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 کاهش آمار بدهی 
شرکت های دولتی به بانک مرکزی

بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی، در گفتگو با »اخبار بانک، بیمه و بورس«

دولت مسئول کالهبرداری های غیرمجاز نیست
تريبون

مرکز پژوهش های مجلس با تحلیل چالش های شش گانه 
صنعت بیمه اعالم کرد: در کش��ور تنها 8 رش��ته در بیمه 
اش��خاص، 10 رش��ته در بیم��ه ام��وال، 31 رش��ته در بیمه 
مس��وولیت و 24 رش��ته در »س��ایر بیمه ها« ارائه می شود. 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در جدیدترین 

بررسی خود از وضعیت اقتصادی بخش های...
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وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده گذاری تسهیالت 
صندوق یکم مسکن به 10 ماه خبر داد. عباس آخوندی با 
بیان اینکه تاکنون  3۶2 هزار نفر با میانگین 20.۵ میلیون 
تومان در صندوق پس انداز یکم مس��کن س��پرده گذاری 
کرده اند،  اظهار داش��ت:  در راس��تای امکان اعمال سیاست 

دولت و تشویق خانوارها به پس انداز بیشتر و...
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مدیریت 
بانک مرکزی 

بر بازار ارز چنگی 
به دل نمی زند

ضعف نظارتی بانک 
مرکزی در بازار ارز 

مشهود است

چالش های شش گانه 
صنعت بیمه

کاهش دوره سپرده گذاری 
وام مسکن به ۱۰ماه

مخالفت وزیر صنعت 
با بازپس گیری سهام 

شرکت فرابورسی

تأثیر مثبت کاهش 
ریسک اعتباری 

بر هزینه های بیمه

 تصمیمات جدید 
درباره 2 تعاونی 

اعتبار

 آمارهای بانک مرکزی از بدهی ش��رکت ها و مؤسس��ات 
دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این 
بدهی ه��ا در 9 ماهه امس��ال حکای��ت دارد. به گزارش ایرنا، 
نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از ش��اخص های پولی 

و بویژه بدهی دولت و بانک ها نشان می دهد...
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صفحه10

بورس 
آماده عرضه 
شرکت های 

بانک ها، 
بنیادها و 

صندوق های 
بازنشستگی

 چراغ سبز 
بیمه مرکزی 
برای تعامل 
با بیمه های 
خارجی

 مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد: برای تسریع در اجرای 
برنامه های دولت به منظور عرضه و تأمین مالی شرکت های 
زیر مجموعه بانک ها، بنیادها و صندوق های بازنشستگی، 
صفحه9 آماده ایم تا نقش موثری ایفا کنیم. 

 عبدالناصر همتی، در جریان شرکت در کنفرانس یورومانی 
ب��ر آمادگ��ی بیمه مرکزی ب��رای کمک به تعامل و ارتباط 
بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی به شرط تأمین منافع 
متقابل تاکید کرده است. به گزارش ایسنا در...  صفحه6

 شنبه،21بهمن1396، سال پنجم 
شمـــاره 212، دوره جدید شماره16

12صــفحه، 1000 تومان

 اروپا می تواند 
بهترین راه حفاظت 
از برجام را پیدا کند
 رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر اینکه 
اروپ��ا می تواند بهترین راه را برای محافظت از 
موض��ع خ��ود در برجام بیابد، اعالم کرد: ایران 
هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در 
برجام دست نیافته است. ولی اله سیف در پیامی 
ب��ه کنفران��س یورومانی که ب��ا حضور فعاالن 
اقتص��ادی و ب��ا موضوع ایران در پاریس برگزار 
ش��د، با ترس��یم فضای عمومی و چش��م انداز 
آتی اقتصاد ایران، روابط تجاری و اقتصادی را 
بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح 
درازمدت و واقعی دانس��ت و در این راه، ایران 
را ش��ریکی قابل اعتم��اد برای صلح و تجارت 

دانست. رئیس کل بانک مرکزی در...
صفحه3 

رئیس کل بانک مرکزی؛


