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سازمان برنامه توجهی به نظر بخش خصوصی
در الیحه بودجه نکرد

...

نرخ ارز

یادداشت

(سامانهسنا)

حسین بردبار /به تازگی رئیس کل بیمه
مــرکــزی درحــاشــیــه دومــیــن گردهمایی
ارزیــابــان خسارت اعــام کــرد که بیش از
 2هزار میلیارد تومان از  12هزار میلیارد
تومان خسارتی که ساالنه برای بیمه شخص
ثالث پرداخت می شود ،غیر واقعی یا فاقد
مــدارک کافی اســت؛ ایــن سخنان رئیس
شورای عالی بیمه و باالترین مقام اجرایی
صنعتبیمهکشورهرچندحکایتازچالشی
بــزرگ در ایــن صنعت می کند؛ امــا حاوی
پیامی جدی است که باید نظارت ها دقیق
تر شود که تحقق این امر نه تنها توسط نهاد
ناظر بر صنعت بیمه بلکه نیازمند کمک
تمام نهادها و دستگاه های مربوط است .در
چنین فضایی شاید بزرگ ترین رسالت نهاد
ناظر بر صنعت بیمه کشور سامان دادن به
مسئله ارزیابی درست خسارت از یک سو و
جلوگیری از رفتارهای متقلبانه و تخلفات
از سوی دیگر باشد اما مسئله این جاست
که نهاد ناظر بر صنعت بیمه به تنهایی نمی
تواند در پیشبرد این امر خطیر موفق باشد و
اگر همکاری دیگر نهادهای مربوط از جمله
نیروی انتظامی و قوه قضاییه و همچنین
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نباشد،
چنین مسئله ای به سرانجام نمی رسد .سر
رشته های این کالف سردرگم به چندین
سو می رود ،یک ســوی آن به قــوه قضاییه
بــازمــی گــردد و قضات محترم کــه هنگام
رسیدگی به دعاوی مرتبط با جرح یا فوت به
تمام جوانب امر دقت کافی داشته باشند و
برخورد بازدارنده ای را با متخلفان و متقلبان
این عرصه درنظر بگیرند تا چنان نقره داغ
شوند که هرگز سودای تکرار چنین تخلفی
را نداشته باشند.برای دستیابی به این هدف
الزم است قضات و محاکم مرتبط با صنعت
بیمه ،جنبه تخصصی بیابند ،پرواضح است
که تحقق این امــر؛ آمــوزش های الزم را با
هماهنگیبابیمهمرکزیبرایهرچهعادالنه
تر شدن آرای قضایی نیز می طلبد؛ البته
شاید دراین مسیر نیازمند کمک قوه قانون
گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسالمی
نیز باشیم که قوانین و جرایم بازدارنده الزم
را برای برخورد با متخلفان تدبیر کنند ،اما
سر دیگر این کالف به نیروی انتظامی بازمی
گردد وهمکاری این نهاد با بیمه مرکزی ؛ چرا
که درصــورت دسترسی سامانه سنهاب به
اطالعات خودروهای فاقد بیمه نامه شخص
ثالث که دراختیار نیروی انتظامی است می
توان از طریق سامانه سنهاب جلوی بسیاری
از این دست تخلفات را گرفت که ظاهرا این
ارتباط هم اکنون وجود ندارد.

دالر

یورو
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یوان

درهم امارات

)0(114.500

)0 ( 132.500

) ۲۷۵(148.243
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هرگرمزعفراننگین
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83/339

تهران
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39.00.000

12.500.000

شاخصکلبورس ) 556( 165.575

چالش صنعت بیمه با خسارت
غیرواقعی 2000میلیاردی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :ســازمان برنامه و بودجه امســال برای اولین بار از بخش خصوصی برای ارائه نظر در تنظیم
الیحه بودجه دعوت کرد ،اما نظرات ارائه شــده بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفت .غالمحسین شافعی در جلسه هیئت
نمایندگان اتاق ایران ،گفت :گسترش پایههای مالیاتی به جای تحمیل فشارهای مالیاتی بر تولید از جمله راهکارهایی است
که دولت باید در دستور کار قرار دهد.

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

) 800/000(40.470.000

نیم سکه

21.00.000

ربع سکه

شاخص

بودجه شرکت های دولتی زیر ذره بین مجلس و مرکز پژوهش ها قرار گرفت

َا َبربودجه شرکتهای دولتی در مسیر شفافیت
م ــرک ــز پـــژوهـــشهـــای مــجــلــس در
گزارشی ،با اشــاره به این که بودجه
شرکتهای دولتی در پیوست ۳الیحه
بودجه  ۹۸شفاف نبوده و جزئیات
درآمــدهــا و بــه ویــژه هزینه هــای این
شرکت ها مشخص نیست ،اعالم کرد:
امکان بررسی این بخش از الیحه با این
اطالعات وجود ندارد .این گزارش با
واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه
شد و این سازمان تصریح کرد :بودجه
بسیار فراتر از اطالعاتی که قانون
گذار وظیفه کرده تنظیم شده است.
بودجه شرکت هــای دولــتــی ،حدود
 70درصــد از کل بودجه کشور را در
بر گرفته اســت .مرکز پژوهش های
مجلس ضمن گــزارشــی به شفافیت
در بودجه این شرکت ها نیز پرداخته
است .این مرکز ابتدا به یک موضوع
کلی در خصوص شفاف نبودن بودجه
شرکت های دولتی اشــاره و تصریح
کرده است :بررسی وضعیت و بودجه



شرکتهای دولتی به صــورت دقیق
مستلزم وجــود گــزارشهــای رسمی
و دسترسی به بانکهای اطالعاتی
از وضعیت شرکتهای دولتی است
و در غیر ایــن صــورت بررسی بودجه
شرکتهایدولتی امکانپذیرنخواهد
بود .با این حال ،این مرکز ،در شش
محور ،برخی از مصادیق شفاف نبودن
بودجه شرکت های دولتی را به شرح
زیر بر شمرده است:
 -1درآمد و هزینه شرکت های دولتی

...



تلفن همراه

کلی اســت و جــزئــیــات آن مشخص
نیست :بــرای مثال مشخص نیست
چند درصد از هزینههای یک شرکت
صرفحقوقودستمزدمیشودوسهم
دیگر هزینهها از کل هزینه شرکت چه
میزاناست.
 -2شرکت هایی که حدود یک دهه
هــم دولــتــی هستند و هــم نیستند:
براساس قانون اجرای سیاست های
کلی اصــل  ،۴۴یک شرکت دولتی
حداکثر دو ســال از شمول قوانین

و مــقــررات حــاکــم بــر شــرکـتهــای
دولتی خارج میشود و بعد از اتمام
مهلت زمانی مذکور ،این شرکتها
باید دولتی محسوب شود و قوانین
شرکتهای دولتی برای آن ها جاری
باشد .با این حال برخی از شرکتها
سا لها (و بعض ًا حــدود یک دهــه) به
صــورت شرکتهای دارای مصوبه
واگذاری در پیوست  ۳درج شدهاند و
وضعیت آن ها مبهم است.
 -3ارائـــه نــکــردن اطــاعــات دربــاره
شرکتهایی که سهام دولت در آن ها
زیر ۵۰درصد است.
 -4ضرورت ارائه بودجه شرکتهای
دولتی به تفکیک شرکت هایی که باید
کامل واگــذار شود یا بخشی از سهام
آن در دست دولت باقی بماند یا کامال
دولتیبماند.
 -5افزایش ساالنه تعداد شرکت های
دولتی.
در همین حال ،پایگاه اطالع رسانی

...

ارز دولتی



ســازمــان برنامه و بــودجــه ،پاسخ این
سازمان به گزارش مرکز پژوهش های
مجلس در خصوص شفافیت بودجه
را منتشر کــرد .بــراســاس اعــام این
سازمان ،اطالعات بودجه شرکت های
دولتیبسیارفراترازاطالعاتیکهقانون
گذاروظیفهمیداندتنظیمشدهاست.
▪ 65شــرکــت زیـــان ده در الیحه
بودجه98

رئیسکمیتهبررسیبودجهشرکتهای
دولتی در مجلس جزئیات جدیدی از
بودجه این شرکتها را تشریح کرد.
بــه گـــزارش مهر ،محمد حسینی ،با
اشاره به بودجه 1275میلیارد تومانی
شرکتهایدولتی،اظهارکرد:بودجه
شرکتهایدولتیبدونتصویبمجمع
عمومیودربعضیازقسمتهاخارجاز
اختیار ارکــان شرکت مذکور تهیه می
شــود که در عملکرد آن ها انحرافات
زیادیمشاهدهمیشود.

...
بنزین

وعدهکاهش 25درصدیقیمتگوشیتانیمهبهمن

درخواستبحرینیبرایتغییردریارانهارزی

طرحاختصاصروزانهیکلیترسهمیهبنزینبههرنفر

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ،تصویری ،تلفن همراه
و لوازم جانبی از کاهش تا ۲۵درصدی قیمت گوشیهای تلفن
همراه تا نیمه دوم بهمن امسال خبر داد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما؛ابراهیمدرستیبابیاناینکهثبتسفارشواردات
تلفن همراه از هفته گذشته آزاد شده است ،افزود :ارز مورد نیاز
برای واردات تلفن همراه باید از محل ارز حاصل از صادرات
تامین شود که اگر این اقدامات انجام شود پیش بینی میکنیم
تا نیمه دوم بهمن امسال بازار گوشی تلفن همراه تعیین تکلیف
شود و کاهش تا ۲۵درصد قیمتها را در این بازار شاهد باشیم.

نمایندهمشهددرمجلسگفت:تخصیص۱۴میلیارددالرارزدولتی
برایتأمینکاالهایاساسیدرابتدایزنجیرهتوزیعکاالیاساسی
بهاینمعناستکهاختیارمعیشتمردمبهدستواردکنندگانداده
فارس ،حسینزادهبحرینی

شدهاستکهبایدتغییرکند.بهگزارش
در نطق میاندستور خود در نشست دیروز مجلس اظهار کرد۱۴:
میلیارددالرازمنابعارزیکمیابخودمانراب رایتأمینکاالهای
اساسیهزینهکردیم،امامردماینکاالهایاساسیراباقیمتارزان
دریافتنمیکنند.مانبایداینمبلغرادرابتدایزنجیرهتوزیعهزینه
کنیم چونزنجیرهتوزیعدراختیارمانیست.

روزگذشتهطرحاصالحتبصره ۲ماده ۷۶قانونتامیناجتماعی،
طرح سهمیه بندی بنزین و طرح استفساریه بند «ب» ماده۱۵۹
قانون برنامه پنجم توسعه در صحن علنی مجلس اعالم وصول
شد.اسدا...قرهخانی،سخنگویکمیسیونانرژیدرگفتوگو با
فارس در توضیح این طرح گفت :عدهای از نمایندگان مجلس
طرحیرامبنیبراینکهبههرایرانیدرهرروزیکلیتربنزینداده
شودارائهکردهاند.ویافزود:برهمیناساسقراراستسامانهای
ویژهاینکارراهاندازیوتعبیهشودکهدرصورتاستفادهنشدناز
سهمیه،سهمیهبنزیندرآنخریدوفروششود.

ادعای ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی سازی و تکذیب وزیر اقتصاد
روز گذشـته یک نماینـده مجلس مدعـی ممنوع
الخروج شـدن رئیس سـازمان خصوصیسازی
بـا دسـتور بازپـرس قـوه قضاییـه شـد کـه ایـن
ادعا بـا تکذیـب وزیـر اقتصـاد مواجه شـد .احمد
علیرضـا بیگـی ،نماینـده تبریـز در مجلـس در
گفتوگو با فـارس ،گفت :به دنبال درخواسـت

نماینـدگان ،بـرای دسترسـی بـه رئیـس
سـازمان خصوصیسـازی بـه منظـور پاسـخ
بـه سـواالت و ابهامـات دربـاره رونـد واگـذاری
شـرکتهای دولتی و ارائه مدارک و مسـتندات
متقـن ،بـا دسـتور بازپـرس ،رئیـس سـازمان
خصوصیسـازی از کشـور ممنو عالخـروج

شـد .با ایـن حـال بـه گـزارش ایسـنا ،سـاعتی
بعـد ،فرهـاد دژپسـند ،وزیـر اقتصـاد در حاشـیه
مراسـمی گفـت :از ممنـوع الخروجـی رئیـس
سـازمان خصوصـی سـازی بـی اطالعـم امـا آن
گونـه کـه همکارانـم میگوینـد ایـن موضـوع
تکذیـب شـده اسـت.

صدور حکم قطعی پرونده  ۵صراف

 10سال حبس و  74ضربه شالق و ضبط

 200میلیارد تومان اموال متهم ردیف اول
شعبهسومدادگاهویژهرسیدگیبهجرایممفسدان
و اخاللگران اقتصادی احکام پنج صرافی که با
همکاری تعدادی از دالالن بازار ارز و سوءاستفاده
ازکارتهایملیافرادمختلف،ارزهایمداخلهای
بازار را تصاحب کردند و با این اقدام شان موجب
افزایش قیمت ارز و کاالهای اساسی شده بودند را
صادر کرد .به گزارش ایسنا احکام احسان صفوی
امیر فرزند محمد ،بهزاد بهرامی فرزند احمد،
سید مازن قاینی فرزند سید جواد ،مجید انصاری
فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود ،پنج
صرافی که با همکاری تعدادی از دالالن بازار ارز
و سوءاستفاده از کارتهای ملی افراد مختلف،
ارزهای مداخلهای بازار را تصاحب کرده و با این
اقدام شان موجب افزایش قیمت ارز و کاالهای
اساسی شده بودند ،صادر شد .متهم ردیف اول به
اتهام خرید و فروش غیرقانونی 41میلیون دالر ارز
به طور صوری و با سوء استفاده از کارت ملی افراد
و تحصیل  200میلیارد تومان پول به  10سال
حبس ،ضبط  200میلیارد تومان امــوال وی و
تحمل ۷۴ضربه شالق تعزیری و محرومیت دایم از
هرگونه خدمات دولتی محکوم شدهاست.

زیان  10هزار میلیاردی
خودروسازان
وزیــر صنعت ،دی ــروز از بحرانی بــودن
وضعیت صنعت خ ــودرو سخن گفت.
در این باره ،دیروز صورت های مالی 9
ماهه خودروسازان منتشر شد که نشان
از عمق فاجعه در این صنعت دارد .بر این
اساس سود  442میلیارد تومانی ایران
خودرو در ابتدای امسال به زیان  4هزار
و  677میلیارد تومانی در پایان دی ماه
تبدیل شده است .وضعیت سایپا وخیم
تر از ایران خودروست .به طوری که زیان
 1140میلیارد تومانی این خودروساز
در ابتدای سال به زیان شش هزار و169
میلیارد تومانی در پایان دی ماه تبدیل
شده است .گفتنی است وزارت صنعت
به تازگی با اعطای  15هــزار میلیارد
تومان تسهیالت سرمایه در گــردش به
خودروسازان موافقت کرده است.

...

بازار خبر
غفلت از بانکرینگ و ۱۰میلیارد
دالری که ساالنه از کف میرود
مهر  -ای ــران  ۸۰درصــد سوخت صنعت
بانکرینگ در خلیج فارس را تامین می کند با
وجود این سهمی  ۱۰درصدی از درآمدهای
آن دارد و  ۲۷میلیارد دالر درآمد عمده این
صنعت به جیب امارات میرود.

سکه در کانال  4میلیون تومانی
ایرنا -افزایش قیمت انواع سکه دیروز نیز
در بازار تهران ادامه یافت و هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و
 21هزار تومان به فروش رفت .صرافی ها
دیروز هر اسکناس یورو را  13هزار و 250
تومان و هر دالر آمریکا را  11هزار و 450
تومان فروختند.

انصراف سپردهگذاران صندوق
مسکن یکم شدت گرفت

براساس آخرین آمارها ۳۷۰ ،هــزار فقره
از سپردههای صندوق یکم حساب سپرده
زنده محسوب میشود که در کنار آمار 52
هزار فقره حساب بسته شده در شهریور ماه،
حکایتازسرعتگرفتنحرکتاینصندوق
به سمت توقف فعالیت دارد.

امکان افزایش وام مسکن
زوجها تا  ۳۰۰میلیون تومان
وجود دارد

خانهملت-رئیسکمیسیونعمرانمجلس
با بیان ایــن که الزمــه رونــق بــازار مسکن،
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن است،
گفت:واممسکنزوجهابایدبه ۳۰۰میلیون
تومان افزایش یابد.

