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حسین بردبار-رئیس کل بیمه مرکزی ایران از
ایجاد یک محصول جدید بیمه ای برای پوشش
خــســارت هــا و ریسک هــای سایبری از جمله
حمالت سایبری نظیر ماجرای اخیر پمپ بنزین
ها خبر داد و در پاسخ به خراسان گفت :حمالت
سایبری در سطح جهان  600میلیون دالر
خسارت ایجاد کرده است و اتفاقاتی مثل مسئله
سامانه هوشمند سوخت به رغم همه تالش های
امنیتی روی می دهد بنابراین ما به بانک ها و
دیگر شرکت های بــزرگ اعــام کردیم که می
توانیم محصولی برای بیمه و پوشش ریسک های
سایبری داشته باشیم.دکتر سلیمانی در نشست
خبری حاشیه همایش روز ملی بیمه در پاسخ به
پرسش خبرنگار خراسان درباره محصول بیمه
ای برای پوشش ریسک های سایبری افزود :پس
از این اعالم  ،یکی از شرکت های جدید بیمه ای
برای این موضوع اعالم آمادگی کرد و محصولی
را ارائه داد که ما گفتیم تا زمانی که مجوز بگیرید
می توانید به نام خودتان ثبت کنید.

وزیر اقتصاد :حذف سود مرکب
تا اسفند تمدید شد

صابر -وزیر اقتصاد از مصوبه ستاد ملی مبارزه
با بیماری کرونا درخصوص حذف سود مرکب
خبر داد و گفت :پس از سه ماه پیگیری از شهریور
مــاه ستاد ملی بــا تمدید مصوبه حــذف سود
مرکب که در شهریور ماه مهلت آن به پایان می
رسید ،موافقت کرد و تا اسفند تمدید شد.به
گزارش خراسان ،احسان خاندوزی ،در بیست و
هشتمین همایش بیمه و توسعه با اعالم این خبر
افزود :از بانک مرکزی میخواهیم قانون تسهیل
تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانکها
ابالغ کند و این فرصت باقی مانده را غنیمت
بشماریم.وی همچنین در این همایش با بیان این
که بیمه گری در ایران هنوز هوشمند نشده است،
تصریح کرد :بیمه گری هوشمند فراتر از تحول
دیجیتال در صنعت بیمه اســت ،بیمه گری ما
هوشمند نیست ،تعیین ضرایب خسارت و نحوه
پرداخت آن ها و استفاده از بیمه در سطح اقتصاد
ملی هوشمندانه نیست.وی افزود :ما بیمه گری
مبتنی بر ریسک نداریم .یکی از معضالت ما
مسئله اتصال سامانه هایی است که به پرداخت
بیمه ها کمک می کنند؛ بیمه گری هوشمند
نیازمند این است که تحول ساختارها را بپذیریم.
▪رضایی :تقویت صنعت بیمه در این دولت
جدی است

معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این همایش
با اشاره به این که تقویت بیمه در دولت سیزدهم
امری جدی است ،افزود :در بازار بیمه نباید برخی
از شرکت ها به دلیل رقابت با یکدیگر قیمت ها
را غیر واقعی تنظیم کنند و بیمه مرکزی باید در
این خصوص نظارت کافی داشته باشد.شایان
ذکر است در این همایش از سند تحول بیمه نیز
رونمایی شد  ،همچنین سید محمدمهدی علوی
به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در سال
 1400انتخاب شد که به همراه مولفان کتاب و
ترجمه برگزیده در صنعت بیمه مورد قدردانی
وزیر اقتصاد ،معاون اقتصادی رئیس جمهور و
رئیس کل بیمه مرکزی قرار گرفت.
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چراغ سبز به مزد منطقهای

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ
به خراسان خبر داد:
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شاخص
عقبگرد تورم هزینه ها
در بخش تولید

مرکز پژوهش ها بر منطقه ای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده است ،همزمان شورای عالی کار نیز بررسی این ایده را
در دستور کار دارد ،مزیت های مزد منطقه ای چیست؟
در سال های اخیر تغییر سیستم تعیین حداقل
مزد از سراسری به منطقه ای و با توجه به متغیر
بودن هزینه های زندگی در مناطق مختلف
کشور مورد توجه قرار گرفته است .موضوعی
که مخالفان و موافقان خود را داشته ،اما در
نهایت ،تغییری در قوانین و رویه های کنونی
تعیین دستمزد ایجاد نکرده است .با این حال،
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی
از به جریان افتادن طرحی در مجلس در این
راستاست .این مرکز ضمن رد طرح مذکور که
حاکی از تعیین مزد توافقی در بنگاه های زیر
 10نفر مناطق روستایی است ،بر تعیین مزد
منطقه ای با استفاده از ظرفیت های مغفول
قانون فعلی تاکید کرده است.
▪طرح جدید مجلس چه می گوید؟

طرح «الحاق یک تبصره به ماده  41قانون کار»
(که به تایید مجلس نرسیده و مرکز پژوهش
ها هم اینک آن را نقد و بررسی کرده است)
حاکی از آن است که در بنگاه های کمتر از
 10کارگر روستایی ،پرداخت مزد ،حق بیمه و
دیگر مزایای متعلقه کارگران بر اساس قرارداد
توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می شود
و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ
دریافتی ملزم به ارائه خدمات است .این طرح
دو دلیل اصلی برای این موضوع ذکر کرده
است -1 .گستردگی مشاغل غیر رسمی در
روستاهای کشور به طــوری که  88درصد
روستاییان در مشاغل غیر رسمی یعنی بدون
بیمه و بازنشستگی مشغول کارند -2 .تفاوت
هزینه های تولید در مناطق روستایی و شهری.
▪ 5ضعف عمده قانون کار فعلی به روایت
مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش ها در واکنش به این طرح ،ابتدا
نخستینالیحهبودجهدولتسیزدهمدرروزهای
آینده به مجلس می رود که بــرای تحقق رشد
اقتصادی و رونق تولید به دنبال اصالح ساختار،
کوچک سازی و صندوق پیشرفت و عدالت در
 31استان است.به گــزارش فــارس ،نخستین
سند مالی دولت سیزدهم یا همان الیحه بودجه
سال  1401در روزهای جاری به مجلس تقدیم
میشود .ایــن سند در دوره کنونی با تغییر و
تحوالت فراوانی روبه رو خواهد بود و به گفته
میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
ریلگذاری بودجه تغییر میکند .یکی از این
تحوالتمربوطبهکاهشردیفهایبودجهاست
که میرکاظمی در یادداشتی درباره آن نوشت:
« ۹هزار ردیف تودرتوی بودجه ،کار نظارت را
حتیبراینمایندگاندشوارکرده،دیگرازالیحه
قطوربودجهخبرینخواهدبود؛بودجه ۱۴۰۱با
حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت».

مختلف ،حداقل دستمزد متفاوتی تعیین
می کنند .از سوی دیگر در برخی کشورها که
نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق
مختلف وجود دارد ،یکی از اقدامات مهم تعیین
دستمزد بر اساس مناطق مختلف است مانند
چین ،هند ،اندونزی ،ویتنام و ...
▪دستمزد منطقه ای در دستور کار شورای
عالی کار

به ضعف های موجود در قانون کار و چالش
های ساختاری آن درخصوص تعیین حقوق و
دستمزد پرداخته است .بر این اساس ،یکی از
ضعفهایمهماینقانون،یکسانبودنضوابط
تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه های
سنی ،تمامی مناطق و تمامی بنگاه هاست .این
مرکز مثالی زده و افزوده است :در بسیاری از
کارگاه های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار،
اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان
خود را تحت پوشش قانون کار درآورد ،عالوه
بر حق بیمه ماهانه و احتما ًال پرداخت حقوق
بیشتر ،پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند
سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه
تمام شود .بنابراین صاحبان کسب و کار وارد
ایــن ساختار نمی شوند و در نتیجه شاغالن
این کارگاه ها با عنوان شاغالن غیر رسمی
طبقه بندی خواهند شد.در ادامه این مرکز پنج
ایراد کنونی اجرای قانون کار در حوزه تعیین
دستمزد را به شرح زیر برشمرده است:
 -1هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق
مختلف یکسان نیست (اج ــرا نشدن کامل

ماده  41قانون کار) -2 ،برای تمامی مناطق
و فعالیت هــای اقتصادی برخالف مــاده 41
قانون کار ،حداقل دستمزد یکسان تعیین می
شود -3 .به مقوله های تفاوت گروه های سنی،
جنسیتوسالمتجسمانیکارگرانوکارکنان
در تعیین حداقل دستمزد توجه نمیشود.
(ضعف ماده 41قانون کار) -4این قانون انگیزه
ها برای گسترش اشتغال غیر رسمی در نواحی
روستایی را به دلیل نبود انعطاف پذیری حداقل
دستمزد و نداشتن تــوان مالی کارفرمایان
در پرداخت آن تشدید می کند -5 .بر اساس
قانون فعلی ،هدف سیاست گذار در حمایت از
شاغالن به خصوص در مناطق محروم محقق
نمی شود .به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل
دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در
بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع
در مناطق برخوردار)
نکته قابل تامل این جاست که نتایج بررسی
های این مرکز نشان می دهد برخی کشورها
مانند اتــریــش ،ایتالیا ،آلمان و کشورهای
حوزه اسکاندیناوی برای صنایع و بنگاه های
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▪کم شدن ردیفهای بودجه یعنی چه؟

منظور از ردیف بودجه میزان اعتباری است که
برای انجام فعالیت یک ساله به دستگاههای
مختلف مصوب میشود .هم اکنون هر دستگاه
و زیر دستگاهی برای خود ردیف اعتبار مجزا
دارند و به طور مستقل با سازمان برنامه و بودجه
در ارتباط هستند .برای مثال اگر وزارت کار،
تعاون و رفــاه اجتماعی را در نظر بگیریم از
بخشهای مختلف همچون ســازمــان فنی و
حرفهای،بهزیستیودیگربخشهاتشکیلشده
است و هر کدام در بودجه ردیف خاص جداگانه
دارند .با این اوصاف دولت هم اینک قرار است
این ردیفها را کاهش دهد و مث ً
ال به یک ردیف
برساند .یعنی فقط به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ردیف اعتباری اختصاص میدهد و

در ذیل آن سهم بخشهای مطرح شده مشخص
میشود .بر این اساس ،شنیده ها حاکی از آن
است که قرار است برای بودجه سال 1401
حــدود  85ردیــف کالن ملی و استانی وجود
داشته باشد.درخصوص هدف از کاهش ردیف
های بودجه دو نوع نگاه متفاوت وجود دارد .هم
اکنون مسئوالن معتقدند برای پاسخ گو کردن
مسئوالن دستگاهها ،وزیران و استانداران نیاز
است که ردیفهای مستقل کاهش یابد و زیر
نظر وزیر و باالترین مقام دستگاه باشد .در این
مدل تقویت نظارت ،شفافیت و پاسخ گویی و
اصالح ساختار دنبال میشود .در مقابل عدهای
معتقدند به جای صورت مسئله  ،صرف ًا شکل
کار تغییر میکند و نمیتوان اسم آن را اصالح
ساختار بودجه نامید.

مرکز پژوهش ها اجرای نرخ دستمزد در سطوح
پایینتررادرروستاهابهدلیلپایینتربودنهزینه
زندگی خانوار ،باال بودن هزینه های تولید برای
کارفرمایانبنگاههایکوچک(ازناحیهدستمزد،
دوری از بازارهای هدف و )...و نیز تنوع درآمدی
خانوار امکان پذیر دانسته ،اما در عین حال،
طرح مجلس در این زمینه را رد کرده است.مرکز
پژوهش های مجلس در جمع بندی خود آورده
است :این مرکز موافق تعیین حداقل دستمزد
متفاوت (چند نرخی شدن) ،با استفاده از ظرفیت
قانونی ماده  41قانون کار برای مناطق و صنایع
مختلفاست.دراینخصوصبهتراستمکانیسم
تعریف و اجرای دستمزد متفاوت در آیین نامه ای
ذیل ماده  41قانون کار طراحی شود .همزمان
خبرهای رسیده از جلسات شــورای عالی کار
نشان می دهد که موضوع تعیین دستمزد در
دستور کار این شورا قرار دارد چنان که چند روز
قبل محمدرضا تاجیک ،عضو شورای عالی کار
گفته بود :با توجه به دستور سال گذشته کمیته
مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع،
راهکارهای اجرایی ایــن طــرح در جلسه اخیر
شورای عالی کار ارزیابی شد که آیا اجرا کردن
این سیاست کاربردی است یا خیر .وی ادامه
داد :نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
تحقیقاتی در این باره انجام دادهاند که قرار شد در
جلسه آینده ،جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.
▪ایجاد صندوقی به نام پیشرفت و عدالت

اما از دیگر نکات جدید بودجه سال آینده این
است که قرار است صندوقی به نام صندوق
پیشرفت و عدالت ایران به عنوان صندوق های
توسعه استانی جایگزین صندوق کارآفرینی
امید شود و در  31استان نیز صندو قهای
تابعه با آن شکل بگیرد .هم اکنون صندوق
کارآفرینی امید که ایــده شکلگیری آن در
دولــت احمدی نــژاد و با عنوان صندوق مهر
امام رضا انجام شد تسهیالت قرض الحسنه،
تسهیالت خرد به اشتغال و تکمیل و توسعه
بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت میکند.
با این حال در الیحه بودجه  1401پیش بینی
شده است که منابع این صندوق تقویت شود و
از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد
دولت  ،سود و بهره مالکانه معادن و  20درصد
از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود.

تمدید قرارداد شرکت توانیر با بیمه دی
شرکت بیمه دی طی قــرارداد بیمه ای ،عهده
دار خدمت رسانی به مشترکین برق خانگی و
تجاری در سراسر کشور شد.به گزا رش روابط
عمومی شرکت بیمه دی،محمدمهدی عزیزی
معاون فنی بیمه های امــوال شرکت بیمه دی
ضمن اعالم این خبر گفت :این قرارداد با در نظر
گرفتن اصول حرفه ای گری و مدیریت ریسک و
سقف تعهد در پرداخت خسارت در طول مدت
ق ــرارداد منعقد شــده اســت و طی آن بیمه دی

140050177

عهدهدار اجرای قــرارداد بیمه حوادث ناشی از
برق مشترکین خانگی و تجاری ایران شد .در این
قرارداد ،بیمه دی با همکاری و همیاری شرکت
مادر تخصصی مدیریت تولید ،انتقال و توزیع
نیروی برق ایران (توانیر) ،آماده اجرای قرارداد
و خدمت رسانی به مشترکین برق شده است.
شرکت بیمه دی در راستای تداوم سوددهی و
کسب سهم بیشتر از بازار ،با حرفه ای گری ،سبد
پرتفوی خود را پربارتر از پیش می کند.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص
تــورم نقطه ای تولید کننده (درصــد تغییر
شاخص قیمت تولید کننده در یک فصل
نسبت به فصل مشابه سال گذشته) حاکی
از این است که پس از صعود این رقم در بهار
امسال به باالترین میزان خود از سال 95
(یعنی  73درصد) ،در تابستان روند مذکور
معکوس شده اســت .بر این اســاس ،درصد
تغییر شاخص قیمت تولید کننده در تابستان
امسال نسبت به تابستان سال گذشته 58.9
درصد محاسبه شده است .با این اوصاف و
از آن جایی که شاخص تورم تولید کننده ،به
عنوان شاخصی پیش نگر برای تورم مصرف
کننده محسوب می شــود ،می تــوان چشم
انداز کند شدن سرعت تورم را در ماه های
آینده متصور بود  .

بازار خبر

سکاندار بورس :دامنه نوسان
را به تدریج باز میکنیم
فــارس  -رئــیــس ســازمــان ب ــورس بــا بــیــان این
کــه فــرایــنــد تــوزیــع ســود نــقــدی تبدیل بــه یک
چالش جدی شده است که پیش از این وجود
نداشت،اظهار کرد :قبول دارم که باید دامنه
نوسان را باز کنیم اما به تدریج و با زمان بندی آن
را انجام میدهیم و در برنامههای ما هم هست.

نرخ بهره بین بانکی پس از  ۶ماه
کاهش یافت
مهر  -دیروز شنبه  13آذر نرخ بهره بین بانکی
پس از شش مــاه رونــد صعودی کاهش یافت.
نــرخ ســود بین بانکی در حالی کاهش یافته
است که برخی کارشناسان معتقد هستند که
کاهش نرخ بهره بین بانکی عموم ًا منجر به رونق
بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در
شرکتهای بورسی خواهد شد .بر این اساس،
نرخ سود بین بانکی که به صورت هفتگی توسط
بانک مــرکــزی اعــام مــی شــود از  21.09به
 21.06کاهش یافت.

تمدید ثبت نام نهضت ملی
مسکن تا پایان آذرماه
ایسنا  -معاون وزیر راه از تمدید مهلت ثبت نام در
طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر  ۱۴۰۰خبر
داد .در روزهای اخیر پیشنهادهایی برای تسهیل
شرایط ثبت نام طرح جهش تولید و تامین مسکن
ارائه شد که به تایید اولیه دولت رسیده است .از
جمله این موارد میتوان به ثبت نام افراد مجرد
باالی  ۱۸سال ،کاهش سابقه سکونت در برخی
شهرها از پنج سال به دو تا سه سال و سابقه مالکیت
خصوصی از  ۱۶سال به پنج سال اشاره کرد.

سرکشی دالر روی  30هزار تومان

140050162

حساسیت باالی نرخ دالر به مذاکرات وین موجب
رشد آسانسوری نرخ آن تا بیش از  30هزار تومان
هم شد .به گزارش اقتصادنیوز ،پس از پایان دور
هفتم مذاکرات وین ،قیمت دالر در بازار ارز با600
تومان افزایش به  29هزار و  950تومان رسید و در
مقاطعی حتی تا مرز  30هزار تومان نیز پیش رفت.
کاهش عرضه دالر در هفته گذشته نیز در روند
صعودی دالر تاثیرگذار بود .طبق اعالم کانال های
تلگرامی قیمت دالر حتی دیــروز از مرز  30هزار
تومان هم عبور کرد و تا  30هزار و  120تومان هم
معامله شد .با این حال نرخ های بعدازظهر سامانه
سنانشانمیدادکهدرصرافیهایرسمی،قیمت
فروش دالر در سطح  27هزار و  900تومان تعیین
شده است .بر اساس این گــزارش ،رفتار نوسانی
قیمت دالر در این روزها تشدید و ریسک معامله در
بازار دالر زیاد شده است.اگرچه انتظارات سهم
به اثبات رسیدهای در نوسان بازارها دارند ،با این
حال ،به نظر می رسد حساسیت زیاد بازار ارز به
مذاکرات وین به طرز قابل توجهی باالست .در این
حال ،نورنیوز شبکه رسانه ای نزدیک به شورای
عالی امنیت ملی در گزارشی نوشت  :مجموعه
اطالعاتی که به دســت «نورنیوز» رسیده است
نشان میدهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل
کشور بر مبنای یک نقشه کامال طراحی شده و به
احتمال قوی از سوی کانونهای ارزی در چند
کشور خارجی همسایه صورت میگیرد و عناصری
در داخل در این سناریو ایفای نقش میکنند.

