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درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد 97
گروههای کارگری درخواست بازنگری در دستمزد سال  97کارگران را برای بررسی در نشست شورای عالی کار به این شورا ارائه دادهاند .بازنگری در دستمزد سال  97کارگران درخواستی است
که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار برای قرار گرفتن در دستور کار این شورا ارائه دادهاند .احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با فارس با تأیید
این درخواست ،گفت :البته معموالً بحثهای مزدی در پایان سال در دستور کار شورا قرار میگیرد اما گروههای کارگری درخواست بازنگری را به شورا ارائه دادهاند .وی از برگزاری نشست شورای
عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت :در اولین نشستی که برگزار شود ،درخواست گروههای کارگری بررسی و استداللهای آنها شنیده خواهد شد.

با دستور آذری جهرمی صورت میگیرد

گوشیهای تلفن همراه قطع شده مسافران متخلف مجددا وصل خواهد شد
در حالی که پس از افشاگری از وقوع تخلف اساسی در
سامانه ثبت گوشی مسافری ،سرانجام گمرک در صدد
برخورد با تخلف و قطع گوشیهای متخلف برآمد اما وزیر
ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان ،گوشی های قطع
شده را وصل کرد.
به گزارش فارس ،با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ،گوشیهای تلفن همراه که در فرآیند
ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از
طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند ،تا پایان امروز
مجددا وصل خواهند شد.
بر این اساس اعالم شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار
و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت
گرفته است و در آیندهای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا
از بروز تخلف در ثبت کاالی مسافری جلوگیری شود.
دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های
مسافری فاقد شرایط خبر داده بود .گمرک اعالم کرده بود :صرفا
مسافرانی که در فرجه  30روزه بعد از ورود به کشور اقدام به
ورود اطالعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط
وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت
عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطالعات و پرداخت عوارض
گوشی تلفن همراه ،عالوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود
تجهیزات فعال سازی نخواهد شد .همچنین برطبق بخشنامه
گمرک ج.ا.ا .مورخ  ،96/08/23شخص مسافر با رعایت مقررات
مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری ،تنها مجاز به اظهار اطالعات
یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.
گمرک اعالم کرده بود :در روزهای اخیر گوشیهای مسافری
که واجد شرایط ابالغشده توسط گمرک ج.ا.ا نبودهاند ،توسط
سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آنها قطع شده و روند
قطع شدن این دستگاه ها بهصورت تدریجی ادامه دارد .فرآیند
شناسایی تخلفات صورتگرفته در ثبت گوشیهای مسافری در
روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت .پیشتر (چند ماه پیش)

ی تلفن همراه مسافری که در سامانه
نزدیک به  4.000گوش 
گمرک اقدام به کماظهاری کرده بودند ،توسط سامانه همتا
شناسایی و قطع شده بود .کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی
اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256
که قیمت باالتری دارد میتواند با حافظه  64اظهار شود و گمرکی
کمتری پرداخته کند .این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی
در فارس با عنوان «ورود محمولههای بزرگ موبایل از سامانه
رجیستری گوشی مسافری/گارانتیهای اینترنشنال به بازار موبایل
بازگشتند» انجام شد که این گزارش از بروز نوعی تخلف پنهان و

البته قانونی در سامانه اظهارنامه کاالی مسافری رجیستری پرده
برداشت .در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه
و پرداختن به دالیل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای
گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه
اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر
مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت  80دالری وارد کند
اما اکنون محمولههای بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با
ی اینترنشنال عرضه شده اند.
گارانت 
راه این تخلف مدتها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده

از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئوالن مرتبط از
مدتها پیش از آن مطلع بودهاند .اکنون که سرانجام گمرک در
مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور
وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشیها قطع شده همین مقدار
از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت.
در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را
پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را
برهم نمیزد ،این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریدهاند
و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت میکردند و
در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این
تخلف همینجا بسته میشد .اما اکنون با این اقدام ،این داستان سر
دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانتخواران خواهد بود؛
زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع میشوند و
وقتی در خبرها اعالم میشود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک
گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که را ه دیگری نیز
وجود دارد ،بنابراین این نوع تخلفها توسط افرادی انجام میشود
که از روال سیستمها و راهسهای فرار و دور زدن احتمالی مطلع
هستند و اطالع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.
اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی
مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی
انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکنندهای که
دالر  4200تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را
به جای گوشی مسافری با دالر  8هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری،
تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کاالی مسافری را نیز اعالم
میکرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد
شده به برخورد با سوء استفادهکنندگان از بین نمیرفت .حاال
با از بین رفتن این قدم ،باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای
رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره
صالح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف
را بردارند؟

مدیرعامل نفت پاسارگاد خبر داد

دریافت کلیه مطالبات سنواتی پاسارگاد از وزارت راه
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد از دریافت کلیه مطالبات سنواتی شرکت نفت
پاسارگاد پس از پیگیریهای ویژه و مستمر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد ،غالمرضا گرزین
گفت :با پیگیریهای فراوان و برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان مجلس به ویژه
کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ،مجموعه وزارت نفت و وزارت راه و
شهرسازی و همچنین تالشهای همه همکاران ،در اقدامی بی نظیر در تاریخ شرکت
نفت پاسارگاد وصول مبلغ چهارصد و  41میلیارد تومان از مطالبات مجموعه وزارت راه
و شهرسازی طی صورتجلسهای فی مابین وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی و شرکت
نفت پاسارگاد به مرحله اجرایی رسید.
وی افزود :حجم باالی مطالبات سنواتی ،یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت پیش

روی شرکت نفت پاسارگاد بود که این حجم از مطالبات موجب ایجاد خال نقدینگی
شدید شد ،به طوری که این شرکت به منظور انجام امور جاری خود و حتی پرداخت
حقوق پرسنل ،ناگزیر به اخذ وام و تسهیالت با نرخ سود باال از بانک ها شده است که
این امر در قیمت تمام شده محصول تاثیر به سزایی داشته و به تبع آن توان رقابتی
این شرکت با سایر رقبا را به شدت کاهش داده و موجب از دست دادن سهم عمده ای
از بازار قیر شده بود.
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد ادامه داد :اولویت اول و مهم ترین دغدغه اینجانب
پس از حضور در شرکت نفت پاسارگاد وصول این مطالبات و ایجاد بستری مناسب
در جهت رشد و تعالی این شرکت و صنعت قیر بوده است که خوشبختانه این مهم
اجرایی شد.

پای دالر  ۷۵۰۰تومانی به نیما باز شد
با وجود ابهاماتی که در رابطه با نرخ رقابتی ارز در سامانه نیما
برای گروه سوم کاالیی وجود داشت ،خبرها از این حکایت
دارد که دالر تا  ۷۵۰۰تومان در معامالت این سامانه قیمت
خورده است.
به گزارش ایسنا ،در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) مجموع
صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شده میتوانند ارز را مورد معامله
قرار دهند؛ به طوری که صادرکنندگان ،ارز ناشی از فروش خود را در
سامانه به مشتریان خود که واردکنندگان هستند به فروش میرسانند
که البته هر دو از کانال صرافیها و بانکها این کار را انجام میدهند.
در ابتدای راهاندازی سامانه نیما(اواخر فروردین ماه) ،حدود ۸۰
درصد ارز ناشی از صادرات واردسامانه شده و واردکنندگان نیز بدون
اولویتبندی ارز خود را با نرخ  ۴۲۰۰تومان تهیه میکردند .اما به
مرور با توجه به رانتهایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی
ثبت سفارش در این مورد انجام شد ،مسئوالن تصمیم به اولویتبندی
کاالهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از سویی بیش از ۱۰۰۰
قلم کاال را از واردات ممنوع کردند.
بر این اساس گروه اول یعنی کاالهای اساسی و دارو و در مجموع
کاالهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت تامین ارز شده و
حدود  ۳۸۰۰تومان قیمت دارد است و فاصله آن با دالر رسمی را
دولت در قالب یارانه پرداخت میکند .اما گروه دوم که واردکنندگان
مواد اولیه کارخانهها و کاالهای ضروری هستند ،ارز مورد نیاز خود
را از طریق صادرات کاالهای غیرنفتی تامین میکنند که در ابتدای
اجرای سیاست جدید ارزی( ۲۱فروردین ماه)  ۴۲۰۰تومان بود و به

بنگاهها

حدود  ۴۳۵۰تومان رسیده است .اما گروه سوم آن دسته از کاالهای
غیرضروری هستند که ارز آن از محل  ۲۰درصد صادرات غیرنفتی و
صادرکنندگان خرد تامین میشود.
گروه سوم ماجرای خاص خود را داشتند؛ به طوری که از ابتدا
قرار بود طبق ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری ارز این بخش از
صادرکنندگان وارد بازار بورس شده و با ارز حاصل از صادرات خود
را به نرخ رسمی و بر مبنای معادالت بازار مورد معامله قرار دهند .اما
طولی نکشید که با رایزنیهای انجام شده از جمله اتاق بازرگانی ورود
ارز این بخش به بورس منتفی و به سامانه نیما وارد شد .بنابراین
اکنون تمام ارز صادرکنندگان در سامانه نیما گردش میکند .اما در
شرایطی قیمت مشخص شده برای معامالت در سامانه نیما اعالم
نشد و اخبار از این حکایت داشت که احتماال با همان نرخ رسمی
انجام میشود که تازهترین اخبار دریافتی حاکی از آن است که دالری
که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار میگیرد تا حدود
 ۷۵۰۰تومان قیمت خورده است .البته یک نرخ رقابتی بوده و بر
مبنای بازار آزاد شکل میگیرد و میتواند حتی از این رقم نیز باالتر
باشد.
هر چند که بانک مرکزی و یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت هیچ
کدام تاکنون نرخ مورد معامله گروه سوم کاالیی در سامانه نیما را
اعالم نکرده و در رابطه با آن توضیح ندادهاند ،اما در هر صورت این
نرخ  ۷۵۰۰تومان با نرخ  ۴۳۰۰تومان تفاوت قابل توجهی داشته
و شنیدهها از این حکایت دارد که برخی واردکنندگان گروه سوم
کاالیی رایزنیهایی را برای دور زدن دالر و دریافت ارز رسمی دارند.
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اخبار
برنامه های بانک پاسارگاد
در حمایت از تولیدکنندگان کشور
بانک پاسارگاد در راستای تحقق چشماندازهای توسعهمحور ،ارزشافزایی
و خلق آیندهی پایدار برای هممیهنان ،با اعطای تسهیالت به طرحهای
توسعهای ،شرکتهای سیمانی و صنایع شیمیایی از تولیدکنندگان حمایت
کرد.
در راستای حمایت از تولیدکنندگان ،در مجموع ۱۹۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت به
شرکتهای سیمان ایالم ،جوین ،عمران اریا ،کویر کاشان ،آبیک ،تهران ،خوزستان،
سپاهان ،شرکت تعاونی شماره  ۴۵۶سیمان بتن خوی ،شرکت شیمیایی سیمان
زرین ،شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه ،شرکت خدمات مهندسی پتروسیمان
پرگاس ،شرکت سهامی خاص کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ،شرکت سهامی
عام کارخانجات سیمان صوفیان ،همچنین شرکت صنایع سیمان زابل ،کیاسر ،مدائن،
نهاوند و صنایع سیمان شهرکرد اعطا کردهاست.
بانک پاسارگاد با سرمایهای معادل  ۸/۸میلیارد دالر ،طرح حمایت از صنایع مواجه
با چالشهای مالی را از طریق اعطای تسهیالت اعتباری پیگیری میکند .این اقدامات
عالوه بر آنکه به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سقف تولید صنایع مذکور
کمک میکند ،مانع از ریزش نیروی شاغل در این واحدهای صنعتی میشود و برای
جوانان مستعد و توانمند اشتغال ایجاد میکند.

بانک انصار در مورد ادغام شفاف سازی کرد
مدت ها پیش موضوع ادغام چند بانک مطرح شد و بانک انصار یکی از بانک
هایی بود که در اخبار مربوط به ادغام همواره حضور پر رنگی داشت.
موضوع ادغام بانک انصار با موسسه ثامن ومهر اقتصاد چندی پیش تمام توجه ها
را به سمت این سه نهاد مالی معطوف کرد و بعد از مدت کوتاهی تمام اخبار مربوط به
این موضوع تکذیب و ادغام منتفی شد .با این حال پس از گذشت مدتی باز خبر ادغام
بانک انصار با موسسه ثامن منتشر شد و به دنبال آن تابلوهای موسسه ثامن به نام بانک
انصار تغییر داده شد و بانک انصار از مشتریان ثامن درخواست کرد تا کلیه خدمات
بانکی را در شعب انصار دریافت کنند.
حال چندی است که احتمال ادغام بانک های نظامی قوت گرفته و اخباری از گوشه
و کنار در این زمینه به گوش می رسد و باز هم بانک انصار یکی از بانک هایی است
که در برنامه ادغام حضور داشته و شنیده می شود که قرار است پنج بانک انصار ،مهر
اقتصاد ،حکمت ایرانیان ،قوامین وکوثر به بانک سپه ملحق شده تا نقش قدیمی بانک
سپه مجدد احیا شود.
به همین دلیل بانک انصار در اطالعیه ای که روز چهارشنبه  ۲۷تیر  ۹۷به سازمان
بورس ارائه شد ،درباره این قضیه شفاف سازی کرده است .این بانک اعالم کرد :موضوع
ادغام بانک ها در حال حاضر در حد جلسات امکان سنجی بوده و هنوز به طور رسمی
از طرف مراجع ذیربط اعالم نشده است.

رتبه اول نشریات بانک سپه
در چهاربخش جشنواره ملی انتشارات
نشریات بانک سپه در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در
چهار بخش سرمقاله ،مقاله ،خبر و صفحه آرایی رتبه اول را از آن خود کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،در مراسم تقدیر از برترین های سیزدهمین
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که با حضور سلطانی فر (معاون مطبوعاتی و
اطالع رسانی وزارت ارشاد) ،دارابی (معاون امور استانهای صدا و سیما) ،باقریان (دبیر
کل جشنواره) ،کمرئی (رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی) و سعیدی (نماینده
مجلس) برگزار شد ،علیرضا جمال لیوانی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه
دیپلم افتخار و لوح جشنواره را دریافت کرد.

با حضور49/82درصد سهامداران

صورت های مالی بیمه آسیا به تصویب رسید

این در حالی است که در حال حاضر دالر در بازار آزاد تا بیش از
 ۸۰۰۰تومان قیمت میخورد که تا نرخ  ۴۳۵۰تومان بازار رسمی تا
 ۳۶۵۰تومان اختالف داشته و این اختالف قیمت در مدت گذشته
موجب ایجاد تخلفاتی در دریافت ارز وارداتی شده است.
معامالت ارزی برای گروه سوم کاالیی بر اساس دو روش انجام
میشود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت
توافقی است صادرکننده به صورت توافقی ،ارز و امتیاز واردات خود را
با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند
و واردکننده کاالهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش،
تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کاال به گمرک ،نسبت به واردات

اقدام می کند .این روش از روز چهارشنبه  ۱۳تیرماه اجرایی شده
است.
در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه
نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه
اقدام می کند و در طرف مقابل ،صراف با توجه به درخواستهای
خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم ،به
خرید ارز با نرخ اعالم شده اقدام می کند .پس از خرید و تسویه با
صادرکننده ،صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی
خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم
اقدام کند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تشریح کرد

اقدامات بانک تجارت در حوزه بین الملل
عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت :سود خالص حاصل از فعالیت بخش بینالملل
بانک تجارت در سال  ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۹۵به رشد  ۱۳۰درصدی رسیده و این
رشد حاکی از پیشرفت  ۳۰۰درصدی سود خرید و فروش ارز و  ۱۰۰درصدی حوال ههای
ارزی وارده و صادره است.
علیرضا حاجعلی عضو هیات مدیره بانک تجارت در گفتوگویی به تشریح اقدامات اخیر
این بانک در حوزه بین الملل پرداخت .وی با اشاره به شرایط پیچیده حاصل از تحریم در
همکاری با بانکها و کارگزاران خارجی گفت :طی سالهای اخیر شاید عملکرد بانکهای
کشور در برقراری ارتباط با بانکها و کارگزاران خارجی کاهش پیدا کرده باشد اما انجام
همین فعالیتهای محدود با چندین برابر زمان و دشواری همراه بوده است .به عنوان نمونه
برای یک گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ساده فرایندها بسیار پیچیده شد ،ریسکها باال
رفت و هزینههایی همچون بیمه فرایندهای مالی افزایش یافت.
حاجعلی با اشاره به ایجاد رویکرد بانک تجارت طی ماههای اخیر در حوزه بینالملل افزود:
در ماه های اخیر با تصمیمات مدیرعامل و هیات مدیره بانک تجارت مبنی بر به کارگیری
تمامی ظرفیتهای موجود کارکنان و واحدهای مختلف بانک تجارت و ایجاد حس مالکیت
در تمام مجموعه ،جهش خوبی در حوزه های مختلف از جمله بخش بین الملل رخ داد.
معاونت بینالملل بانک تجارت در این ماه ها ،بار دیگر ضمن برقراری ارتباط مجدد با

کارگزاران و شرکای قدیمی از تمامی ظرفیت های ممکن بهره برد .واقعیت انکارناپذیر این
است که بانک تجارت تا همین چند سال پیش  ،نقش راهبری فاینانسهای ارزی و خدمات
بانکی بین المللی بوده و باالترین سهم را در این بخش داشتهاست.
عضو هیات مدیره بانک تجارت برای تشریح آثار اقدامات ماههای اخیر این بانک به
آمار موجود اشاره کرد و گفت :سود خالص حاصل از بخش بینالملل بانک تجارت در
سال  1396نسبت به سال  1395به محدوده  130درصد رشد رسیده که غالب این
پیشرفت ،مربوط به شش ماه دوم سال  96بوده است .وی در ادامه توضیح داد  :اگر
بخواهیم به جزئیات این رشد اشاره کنیم ابتدا شاهد رشد  300درصدی سود ناشی از
خرید و فروش ارز مبادلهای و ارز آزاد هستیم و سپس رشد  100درصدی حوالههای
ارزی وارده و صادره را مشاهده می کنیم .همچنین حواله های ارزی صادره بانک
تجارت در محدوده زمانی مذکور ،نسبت به میزان مانده حواله ها حدود  200درصد رشد
داشته و در مجموع باید این خبر مهم را اعالم کنم که اکنون بانک تجارت در بخش
ضمانتنامه های ارزی حواله های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی باالترین سهم را در
بین بانکهای کشور به خود اختصاص داده و بار دیگر به قله خدمات بانکداری بین الملل
بازگشته است  .البته آمارهایی که ذکر شد ،بر اساس واحد دالر بوده و هیچگونه ارتباطی
با افزایش نرخ ارز ندارد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا با حضور49/82درصد
سهامداران،برگزارشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا با حضور49/82درصد سهامداران ،مدیرعامل
و اعضای هیأت مدیره بیمه آسیا ،نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی روز سه شنبه1397.04.27برگزار و
صورت های مالی سال 1396این شرکت به تصویب رسید.
ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با استناد به گزارش
ارائه شده به مجمع و سهامداران ،با تأکید بر روند رو به رشد تولید حق بیمه در سال
 ،1396گفت :تولید حق بیمه در سال  1396بالغ بر35038میلیارد ریال شد که با در
نظر گرفتن الگوی ساختار پرتفوی بیمه ای ،نسبت به سال  1395با 27درصد رشد
همراه بوده است.

از سوی هیات وزیران

غالمرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی
تعیین شد
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست رئیس جمهوری
برگزارشد ،رئیس کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه
و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره گیری از
نیروهای جوان و خالق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت
و رقابت توصیه کرد.
روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمهای با بیشترین پوشش در زندگی
روزمره مردم و بنگاه های اقتصادی دانست و بر تالش برای کاهش هزینههای مردم از
مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تأکید کرد.
تقویت آمادگی بیمهها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقهای و بینالمللی
ت های اقتصادی و جریان بهینه امور ،از دیگر مطالبات
بیم ه ها برای حمایت از فعالی 
رئیسجمهوری از بیمه مرکزی در این جلسه بود.

مدیران مناطق کشوری بیمه آرمان تعیین شدند
علیرضا امیرحسنخانی معاون توسعه و پشتیبانی شرکت بیمه آرمان با صدور
احکامی مدیران مناطق غرب ،شمال غرب ،مرکز و جنوب کشور را منصوب
کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،علیرضا امیرحسنخانی بنا به پیشنهاد معاون
بازاریابی و فروش و موافقت مدیرعامل و نظر به تعهد ،تخصص و عملکرد مطلوب
رؤسای شعب سنندج ،تبریز ،قم و اهواز این احکام را صادر کرده است.

