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وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز

نرخارزاسفندمتعادلمیشود
تريبون

 طب��ق گ��زارش س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، دولت در 
4 سال ابتدایی مدیریت خود، با توجه به ضرورت فراهم سازی 
مقدم��ات انجام اصالحات س��اختاری، دس��تیابی به ثبات 
اقتص��ادی و ایج��اد تعامل پایدار و بلندمدت با کش��ورهای 
دیگر را در دستور کار قرار داد. اقدامات انجام گرفته باعث 

شد تا در وهله اول افزایش لجام گسیخته تورم و...
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مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی گفت: تا پایان هفته جاری، 
اطالعیه بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز 
صادر می ش��ود. فرش��اد حیدری گفت: تا پایان هفته جاری، 
اطالعی��ه بانک مرکزی در خصوص موسس��ات مالی غیر 
مجاز صادر و تا پایان بهمن کار تسویه حساب با همه سپرده 

گذاران تعاونی های مالی غیر مجاز...
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۱۱میلیوننفر
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اجتماعیهستند

اختصاص۶2هزار
میلیاردتومانبرای

اشتغالوتولید

گام روحانی برای توزیع 
عادالنه یارانه

تسویه با سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز

 
 

66791365    66791366

golazin110@gmail.com

خط كامل ليتوگرافي مجهز به دستگاه پليت ستر 4/5 
ورقي كرئو چاپ /  ماشـين  چـاپ رول با قابليت چاپ 
چهاررنـگ، دو رنـگ و تك رنگ /  ماشـين دو ورقي 
پنج رنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ) /  ماشين دو ورقي 
چهاررنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ)/  ماشين دو ورقي 
دو رنگ هايدلبرگ /  خط كامل صحافي؛ شـامل ورق 
تاكني، دستگاه ترتيب، اتوماتيك، مفتول، چسب گرم، 

سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.

بازارسرمایه
بهاهداف۱4٠4
نزدیکشدهاست

تحولدر
فناوریهاینوین

بانکینزدیک
است

برایتحول
نظامبانکی

برنامههاییدر
نظرگرفتهایم

 س��ازمان خصوصی س��ازی در بهمن ماه پیش رو عالوه بر 
عرضه بخش��ی از س��هام دولتی  شرکت های بیمه ای البرز، 
آسیا و اتکایی امین در بورس، مزایده چند بنگاه دیگر را نیز 
برگ��زار خواه��د کرد که ارزش کل این عرضه ها در مجموع 

حدود 4۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. 

۶
واگذاری سهام دولتی سه 

شرکت بیمه ای روی میز

صفحه؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو 
با »اخبار بانک، بورس بیمه«؛

پـولهـای
مؤسساتمالیواعتبار
کجاآرامگرفتهاست

مؤسسات مالی و اعتباری به یکی از مشکالت 
جامعه تبدیل شده اند. البته هنوز هم موسساتی 
هس��تند که بدون هیچ مش��کلی به فعالیت خود 
ادامه می دهند و هم سپرده های مردم را می گیرند 
و هم تسهیالت می دهند. اما مؤسسات بسیاری 
به بحران رسیده اند و اکنون مشکل دارند. رشد 
قارچ گونه این مؤسس��ات در دولت های نهم و 
ده��م کلید خورد و محمود بهمنی رییس بانک 
مرک��زی وق��ت اعالم کرد که 17۰۰ مؤسس��ه 
مال��ی و اعتب��اری را تعطیل کرده و تعداد کمی 
برای دولت یازدهم باقی ماند که این مشکالت 
را ب��ه وج��ود آورد. در این رابطه با مهرداد بائوج 
الهوت��ی، نماین��ده لنگرود و عضو کمیس��یون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای گفتگو کردیم 

صفحه10که در ادامه آمده است.

به هیچ 
بانک 

خصوصی 
جدید مجوز 

نمی دهیم

 عزم جدی 
بيمه مركزی 
براي توسعه 
بیمه های 
زندگی

رئیس جمه��ور در م��ورد قیمت ارز و باالرفتن قیمت این 
روزهای دالر گفت: دولت هیچ وقت به نفعش نیست که 
دالر را باال ببرد و برای اینکه مخارجش را تأمین کند از 
صفحه2 این راه اقدام به تأمین کسری بودجه کند.  

 دکت��ر عبدالناص��ر همت��ی در مراس��م افتتاحیه همایش 
بیمه ه��ای عم��ر و تأمین آتیه به میزبانی بیمه پاس��ارگاد، 
راه مطمئن برای تأمین مالی پایدار اقتصاد کشور ازطریق 
صفحه7 سرمایه گذاری های میان مدت و... 
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شمـــاره 210، دوره جدید شماره14

12صــفحه، 1000 تومان


