند بايد بسترهاى قانونى آن را آماده كنيم، اظهار 
كرد: در اين راســتا قصد داريم قوانين الزم را طراحى كنيم. هرچند برخى از اين 
اســتارت آپ ها در قالب نمايندگى هاى بيمه اى فعاليت مى كنند، اما قوانين براى 

آن دسته از كارگزارانى كه در قالب استارت اپ ها فعاليت مى كنند ضرورى است.
سليمانى همچنين به ضرورت برداشــتن تعرفه ها در صنعت بيمه اشاره كرد و 

گفت: با برداشتن تعرفه ها فضاى صنعت بيمه را رقابتى كرديم. 

تصمیم جدید بانک مرکزی، مجازات 
شرکت های خوشنام است

| سيد حميد حسينى سخنگوى اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و 
پتروشــيمى با انتقاد از تصميم اخير ارزى بانك مركزى براى صادركنندگان 
گفت: اتحاديه تصميم گيرى جديدى كه توسط بانك مركزى و وزارت صنايع 
گرفته شده را مجازات شركت هاى بزرگ و خوشنام مى داند كه مجبورند ارز 
خود را برگردانند، درحالى كه شركت هايى هم هستند كه مى توانند طبق اين 
تصميم ارز خود را برنگردانند.حميد حســينى با بيان اين كه ميزان صادرات 
اتحاديه نفت، گاز و پتروشــيمى طى هفت تا هشت ماه گذشته مطلوب بوده 
اســت، اظهار كرد: اما درحال حاضر اعضاء به شدت نگران اند. سيستمى كه 
براى بازگشت ارز اتخاذ شده، قطعا مورد تاييد اتحاديه نيست؛ زيرا در بورس 
سطح رقابت برداشته شده است و اعضاى اتحاديه بسيارى از كاالها را طبق ارز 
سنا خريدارى مى كنند كه با ارز بازار آزاد رقابت مى كند.وى افزود: درخواست 
بانك مركزى درباره اين كه اعضاى اتحاديه ارز خود را با نرخ ارز در سامانه نيما 
به فروش برسانند، غيرمنطقى است. اتحاديه پيشنهادى را به سازمان توسعه 
و تجارت ارائه كرد مبنى براين كه اگر كااليى با قيمت باالتر از ارز نيما به فروش 
رسيد، به بانك مركزى برود و ما به التفاوت نرخ ارز در نيما و سنا از سوى بانك 
مركزى اخذ شود. اين پيشنهاد مورد استقبال هم واقع شد اما تغيير و تحوالتى 
صورت گرفت كه شرايط را به كلى تغيير داد.سخنگوى اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروشــيمى با تاكيد بر اين كه صادرات اعضــاى اين اتحاديه با 
اين روند كاهش پيدا مى كند، توضيــح داد: اتحاديه تصميم گيرى جديد كه 
توسط بانك مركزى و وزارت صنايع گرفته شده است را مجازات شركت هاى 
بزرگ و خوشنام مى داند كه مجبور هستند ارز خود را برگردانند، درحالى كه 
شركت هايى هســتند كه مى توانند ارز خود را برنگردانند.حسينى ادامه داد: 
با اين تصميم همه شــركت ها ميزان صادرات خود را به زير يك ميليون دالر 
مى رســانند. بانك مركزى بايد انعطاف بيش ترى را در اعمال سياســت هاى 
خود داشته باشد و با همراهى تشكل هاى بخش خصوصى تصميم گيرى كند.

 پنج اقدام استراتژیک
برای افزایش کارایی لجستیک

| معاون وزير راه و شهرســازى با معرفــى پنج اقدام اســتراتژيك براى 
افزايش كارايى و بهره ورى حوزه لجســتيك تاكيد كرد: چين 1400 ميليارد دالر 
سرمايه گذارى در مسير حمل ونقل آســيا اروپا انجام داده كه اگر ما «هاب»هاى 
لجستيك درستى ايجاد نكنيم از اين راه عقب مى مانيم.شهرام آدم نژاد با بيان اينكه 
27 سال است كه ســابقه كار در حوزه حمل و نقل را دارم، گفت: اين حوزه مورد 
عالقه بنده است و جا دارد كه از تقى زاده (معاون سابق حمل و نقل) به عنوان پيشران 
قوى مباحث حوزه لجستيك تشكر كنم.وى با بيان اينكه در زمينه ُمدهاى مختلف 
لجستيك مشكالت عديده اى داريم كه شامل شبكه زيرساخت و بهره بردارى نيز 
مى شود، اظهار داشت: در اين حوزه ها يكپارچگى را خيلى سخت مى بينيم چراكه 
در اين زمينه تقسيم قدرت به درستى صورت نگرفته است و اين مشكلى است كه 
ممكن است در آينده نيز دچار آن شويم. اما اميدوارم كه در اين زمينه ها بتوانيم از 
توان بخش خصوصى استفاده كنيم.معاون وزير راه و شهرسازى افزود: معتقدم به 
جاى آموزش به بخش خصوصى، بايد تقسيم قدرت به خوبى صورت بگيرد تا اين 
بخش جايگاه خود را پيدا كند و نقش خود را نيز به عنوان بازيگر اصلى اين حوزه 
ايفا كند. در اين صورت اســت كه در اين حوزه مى توانيم مفيد و مثمر ثمر باشيم.
آدم نژاد ادامه داد: هر چند در رابطه با بحث لجستيك سال ها است كه در گروه هاى 
مختلف دانشگاهى مطالبى گفته شده اما به غير از مراكز نظامى در اين حوزه كارى 
صورت نگرفته است؛ دليل اين موضوع هم اين است كه با بازيگران اصلى آن برنامه ها 
پيگيرى نشده است.وى اضافه كرد: ما معموالً راه آهن يا فرودگاه مى سازيم و بعد 
منتظر مى مانيم تا برايش واگن يا مسافر تهيه كنيم. در حوزه لجستيك هم اوضاع 
به همين منوال است. زمانى كه مديريت انبارها مطرح بود به جز صاحبان انبار بقيه 
بخش ها حضور داشتند. اين موضوع نشان مى دهد كه بدون بازيگران اصلى ، خروجى 
و عملكرد خوبى نخواهيم داشت.معاون  حمل ونقل وزير راه و شهرسازى با تاكيد بر 
اينكه لجستيك را براى مديريت صرفه جويى پايه گذارى مى كنيم، تصريح كرد: بدون 
اين بازيگران امكان كاهش هزينه وجود ندارد و فقط زيرســاخت ها توسعه خواهد 
يافت. در بحث آمايش سرزمين و لجستيك كه صفرى    مقدم و تقى زاده بررسى هاى 
خوبى براى آن انجام داده اند. و بنده هم فكر مى كنم كه كاتاليزور و تسهيل كننده 
خوبى در اين راه خواهم بود.به گفته آدم نژاد، ما بايد از ديدگاه سامانه اى به لجستيك 
نگاه كنيم كه اين نگاه ســه رويكرد دارد؛ اول بحث كاهش هزينه ها، دوم پاسخگو 
بودن صنعت لجستيك و سوم چابكى و ســرغت انجام آن. اگر بتوانيم هر سه اين 
ديدگاه ها را اجرايى كنيم؛ راه هموارتر و وضعيت بهتر خواهد شد.وى ادامه داد: در 
حال حاضر وجود 22 درصد از بارهايى كه از مبادى جنوب تهران وارد مى شوند به 
مناطق مركزى كشور مى روند و مفهوم اين كار اين است كه اين فرآيند به درستى 
صورت نمى گيرد و راه اضافه اى طى مى شود؛  اگر اين فرآيند به درستى طى شود در 
اقتصاد كشور و قيمت تمام شده كاال تاثيرگذار است.معاون وزير راه و شهرسازى با 
تاكيد بر اينكه لجستيكى كه مى خواهيم در 20 سال آينده گسترش دهيم به شدت 
تحت تاثير سرمايه گذارى چين در اين راه خواهد بود، خاطرنشان كرد: اين كشور  
1400 ميليارد دالر سرمايه گذارى در مسير حمل ونقل آسيا اروپا انجام داده كه اگر 

ما «هاب»هاى لجستيك درستى ايجاد نكنيم از اين راه عقب مى مانيم.
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فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى اعالم كرد: با 
تصويب دولت در بودجه سال آينده همه سهام دولتى بيمه 
البرز واگذار و اين شركت به بخش خصوصى واگذار مى شود.
فرهاد دژپسند با حضور در همايش بيمه و توسعه ضمن 
تاكيد بر لزوم خصوصى سازى در صنعت بيمه اظهار كرد: با 
تصويب دولت در بودجه سال آينده همه سهم دولت در بيمه 

البرز واگذار و اين شركت خصوصى مى شود.
فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايى بر ضرورت 
انتشار بهادارسازى اوراق بيمه ادامه داد: در شرايط تحريم، 
اين گونه روش هاى بيمه اى براى مردم و صنعت بيمه بسيار 

راهگشا خواهد بود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه افزايش ضريب نفوذ صنعت 
بيمه فقط با اجبارى شــدن برخى رشــته ها توســعه پيدا 
نمى كند بر ضرورت حضور فناورى هاى اطالعاتى در صنعت 

بيمه تاكيد كرد.
دژپســند با تاكيد بر اينكه دغدغه تحريم ها به ويژه براى 
ركن اصلى اقتصاد يعنى سرمايه گذاران و توليدكنندگان بايد 
برطرف شود، اظهار كرد: صنعت بيمه بايد بررسى كند كه 
چگونه مى تواند ايــن نگرانى ها را برطرف كند. بخش توليد 

كشور عالوه بر مسائل ارزى با مخاطراتى مانند «عدم النفع» 
هم مواجه است.

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه 
شايد اين كار براى صنعت بيمه خوشايند نباشد، اضافه كرد: 
در همه جاى دنيا اين مســاله پذيرفته شده و صنعت بيمه 
هم براى آن راهكار دارد. در شرايطى كه توليدكنندگان با 
مشكالتى مانند كمبود مواد اوليه مواجه شوند، صنعت بيمه 
بايد اين موارد را مورد توجه قرار داده و ريسك كاهش توليد 

را پوشش دهد.
دژپسند با بيان اينكه صنعت بيمه مى تواند موارد غيرقابل 
كنترل و غيرقابل پيش بينى را پوشــش دهد، اضافه كرد: 
اينكه فقط دو ســال رشد ســرمايه گذارى در كشور مثبت 
باشد، عالمت خوبى نيســت و بايد براى آن فكرى اساسى 

كرد.
گفتنى اســت، بيســت و پنجمين همايــش ملى بيمه 
و توســعه با رويكــرد «صنعت بيمــه، نــوآورى و فناورى 
اطالعات» با حضور «اسحاق جهانگيرى» معاون اول رييس 
جمهورى، وزير اقتصاد، رييس كل بيمه مركزى و نمايندگان 

شركت هاى بيمه در برج ميالد برگزار شد.

بیمهالبرزسالآینده۱۰۰درصدخصوصیمیشود
وزیر اقتصاد خبر داد:

خبر

| وزيــر ارتباطــات و فناورى اطالعــات در نشســت چهارجانبه 
آذربايجان با اشاره به اهميت حمايت دولت ها از استارتاپ ها براى دسترسى 
به بازارهاى بين المللى پيشــنهادكرد يك مركز منطقه اى براى حمايت از 
فعاليت هاى استارتاپى با مشــاركت چهار كشور منطقه اى ايجاد شود.در 
حاشيه برگزارى نمايشگاه باكوتل 2018، نشست چهار جانبه اى با حضور 
وزير ارتباطات ايران و وزراى ارتباطات كشــور هاى آذربايجان، روسيه و 
تركيه برگزار شد كه در اين جلسه محمد جواد آذرى جهرمى ضمن اشاره به 
تغيير ماهيت اقتصاد جهانى  و افزايش نقش استارتاپ ها و كسب و كارهاى 
نوين در اقتصاد ديجيتال ، تاكيد كرد: دولت هــا بايد با درك اين تحول ، 
اقدامات موثرى را در جهت حمايت از اســتارتاپ ها براى يافتن بازار هاى 
بين المللى انجام دهند.وى افزود: هرچند استارتاپ ها در ايران و كشورهاى 
همسايه در حال افزايش اســت اما همچنان در عرصه اتصال به مشتريان 
بين المللــى ضعيف عمل مى كنند.وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات به 
ابتكار عمل  ايران براى ايجاد يك بازار مشترك منطقه اىICT ميان ايران، 
روسيه،آذربايجان و تركيه، اشــاره كرد و گفت: اين موضوع در مالقاتهاى 
قبلى با وزراى اين كشورها در حاشيه تركمنتل در عشق آباد و اجالس سران 
مختار در دوبى مطرح شده بود.وى در ادامه پيشنهاد داد:  يك مركز منطقه 
اى براى حمايت از فعاليت هاى استارتاپى  و برگزارى نمايشگاه ها و گردهم 
آيى هاى منطقه اى كسب و كارهاى نوين با مشاركت چهار كشور منطقه 

اى ايجاد شود و ايران نيز آمادگى دارد ميزبان اين مركز در تهران باشد.در 
ادامه اين نشست، وزير ارتباطات تركيه از گسترش همكارى هاى فى مابين 
در حوزه پست استقبال كرد و پيشنهاداتى در خصوص گسترش همكارى 
ها در حوزه پســت و امنيت ســايبرى ارائه داد.همچنيــن وزير ارتباطات 
روســيه نيز ضمن ابراز عالقه مندى درمورد پيشــنهاد آذرى جهرمى در 
زمينه استارتاپ ها، گفت، روسيه در زمينههاى ديگرى چون امنيت شبكه 
و موبايل پلتفرم هم آماده همكارى اســت و درخواست كرد ايران، با آماده 
سازى ظرفيت هاى خود در يك ماه آينده، زمينههاى امضاى سند همكارى 
را فراهم آورد.در پايان اين نشســت، وزير ارتباطات از همتايان خود براى 
برگزارى نشست بعدى اعضا در كيش دعوت كرد و مقرر شد پيشنهادهاى 
سه كشور ديگر درباره جزييات اين طرح، در سه ماه آينده ارائه شده و مورد 

بحث كارشناسى قرار گيرد.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در ادامه سفر خود به كشور آذربايجانبا 
الهام علياف رييس جمهور اين كشــور نيز ديدار كرد  و پيشنهاد مشاركت 
علمى براى ساخت ماهواره سنجشــى را به وى ارائه كرد.جهرمى در اين 
ديدار با اشاره به روابط خوب دو كشــور در زمينه هاى گوناگون، گزارشى 
از اقدامات و همكاريهاى انجام شــده ميان وزارت ارتباطات ايران و وزارت 
ارتباطات آذربايجان در يكسال گذشته ارائه و از حمايت هاى رييس جمهور 

آذربايجان براى بسط همكارى ها تشكر كرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست چهار جانبه آذربایجان:

تهران مرکز منطقه ای فعالیت های استارتاپی شود


