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 روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد:
تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از 

صادرات در سال ٩٨

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه 
رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب شد.

این  موجب  به  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  دوشنبه  روز  گزارش  به 
مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، 
حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات 
در مقابل صادرات خود تعیین شد. سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 
درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به 
صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص 

نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل 
از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از 
صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال 

گذشته اقدام کرده اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
در همین زمینه به اطالع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق 
به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند 
مطابق دستوالعمل های ابالغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام 

کنند.
صادراتی  آمار  ارزش  درصد   80 اعالمی  جدید  سیاست  براساس 
صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و 
سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات 
ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ شانزدهم مردادماه 
1397 پس از ارائه اطالعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت 

پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می شود.
همچنین کلیه صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد 
را در روش های مختلف براساس ضوابط اعالمی بانک مرکزی در سامانه 
های ذیربط ثبت کنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.

تمدید مهلت فروش سهام بانک های ادغامی

مهلت فروش سهام تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر وابسته در 
بانک های قوامین، حمکت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری 

کوثر تمدید شد.
به گزارش ایسنا، در چارچوب ابالغ طرح ادغام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه و بر اساس مصوبه شورای 
عالی بورس مبنی بر اجازه انجام معامالت در خارج از ساعات معامالتی، 
بانک مرکزی اعالم کرد که مهلت فروش سهام تمام اشخاص حقیقی و 
حقوقی غیر وابسته در بانک های قوامین، حمکت ایرانیان، انصار، مهر 
اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر به مدت 15 روز کاری تا روز چهار شنبه 

)22/ 03/ 1398 ( تمدید می شود.

افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار از ۱۵ خرداد
پس ارائه پیشنهاد افزایش متوسط 25 درصدی قیمت بلیت قطار، با 
افزایش متوسط 22 درصدی قیمت ها پس از ماه مبارک رمضان موافقت 

شد.
و  راه  وزیر  حمل ونقل  معاون   - نژاد  آدم  شهرام  ایسنا،  گزارش  به 
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضای  جلسه  حاشیه  در   - شهرسازی 
معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و مرکز همکاری های تحول 
و پیشرفت ریاست جمهوری اعالم کرد که با توجه به تقاضای مربوطه 
از سوی شرکت های ریلی شورای عالی ترابری تصمیم گرفت پس از ماه 

مبارک رمضان به طور متوسط 22 درصد افزایش یابد.
به تازگی محمد رجبی - مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا - در 
گفت وگو با ایسنا، از ارائه پیشنهاد افزایش متوسط 25 درصدی قیمت 
)واگن های  بین شهری  بلیت قطارهای پرسرعت )ترن ست(، حومه ای و 

خواب و اتوبوسی( خبر داده بود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش قیمت بلیت قطارهای پرسرعت 
)ترن ست(، حومه ای و بین شهری )واگن های خواب و اتوبوسی( از سوی 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است، 
اظهار کرد که این موضوع در انتظار تصمیم شورای عالی ترابری است و تا 

قبل از تابستان سال جاری افزایش قیمت ها اعالم و ابالغ شود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه متوسط افزایش 
از 10 تا 60 درصد است، خاطرنشان کرده بود که در صورت  قیمت ها 
موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط قیمت ها حدود 25 درصد افزایش 
خواهند یافت و احتمال افزایش حداقل 50 درصدی قیمت بلیت قطارهای 

حومه ای در سال جاری وجود دارد.
رجبی با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش ۴0 درصدی دستمزد، 
هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد کرد و 2۴ درصد به صورت مستقیم 
قیمت بلیت را تحت تأثیر قرار می دهد، خاطرنشان کرد که در سال جاری 
افزایش هزینه های مربوط به قطعات و مواد مصرفی 2۴6 درصد رشد 
داشته و به طور مثال قیمت چرخ واگن مسافری دو میلیون و 200 هزار 

تومان بود که قیمت آن به 12 میلیون تومان رسیده است.
از ابتدای تیرماه سال جاری قیمت بلیت قطارهای تندرو و بین شهری 10 
درصد افزایش داشت و قیمت بلیت قطارهای حومه ای طی پنج سال اخیر 

رشدی نداشته است.

اخبار
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لزوم همکاری دستگاه های مرتبط بخش مسکن

گام شفاف ساز در بازار مسکن

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران:

و حذف شود قیمت ها برای همیشه از بازار مجازی خودر

دو مجموعه دولتی و یک دستگاه بخش خصوصی در 
نظر دارند موانع هفت ساله ای که به ابهامات قیمتی در 

بازار مسکن دامن می زد را کنار بزنند.
به  فایل های مسموم  آن که  از  ایسنا، پس  گزارش  به 
عنوان عوامل التهاب زا، جو روانی بازار مسکن را طی یک 
و  و شهرسازی  راه  وزارتخانه های  زد،  هم  به  اخیر  سال 
صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحادیه صنف مشاوران 
امالک، اقداماتی را برای ایجاد شفافیت قیمتی در بازار 

مسکن آغاز کردند.
همکاری  با  که  ایران  امالک  بازار  اطالعات  سامانه 
وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی راه افتاد و حدود 
سایت  عنوان  به  می گذرد  آن  راه اندازی  از  سال  هفت 
مرجع آن طور که باید و شاید شناخته نشده است. یک 
آسیب به کارکرد این سامانه در سال 1393 خدمات آن را 
تضعیف کرد. تا قبل از آن تمام معامالتی که در مشاورین 
امالک دارای مجوز انجام و کد پیگیری ارائه می شد در 
سامانه به ثبت می رسید. بنابراین همه می توانستند به 
این سامانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله شان 
چه معامله ای با چه قیمتی به صورت واقعی، انجام شده 
است. اما بنا به گفته ی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، رأی دیوان عدالت اداری در سال 1393 
مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف 
و  معدن  صنعت،  وزارت  حاضر  حال  در  شد.  سامانه 
تجارت به همراه مشاوران امالک در تالش هستند تا این 

سامانه تقویت شود.
پس از آن که آگهی های قرمز در سامانه های ملکی به 
ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن انجامید، غبارزدایی از 
این بازار در هفته های اخیر به شکلی ضروری خود را نشان 
داد؛ تا جایی که دادستانی در روز 12 اردیبهشت ماه 1398 
دستور حذف قیمت از آگهی های فروش ملک را صادر کرد. 
به دنبال این دستور، دستگاه های دولتی، صنف مشاوران 
راهکارهایی هستند  دنبال  به  سایبری  فعاالن  و  امالک 
تا قیمت های دلبخواهی را از بازار حذف کنند. استعالم 
قیمتی از وزارت راه و شهرسازی بر اساس معامالت قطعی 
سامانه اطالعات بازار امالک ایران و تقویت سامانه امالک 

و مستغالت تحت نظر اتحادیه مشاوران امالک باید به 
شکل کانالیزه، خروجی ملموسی را به متقاضیان مسکن 

ارائه دهد.
و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  فرهادیه،  عباس 
سرمایه گذاری مسکن با اشاره به تزریق قیمت های غیر 
واقعی و مسموم به بازار گفته است: به دلیل مخالفت 
همه به این نتیجه رسیدیم که اگر قیمت ها شفاف و واقعی 

در اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.
وی افزود: اگر سامانه اطالعات بازار امالک ایران، کامل 
و جامع شود و معامالت به اندازه کافی در آن ثبت شود، 

هرکسی که می خواهد ملکش را بفروشد می تواند به این 
سامانه مراجعه کند و ببیند قیمت اطرافش چه میزان 
کند،  است. هرکسی هم که می خواهد خانه خریداری 
می تواند الگویی که در این حوزه داشته ایم را مشاهده کند.

لزوم همکاری دستگاه های مرتبط بخش مسکن
کلیه  مسکن،  بخش  از  آمار  ارائه  متولی  دستگاه های 
داده های خود را از سامانه امالک و مستغالت تحت نظر 
اتحادیه امالک استخراج می کنند. این در حالی است که 
عدم اتصال دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت، 
شهرداری، بانک ها و دارایی به تضعیف این نوع خدمات 

منجر شده است. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک در این خصوص می گوید: سایت امالک و 
مستغالت و هم چنین کد رهگیری می تواند شفافیت بازار 
مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه های 

مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.
به گفته خسروی، سایت های اینترنتی باید از دیتاهای 
اتحادیه استفاده کنند و آن ها را به روز در سامانه خود قرار 
دهند. به طور مثال روزانه از ما استعالم می کنند که قیمت 
منطقه نارمک از چند میلیون تا چند میلیون تومان است 

تا از این طریق قیمت های باالتر از عرف بازار حذف شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با 
تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت  خودروها در سایت های 
خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت ها 
در پی درج قیمت های ساختگی در بازارهای خرید و فروش 
مجازی خودرو در شرایطی اتفاق می افتد که خرید و فروش 

در بازار خودرو کم است.
در  اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مؤتمنی  سعید 
از آگهی های فروش در  شرایط فعلی حذف قیمت خودرو 
سایت های خرید و فروش اینترنتی منطقی است، اظهار کرد: 
در هفته های گذشته شاهد آن بودیم که دالالن به صورت 
دسته جمعی به عنوان مثال 100 نفری قیمتی غیرمنطقی برای 
خودروی خود در آگهی ها ثبت می کردند و این مسئله باعث 
افزایش قیمت ها می شد، چراکه با توجه به نبود نظارت بر 
درج قیمت های خودرو در این سایت ها، قیمت ها دستکاری 

می شود.
وی با بیان اینکه اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، 
با  می توانند  افراد  تعیین شود  توافقی  به صورت  قیمت ها 
مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند، تصریح کرد: 
افزایش قیمت های خودرو در پی درج قیمت ها در سایت های 

خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، 
خرید و فروش مشاهده نمی شود و در هفته های گذشته تنها 
شاهد باال پایین شدن قیمت ها در سایت های مجازی خرید و 

فروش خودرو بودیم.
مؤتمنی با اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمت هایی که 
در آگهی های این سایت ها درج می شود، اظهار کرد: در این 
مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده 
از فضای مجازی قیمت گذاری و قیمت سازی کاذب انجام 
دادند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران همچنین با اشاره به کمبود تقاضا در بازار، گفت که 
در حال حاضر برای خودروهای داخلی تفاوت قیمت حدود 
چهار میلیون تومانی بین قیمت بازار و قیمت های درج شده 
در سایت های اینترنتی وجود دارد و این تفاوت قیمت برای 
از این رقم است. وی همچنین  خودروهای وارداتی بیشتر 
تصریح کرد که در هفته های گذشته که برنامه هایی برای 
نظارت بر خرید و فروش کاال در فضای مجازی در نظر گرفته 
شد، شاهد کاهش قیمت برخی از خودروها بودیم برای مثال 
قیمت خودروی سراتو در دو هفته گذشته حدود 60 میلیون 
تومان کاهش یافته است. موتمنی با تاکید بر اینکه لزومی 

برای درج قیمت های خودرو در سایت های خرید و فروش 
اینترنتی وجود ندارد، گفت: قیمت ها می تواند در بازار تعیین 
شود و مجاز بودن درج قیمت در سایت ها باعث شده که 
افرادی به صورت هماهنگ عمل کنند و قیمت ها را ثابت نگه 
دارند یا باال ببرند که این اتفاق تأثیر منفی بر بازار دارد. وی 
همچنین با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت ها، 
خریداران خودرو بیشتر برای دریافت سود این کاال را تهیه 
می کنند و نه برای استفاده شخصی، اظهار کرد: در حال 
حاضر کاهش عرضه خودرو منجر به افزایش تقاضا شده و 
در نتیجه افرادی که به دنبال سود هستند با مشاهده کاهش 
عرضه به بازار ورود پیدا کردند تا بعداً کاالی خریداری شده 
را گران تر بفروشند. بنابراین افزایش عرضه به اندازه تأمین 
نیاز بازار می تواند قیمت ها را به ماه های آخر سال گذشته 
بازگرداند. از ابتدای هفته جاری تنها چند روز پس از بازگشت 
قیمت ها به آگهی های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این 
سایت ها دوباره قیمت ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل 
این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات 
درج شده است. اما ماجرا آن است که حدود دو هفته پیش 
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا 

ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو و امالک 
در فضای مجازی، از برخورد جدی با دالالن این حوزه خبر 
داد و اعالم کرد که حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به 

مدیران سایت های واسط ابالغ شده است.
به دنبال آن جلساتی بین مسؤوالن مرتبط برای بررسی 
راهکارهای مقابله با دالالن در فضای مجازی برگزار و به دنبال 
آن رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه 
کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت ها به 

سایت های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.
قیمت ها به بازار خودرو در فضای مجازی بازگشت اما از 
ابتدای هفته دوباره حذف شد. در این میان مشاهدات نشان 
می دهد این بار حذف قیمت ها در شرایطی انجام شده که در 
برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد 
نظر خود کلیک کنند می توانند در بخش توضیحات قیمت را 
مشاهده کنند. از روز دوازدهم اردیبهشت ماه تاکنون تصمیم 
درباره درج یا عدم قیمت خودرو در بازار مجازی بارها تغییر 
کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم گیری های متفاوت 
و متناقض می تواند بازار خودرو را متأثر کند به نظر می رسد 
که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

جزئیات شرایط جدید بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۸

 نرخ شکنی به صنعت بیمه آسیب می زند

با تصمیم بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز پتروشیمی ها به صورت 60درصد 
در نیما، 10درصد اسکناس و مابقی واردات خود و صادرکنندگان غیر از آن 

50درصد در نیما، 20درصد اسکناس و مابقی واردات خود تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور از جمله مواردی است که همواره بحث های بسیاری بر سر راه آن وجود 
داشته است. طی سال گذشته با نوسانات ارزی به وجود آمده، بانک مرکزی 
نیز تصمیم گرفت تا در یک اقدام قاطع، تمام صادرکنندگان را برای بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود بسیج کرده و شرایطی را فراهم نماید تا درآمدهای 

ارزی کشور، به چرخه اقتصادی بازگردند.
بر این اساس، بسته سیاست های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی 
در سال 97 چند بار اصالح گردید و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی 
سال 97 و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی از 
شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیلی که به 
وجود آمد، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد؛ به 
نحوی که بانک مرکزی می گوید که 60 درصد از ارز حاصل از صادرات کشور 

تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.
بر این اساس اکنون رئیس کل بانک مرکزی تسهیالتی را به تازگی ایجاد 
کرده تا روند بازگشت ارز سرعت گیرد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان 
فراهم شود تا رفع تعهد ارزی نمایند؛ البته این تصمیمات متأثر از جلسه ای 
است که هفته گذشته وی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران داشت و 
در ادامه، نامه ای از سوی غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران به بانک مرکزی ابالغ شد تا تسهیالت جدیدی برای 
صادرکنندگان در سال 98 در نظر گرفته شود و ایفای تعهد ارزی به راحتی 

بیشتری صورت گیرد.

نحوه بازگشت ارز پتروشیمی ها در سال 98
حال خبرگزاری مهر، بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات در سال 98 را که برای اجرا، ابالغ شده است، منتشر کرده که به 
موجب آن، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، 
به نحوی تعیین گردیده که حداقل 60 درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر 
10 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع 

تعهد شود.
در عین حال بر اساس این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 
50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد مجاز 
هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل 

صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.

نحوه رفع تعهد ارزی سال 97 صادرکنندگان
ارز  تعهد  رفع  نحوه  خصوص  در  مرکزی  بانک  گردید  مقرر  همچنین 
حاصل از صادرات سال 1397 به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر 
با  مطابق  را  خود  از صادرات  ارز حاصل  دستورالعمل های صادره،  اساس 
دستورالعمل های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی برگردانده اند، 
به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیالت متناسب با آن بهره مند 

گردرند.
مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی 97، تا اول مردادماه 98

در همین زمینه بانک مرکزی ابالغ کرده تا صادرکنندگانی که تاکنون موفق 
به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند، بتوانند تا پایان تیرماه، مطابق 

دستورالعمل های ابالغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.
صادراتی  آمار  ارزش  درصد   80 اعالمی،  جدید  سیاست  اساس  بر 
صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و 

سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود.
صادرات ریالی به عراق و افغانستان پذیرفته شد

تاریخ  از  قبل  افغانستان  و  عراق  کشورهای  به  ریالی  همچنین صادرات 
16/5/1397، پس از ارائه اطالعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در 

صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می گردد.
الزم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه 
اقتصاد را در روش های مختلف بر اساس ضوابط اعالمی بانک مرکزی در 
سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز 

اقدام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: نرخ شکنی، آسیب های جدی بر پیکره صنعت 
بیمه وارد می آورد. شرکت های بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در تعاملی سازنده 

از ارائه نرخ های غیر فنی پرهیز کنند.
به گزارش بیمه مرکزی ایران، غالمرضا سلیمانی در نشست سندیکای بیمه 
گران ایران، سود سال 1396 صنعت بیمه را رقمی در حدود 850 میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: موضوع بدهی های معوقه، یک خسران جدی در صنعت بیمه 
است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند، 
به این بحران دامن می زنند. رئیس شورای عالی بیمه با تأکید بر ضرورت تعامل 
بیشتر بین نهاد ناظر و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریسک اشاره کرد و گفت: 

بیمه مرکزی به عنوان یک بیمه گر اتکایی ریسک های فاقد منطق اقتصادی و 
نرخ های غیر فنی را نمی پذیرد و از مدیران شرکت های بیمه نیز انتظار می رود 
هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند.رئیس کل بیمه 
مرکزی با استقبال از برپایی به هنگام مجامع شرکت های بیمه، تصریح کرد: در 
راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع شرکت ها، در 
همه جلسات بررسی صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها حضور خواهم 
داشت. وی با اشاره به استفاده برخی شرکت های بیمه از ارزیابان غیرمجاز، 
گفت: فقط ارزیابانی می توانند در صنعت بیمه فعالیت کنند که مجوزهای الزم 
را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند. رئیس کل بیمه مرکزی به طرحی از سوی 

پلیس مبنی بر کاهش 2 هزار فقره فوتی در سال اشاره کرد و از سندیکای بیمه 
گران ایران خواست تا با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح، در این خصوص 
تصمیمات الزم را اتخاذ کنند. سلیمانی با بیان اینکه سندیکا باید ساز و کاری 
طراحی کند تا شرکت های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند. وی 
از آغاز تبادل دوسویه اطالعات بین بیمه مرکزی و نیروی انتظامی خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد با تبادل اطالعات طرفین بسیاری از مشکالت صنعت بیمه 
برطرف شود. در پایان این نشست مسائلی نظیر تعیین تکلیف تخفیف های 
2.5 درصد بیمه شخص ثالث و مشکالت مربوط به بیمه درمان، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

روزنامه صبح ایران


