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و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هر طريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمى باشد. 
     شركت توزيع نيروى برق تبريز

نوبت اولآگـهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شناسه آگهى: 667716

سهامى خاص

آگهى مفقودى
كليه اسناد برگ اعالم وضعيت (برگ سبز)، سند مالكيت، 
سوارى  خودروى  ماشين  كارت  و  كمپانى  و  مادر  سند 
 -15 ايران  شهربانى  شماره  به   1386 مدل  پيكان  وانت 
و شماره شاسى   موتور 11486037514  شماره  د 99و   412 
31636671 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شهردارى فرديس در نظر دارد براساس بودجه مصوب  سال 1398، پروژه هاى ذيل را  از طريق برگزارى 
مناقصه عمومى متقاضيان واجد الشرايط به شرح ذيل واگذار نمايد. 

لذا  از كليه متقاضيان دعوت به عمل مى آيد حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 1398/9/19 
با مراجعه به امور قراردادهاى شهردارى ضمن واريز 5% درصد سپرده پيمان به عنوان سپرده 

شركت در مناقصه نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمايد
 ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده و هزينه اگهى به عهده برنده مناقصه

 مى باشد.
هر گاه برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به 

ترتيب ضبط خواهد شد و شهردارى فرديس در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
جلسه كميسيون عالى معامالت در روز چهارشنبه مورخ 1398/9/20 ساعت 00: 12 در محل دفتر 

شهردار فرديس برگزار خواهد شد. 

ف
مبلغ سپرده شركت برآورد ريالشرح عملياتردي

حداقل رتبه محل اجرادر مناقصه به ريال
الزم

درصد نقد
مدت و تهاتر

1

 حمل و اجراى عمليات 
لكه گيرى محل هاى حفارى، 
چاله ها و غيره همراه با كليه 
عمليات مربوطه (لگه گيرى 
آسفالت به صورت دستى) 

تجديد

منطقه 1 5/000/000/000250/000/000
4 ماه 100% نقد5- راه فرد يس

1

 حمل و اجراى عمليات 
لكه گيرى محل هاى حفارى، 
چاله ها و غيره همراه با كليه 
عمليات مربوطه (لگه گيرى 
آسفالت به صورت دستى) 

تجديد

منطقه 2 5/000/000/000250/000/000
4 ماه 100% نقد5- راه فرديس

خريد و تحويل گل و گياه 3
سطح 3/200/000/000160/000/000منطقه 1- تجديد

منطقه 1
پروانه

2 ماه 100% نقد  بهره بردارى

خريد و تحويل گل و گياه 3
سطح 3/200/000/000160/000/000منطقه 2 - تجديد

منطقه 2
پروانه

2 ماه 100% نقد بهره بردارى

نوبت اول: شنبه 1398/9/2 - نوبت دوم: شنبه 1398/9/9

آگهى تجديـد مناقصه عمومـى

شهـردارى فرديـس                                       

نوبت اول

رها ب�ودن ب�ازار 

هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

مس�كن موج�ب 
شده است تا به طور 
مجدد زمزمه افزايش قيمت به بهانه رشد بهاي 
بنزين در بازار مطرح شود از اين رو كارشناسان 
اقتصادي معتقدند كه يكي از تورم هايي كه طي 
س�ال هاي اخير مردم را دچار تنگناي شديد 
مالي كرده، تورم بخش مسكن بوده است بدين 
ترتي�ب ب�راي ممانع�ت از افزاي�ش قيمت ها 
پيش�نهاد مي دهند كه يك كميته متشكل از 
نمايندگاني از سه قوه بر بازار مسكن و اتحاديه 
مش�اوران ام�اك نظ�ارت و بازرس�ي كن�د. 
گويا عده اي براي رشد قيمت در بازارشان صرفاً 
دنبال بهانه هس��تند و برايش��ان مهم نيست كه 
ارتباطي بين رش��د قيمت بنزين و مسكن باشد 
يا نباش��د، در اين بين با توجه به اينكه مس��كن 
مهم ترين س��هم را از درآمد خانواره��اي ايراني 
دارد و بيش از مقوله تورم بنزين مؤلفه هايي چون 
تورم بيش از صددرصدي قيمت در بخش مسكن 
طي يكي دو سال اخير مردم را تحت فشار مالي 
قرار داده است،  از اين رو زمان آن رسيده كه بازار 
مسكن از وضعيت يله و رها بودن در دست عده اي 

ذي نفع افزايش قيمت ها خارج شود. 
با توج��ه به اينك��ه صورت هاي مالي بس��ياري 
از ش��ركت ها و نهاده��اي مالي مملو اس��ت از 
ملك و امالك و بس��ياري از اتحاديه امالكي ها 
ني��ز خودش��ان زمي��ن دار و مس��كن دار و 
ساخت و ساز كننده مسكن هستند بايد پذيرفت 
كه افزايش قيمت مس��كن ذي نفعان قدرتمند 
و ذي نفوذ و مؤث��ري در ب��ازار دارد كه حتي در 
ركود بازار گويا توانايي آن را دارند كه قيمت ها 
را با جهش مواجه كنند،  بدين ترتيب با توجه به 
اينكه جامعه ديگر كش��ش تورم در بخش هايي 
چون مس��كن را ديگ��ر ندارد، انتظ��ار مي رود 
كميته اي متشكل از نمايندگاني از سه قوه كار 
نظارت و بازرسي از عملكرد بنگاه هاي مشاوران 
امالك و بررسي معامالتي را كه در اين بنگاه ها 

انجام مي گيرد، در دستور كار قرار دهد. 
گفتني است كه در بازه زماني كوتاهي ميانگين 
قيمت مسكن در تهران از محدوده 4 الي 5ميليون 
تومان به محدوده 12ميلي��ون تومان در هر متر 

مربع رسيده است، اين در حالي است كه همزمان 
با رشد شديد قيمت ها بازار به شدت دچار ركود 
شده است،  به طوري كه بسياري از خانوار ها ديگر 
توان خريد مسكن حتي با وام بانكي را هم ندارند 
و همچنان بايد در بازار اجاره ك��ه اين بازار نيز با 
جهش قيمت روبه رو است،  حضور داشته باشند. 

   بورس بازي مسكن در برخي از مناطق
كانون معامالتي كه در تهران زمينه ساز افزايش 
قيمت مسكن مي باشد، مشخص شده است و نحوه 
سرايت افزايش قيمت به س��اير مناطق نيز كاماًل 
مشخص اس��ت اين در حالي اس��ت كه برخي از 
كارشناسان اقتصادي كانون هاي شكل گيري رشد 
قيمت در تهران را با عن��وان خيابان ها و محالت 
بورسي مسكن نامگذاري كرده اند و بر اين باورند 
كه بورس بازي مس��كن در برخي از خيابان هاي 
تهران موجب افزايش قيمت مس��كن در س��اير 
بخش ها اس��ت،  از اين رو بايد بازار مسكن تحت 
نظارت و بازرسي قرار گيرد، زيرا اگر قرار باشد اين 
بازار همچنان يله و رها و سفته بازي در آن آزاد باشد 

خدا مي داند چه بر سر قيمت ها خواهد آمد. 
يك نهاد و مرجع خاص بايد بر عملكرد مشاوران 
امالك نظارت كند و بازرسي هاي سر زده اي از اين 
صنف به عمل آورد، زيرا به نظر مي رسد اين صنف 
در افزايش قيمت مس��كن در تهران و ساير نقاط 

كشور بي تأثير نيست. 
   مش�اوران اماكي كه ذي نف�ع افزايش 

قيمت ها هستند
كار به جايي رسيده اس��ت كه برخي از مشاوران 
امالك خودش��ان نيز به خريد و ف��روش زمين و 
ساختمان و ساخت و س��از و دپوي مسكن روي 
آورده اند،  از اين رو اين اش��خاص ذي نفع افزايش 
بهاي مسكن هستند با رويداد فوق به نظر مي رسد 
نظارت و بازرس��ي از عملكرد اتحاديه مشاوران 
امالك بايد به مرجع��ي به مرات��ب باالتر از يك 

وزارتخانه اي چون صمت واگذار شود، زيرا سالمت 
عملكرد اين صنف بر سبد خانوارهاي ايراني تأثير 
مستقيم و بسزايي دارد، از اين رو مرجعي متشكل 
از نمايندگاني از سه قوه بايد از عملكرد اتحاديه 
مذكور نظارت داشته باشند و بازرسي هاي دوره اي 
پيوسته اي را از عملكرد اتحاديه ها به عمل آورند. 
وقت��ي برخ��ي از مش��اوران امالكي ه��ا رأس��اً 
سرمايه گذار بخش زمين و س��اختمان هستند 
و از دس��تكاري به��ا در اي��ن بخ��ش منفع��ت 
مي برند، طبيعي اس��ت كه بايد اين صنف تحت 
نظارت عاليه اي متش��كل از نمايندگاني از س��ه 
قوه قرار گيرد ت��ا جلوي هر گونه مش��اركت در 
دستكاري قيمت و ايجاد فضاي رواني براي رشد 

قيمت ها گرفته شود. 
هم اكن��ون مش��اوران امالك كليه مناط��ق بازار 
مسكن را رصد مي كنند تا اگر به هر دليل مشروع 
يا نامشروعي قيمت معامالت در يك منطقه تغيير 
كرد، ساير بخش ها نيز بهانه را براي ايجاد فضاي 
رواني براي رشد قيمت ها به دست آورده باشند، اين 
در حالي است كه هم اكنون نيز برخي از آنها تالش 
دارند تعديل بهاي بنزين را به رشد قيمت ها ارتباط 
دهند، اين در حالي است كه اين بهانه و مواضع در 

شرايط كنوني كشور اصاًل به صالح نيست. 
   ساماندهي مشاوران اماك مجاز

و غيرمجاز
ش��رايط نابس��امان در حوزه اتحاديه مشاوران 
امالك مجاز و غير مج��از و همچين هزينه هاي 
هنگفت جانبي نقل و انتقاالت مس��كن در رشد 
قيمت ه��ا و همچنين ركود بازار تأثير بس��زايي 
دارد و اين فضا در شرايطي ش��كل گرفته است 
كه ايران كشوري پهناور اس��ت و حتي با مازاد 
بر نياز مسكن نيز مواجه است، اما يله و رها بودن 
حوزه مسكن موجب شده تا مسكن سهم زيادي 
در س��بد هزينه اي خانوارها داشته باشد و عماًل 
زندگي را براي برخ��ي از طبقات جامعه مختل 
كند. با شرايط كنوني كش��ور به نظر مي رسد به 
سرعت از طريق ش��كل گيري يك كميته براي 
نظارت بر بازار مسكن و اتحاديه مشاوران امالك 
بايد بورس بازي در بازار مس��كن پايان يابد زيرا 
همه بازار ها در ايران به جز بازار مس��كن تقريباً 

تحت كنترل مي باشد.

88498433سرويس  اقتصادي4
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گران کردن مسكن اين بار به بهانه بنزين!
كميته اي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه جهت نظارت بر بازار مسكن و صنف مشاوران اماك تشكيل شود

    بیمه

وحيد حاجی پور
گزارش بانك جهاني از رتبه ۱۳۱ دولت 

ايران در کارآمدي
بانك جهاني ب�ا بررس�ي ۲۰۹ دولت جه�ان به لح�اظ كارآمدي، 
دولت ايران را در رده ۱۳۱ و پايين تر از دولت هايي مثل س�نگاپور، 
س�وئيس، آندورا، امارات، تاي�وان، قطر، هن�د و اردن ق�رار داد. 
به گزارش »تسنيم«، بانك جهاني طي گزارش��ي به بررسي وضعيت 
كارآمدي دولت ها در 209 كشور جهان پرداخته و بر اساس آمار سال 
2018 نمره اي از صفر تا 100 را به هر كشور در شاخصي به نام شاخص 

كارآمدي دولت ها داده است. 
دولت ايران در شاخص كارآمدي دولت ها نمره 37/5 را به دست آورده و 

در رده بندي جهاني جايگاه 131 را به خود اختصاص داده است. 
بر اين اس��اس كارآمدي 130 دولت در جهان طي سال 2018 بيشتر 
از دولت ايران در اين سال بوده است و 78 دولت نيز كارآمدي كمتري 
نسبت به دولت ايران داش��ته اند. در رده بندي جهاني، دولت سنگاپور 
با كس��ب نمره 100 به عنوان كارآمدترين دولت شناخته شده است و 
سوئيس با كسب نمره 99/5 و فنالند با نمره 99 به ترتيب در رتبه هاي 

دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
برخي دولت هاي ديگر كه كارآمدي بيش��تري نس��بت به دولت ايران 
داشته اند، عبارتند از: آندورا، هنگ كنگ، نروژ، دانمارك، هلند، امارات، 

تايوان، انگليس، قطر، يونان، هند، اردن، كويت و تونس. 
برخ��ي دولت ها ني��ز ك��ه در رتب��ه پايين ت��ر از دول��ت اي��ران قرار 
گرفته اند، عبارتند از: الجزاي��ر، مالديو، مصر، پاكس��تان، نيجر، گابن، 

تركمنستان، زيمبابوه، چاد، سودان. 
كش��ور تازه تأس��يس س��ودان جنوبي با كس��ب نمره صفر به عنوان 

ناكارآمدترين دولت جهان شناخته شده است. 
........................................................................................................................

 ۱۵۰۰ پايانه فعال کارتخوان 
خارج از کشور مسدود شد

بان�ك  س�وي  از  گرفت�ه  ص�ورت  هماهنگي ه�اي  ب�ا 
مرك�زي، بال�غ ب�ر ۱۵۰۰ پايان�ه فع�ال در ديگ�ر كش�ورها 
توس�ط ش�ركت هاي ارائ�ه دهن�ده خدم�ات مس�دود ش�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش هاي رس��مي بانك مركزي، 
شبكه پرداخت الكترونيكي كشور اعم از شركت هاي ارائه دهنده خدمات 
پرداخت و شاپرك، تراكنش هاي انجام شده در اين شبكه را دائماً زير 
نظر دارند و با روش هاي مختلف و متنوعي به دنبال كاهش فعاليت هايي 

مانند ارائه خدمات به كارتخوان هاي خارج از كشور هستند. 
بر اس��اس اين گزارش، اين نظارت از جمله الزامات هميشگي شركت 
ش��بكه الكترونيكي پرداخ��ت كارت )ش��اپرك( براي ش��ركت هاي 
ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي بوده و در صورتي كه كوتاهي 
در اعمال آن توس��ط ش��ركت هاي PSP صورت گي��رد، جريمه هاي 
بازدارنده اي در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه كه شاپرك اعالم 
كرده در نتيجه اين رصد دائمي و حساسيت نسبت به رفتار پذيرندگان 
از ابتداي اع��الم و ابالغ ممنوعي��ت فعاليت كارتخوان ه��اي خارج از 
كشور، بالغ بر 1500 پايانه فعال در ديگر كشورها توسط شركت هاي 

ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسايي و مسدود شده اند. 
بر اين اساس، شاپرك نيز پيش از اين با استفاده از روش هاي حضوري 
بيش از 200 پايانه فعال خارج از كش��ور را شناس��ايي و مسدود كرده 
بود و اكنون موفق ش��ده طي يك ماه اخير با ب��ه كارگيري روش هاي 
س��اده محور براي رصد رفتار پذيرندگان، بي��ش از 50 پايانه ديگر را 

شناسايي و مسدود كند.

 درآمد ۵/۵ ميليارد دالري دولت
از مديريت مصرف بنزين

محمود واعظي، مسئول دفتر رئيس جمهور در جديدترين اظهارات خود 
از لزوم مديريت مصرف سوخت گفته و عنوان كرده است، با ادامه وضعيت 
موجود، ايران به وارد كننده بنزين بدل خواهد شد. اين سخنان در حالي 
مطرح مي شود كه بس��ياري از كارشناسان حوزه س��وخت و منتقدان 
سياست هاي اقتصادي وزارت نفت، نسبت به اين موضوع هشدار داده و 
حذف كارت سوخت در سال 95 را برخالف منافع ملي عنوان مي كردند. 
حاال با گذش��ت چند س��ال از آن روزها، دولتي ها از روند موجود مصرف 
بنزين ابراز نگراني مي كنند تا بار ديگر ثابت ش��ود، دولتي كه خود را يك 
دولت انتقادپذير و البته »همه چيز دان« مي داند، چگونه از منتقدان خود 
عقب مانده است. وقتي ميزان مصرف به رقم 110 ميليون ليتر در روز رسيد، 
انتقادها به اوج خود رسيد و حتي مقام معظم رهبري در ديدار خود با كابينه 
از وزارت نفت خواست تا فكري براي افزايش مصرف و سوخت شدن منابع 
كشور كند. بماند كه رسانه هاي اصالح طلب و همسو با دولت طي يك هفته 
گذشته با انتشار فيلم بيانات رهبر انقالب، سعي كردند اينگونه القا كنند 
كه سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت اين حامل انرژي، بنا به درخواست 
رهبري از دولت بوده است. دروغي كه طي چند روز گذشته بيشتر شنيده 
شده اس��ت اما در واقع، مطالبه اي كه رهبري از دولت خواس��تند همان 

موضوعي است كه دولت طي سال هاي گذشته آن را پس مي زد. 
مطالبه رهبر انقالب، جلوگيري از افزايش مصرف بود كه طي سال هاي 
86 تا 92 از ش��يب منطقي و معدلي برخوردار بود، اما در دولت يازدهم 
و دوازدهم به دليل آنچه سياس��ت هاي ليبراليس��م اقتصادي شمرده 
مي شد، از بين رفت و دولت را در مخمصه اي بزرگ گرفتار كرد. هر چه 
در پااليشگاه هاي كشور توليد مي ش��د، به عالوه افزايش واردات بنزين 
به سرعت در كش��ور مصرف مي شد و بخش��ي از آن به صورت قاچاق از 
مرزهاي كشور خارج مي شد. چه تأكيد رهبر انقالب و چه نظر كارشناسان 
بر اين نكته اذعان داشت كه بايد مصرف بنزين »مديريت« شود و نه آنكه 
دولت بدون توجه به نقش تنظيم گري خود، همه چيز را به حال خود رها 
كند. در همان ايام وزير نفت گفته بود چ��را بايد مردم را اذيت كرد؛ بايد 
اجازه دهيم هر كس به هر ميزاني ك��ه مي خواهد بنزين مصرف كند. با 
چنين ديدگاهي، دولت مديريت مصرف را به فراموشي سپرد و امروز كه 
چراغ هشدار روشن شده است، سخناني را تكرار مي كند كه طي چهار سال 

گذشته توسط كارشناسان بارها مطرح شده بود. 
از سوي ديگر، رسانه هاي دولتي سعي در مخفي نگهداشتن اين واقعيت 
دارند كه درآمد دول��ت از محل صادرات بنزين در اختيار پاس��تور قرار 
مي گيرد و تنها درآمد دولت از محل افزايش قيمت مصرفي، به حساب 
خانوارها واريز مي ش��ود. يك حس��اب سرانگش��تي مي كنيم؛ به گفته 
مديرعامل پااليش و پخش، ايران هم اكن��ون روزانه 110 ميليون ليتر 
بنزين توليد مي كند و بي��ن 100 تا 105 ميليون ليت��ر بنزين مصرف 
مي شود. اگر ميزان مصرف بنزين پيش از سهميه بندي را 100 ميليون 
ليتر در نظر بگيريم، حداقل ميزان صرفه جويي پس از سهميه بندي 20 
درصد يا 20 ميليون ليتر خواهد بود. با اضافه كردن 10 ميليون ليتر مازاد 

ظرفيت، دولت مي تواند روزانه 30 ميليون ليتر بنزين صادر كند. 
قيمت فوب خليج فارس ب��ه ازاي هر ليت��ر، در بدبينانه ترين حالت معادل 
50 سنت است كه اگر دولت بخواهد 30 ميليون ليتر بنزين با قيمت فوب 
خليج فارس صادر كند، س��االنه بي��ش از 5/ 5 ميليارد دالر درآمد كس��ب 
مي كند. اين درآمد مي توانست زودتر براي كشور حاصل شود اگر مسئوالن 
دولت و به ويژه وزارت نفت كمي از موضع »خود بزرگ بيني«ش��ان كوتاه 
مي آمدند هم دسترسي به اين درآمد زودتر حاصل مي شد و هم ديگر نيازي 
به هزينه تراشي سياسي - اقتصادي براي نظام جمهوري اسالمي ايران وجود 
نداشت. در شرايطي كه كشور دچار مشكالت بزرگي در حوزه فروش نفت 
و دسترسي به درآمدهاي ارزي است، چنين رقمي مي تواند بخش مهمي از 
مشكالت ارزي كشور را برطرف كند و به همين دليل است كه دولت اصرار 
فراواني براي اجراي اين طرح داشت. با اين وجود، دولت بايد شهامت پذيرش 
مسئوليت خود را داشته باش��د و نه آنكه تصميم خود را به پاي ساير اركان 
نظام بگذارد. اگر دولت طي سال هاي گذشته مصرف بنزين را كنترل مي كرد، 
درآمدهاي صادراتي بنزين زودتر و به ميزان بيشتري حاصل مي شد، ولي چه 
انتظاري مي توان از دولتي داشت كه در باد برجام خوابيده و نيم نگاهي نيز به 

درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بنزين نداشت.

 ثبت روزانه ۳۰ هزار تقاضا 
براي گازسوزکردن خودروها

متقاضي�ان گازس�وز كردن خودروه�ا ب�راي ثبت ن�ام باي�د ب�ه 
س�امانه NGVI. IR مراجع�ه كنند و طب�ق اع�ام، حداكثر ظرف 
مدت دو م�اه آين�ده به هم�ه درخواس�ت ها رس�يدگي مي ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، متقاضيان براي گازسوز كردن خودروها مي توانند به 
سامانه جامع اطالعات خودروهاي دوگانه سوز )NGVI. IR( مراجعه كنند 
و از طريق زبانه تبديل خودروها، براي ثبت نام تبديل خودروي خود اقدام 
كنند. در مدت يك هفته از طرف اين اتحاديه پيامكي براي متقاضيان ارسال 
مي شود و اين افراد مي توانند از طريق مراجعه به سامانه، نزديك ترين مركز 
مجاز به محل سكونت خود را براي تبديل انتخاب و مراجعه كنند. طبق اعالم 
رئيس اتحاديه سوخت هاي جايگزين روزانه 30 هزار تقاضا براي گازسوز 
كردن خودروها همزمان با اجراي طرح سهميه بندي بنزين دريافت مي شود. 
بنا بر اعالم وزارت نفت، علي محموديان با اشاره به افزايش گسترده حجم 
تقاضا براي گازسوز كردن خودروها هم زمان با اجراي طرح سهميه بندي 
بنزين تا مرز دريافت روزانه 30 هزار تقاضا در س��امانه گفته است: اولويت 
تبديل خودروها با افرادي است كه زودتر در سامانه ثبت نام كرده اند و الزم 

است متقاضيان تبديل هرچه زودتر درخواست خود را ثبت كنند.

 آنطور كه معاون بيمه مركزي مي گويد، با اصاح 
مقررات ديگر هيچ شركت بيمه اي نمي تواند تمام 
منابع خود را در يك بانك سپرده گذاري كند. 
به گ��زارش »ايس��نا«، مصدق- مع��اون طرح و 
توس��عه بيم��ه مرك��زي- در نشس��تي موضوع 
بيمه هاي زندگي را مورد توج��ه قرار داد و گفت 
كه بيمه هاي زندگ��ي مي توانند نقش مؤثري در 
توسعه داشته باش��ند و اين در حالي است كه با 
توجه به مصوبات قانون برنامه ششم در رابطه با 
نفوذ ضريب بيمه بايد س��هم بيمه هاي زندگي از 
كل پرتفوي صنعت بيمه به بي��ش از 20 درصد 
برسد كه البته كار سختي اس��ت. وي با اشاره به 
اقداماتي كه در راستاي توسعه بيمه زندگي انجام 
شده است، گفت: تفكيك س��رمايه گذاري ذخاير 
رياضي از س��اير بخش ها از اين اقدامات است. از 
جمله اين اقدامات اينكه در شوراي عالي بيمه نيز 

به تصويب رسيده است، تا پيش از اين تمام منابع 
به صورت يكجا سرمايه گذاري مي شد، ولي آن را 
جدا كرديم تا در زمينه هايي كه ماهيت بلند مدت 
دارند سرمايه گذاري ش��ده كه بازدهي باالتري 
داشته باشد. مصدق همچنين از تعيين محدوديت 
سرمايه گذاري سخن گفت و افزود: پيش از اين در 
سرمايه گذاري منابع شركت هاي بيمه از حقوق 
صاحبان سهام تا پول هايي كه از مردم گرفتند و 
مي توانند طبق قانون سرمايه گذاري كنند، از جمله 
سپرده بانكي، بورس يا ساخت و ساز محدوديتي 
وجود نداشت، اما با اصالح مقررات در بخش هاي 

مختلف سقف تعيين شد. 
به گفته وي، ديگر يك ش��ركت بيمه نمي تواند 
تمام منابع خود را در يك بانك س��پرده گذاري 
كند و حداكثر يك سوم سپرده گذاري را مي تواند 

در يك بانك انجام دهد.

ممنوعيت سپرده گذاري منابع شركت هاي بيمه در يك بانك
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