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با بررس��ی آمارهای بانک مرکزی در زمینه میزان درآمد س��رانه ایرانیان از س��ال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۷میتوان
دریافت که درآمد شهروندان ایرانی  ۳۶درصد کاهش یافته که بهمعنای افت قدرت خرید است .البته آمارهای
غیررس��می از سرانه درآمد سال  ۹۸حاکی از کاهش این شکاف عظیم است اما این کاهش به میزانی نیست
که توانس��ته باش��د تاثیر مثبتی روی معیشت طبقه متوس��ط و دهکهای پایین جامعه بگذارد .از طرفی هم
کارشناس��ان معتقدند این کاهش درآمدها تبعاتی مانند کاهش میزان راندمان و بهرهوری داش��ته که باعث
کاهش تولیدات داخلی نیز ش��ده ،این در حالی اس��ت که همواره بر لزوم تقویت تولید تاکید شده و بسیاری
این امر را کلیدی برای حل مش��کالت اساسی اقتصاد کش��ور میدانند .کارشناسان حوزه کارگری نیز بر این
باورند که دولت نمیتواند هزینههای خود را همگام با نرخ تورم افزایش دهد اما انتظار داش��ته باش��د نیروی
کار دستمزد بهمراتب کمتری دریافت کند و همان بهرهوری سابق را داشته باشد! این فعاالن صنفی معتقدند
ب��رای حل این بحران دولت باید بهجای فش��ار آوردن ب��ه کارمندان و کارگ��ران ،در هزینههای جاری خود
صرفهجویی کند.

عکس :آیدا فریدی

یک��ی از اولویته��ای اصلی اقتص��ادی دولت
در ش��رایط کنون��ی باید تثبی��ت اقتصاد کالن
باش��د ،چراکه فعاالن اقتصادی در حالحاضر با
مشکالت عدیدهای روبهرو هستند و تا زمانی که
این مشکالت از طریق روشهای علمی و اصولی
حل نشوند ،نمیتوانیم انتظار رشد اقتصادی و در
نهایت توس��عه همهجانبه کشور را داشته باشیم.
مقص��ود از تثبیت اقتصاد کالن ،تداوم در عرصه
فعالیتهای اقتصادی و تقویت بخش تولید است
که این روزها با مش��کالت بسیاری مواجه است.
باید توجه داش��ت فعاالن اقتص��ادی روز به روز
امکان فعالیت در بخش تولید را از دست میدهند
و دامن��ه فعالیتی آنها م��دام محدود و محدودتر
میش��ود .در ع��وض میبینیم ک��ه فعالیتهای
س��فتهبازانه و بهدنب��ال آن فس��اد گس��تردهای
دامنگیر اقتصاد کش��ورمان ش��ده است؛ از این
رو باید گفت بازگرداندن ش��اخصهای اقتصادی
به س��طحی که امکان بقا و رش��د تولید را ایجاد
کند ،باید محور سیاس��تگذاریهای اقتصادی
باشد .نکته مهم دیگری که باید مد نظر مقامات
اقتصادی قرار گیرد ،تقویت پول ملی است .حفظ
ارزش پول ملی نقش بسیار تعیینکنندهای بازی
میکند ،چراکه رش��د تولید مل��ی و ارزش ریال
بهصورت تنگاتنگی با یکدیگر در ارتباط هستند؛
از همین رو اس��ت که باید اصالحات اساس��ی در
نظ��ام بانکی و مالیاتی ص��ورت بگیرد ،بهنحوی
که فعالیتهای س��وداگری و س��فتهبازی بسیار
پرهزینه ش��وند و در ع��وض فعالیتهای مولد و
بخ��ش تولید نیز مورد حمایت دولت قرار بگیرند
تا تولید باالترین بازدهی اقتصادی را نس��بت به
سایر بخشهای اقتصادی داشته باشد .صدالبته
در این بین باید فعالیتهای سوداگرانه بهقدری
هزینه باالیی داشته باشد که عرصه تولید بتواند
نفس بکش��د و با فراغ بال به کار خود ادامه دهد.
همانط��ور که گفته ش��د این م��وارد بدون انجام
اصالح��ات در نظام مالیات��ی و بانکی امکانپذیر
نخواه��د بود ،بهنحوی ک��ه منابع در اختیار نظام
پولی و بانکی به س��هلترین و آس��انترین شکل
ممکن در اختیار بخشهای تولیدی کش��ور قرار
گیرن��د تا این قس��مت از اقتصاد کش��ور تقویت
ش��ود .در صورت تحقق ای��ن اصالحات ،بهطور
طبیعی ش��اهد افزایش میزان اشتغال در سطح
کشور خواهیم بود که در نتیجه میتواند منجر به
افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان نیز شود؛
از همین رو اس��ت که بارها نیز تاکید ش��ده که
اصالح در بخشهای پولی-بانکی و مالیاتی کلید
حل مش��کالت اقتصادی در کش��ور ما است .به
بیان دیگر سیاستهای روسایدولت در شرایط
حاضر باید در جهت تثبیت وضعیت اقتصاد کالن
کش��ور باش��د تا در نهایت افزایش سطح کیفی
زندگی مردم را ش��اهد باشیم .مسئله دیگری که
باید ازس��وی رئیسجمهوری مدنظر قرار گیرد،
بحث اعتماد عمومی است .گاهی برخی دولتها
نتوانس��تهاند مس��ئولیتی که قانون برعهده آنها
گذاشته را بهدرستی انجام دهند ،به همین دلیل
بهتدری��ج س��رمایه اجتماعی که هم��ان اعتماد
عمومی است خدشهدار شده است .برای حل این
مسئله نیز هیچ راه چارهای نیست ،جز رجوع به
قانون اساسی و تکیه بر اصولی که در قانون آمده
است .برای مثال اتفاقاتی که در بازار بورس شاهد
بودیم ،آسیبهای بسیار جدی به اعتماد عمومی
وارد کرد ،چراکه دولت دائم مردم را به حضور در
این حوزه تشویق و مدام از بازدهی باال در بورس
صحب��ت کرد تا مردمی که نگ��ران از بین رفتن
ارزش ریالی داراییهایشان بودند سرمایه خود
را وارد ای��ن بخش کنند .ام��ا هر فعال اقتصادی
که اندکی با بازار بورس آش��نا باش��د میداند که
هی��چ س��ودی در این حوزه قطع��ی و تضمینی
نیس��ت .این بازار برپایه رقابت اس��توار است اما
دول��ت این م��وارد را در اوایل س��ال ۹۹به مردم
نگف��ت و مدام تبلیغ بازدهی باال در این حوزه را
کرد .حاال به روزی رس��یدهایم که میبینیم بازار
با روند اصالحی مواجه شده و مردمی که به امید
سودهای کالن وارد بورس شده بودند ،بیاعتماد
و دلزده هس��تند .نکته دیگر این اس��ت که بازار
س��هام تحت تاثیر رش��د ظرفیته��ای تولیدی
ممکن اس��ت دچار نوس��انات ش��دید هم ش��ود
ام��ا در بازار ب��ورس و اوراق بهادار تهران بهدلیل
دستکاری شاهد رشد بیرویه و عجیبی بودیم که
حتی برخی را ترغیب به فروش ملک و خانه کرد
تا به امید کسب سود وارد بورس شوند .این افراد
امیدوار بودند در چند ماه بتوانند سرمایه خود را
چندین برابر افزایش دهند؛ سرمایههایی که اگر
با کماطالعی س��هامداران در معامله همراه بوده
در روند کاهش��ی قرار گرفت و در نهایت سودی
جز بیاعتمادی به همراه نداشت.

در بودجه
 ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
استقراض
نداشتیم

سخنگوی ستاد الیحه بودجه  ۱۴۰۰درباره تامین مالی منابع بودجه در
عملکرد امسال و پیشبینی الیحه سال آتی ،گفت :هیچ گونه استقراضی
از بانک مرکزی انجام نشده و منابع موردنیاز از محل انتشار مالی اسالمی
و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه انجام خواهد شد.
ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،م��ژگان خانلو در
تشریح برخی ایرادات مطرحشده در الیحه بودجه ۱۴۰۰از جمله کسری
بودجه ،بیشبرآوردی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ،کسری تراز

????س��اختاری ،اظهار کرد :باید توجه شود تورم موجود
عملیاتی و اصالحات
در اقتصاد کش��ور از ناحیه فش��ار هزینه ،رک��ود فعالیتهای اقتصادی و
افزایش هزینههای تولید اس��ت؛ در این شرایط ،اتخاذ سیاستهای مالی
انقباضی موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد.
س��خنگوی الیح��ه بودجه  ۱۴۰۰یادآور ش��د :در  2س��ال گذش��ته و
بهواس��طه تحریمهای ش��دید اعمالش��ده در حوزه صادرات نفت خام و
کاهش ورود ارز به کش��ور که با تکانه ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا و

کاهش صادرات غیرنفتی کش��ور نیز تش��دید شد ،نرخ ارز نوسان یافت و
بهتبع آن آثار تورمی را در س��ال جاری به همراه داش��ت .خانلو در زمینه
تامی��ن مالی منابع بودجه در عملکرد امس��ال و پیشبینی س��ال ۱۴۰۰
اظهار کرد :هیچ گونه اس��تقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و منابع
موردنیاز از محل انتش��ار مالی اسالمی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
انجام خواهد ش��د و بهش��دت از پولی کردن کسری بودجه به جهت آثار
تورمی آن پرهیز شده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
مرک��ز پژوهشهای مجلس در پای��ان  8ماه ابتدایی
س��ال  5 ،۹۹متغیر اصلی اقتصاد ایران را مورد بررسی
ق��رار داده اس��ت .در این گزارش به م��واردی همچون
کاهش  ۳۴درصدی درآمد سرانه در سال جاری نسبت
به س��ال  ،۱۳۹۰س��هم  ۵۰درصدی تحصیلکردهها در
جمعیت بیکاران ،مصرف  ۲۷برابری گوشت برای دهک
دهم نسبت به دهک اول و ...پرداخته شده است.

نرخ تورم
نسبت به میزان
افزایش حقوق
کارمندان و سایر
مشاغل بسیار
باالتر است

نه دولت و
نه مجلس
برنامهریزی
درستی برای
استفاده از
دو فرصت
پساتحریم و
پساکرونا ندارند

 وضعیت تولید در دهه ۹۰

میتوان گفت تولید ناخالص داخلی در هر جامعهای
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ،چراکه بیانگر حجم
اقتصاد آن کش��ور اس��ت .با ش��وکهای وارد شده به

اقتصاد ایران در س��ال  ۹۷و  ،۹۸حجم اقتصاد کش��ور
حدود  ۱۱درصد نس��بت به سال  ۹۶کوچکتر شد .با
مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در فصول پایانی سال
 ۹۸امید بود که اقتصاد ایران از ش��ر رشد منفی رهایی
پیدا کند اما با ش��یوع کرونا این امر میسر نشد؛ با این
حال ظاهرا در س��ال  ۹۹قرار اس��ت اقتصاد ایران پس
از  2س��ال از رشد منفی رهایی پیدا کند .رشد اقتصاد
ایران در سال  ۹۹با نفت حدود  ۰.۵درصد و بدون نفت
حدود  ۰.۸درصد برآورد ش��ده است .همچنین درآمد
س��رانه هر ایرانی در س��ال  ۹۹به حدود دوسوم درآمد
سرانه سال  ۹۰میرسد.

 چشمانداز تورم

چش��مانداز نرخ تورم برای اقتص��اد ایران نیز منوط به
کنترل انتظارات تورمی اس��ت ،چراکه افزایش انتظارات
تومی میتواند رشد متغیرهای پولی را با سرعت باالتری
ب��ه ت��ورم تبدیل کن��د .همچنین کنت��رل افزایش پایه
پولی که بس��یار متاثر از کس��ری بودجه است ،میتواند
ت��ورم آت��ی اقتصاد کش��ور را کنترل کرد .بررس��یهای
اقتصادنیوز چنین نشان میدهد که بهعلت تعدیل شدن
انتظارات تورمی در جامعه بنا به برخی مسائل سیاسی و
بینالمللی ،تورم ماهانه آذر با کاهش قابلتوجهی مواجه
ش��ده و از ت��ورم ماهان��ه  ۷و  ۵.۲درصدی در مهر و آبان

به تورم  ۲درصدی رس��ید .نرخ تورم نقطه به نقطه آبان
نیز به عدد  ۴۶.۴درصد رسید که این امر باعث شد نرخ
تورم متوسط ساالنه به  ۲۹درصد برسد .شاخص قیمت
مصرفکننده در پایان آبان نس��بت به اسفند  ۹۸حدود
 ۳۸درصد رش��د داش��ته که این موضوع ب��ا تورم هدف
 ۲۲درص��دی همخوان��ی چندانی ن��دارد و باتوجه به رد
ش��دن نرخ تورم از  ۲۹درصد در آبان ،تا پایان س��ال این
نرخ با تورم هدف فاصله بیشتری خواهد گرفت .افزایش
انتظارات تورمی ،افزایش نرخ ارز ،سیاس��تهای پولی و
مالی و همچنین کس��ری بودجه از دالیل شتاب گرفتن
تورم در سال  ۹۹است.

حقوق همیشه عقبتر از تورم است
احس��ان ارکانی ،نماینده مردم نیشابور و نایب رئیس
کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسالمی با اشاره
به کاهش چش��مگیر قدرت خرید مردم در س��الهای
گذش��ته ،به
گفت :قدرت خری��د مردم در یک
دهه اخیر به میزان بس��یار زیادی کاهش داشته و سال
به سال این وضعیت بدتر شده است.
وی در ادام��ه افزود :باتوجه به نرخ ت��ورم  ۳۰ ،۲۰و
 ۴۰درصدی که در هر یک از مقاطع داش��تهایم ،شاهد
کاهش میزان درآمد س��رانه و ب��ه تبع آن قدرت خرید
ش��هروندان بودهایم که یک موضوع بسیار نگرانکننده
است .عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای
اس�لامی با اشاره به توازن نداش��تن نرخ تورم با میزان
افزایش حقوقها تصریح کرد :متاس��فانه هر سال شاهد

این هس��تیم که نرخ تورم نس��بت به میزان
افزایش حقوق کارمندان و سایر مشاغل بسیار
باالتر اس��ت و معلوم نیس��ت چه زمانی قرار
است این نس��بت به میزان معقول و منطقی
برس��د؟ اگر این روند ادامه داشته باشد ،هیچ
زمانی امکان براب��ری میزان افزایش حقوق با
نرخ تورم را نخواهیم داشت.

 تنبلی دولت

ارکانی ب��ا انتقاد به نحوه عملک��رد دولت ،به
گفت :از طرف��ی هم پرداخت همین میزان حقوق برای
دولت بس��یار سخت است و امس��ال هم برای پرداخت
حقوق کارمندان با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت .پاسخ
مجلس به این وضعیت این اس��ت که دولت باید تنبلی

را کنار گذاشته و کار کند تا بتواند درآمدهای
الزم را بهدست آورد و هزینههای جاری خود
را که حقوق کارمندان را هم ش��امل میشود،
متقبل شود.
نماینده مردم نیش��ابور در مجلس شورای
اسالمی سرعت افزایش نرخ تورم را بسیار باال
دانسته و بیان کرد :باید این را هم یادآور شد
که افزایش حقوق  ۲۰درصدی روتین و مناس��ب است
اما وقتی کنترل نرخ تورم از دست مسئوالن در میرود
نتیجهاش همین است که نرخ تورم در مقایسه با میزان
افزایش حقوقها بهمراتب بیشتر است .قرار بر این نبوده
ک��ه تورم دائم افزایش پی��دا کند و حتی به بیش از ۴۰
درصد هم برس��د .وقتی ای��ن اتفاق رخ میدهد طبیعی

است که کنترل اوضاع هم سختتر خواهد شد.

 استیضاح دژپسند

ارکانی ادامه داد :در یک سال اخیر رکورد تورم نقطه
به نقطه با  ۴۷درصد شکس��ته ش��ده و دقیقا به همین
دلیل است که مجلس تصمیم به استیضاح وزیر اقتصاد
گرفته اس��ت .رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان
رضوی در مجلس در پایان خاطرنشان کرد :مجلس نیز
تالش��ش را میکند که حقوقها را تا باالترین سطحی
که ممکن اس��ت افزایش دهد اما در این روند به جایی
میرس��یم ک��ه اگر دس��تمزد و حقوق بی��ش از حدی
افزای��ش پیدا کند تولیدکنندگان و کارفرمایان معترض
خواهند شد و در پاسخ اقدام به تعدیل نیرو میکنند که
باز هم مشکل را دوچندان میکند.

سیاست روزمرگی
معصوم��ه آقاپ��ور ،مدرس اقتصاد و نماینده پیش��ین
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به کاهش چشمگیر
درآمد س��رانه در  10س��ال اخیر به
گفت :برای
اینکه به درک درس��تی از این موضوع برس��یم باید هم
به ش��اخصهای داخلی توجه کنیم و هم شاخصهای
خارج��ی را م��ورد بررس��ی ق��رار دهیم و طب��ق آنها
برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی برای اصالح وضعیت
طرحریزی کنیم.
وی در ادام��ه اف��زود :یکی از مس��ائلی ک��ه باید در
برنامهریزیهایم��ان لح��اظ کنی��م امکان ب��االی رفع
تحریمها در آینده نهچندان دور است که میتواند باعث
ایجاد فرصتهای بس��یار خوبی برای کشورمان شود اما
از طرفی ه��م اگر برای بهرهبرداری از این فرصت آماده
نباش��یم بار دیگر کشورهایی مانند چین بازارهای ایران
را در اختیار میگیرند و اوضاع به همان منوال گذش��ته
خواهد بود.

 دو فرصت طالیی

این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با اشاره به
ل��زوم اس��تفاده بهینه از فرصت ایجاد ش��ده در
پ��ی رفع احتمالی تحریمها و حل معضل کرونا،
عنوان کرد :البته ل��زوم این برنامهریزیها فقط
محدود به پس��اتحریم نمیشود ،بلکه شواهد و
قرائن حاکی از امکان حل بحران کرونا در آینده
نزدیک است .این مورد نیز ضرورت اهتمام مسئوالن برای
برنامهریزی علمی و دقیق برای روزگار خوش بعد از کرونا
و تحریم را به ما گوشزد میکند.

 دولت دچار روزمرگی مدیریت

آقاپ��ور دول��ت را دچار روزمرگی مدیریت دانس��ته و به
گفت :با کمال تاس��ف باید گفت مس��ئوالن در امر
مدیریت کش��ور دچار روزمرگی شدهاند .این طرز مدیریت
باعث میشود تابآوری ما نیز به مقدار زیادی کاهش پیدا
کند .نماینده پیش��ین شبس��تر در مجلس با اشاره به رو به

پایان بودن تحریمها و همهگیری بیماری کووید
 ،۱۹بیان کرد :همانطور که گفته شد نه دولت و
نه مجلس برنامهریزی درس��تی برای استفاده از
دو فرصت پساتحریم و پساکرونا ندارند و اگر به
همین شکل ادامه دهند ،قطعا شاهد بدتر شدن
اوضاع هم خواهیم بود .فقط به فکر این هستیم
که امروز و فردا را چگونه به پایان برسانیم اما برای
تدوین برنامهای دقیق هیچ اقدامی نمیکنیم ،در حالی که
دفتر کرونا و تحریم به ورقهای پایانی خود نزدیک شده و
م��ا باید برای بهرهبرداری حداکثری از این فرصتها آماده
باش��یم .این تحلیلگر مس��ائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت
استفاده از تجارب گذشته برای حل مشکالت ،عنوان کرد:
آیا قرار اس��ت باز هم همه ارکان اقتصاد را تحویل چین و
سایر کش��ورها بدهیم؟ یا اینکه قرار است از آموزههای دو
س��ال اخیر و تجارب بهدست آمده اس��تفاده کنیم؟ ما در
این مدت بهدلیل تش��دید مداوم تحریمها و ش��یوع کرونا،

تابآوری را آموختهایم ،پس میتوانیم از این مس��ئله هم
استفاده کنیم و البته از برتریها و امکانات داخلی هم برای
برونرفت از این وضعیت بهره بگیریم.

سخن پایانی...
برخی کارشناس��ان بر این باورند ک��ه وضعیت بیثبات
سیاس��ی در امری��کا و همچنین به پایان رس��یدن دولت
ترامپ ،مقدمات بهتر ش��دن وضعیت اقتصادی کش��ور را
فراهم میکند و مس��ئوالن بای��د از این فرصت طالیی که
ممکن اس��ت دیگر تکرار نش��ود نهایت اس��تفاده را ببرند.
البته این عده معتقدند دولت نباید بدون برنامه و بیمحابا
به اس��تقبال دوران پس��اتحریم ب��رود ،بلکه بای��د با یک
برنامهری��زی دقیق کش��ور را برای اس��تفاده حداکثری از
ای��ن موقعیت کمنظیر آماده س��ازد تا ش��اید بتوان به حل
مشکالت معیشتی مردم در سال  ۱۴۰۰امیدوار بود.

باجه خبر
 اولویت مهم بانک توسعه تعاون

طرح گردش��گری توس��عه عمران و پرورش شترمرغ شرکت
تعاونی آبانگاه کویر ازجمله طرحهایی بود که حجتاهلل مهدیان
در دومی��ن روز از س��فر به اس��تان کرم��ان از نزدیک در جریان
پیشرفت آن قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه تع��اون ،مهدیان
همچنی��ن در بازدی��د از مرکز نوآوری تعاون اس��تان کرمان در
نشس��تی با مدیران ش��رکتهای مس��تقر در ای��ن مرکز گفت:
حمایت از مراکز نوآوری یکی از اولویتهای مهم در برنامههای
بانک توسعه تعاون است.

 آغاز «انقالب شعب» با پیشتازی بانک ملی ایران

بان��ک ملی ایران طرحی «انقالبی» را در حوزه ش��عب بانکی
عملیاتی خواهد کرد که میتواند نگرش��ی ت��ازه از بانکداری به

ش��یوه حرفهای را به نمایش بگذارد .ب��ه گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،در حالی که خدمات معمول شعب بانکها برای
عموم مردم شناخته شدهاست.
ای��ن بانک با طراحی جدید و متناس��ب با نیاز مش��تریان در
دنیای پیشرفته ،شعبهای را رونمایی خواهد کرد که پاسخگوی
خواس��تههای اس��تارتآپها و صاحب��ان ایدهه��ای ن��و نی��ز
باشد.
در دنی��ای کس��بوکار ،نس��ل جوان ام��روز که با س��واالت
بیش��ماری در ح��وزه پرداخ��ت ،ام��ور بانک��ی ،اعتب��اری و...
روبهروس��ت و بیاطالعی از قوانین تج��ارت میتواند مهمترین
عامل شکس��ت در کار باشد ،بانک ملی ایران چارهای اندیشیده
که نهتنها همه این سواالت را پاسخ میدهد ،بلکه دریچه تازهای
را به روی نظام بانکداری کشور میگشاید.

  بیمه تجارتنو به باشگاه هزار میلیاردیها پیوست

مع��اون فنی ش��رکت بیمه تجارتنو ،آخری��ن آمار فروش این
شرکت تا پایان آذر  ۹۹را رقمی حدود  ۹۱۰میلیارد تومان اعالم
و اظهار کرد :تا پایان دی امس��ال این رقم به هزار میلیارد تومان
میرس��د .وی توانمن��دی و چابکی مدیران جوان ش��رکت بیمه
تجارتنو را دلیل اصلی افزایش  2برابری پرتفوی این شرکت در
سال گذشته برشمرد و افزود :فعالیت و انگیزه مضاعف همکاران
باعث ش��د برای س��ال  ۹۹برنامهریزی کرده و وارد باش��گاه هزار
میلیارد تومانی شرکتهای بیمهای شویم .ملکوتی با بیان اینکه
ت��ا پایان س��ال  ۹۹حق بیمه تولیدی یا همان پرتفوی ش��رکت
بیم��ه تجارتن��و به رق��م  ۱۲۰۰میلیارد تومان خواهد رس��ید،
گفت :بیمهنامه تنها یک کاغذ اس��ت .مهم تعهد ،اعتماد و اعتبار
پش��توانه آن اس��ت که ارزشمند بوده و ش��رکتهای بیمه را به

نقطهای میرساند که شرکتی نوپا مانند بیمه تجارتنو در گروه
شرکتهای بیمه هزار میلیارد تومانی جای گیرد.

 بیمه آسیا در رتبه اول لیگ ۹۹

ش��رکت بیمه آس��یا رتبه نخس��ت را در بین شرکتهای بیمه
غیردولتی بورسی کشور از حیث سهم از بازار و فروش در اختیار
دارد و در  ۹ماه نخست امسال بیش از  ۶هزار و  ۵۶میلیارد تومان
حق بیمه تولید کرده که  ۱۷.۵درصد کل فروش  ۱۴شرکت بیمه
بورسی را به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار گرفته است .به
گزارش روابط عمومی بیمه آسیا بهنقل از دنیای بیمه ،بیمه آسیا
با گذشت  ۹ماه از سال  ،۹۹بالغ بر  ۲هزار و  ۸۹۰میلیارد تومان
خسارت پرداخت کرده که در بین  ۱۴شرکت در رتبه دوم و پس
از بیمه دانا قرار میگیرد و  ۱۷.۴درصد از کل خسارت پرداخت
شده توسط شرکتها ،مربوط به شرکت بیمه آسیا بوده است.

