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باجه خبر
رشد اقتصادی  ۹۹از دامنه منفی خارج میشود

خدمات در  ۳ماهه نخس��ت سال  ۱۳۹۹متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی
ش��ده است .با این حال به نظر میرس��د نهادهای بینالمللی در برآورد آثار
ش��یوع ویروس کرونا ب��ر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچ��ار بیش برآوردی
شدهاند.
با در نظر گرفتن تحلیلهای ارائهش��ده در متن گزارش ،برآورد میش��ود

بررسی عملکرد ناشران بازار سرمایه در دستور کار
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در
گفتوگ��و با خبرنگاران ،از رس��یدگی و
محکومیت تعدادی از ناش��ران متخلف
بازار سرمایه خبر داد.
بهگ��زارش روابطعموم��ی بانک ملی
ای��ران به نقل از ش��بکه اخبار اقتصادی
و دارایی ایران (ش��ادا) ،فرهاد دژپس��ند
در گفتوگو با خبرنگاران در حاش��یه یکصدمین
جلس��ه ش��ورای گفتوگ��وی دول��ت و بخ��ش
خصوصی ،درباره ش��رایط بازار سرمایه اظهارکرد:
خوش��بختانه بازار بورس طی مدت اخیر ،روند رو
به ثباتی را داشته گرچه ،معتقدم ،فقط «شاخص»
بورس را نمیتوان بهعنوان مالک و معیار عملکرد
بورس در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه شاخص بورس ،برآیند شرایط

اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه است،
گفت :آنچ��ه در مدیریت بازار س��رمایه
مانن��د «بازارگردانی» باید انجام ش��ود،
انجام ش��ده است و با ناش��رانی هم که
تخلف ک��رده بودن��د ،برخوردهای الزم
انجام شد.
دژپس��ند با اعالم اینکه با حدود ۱۶۰
ناشر متخلف بازار سرمایه ،برخورد الزم انجام شد
و آنها محکوم ش��دند ،افزود :خوش��بختانه بخش
زی��ادی از این عده ،در دوره تجدیدنظر ،رویه خود
را اصالح کردند و از آنها رفع حکم شد .وی گفت:
س��ه نوع محکومیت برای ناشران متخلف در نظر
گرفته ش��د؛ عدهای جریمه شدند ،عدهای درج در
پرونده و عدهای هم به مدت ۶ماه سلب صالحیت
مدیریت شدند.

تسهیالت بانک توسعه تعاون به طرحهای تعاونی در استان فارس
مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی اظهارکرد :هزار میلیارد تومان تسهیالت
ازسوی بانک توسعه تعاون برای بیش از  ۱۲۰طرح
تعاونی در فارس تخصیصیافته است.
به گ��زارش روابطعمومی بانک توس��عه تعاون،
محم��د کبیری ضمن قدردانی از فعالیت تعاونیها
در این استان گفت :هزار میلیارد تومان تسهیالت
از مح��ل ماده  ۵۶و ماده  ۵۲ازس��وی بانک توس��عه تعاون
برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دولتی و تعاونیهای استان
فارس که در ش��رایط اقتصادی کنونی نیاز به حمایت دارند،
اختصاص یافت.
صن��دوق ضمان��ت تعاون نی��ز مکلف ش��ده در کنار بانک
توس��عه تعاون کمک کند تعاونگران فارس بهراحتی بتوانند
این تس��هیالت را دریافت کنند .این مبلغ عالوه بر  ۷هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان تس��هیالتی اس��ت که برای تعاونیهای

تندیس طالیی رضایت مشتری به بیمه دی رسید
دهمی��ن همای��ش سراس��ری
رضایتمن��دی مش��تری ،در مرک��ز
بینالمللی رایزن و با حضور مهمترین
و معتبرتری��ن برندهای ایرانی برگزار
شد.
بهگ��زارش روابطعمومی بیمه دی،
برگزارکنن��دگان ای��ن همایش ،بیمه
دی را به سبب برداشتن گامهای موثر در جلب
رضایت مش��تریان ،شایس��ت ه دریافت تندیس
طالیی که عالیترین س��طح اس��ت ،دانسته و
به همین مناس��بت ،لوح تقدی��ر همایش را به
محمدرضا کش��اورز ،مدیرعامل بیمه دی اهداء

کردند .مدیرعام��ل بیمه دی در این
همای��ش ضمن اب��راز خش��نودی از
کسب چنین موفقیتی ،آن را حاصل
عملک��رد س�لامت و حرفهایگ��ری
بیمه دی دانست و انسجام سازمانی،
مسئولیتپذیری همه ارکان سازمان
را ،در راه دستیابی به این توفیق حائز
اهمیت دانست.
کش��اورز اظهار امیدواری ک��رد با ادام ه روند
مش��تریمداری در بیم��ه دی ،ای��ن ش��رکت
چش��مانداز خ��ود را محق��ق کند و ب��ه پدیده
محبوب مشتریان در صنعت بیمه تبدیل شود.

آمارهای بانک مرک��زی از افزایش
 ۳۶درصدی مانده س��پردهها و ۳۵.۲
درص��دی مانده تس��هیالت بانکی در
پایان ش��هریور  ۹۹نس��بت به مقطع
مشابه سال قبل حکایت دارد.
بهگزارش خبرگ��زاری مهر به نقل
از بان��ک مرکزی ،گ��زارش وضعیت
کل مانده س��پردهها و تسهیالت ریالی و ارزی
بانکها و مؤسس��ات اعتباری به تفکیک استان
در پای��ان ش��هریور  ۹۹حاکی از آن اس��ت که
مانده کل س��پردهها افزون ب��ر  ۳۱۹۵۴.۴هزار
میلیارد ریال ش��ده که نسبت به مقطع مشابه
س��ال قبل  ۸۴۶۰.۵ه��زار میلی��ارد ریال (۳۶
درصد) و نس��بت به پایان س��ال قب��ل معادل
 ۴۷۹۱.۶ه��زار میلی��ارد ری��ال ( ۱۷.۶درصد)
افزایش نشان میدهد .بیشترین مبلغ سپردهها
مربوط به استان تهران با مانده  ۱۷۲۷۸.۷هزار
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان
کهگیلوی��ه و بویراحم��د مع��ادل  ۷۸.۹ه��زار
میلیارد ریال اس��ت .مانده کل تسهیالت افزون
بر  ۲۲۷۵۳.۲هزار میلیارد ریال است که نسبت
به مقطع مشابه سال قبل  ۵۹۲۸.۶هزار میلیارد

عض��و هی��ات عام��ل و مع��اون فناوریاطالع��ات
اظهارکرد :با توجه به آمادهسازی زیرساختهای الزم
برای اجرایی شدن بانکداری دیجیتال در بانک دی ،با
تغیی��ر نرمافزارهای همراه بانک و اینترنت بانک ،ورود
بانک به عرصه دیجیتالی شدن آغاز شد.
بهگ��زارش روابطعموم��ی بان��ک دی ،محمدعل��ی
بخشیزاده با اش��اره به ظهور پدیده دیجیتالی شدن
خدمات مال��ی و بانکی در عرصه بانکداری م��درن و لزوم ورود
بانکه��ای ایرانی به این عرصه ،تصریح کرد :بانک دی با مدنظر
قرار دادن ضرورت حرکت به سمت دیجیتالی کردن فرآیندهای
ارائه خدمت ،پس از تکمیل مجموعه ماش��ینهای بانکی شامل؛
خودپ��رداز ،خودگردان ،پایانه غیرنقد ،کیوس��ک کارت هدیه و

خودبانک ،در گام ابتدایی با تغییر نرمافزارهای همراه
بان��ک و اینترنت بان��ک دی ،اقدام به توس��عه دامنه
خدم��ات غیرحض��وری خود کرده ک��ه فرآیند افتتاح
حس��اب غیرحضوری و تعریف امضای دیجیتال برای
مشتریان در زمره مهمترین این خدمات است.
مع��اون فناوریاطالع��ات بانک دی ب��ا اعالم اینکه
بهزودی فرآیند غیرحضوری درخواس��ت تس��هیالت
نی��ز برای مش��تریان طراحی خواهد ش��د ،گف��ت :بانک دی با
چش��مانداز یک بانک دیجیتالی کارآمد ،امن و س��هل ،در نظر
دارد با روزآمدی تمامی خدمات خود و گسترش دامنه خدمات
غیرحضوری ،نقش خود را در اکوسیس��تم مالی-بانکی کشور و
افزایش رضایت مشتریان ایفا کند.

بیاعتنایی سکه به افزایش نرخ اونس
طب��ق اع�لام نایب رئی��س اتحادیه ط�لا و جواهر
تهران ،در یک هفته اخیر ،باوجود افزایش  ۴۱دالری
ن��رخ هر اونس جهانی ،با توجه به روند نزولی نرخ ارز
در داخ��ل ،در بازارهای داخلی نیز نرخ س��که و طال
روند نزولی داش��ته است؛ بهگونهای که نرخ هر قطعه
سکه  ۶۵۰هزار تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار ۱۵۰
هزار تومان در آخرین معامالت هفته نسبت به ابتدای
هفته ،کاهش نرخ داشتهاند.
محمد کش��تیآرای در گفتوگو با ایس��نا ،درباره با وضعیت
یک هفته اخیر بازار س��که و طال داخلی ،اظهارکرد :در هفتهای
که گذشت ،وضعیت بازار بدینترتیب بود که باتوجه به روزهای
پایانی س��ال میالدی که طبق سنوات گذش��ته ،بهدلیل اینکه
بس��یاری از موسسات و شرکتهایی که معامالت طال دارند ،در
روزهای پایانی سال بهدلیل تسویهحسابها و دادوستدهایی که
دارند ،معموال تقاضا ب��رای خرید طال در بازاهای جهانی ایجاد
میش��ود؛ بنابراین در روزهای پایانی س��ال ،نرخ اونس جهانی
نوساناتی دارد.
نایب رئی��س دوم اتحادیه طال و جواهر ته��ران ادامه داد :از
همینرو در هفته گذش��ته نرخ هر اونس جهانی بهطور متوسط
رش��د  ۴۱دالری داش��ته و از  ۱۸۴۰دالر ب��ه  ۱۸۸۱دالر در
آخرین معامالتی که ثبت ش��ده ،رس��یده است .از سوی دیگر،
نرخ ارز در ابتدای هفتهای که گذشت ،در کانال  ۲۶هزار تومان

کاهش نسبت خسارت بیمه آسیا
نایبرئی��س هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا با
ارزیابی مثبت از عملکرد فنی بیمه آسیا در بازه زمانی
 ۸ماه نخس��ت س��ال  ،۱۳۹۹گفت :حق بیمه تولیدی
بیمه آسیا با  ۳۹درصد رشد از  559 .38میلیارد ریال
به  586 .53میلیارد ریال و خسارت پرداختی با رشدی
 ۷.۲۳درص��دی از  106 .20به  864 .24میلیارد ریال
افزایش یافته است .بهگزارش روابطعمومی بیمه آسیا،
مس��عود بادین ،با تاکید بر این موضوع که نس��بت خسارت یکی
از ش��اخصهای مهم در بهینهس��ازی عملیاتی بیمهگری است،
اظهارکرد :نس��بت خسارت بیمه آس��یا با  ۷.۵درصد کاهش در

مسکن سراسر کش��ور در نظر گرفتهشده و استان
فارس میتواند سهم خوبی از این اعتبارات داشته
باشد.
مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی همچنین فعالیتهای بانک توسعه تعاون
را در حل مشکالت تعاونیها بسیار مؤثر و کارگشا
دانس��ت و گف��ت :ازجمله این کمکه��ا ،خطوط
اعتباری ویژهای اس��ت که با نرخ سود  ۱۲تا  ۱۴درصد برای
تعاونیهای جوانان ،زنان ،توانخواهان ،دانشبنیان ،توس��عه
عمران شهرس��تانها و مسکن از س��وی بانک توسعه تعاون
در نظر گرفتهش��ده اس��ت .کبیری با بیان اینکه باید اعتماد
عمومی را به بخش تعاون احیا کرد ،گفت :توس��عه شفافیت
در رون��د فعالیت تعاونیها امر بس��یار مهمی اس��ت تا مردم
بتوانند به این واحدها اعتماد کرده و س��رمایههای خرد خود
را در اختیار تعاونیها قرار دهند.

آغاز بانکداری دیجیتال در بانک دی

سپردههای بانکی  ۳۶درصد افزایش یافت
ریال ( ۳۵.۲درصد) و نسبت به پایان
سال قبل  ۳۳۹۷.۴هزار میلیارد ریال
( ۱۷.۶درصد) افزایش داش��ته است.
بیشترین مبلغ تس��هیالت مربوط به
استان تهران با مانده  ۱۴۴۷۸.۷هزار
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط
ب��ه اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد
معادل  ۸۰.۲هزار میلیارد ریال است.
گفتنی اس��ت نسبت تس��هیالت به سپردهها
بعد از کسر سپرده قانونی  ۷۸.۵درصد است که
نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال
قب��ل ،به ترتیب  ۱.۳و  ۰.۹واحد درصد کاهش
نش��ان میدهد .نسبت یادشده در استان تهران
 ۹۱.۵درصد و اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد
 ۱۱۳.۶درصد است.
بانک مرکزی اعالم کرده یکی از علل مهم باال
بودن رقم تسهیالت و سپردهها در استان تهران
اس��تقرار دفاتر مرکزی بس��یاری از شرکتها و
مؤسس��ات تولیدی س��ایر اس��تانها در استان
ته��ران بوده و عمده فعالیته��ای بانکی آنها از
طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان
تهران انجام میشود.

پس از تجربه دو س��ال رشد اقتصادی منفی ،رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹
از دامنه رشد منفی خارج شود.
براس��اس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در  ۶ماه نخست سال ۱۳۹۹
و روندهای قابل تحلیل تا پایان س��ال ،رش��د اقتصادی  ۰.۵درصد ،رش��د
اقتصادی بدون نفت  ۰.۸درصد ،رش��د کش��اورزی  ۲.۱درصد ،رش��د نفت
منفی  ۱.۶درصد ،رشد صنعت  ۶.۴درصد ،رشد آب ،برق و گاز  ۴.۲درصد،
رشد بخش ساختمان منفی  ۱۴.۶درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد
برآورد میشود.
مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه نخس��ت س��ال  ۱۳۹۹ش��یوع
ویروس کرونا بوده است.
بزرگترین ویژگی ش��یوع ای��ن ویروس آن بود که اثرگذاری آن بس��یار
متف��اوت از اعمال تحریمها بود .درواقع در حالی که اعمال تحریمها عمدتاً
بخ��ش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروس��ازی را متأثر س��اخته بود با این
حال ،ش��یوع ویروس کرونا بیش��تر بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک
اثرگذار بود .با توجه به س��هم زیاد این بخشها در اش��تغال کش��ور هرچند
انتظار نمیرود درنتیجه ش��یوع ویروس کرون��ا ارزشافزوده اقتصاد کاهش
ش��دیدی داشته باشد ،با این حال به نظر میرسد آثار رفاهی آن قابلتوجه
خواهد بود.

بازه زمانی  ۸ماه نخس��ت  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه
در س��ال  ۱۳۹۸از  ۱.۵۲درصد به  ۴.۴۶درصد کاهش
پیدا کرده اس��ت .مس��عود بادین در ادامه سهم ۲.۱۸
درصدی بیمه آسیا در تولید حق بیمه و سهم خسارت
 ۵.۱۷درصدی این شرکت در بین شرکتهای بیمهای
پذیرفتهشده در بورس را مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل بیمه آس��یا ب��ا تصریح روند رو به رش��د
افزایش نرخ س��هام بیمه آسیا از رش��د  ۴۴۰درصدی نرخ سهام
بیمه آس��یا در س��ال  ۱۳۹۸و رش��د  ۳۵۱درصدی این سهم تا
تاریخ۲۲آذر سال  ۱۳۹۹خبر داد.

بود و در طول هفته بهطور متوسط هر دالری کاهش
 ۳۵۰تومان داش��ته و به کان��ال  ۲۵هزار تومان نزول
پیدا کرد و در آخرین معامالت پنجش��نبه هر دالر به
 ۲۵هزار و  ۸۸۰تومان رسید.
وی خاطرنشان کرد :این دو عامل (رشد  ۴۱دالری
نرخ هر اونس جهان��ی و کاهش  ۳۵۰تومانی نرخ هر
دالر در داخل) یکدیگر را پوشش داده و سبب شدند
در یک هفته اخیر ،نرخ سکه و طال سیر نزولی داشته باشد.
ای��ن مقام صنفی تصری��ح کرد :عالوهبر ای��ن ،همچون روال
س��الهای گذشته و طبق سنتهای گذشته ،پیشبینی میشد
باتوجه به نزدیک ش��دن به ش��ب یلدا ،تقاض��ا برای خرید طال
افزایش��ی باشد اما امس��ال چنین اتفاقی نیفتاد (بهدلیل اینکه
امسال نرخ طال باال بوده و طبیعتا اقبالی برای هدیه دادن طال،
وجود نداشت.
ضم��ن اینکه ویروس کرونا و پرهیز از دورهمیها نیز احتماال
کم تاثیر نبوده است) .بنابراین نهتنها تقاضای بیشتری در بازار
ایجاد نش��د ،بلکه عرضه هم بیش��تر و مناس��ب شد؛ در نتیجه
حباب س��که نی��ز در طول یک هفته اخیر ب��ه بهدنبال کاهش
تقاضا ،ایجاد ش��د .در حالیک��ه در ابتدای هفته برای هر قطعه
س��که ،حباب یک میلیون و  ۱۵۰هزار تومانی وجود داشت ،در
آخر هفته حباب هر قطعه سکه حدود  ۸۰۰هزار تومان برآورد
شده است.

عضو جدیدکمیسیون سرمایهگذاری سندیکای بیمهگران
مدیرعامل بیمه ملت بهعنوان عضو
کمیسیون سرمایهگذاری سندیکای
بیمهگ��ران انتخاب ش��د .بهگزارش
روابطعمومی بیمه ملت ،در نشست
شورای عمومی سندیکای بیمهگران
ای��ران ،س��یدمحمد کریمی گزارش
عملکرد ۳ماه س��ندیکای بیمهگران
ایران را به اعضای ش��ورای عمومی ارائه کرد و
ابهامات راهاندازی بازار متشکل بیمهای نیز از
مواردی بود که در جلسه شورای عمومی مورد

بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،در این
جلسه با تشکیل کمیسیون تخصصی
س��رمایهگذاری ،بهعن��وان پنجمین
کمیسیون تخصصی سندیکا موافقت
شد .براس��اس تصمیم مدیران عامل
ش��رکتهای بیمه و صندوق تامین
خس��ارتهای بدنی؛ آقای��ان دلف��راز ،کاتب،
کاردگر ،پیکارجو و مصطفوی بهعنوان اعضای
این کمیسیون انتخاب شدند.

گروه خبر

editor@smtnews.ir

رئی��س کل بیم��ه
مرکزی اعالم کرد :هر
س��ال رونمایی از یک
محصول بیمه ،ش��عار
ما اس��ت ک��ه نهتنها
تحق��ق خواهد یافت،
بلکه اعتق��اد داریم با
ت��وان فنی و ظرفیتهای ش��رکتهای بیمهای
قابلی��ت تهی��ه بیش از یک محص��ول نیز وجود
دارد .بهگ��زارش اداره کل روابطعموم��ی و امور
بینالملل بیمه مرکزی ،غالمرضا سلیمانی که در
آیین افتتاح بیست و هفتمین همایش ملی بیمه
و توسعه ،افزود :در سالی که گذشت صنعت بیمه
برای دوام و قوام خود تالشهای بس��یاری انجام
داده و کس��ری ذخایر در حد مطلوبی جبران و
س��ود قابلقبولی نصیب این صنعت شده است.
رئیس کل بیم��ه مرکزی تعویق برنامه همایش
روز ملی بیمه را بهدلیل همس��ویی این صنعت
ب��ا دول��ت و س��تاد مقابله با کرونا اع�لام کرد و
گفت :حضور  ۱۵۰۰۰تن از مسئوالن ،فعاالن و
عالقهمندان صنعت بیمه در این همایش مجازی
یکی از جلوههای ب��ارز تبدیل تهدید به فرصت
بهشمار میرود.
س��لیمانی کل مبل��غ پرتفوی بیم��های را در
جه��ان بی��ش از  ۶۳۰۰میلیارد دالر دانس��ت و
ضمن مقایس��ه آن با پرتف��وی صنعت بیمه در
کشور ،تاکید کرد :صنعت بیمه صنعت کوچکی
نیست و این ارقام به ما یادآوری میکند که باید
اثرگذاری خود را در تولید ناخالص داخلی کشور
افزایش دهیم .وی از افزایش ۲۴درصدی پرتفوی
صنعت بیمه در سال جاری خبر داد و اعالم کرد:
پرتف��وی  ۶۰هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه و
رشد صنعت بیمه در قیاس با اقتصاد کشور ،قابل
دفاع اس��ت که البته اعتق��اد داریم باید کارهای
جدیت��ری در ای��ن زمینه انجام ش��ود .رئیس
ش��ورای عالی بیمه با تاکید ب��ر ضرورت تالش
بیش��تر برای ادامه روند رو به رشد صنعت بیمه
در سال آینده ،افزود :در سال جاری  ۲۸شرکت
بیمهای در س��طح یک توانگری حضور دارند که
نسبت به س��ال گذشته ضریب رشد قابلتاملی
را نش��ان میدهد .سلیمانی در بخش دیگری از
سخنان خود با تاکید بر اهمیت رشته بیمههای
زندگی در افزای��ش ضریب رفاه و امید به آینده
آحاد جامعه خاطرنش��ان کرد :توس��عه یافتگی
رشته بیمه های زندگی از استراتژی های جدی
ما است که شفافیت سرمایهگذاریها و مباحث
مربوط به مش��ارکت در منافع آن میتواند مردم
را ب��رای تهیه این نوع پوش��ش بیمهای ترغیب
کند .وی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت
بیمه از حمایت های مجلس ش��ورای اس�لامی
قدردان��ی ک��رد و گفت :صن��دوق بیمه حوادث
طبیع��ی بعد از س��الها با پیگیریه��ا و رفت و
برگش��تهای بسیار به نتیجه نهایی رسیده و تا
آخرسال جاری آییننامهها و مقررات ساختاری
مترتب بر آن مدون و اجرایی خواهد شد .رئیس
کل بیمه مرکزی از فعالیت رس��می  ۳ش��رکت
اس��تارتآپی بیمه ای در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :در زمینه هوش��مند سازی صنعت بیمه
فعالی��ت های موثری مانند اختصاص کد یکتا و
همچنین حذف بیمهنامههای کاغذی انجامشده
ک��ه مراحل تکمیلی آن بهزودی اجرایی خواهد
شد .وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار
 ۱۲۰هزار قربانی و آس��یبدیده سوانح جادهای
که زیرپوش��ش صنعت بیم��ه و صندوق تامین
خس��ارتهای بدنی قرار گرفتند ،اش��اره کرد و
گف��ت :این آمار نش��ان میدهد در صنعت بیمه
کاره��ای بزرگی انجامش��ده و باید تالش کنیم
این روند ،رش��دیابنده و توسعهای باشد .متولی
نهاد ناظر صنعت بیمه ضمن تشریح فعالیتهای
صنعت بیمه در حوزه مقابله با آسیبهای ناشی
از کرون��ا ،تاکید کرد :پرداخت هزینهها از محل
پوشش بیمههای تکمیلی ،فرصت دو ماهه برای
تمدید بیمهنامههای ش��خص ثالث ،عرضه بیمه
نامه مس��تقل کرونا ،طراح��ی محصول بیمهای
پوش��شهای مالی ناشی از توقف کسبوکار در
ای��ام کرونا و همچنین پرداخت س��ریع عوارض
بیمه وزارت بهداش��ت و کمک ب��ه کادر درمان
از جمله فعالیتهایی اس��ت ک��ه در  ۹ماه اخیر
ازس��وی صنع��ت بیمه انجام ش��ده اس��ت .وی
همگانس��ازی صنع��ت بیم��ه را در گرو جلب
اعتم��اد مردم به فعالیت صنعت بیمه دانس��ت
و افزود :ش��رکتها و تمامی ارکان صنعت بیمه
بای��د از لحظه صدور بیمهنامه تا مرحله پرداخت
خس��ارت در کنار بیمهگذاران باشند .سلیمانی
ب��ه اهمیت تحول در حوزه بیمههای اتکایی نیز
اشاره کرد و گفت :در آینده نزدیک با راهاندازی
ش��رکتهای تخصصی اتکائی فعالیتهای این
ح��وزه در نهاد ناظر به حداقل خواهد رس��ید و
بیم��ه مرکزی فرصت بیش��تری برای مأموریت
اصلی خود یعنی نظارت بر عملکرد شرکتهای
بیمه خواهد داشت.

چهره

مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد :رش��د اقتصادی در س��ال  ۱۳۹۹از
دامنه رشد منفی خارج میشود.
در  ۶ماه نخس��ت سال  ۱۳۹۹و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال ،رشد
اقتص��ادی  ۰.۵درصد و بدون نف��ت  ۰.۸درصد اس��ت .مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد  ۶ماهه
نخست و برآورد رشد اقتصادی سال  ۱۳۹۹پرداخت.
بهگزارش خانه ملت ،در چکیده این گزارش آمده اس��ت :تجربه دو س��ال
رش��د اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناس��ب کسری
بودجه دولت ،در س��الهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸س��بب شد اقتصاد ایران حدود
 ۱۱درصد نسبت به سال  ۱۳۹۶کوچکتر شود.
با این حال بروز نشانههایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال
 ۱۳۹۸نش��ان از تخلیه اثر ش��وکهای داخلی و خارجی بر اقتصاد کش��ور
داش��ت که با ش��یوع ویروس کرونا از ابتدای اس��فند  ۱۳۹۸اقتصاد کشور
متحمل شوک جدیدی شد.
بر این اساس ،صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیشبینی
خود از اقتصاد ایران ،رش��د اقتصادی کش��ور را در سال  )۱۳۹۹( ۲۰۲۰به
ترتیب منفی  ۴.۵و منفی  ۵.۵درصد برآورد کردهاند.
ضمن اینکه براس��اس اعالم مرکز آمار ایران نیز رشد بیشتر زیربخشهای

هر سال یک محصول جدید
بیمهای ارائه میشود

