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اخبار

کارگران و بازنشستگانی که «یارانه» نگرفتهاند

معاون اشخاص بیمه دی
دبیر کارگروه درمان سندیکا شد

سجاد رامندی ،عضو هیئت عامل و معاون
فنی بیمههای اشخاص شرکت بیمه دی ،به
عنوان دبیر کارگروه درمان سندیکای بیمه گران
ایران انتخاب شد.
با حضور اعضا و با رای حداکثری ،رامندی
به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد .روابط
عمومی شرکت بیمه دی ضمن تبریک ،برای وی
آرزوی موفقیت دارد.

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین:

تأثیر افزایش سرمایه بر توانگری
مالی وتداوم سودآوری بیمه نوین

آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی
بیمه نوین از نهایی شدن فرآیند ثبت افزایش
سرمایه  ۵۰۰میلیارد تومانی بیمه نوین از محل
سود انباشته خبر داد.
معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین
در خصوص نهایی شدن ثبت افزایش سرمایه
بیمه نوین گفت :بر اساس رأی مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  18اسفند  1400مصوب شد تا
سرمایه شرکت از مبلغ  2.624.000میلیون ریال
به  5.000.000میلیون ریال افزایش داشته باشد
که پس از پیگیریهای صورت گرفته و طی فرآیند
قانونی اکنون این افزایش سرمایه از محل سود
انباشته به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه اکنون بالغ بر  ۹۰درصد
سرمایه بیمه نوین افزایش یافته است افزود :یکی
از دلیلهای انجام این افزایش سرمایه ،الزام و
تکلیف قانون بیمه مرکزی ج.ا.ایران به تمامی
بیمهگران بوده است؛ اما از سویی دیگر از نقطه
نظر سهامداری ،دستاوردی ،در راستای بزرگتر
شدن شرکت در بازار رقابت با سایر بیمهها و
باالرفتن ارزش بازار شرکت بوده که در نهایت
فعالیتهای بنیادی سودآوری برای شرکت به
همراه خواهد داشت.
وی در ادامه توضیح داد :این افزایش سرمایه
از چند منظر برای بیمه نوین و سهامداران آن
حائز اهمیت خواهد بود ،با این اقدام توانگری
مالی بیمه نوین در سطح یک حفظ خواهد شد
و شرکت میتواند در حوزه کسب و کار خود،
تعهدات سنگینتری را پذیرفته و به دنبال آن نیز
از منظر درآمدی و کسب سود ،به برنامههای
آتی خود در حوزه درآمدی دست خواهد یافت.
از طرفی این افزایش سرمایه ،صرف پیشبرد
اهداف توسعهای و باالبردن اعتبار شرکت بیمه
نوین در میان سایر شرکتهای بیمهای خواهد
شد.
گفتنی است ،مبلغ این افزایش سرمایه
 2.673.000میلیون ریال معادل 5/90
درصد بوده و تعداد سهام بیمه نوین را به
 5.000.000.000برگه سهم میرساند.

اخبار
در نخستین جشنواره تجلیل از برترینهای
اقتصاد و صنعت ورزش کشور

نشانههایی برای بههمپیوستگی قیمتها
به گزارش ایلنا« ،همه چیز در بازار گران شده
است؛ زمانی با یک حقوق کارگری دستمان به
دهانمان میرسید حاال با مستمری بازنشستگی و
کار دوم و یارانهای که به حسابمان میریزند ،بازهم
جیبمان خالیست و استطاعت خرید ِ سادهترین
کاالها را نداریم»
محمدعلی براتی ،بازنشستهی کارگری است؛
بازنشستهای که به جز مخارج سنگین یومیه،
هزینههای ماهان ه دارو و درمان دارد و نگران است
حاال که کاالهای اساسی زندگی به طرفهالعینی گران
شدهاند ،هزینههای دوا و درمان هم باالتر برود و
دیگر آه خالی هم در بساط بازنشستگان نماند!
این روزها کلیدواژه اصلی «گرانی» است و در
مرحلهی بعد ،یارانه؛ هرچند دولت وعده داده بود
به جز چهار قلم کاالی اساسی ،دیگر هیچ کاالیی
گران نمیشود یعنی مجوز رسمی برای گرانتر شدن
ندارد اما مشاهدات میدانی نشان از گران شدن
بسیاری از کاالها و اقالم در نظام جانشینی ،تکمیل
و بههمپیوستگی دارد.
نشانههایی برای بههمپیوستگی قیمتها
کاالها به شدت به هم وابستهاند و آزادسازی
قیمت یک کاال در عین تثبیت قیمت سایر کاالها و
اقالم ،نوعی سادهانگاری است؛ و یک شاهد روشن
برای این ادعا ،گفتههای رئیس اتحادیه برنج فروشان
یزاده گفت:
بابل است؛  ۲۵اردیبهشت حسن تق 
«در حال حاضر بازار از کنترل خارج شده است و
فروش برنج با نرخ مصوب به فروش نمیرسد .وقتی
دولت افزایش نرخ  ۴قلم کاالی اساسی را اعالم
خ در سایر اقالم را
میکند به نوعی مجوز افزایش نر 
میدهد چراکه قیمتها از یکدیگر تاثیر میپذیرند».
و نمونهای دیگر ۲۴ ،اردیبهشت ،رئیس هیئت
مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت :قیمت گوشت
دام زنده هم به کیلویی  ۱۰۴هزارتومان رسیده است.
در واقع قیمت گوشت تمام شده ما از  ۸۰هزار تومان
به  ۱۰۴هزار تومان رسید.
و یک روز قبلتر ،رئیس اتحادیه غذاهای کنسروی
کشور از گرانی انواع سس و کنسرو به دلیل افزایش
قیمت روغن خبر داد و اعالم کرد :روغن کاالی
پاییندستی و اساسی برای تولید این کاالهاست و
گرانی آن بازار گستردهای را متاثر میکند.
در چنین شرایطی ،به نظر میرسد برآورد دقیقی
از این نظام پیوستگی و تاثیرگذاری در بازار در
دست مسئوالن نیست؛ این پیوستگی و رابطهی
علی ِ قیمتگذاری که یک معادلهی پیش پاافتاده
و منطقی در علم اقتصاد است ،تنها نتیج ه گرانی ِ
دستوری ِ چهار کاالی اساسی نیست؛ شوک روانی ِ
گرانی دستوری ،خود عامل تخریبی دیگری است که
روی تمام کاالها و همچنین خدمات از جمله کرایه
خانه ،هزینههای حمل و نقل و هزینههای تعمیرات
کاالها اثر میگذارد؛ امروز خدماتدهندگان با
استناد به گرانی اقالم اساسی ادعا میکنند که
هزینههایشان باال رفته و باید خدمات ارائه شده را
گران کنند.
مبلغ «یارانه نقدی» کافی است؟
آیا
ِ
در این میانه ،اوضاع ِ کلیدواژهی دوم ِ این روزها
یعنی «یارانه نقدی» نیز چندان روبراه نیست؛ یک
انتقاد اساسی ،ناچیز بودن مبلغ یارانههای واریزی
به حساب مردم است؛  ۳۰۰یا  ۴۰۰هزار تومان یارانه
به ازای هر نفر ،نمیتواند پوشش دهند ه دایرهی
گرانیها باشد؛ محاسب ه دقیقی از تجمیع هزینههای
سربار خانوار به دنبال آزادسازیهای اخیر که از آن
به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشود ،صورت
نرخ دو کیلو روغن ،دو یا سه
نگرفته است؛ افزایش
ِ
کیلو مرغ ،چند کیلو شیر و لبنیات ،به تنهایی بیش
از یارانهی دریافتی یک خانوار سه نفره است که به
شرط برخورداری از یارانه کامل یعنی هر نفر ۴۰۰
ِ
هزار تومان ،بازهم یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
نمیتواند همین افزایش نرخهای محدود را پوشش
دهد.
محمدعلی براتی میگوید :به حساب من یک

اخطاریه دفترخانه

نام و نام خانوادگی مخاطب  :آقای مسلم افغانی فرزند عبدالخالق شغل  :آزاد اقامتگاه و آدرس  :به نشانی مجهول المکان
موضــوع مخاطــب محتــرم بــا ســام  :نظــر بــه اینکــه همســر شــما خانــم میتــرا میرزایــی فرزنــد حســن بــه اســتناد
دادنامــه طــاق بــه شــماره  00006120مورخــه  1400 / 11 / 18صــادره از شــعبه دوم دادگاه خانــواده شهرســتان
مــارد قصــد طــاق و جدائــی از شــما را دارد لــذا بدینوســیله بــه شــما اخطــار میگــردد ظــرف مــدت  10روز پــس از
دریافــت و رویــت ایــن اخطاریــه جهــت ثبــت طــاق بــه آدرس فردیــس بیــن فلکــه  4و  5بین فرعــی  42و  44شــرقی
مجتمــع دیبــا طبقــه اول دفترخانــه شــماره  3طــاق شهرســتان فردیــس مراجعــه نماییــد  .در غیــر ایــن صــورت برابر
مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد.

در روزهای اخیر ،تعدادی از کارگران و بازنشستگان که به دالیل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند ،از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد
کردند و گفتند :ما نتوانستیم به سامان ه معرفی شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.

نرخ دو
افزایش ِ
کیلو روغن ،دو
یا سه کیلو مرغ،
چند کیلو شیر
و لبنیات ،به
تنهایی بیش از
یاران هیدریافتی
یک خانوار سه
نفره است
میلیون و  ۱۶۵هزار تومان برای چهار نفر ریختند؛
رفتیم خرید ماهانه؛ با این پول چند کیلو مرغ و
تخم مرغ برای یک ماه خریدیم؛ روغن که در بازار
حتی با قیمت جدید پیدا نکردیم؛ حدود چهارصد
هزار تومان مانده که با آن دو کیلو گوشت قرمز هم
نتوانستیم بخریم؛ گوشت قرمز االن اینجا کیلویی
 ۲۲۰هزار تومان است؛ مگر با این چهارصد هزار
تومان ،چند عدد نان و چند بسته ماکارونی بخریم؛
دیگر گوشت قرمز و برنج ایرانی کیلویی  ۱۰۰هزار
تومان و روغن و سایر کاالها را نمیشود خرید؛ اینکه
فکر کنند همهی گرانیها با این یارانهی نفری کمتر
از  ۳۰۰هزار تومان که به من ِ بازنشست ه مستاجر و
حداقلبگیر دادهاند ،پوشش داده میشود ،اشتباه
است؛ حتی گوشت و مرغ ماهانهی خانوار هم با
این پول تامین نمیشود!
اظهارات این فعال صنفی بازنشستگان ،در تقابل
با اظهاراتی است که وزیر کار در یک گفتوگوی
رودرروی تلویزیونی در ارتباط با «افزایش قدرت
خرید مردم» داشته است « :براساس برآوردها ،یک
خانواده چهار نفری را در دهک اول درنظر بگیرد
که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است
که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کاالهای
اساسی ۲۴۱ ،هزار تومان بوده که با اعمال قیمتهای
جدید این مصارف خانوار به  ۵۶۸هزار تومان رسید
که میزان افزایش هزینه برای این خانواده  ۳۲۶هزار
تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک
میلیون تومان باال رفته است».
مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند
جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی،
مشکل اساسی دیگر ،فقدان زیرساختهای
اطالعاتی دقیق برای دهکبندی دقیق و عادالنهی
جامعه است؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و
تامین اجتماعی) در این رابطه میگوید :ما پایگاه
دادههای به روز و قابل اطمینان نداریم؛ به همین
دلیل است که اغلب طرحهای حمایتی به نتیجهی
مورد نظر نمیرسد و همیشه افراد مستحق بسیاری
جا میمانند؛ در طرح تامین اجتماعی فراگیر که
مدتهاست کلیات آن تصویب شده و قرار است

پورابراهیمی با اشاره به اصالحات اقتصادی دولت اعالم کرد

سردفتر طالق شماره  3شهرستان فردیس -سید عیسی کاظمی 6066

چاپ نوبت اول  1401 / 2 / 27 :نوبت دوم 1401 / 3 / 11 :

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای رســول خدابخشــی هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره  142بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 100/1401
ازایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محتــرم خدابخــش هفشــجانی
بشناســنامه 38در تاریــخ  1400/8/8اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصراســت بــه -1نجــف خدابخشــی ش ش  73همســرمتوفی  -2رســول خدابخشــی هفشــجانی ش ش، 142
 -3ذبیــح الــه خدابخشــی هفشــجانی ش ش  -4 ، 197حســین خدابخشــی هفشــجانی ش ش  530فرزنــدان متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا
وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهد شــد

قاضی شورای حل اختالف شماره  19هفشجان نعمت اله سلیمانی 6080

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پژوپــارس مــدل  1384به شــماره موتــور  12484117877وشــماره شاســی 19319879
وبــه شــماره انتظامــی  71ایــران  564س  68بــه مالکیــت نیلوفــر فــردی بــه کــد ملــی  4610744503فرزنــد عبــاس
مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

شهرکرد

6074

مفقودی

ســند خــودرو وانــت سیســتم مــزدا تیــپ  1600رنــگ فیــروزه ای-روغنــی مــدل  1371نــوع ســوخت بنزیــن بــه
شــماره پــاک  759 - 45د  92و شــماره موتــور  210361و شــماره شاســی  71606651بــه نــام طاهــره اســدی
6075
خانوکــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

مفقودی

مجــوز حمــل ســاح شــکاری ســاچمه زنــی کالیبــر  12بــه شــماره ســاح  042001936ســاخت ایــران بنــام خالــد
افضلــی بــه شــماره ملــی  3651061698مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(زاهدان) 6076

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) کامیونــت ون زامیــاد بــه شــماره انتظامــی 835ق 93ایــران  36بــه شــماره موتــور
 M24875998Mو شــماره شاســی  NAZPL140TM0654457مــدل 1400بــه رنــگ آبــی بنــام محســن زنــده
6077
دل خلیــل آبــاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1387
شــماره انتظامــی  329د  33ایــران  46و شــماره موتــور  2552659و شــماره شاســی  S1412287514305متعلــق بــه
6083
اقــای محمــد رضــا نامــدار مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهــی تغییــرات شــرکت پــگاه اندیشــه پــرداز اقتصــاد ســهامی خــاص به شــماره
ثبــت  17986و شناســه ملــی  14008419155بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1400،04،22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :نشــانی دفتــر مرکــزی
شــرکت در واحــد ثبتــی ارومیــه بــه اســتان آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان ارومیــه ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر ارومیــه ،محلــه امــام  ،خیابــان طــرزی  ،خیابــان کشــتگر ،
پــاک  ، 0ســاختمان المــاس غــرب  ، 62 ،طبقــه ششــم  ،واحــد  608کــد پســتی
 5713616413تغییــر و انتقــال یافــت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (6073 )1318592

بانک گردشگری ،بانک سال ورزش
شناخته شد

عرضه گسترده کاالهای کشاورزی ،گزینه بعدی بورس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که اقدامات
اخیر دولت سیزدهم در مسیر اصالحات قیمتی با پذیرش
قاعده و نظام بازار با تاکید بر ظرفیتهای بورس کاال یک
فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران به شمار می رود تا
شفافیت و رقابت جایگزین رانت و فساد در اقتصاد شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس در همایش تجلیل از برترینهای بورس کاالی
ایران درباره اهمیت شکلگیری این بورس در اقتصاد ایران
گفت :در ابتدای مسیر بورس کاالی ایران طی سالهای

اجرایی شود ،بازهم جای پایگاه دادههای اطالعاتی
دقیق خالیست؛ بنابراین اجرای هرنوع طرح حمایتی
قبل از آمادهسازی زیرساختهای مطمئن ،درصد
باالیی خطا خواهد داشت و رضایت جامعهی هدف
جلب نخواهد شد.
حاال سوال این است که چرا با این همه پتانسیل
اجرایی و شتاب برای اجرای طرح که از آن به عنوان ِ
«شجاعت اقتصادی» یاد میشود ،اول سامانههای
اطالعاتی دقیق برای پرداخت یارانه و تعیین دقیق
دهک خانوارهای کشور تهیه نشد تا در مرحلهی
بعد سراغ پرداخت یارانه نقدی و شکایت برویم؛
اگر سامانههای مبتنی بر پایگاه دادههای به روز
با معیارهای اقتصادی دقیق وجود میداشت،
هر سرپرست خانوار با وارد کردن کد ملی خود
میتوانست اطالعات دقیقی از دهک خانوار خود
و دالیل و معیارهای دهکبندی دریافت کند و
در همان صفح ه اختصاصی ،امکان شکایت به
دهکبندی برای فرد مورد نظر فراهم میشد؛ اما
حال به دلیل فقدان چنین سامانههای سرراست
و شخصی شده ،مردم باید به سامانهی همگانی و
شلوغ برای شکایت عدم دریافت یارانه مراجعه کنند
که اتفاقا ًبیشتر اوقات به دلیل تراکم مراجعهکنندگان
یا ایرادات زیرساختی دیگر ،مسدود است و دسترسی
فعال ًممکن نیست.
در روزهای اخیر ،تعدادی از کارگران و بازنشستگان
که به دالیل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم
شدهاند ،از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد
کردند و گفتند :ما نتوانستیم به سامانهی معرفی
شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.
مراحل شکایت اصال ً ساده نیست؛ به گفته
وزیر کار ،حدود دو میلیون نفر تاکنون به عدم
دریافت یارانه معترض بودهاند و فقط  ۷میلیون
ک ده درآمدی هستند که یارانه
نفر متعلق به ده ِ
نقدی نگرفتهاند؛ اما در روزهای گذشته پیامهایی از
بازنشستگان و کارگران دریافت کردیم که به دالیل
بسیار معمولی ،ظاهرا ً مشمول دهک ده درآمدی
شدهاند ،یعنی جزو یک درصدیها و یارانهشان
واریز نشده است:

«من صندوقدار یک صندوق قرضالحسن 
ه
خانوادگی هستم که با هزار دردسر چند خانواده با
هم راه انداختهایم تا به طور دورهای چند میلیون
تومان به هر خانواده برسد و به زخم زندگی بزند؛
فقط همین گردش حساب را حساب کردهاند و گفتند
من جزو یکدرصدیها هستم؟! ما اگر ثروتمند
بودیم که نیازی به صندوق نداشتیم....
من تازه از صندوق بازنشستگی وام گرفتهام تا برای
دخترم جهیزیه بخرم اما یارانهام را نریختند؛ چرا....
من بازنشستهام اما دو فرزندم شاغل هستند؛ با
اینکه با ما زندگی میکنند و مجرد هستند ،همه
درآمدشان را برای خودشان نگه میدارند تا فردا
بتوانند خانواده تشکیل دهند و ازدواج کنند؛ آیا درآمد
بچههایم را جزو گردش حساب ماهانهی خانواده
حساب کردهاند و به همین دلیل به من بازنشسته
یارانه ندادهاند».....
بار تورم بر دوش فرودستان؟
اینها بخشی از پیامهای دریافتی ما در روزهای
اخیر است؛ بدون تردید اجرای طرح اقتصادی اخیر،
دو نگرانی ِجدی برای کارگران و بازنشستگان به همراه
آورده است؛ اول نگرانی بابت گرانی ِ تقریبا ً تمام
کاالها و خدمات اساسی و دوم ،نگرانی ناچیز بودن
یارانه و عدم پرداخت آن؛ برای دهکهای ثروتمند،
هیچ کدام از این نگرانیها اصال ًجدی نیست و اساسا ً
محلی از اعراب ندارد؛ به گفتهی حسین حبیبی
(عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار
کشور) ،در اصالح اقتصادی که با آزادسازی قیمتها
شروع شده ،بیشترین آسیبها متوجه کارگران و
محرومین جامعه است.
او اضافه میکند :درحالی که انحصار به ویژه
انحصار مواد اولیهی تولید در دست دولت است
و هنوز رانت و ویژهخواری و اختالس وجود دارد و
از سوی دیگر ،هزینههای دولت بسیار باالست و
نهادهای غیرشفاف و غیرکارا برای مردم بودجههای
هنگفت دارند و خواص از جمله خودروسازها،
سودهای نجومی به جیب میزنند؛ چرا اصالحات
اقتصادی از افزودن بار سنگین ِ تورم بر دوش طبقات
فرودست آغاز شد؟

پایان عصر رانت و فساد با محوریت بورس کاال

گذشته ،پذیرش و ورود کاالهای جدید با مقاومتهایی
در بدنه دولت همراه بود اما با نگاه جدید و اقدامات دولت
سیزدهم ،بسیاری از مقاومت های گذشته در مسیر
شفاف سازی اقتصاد با بهره گیری از بستر بورس کاال کنار
رفته است.
توسعه ابزارهای مالی و ورود کاالهای جدید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ساختار
منطقی و کارشناسی بورس کاال و کمک این سازوکار به
سیاستگذاران اظهار کرد :پس از ثبت رکوردهای خیره
بورس کاال در سال گذشته که منجر به معامله  ۷۶میلیون
تن کاال به ارزش  ۶۳۰هزار میلیارد تومان شد ،امروز مسیر
برای توسعه ابزارهای مالی و تنوع کاالهای مورد معامله
فراهم شده است که در این راه مهم ،مجلس ،دولت،
صنایع و شورای عالی بورس تاکید جدی به این موضوع
دارند.
به گفته پورابراهیمی با اصالحات قیمتی شکل گرفته
در اقتصاد ایران و ظرفیتهای بازار سرمایه با تاکید بر
استفاده از ظرفیت های بورس کاال ،باید در جلوگیری از
رانت و فساد و بهبود شفافیت و رقابت در اقتصاد ،تالش
کرد که خوشبختانه رویه های فعلی قرار گرفتن در مسیر
درست را نشان می دهد.
وی با اشاره اینکه در زنجیره تولید و مصرف کاالها و
مواد اولیه با چالش مواجه هستیم ،اظهار کرد :اقدامات
اخیر دولت سیزدهم گامهای جدی در ایجاد توازن تولید
و تخصیص بهینه منابع بوده که در راستای بهرهگیری از
ت بازار سرمایه با تاکید بر بورس کاال ،قاعده و نظام
ظرفی 

بازار مورد پذیرش قرار گرفته که این موضوع یک فرصت
تاریخی برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت
بورس کاال در مولدسازی داراییهای دولت ابراز امیدواری
کرد در ساختار تصمیمگیری و برنامهریزی ،دولت باید
روی این مسئله تاکید و تکلیف کند تا در این بخش نیز
شاهد استقرار شفافیت و عدالت باشیم.
به گفته پورابراهیمی در حوزه مولدسازی دارایی های
دولت در بورس کاال اتفاقات مثبت رقم خورده و این رویه
دنبال خواهد شد .به گفته وی ،پس از رونق معامالت
صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی ،امروز
نوبت به ورود گسترده کاالهای کشاورزی در بورس کاال
رسیده که باید در این مسیر نیز اقدامات جدی در زمینه
اصالحات اقتصادی بخش کشاورزی صورت گیرد.
پورابراهیمی با اشاره اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم
توسعه هستیم ،اظهار کرد :صاحب نظران و کارشناسان
در این باره نظرهای خود را ارایه دادهاند و تصمیمها و
برنامهریزیهای مطلوب در این باره شکل گرفته و امید
است در تابستان سال جاری و قبل از ورود به بحث
بودجه سال  ،۱۴۰۲این موضوع مورد بحث و بررسی
نمایندگان مجلس قرار گیرد.
پورابراهیمی در پایان تاکید کرد :پیش نویس اصالح
قانون بازار سرمایه در کمیته تخصصی بازار سرمایه در
کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده و ظرف یک
ماه آینده با جمع بندی نهایی به صحن علنی ارسال می
شود.

معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت اعالم کرد

رشد  ۳۱درصدی تولید حق بیمه و كاهش  ۲۱درصدی نسبت خسارت بیمه دانا
معاون فنی بیمههای اموال و مسئولیت شرکت بیمه دانا ،از رشد بیش از  ۳۱درصدی این معاونت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
منصور حسینی در گفتوگویی ،با تشریح عملکرد این معاونت در سال گذشته و اعالم برنامه های سال جدید اظهار کرد :عملکرد صادره در رشته های بیمه
های اموال و مسئولیت از تاریخ اول فروردین ماه سال  ۱۴۰۰تا  ۱۶اردیبهشت ماه همین سال ،از مبلغ  ۴.۹۶۲.۳۴۲میلیون ریال به مبلغ  ۶.۵۳۲.۷۵۰میلیون ریال
از ابتدای فروردین ماه سال  1401تا  16اردیبهشت ماه همین سال رسیده است .به گفته وی ،در بازه زمانی مورد اشاره ،رشتههای بیمههای اموال و مسئولیت
حدود  ۳۱.۶درصد رشد داشته است .حسینی درخصوص عملکرد این معاونت در حوزه پرداخت خسارت نیز گفت :رقم پرداخت خسارت از مبلغ ۲.۴۶۶.۴۹۲
میلیون ریال در تاریخ  ۱۶اردیبهشت ماه سال گذشته ،به رقم  ۱.۹۴۷.۲۲۳میلیون ریال تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری رسیده که حاکی از کاهش  ۲۱درصدی
نسبت خسارت است.

بانک گردشگری در نخستین جشنواره تجلیل
از برترینهای اقتصاد و صنعت ورزش کشور ،در
حوزه بانکی به عنوان بانک سال ورزش شناخته
شد.
در مراسم تجلیل از برترین های اقتصاد و
صنعت ورزش کشور ،در حوزه حامی بانکی،
بانک گردشگری تندیس این جشنواره را دریافت
کرد.
این جشنواره با هدف انتخاب و معرفی
برترینها در حوزههای مختلف اقتصاد و صنعت
ورزش با حضور  ۸۰شرکت ،موسسه و اشخاص
حقیقی و حقوقی ،در تهران برگزار شد.
بانک گردشگری که به عنوان یک بانک
خصوصی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران فعالیت میکند ،همواره حمایت از
بخش ورزش کشور را در برنامه ریزیها لحاظ
کرده است.
بانک گردشگری  100شعبه در سراسر کشور
دارد.

مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار مطرح کرد

برنامه هایی که در بورس کاال اتفاق
میافتد

مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار در نخستین همایش تجلیل از برترین های
بورس کاال با اشاره برنامه هایی که در بورس کاال
اتفاق افتاده و قرار است رخ دهد گفت :واگذاری
مجوزهای معدنی از طریق بورس کاال در دستور
کار است.
به گزارش کاالخبر  ،مجید عشقی در این
همایش گفت :در بورس کاالی ایران معامالت
سایر مصالح ساختمانی و معامالت سلف نفتی
را در دستور کار داریم.
وی افزود :در بحث های کمیته فقهی ما بحث
مسکن هم را در بورس کاال داریم که این موضوع
در حال بررسی است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان
کرد :بحث تسهیالت اعتباری به عنوان یکی از
ابزارهای تامین مالی در بورس کاال که در قانون
هم برای آن پیش بینی شده ،در شرایط فعلی
کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی میکند.
به گفته عشقی بحث مجوزهای واگذاری
معادن در بورس کاال که در قوانین هم پیش
بینی شده نیز در دستور کار بورس کاال قرار دارد.

مابه التفاوت اولین افزایش حقوق
اعضاء در سال  1401توسط صندوق
اخذ نخواهد شد

بر اساس دستور اسالم کریمی مدیرعامل
صندوق قرض الحسنه شاهد ،به مانند دو سال
گذشته مابه التفاوت اولین افزایش حقوق اعضاء
در سال  1401نیز اخذ نخواهد شد.
طی دستوری از سوی اسالم کریمی مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه
شاهد به مانند دو سال گذشته مابه التفاوت
اولین افزایش حقوق اعضاء در سال  1401توسط
صندوق اخذ نخواهد شد.
در سنوات گذشته جهت افزایش مانده
حق عضویت اعضا و باال بردن توان پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه در راستای ارائه خدمات
بیشتر و مطلوبتر ،صندوق اقدام به جذب
مابهالتفاوت اولین افزایش حکم حقوقی اعضا
میکرد که در سالهای  1399و  1400طی دستور
اسالم کریمی با توجه وضعیت اقتصادی جامعه
و در راستای کمک به معیشت اعضا این اقدام
عملیاتینشد.
بر همین اساس در سال جاری نیز صندوق
از این محل هیچگونه برداشتی از حقوق اعضا
نخواهد داشت.
الزم به ذکر با درخواست تعداد زیادی از
خانوادههای معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو
جهت افزایش مانده حق عضویتهای خود
برای دریافت سقف تسهیالت ،صندوق متعاقبا
دستورالعمل نحوه افزایش حق عضویت ها را
اعالم خواهد کرد.

