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محدودیت گازرسانی به نیروگاه ها با 
افزایش مصرف گاز خانگی

 سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به اینکه مصرف خانگی و تجاری گاز طبیعی با عبور از مرز 
روزانه ۵۷۳ میلیون مترمکعب، رکورد تازه ای ثبت کرده است، 
گفت: ادامه این روند سبب ایجاد محدودیت برای گازرسانی به 
بخش های صنعتی و نیروگاهی می شود.به گزارش شرکت ملی 
گاز ایران، غالمرضا مشایخی با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
موج شدید سرمایی که در روزهای اخیر، بخش وسیعی از کشور 
را فرا گرفته است و نیز بارش هایی که به ویژه در شرق، غرب 
و مرکز کشور داریم، مصرف بخش خانگی گاز طبیعی به شدت 
باال رفته و به روزانه ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده است که 
ادامه داد: اگرچه ما به  عدد بسیار باالیی به شمار می آید.وی 
همه هم وطنان این نوید را می دهیم که در بخش های صنایع 
باالدستی، تولید، انتقال و توزیع با آمادگی کامل، شبانه روز فعال 
هستیم تا بتوانیم گاز را به صورت ایمن و پایدار در سراسر کشور 
توزیع کنیم و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما از همه 
مشترکان انتظار داریم در این زمینه به ما کمک کنند.به گفته 
سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، الزم است 
استفاده  که  محیط هایی  کردن  گرم  از  طبیعی  گاز  مشترکان 
نمی کنند، بپرهیزند و دمای رفاه را ۱۸ تا ۲۲ درجه نگه دارند 
تا شرکت ملی گاز ایران افزون بر خدمات دهی مطلوب به مردم 
به بخش های نیروگاهی، تولیدی و صنعتی نیز گاز را با جریانی 
ایمن و پایدار عرضه کند. این در حالی است که گازرسانی به 
بخش خانگی همواره در اولویت این شرکت قرار دارد.وی درباره 
با  آمار گازرسانی توضیح داد: اکنون به حدود ۳۰ هزار روستا 
۴.۶ میلیون خانوار و یک هزار و ۱۸۴ شهر با ۱۸ میلیون خانوار 
گازرسانی شده است، همچنین توسعه شبکه گاز برای بخش های 
تولید، صنایع و نیروگاهی نیز پیوسته ادامه دارد.مشایخی با تاکید 
بر لزوم مصرف بهینه گاز طبیعی و رعایت نکات ایمنی، درباره 
تامین گاز مورد نیاز بخش صادراتی کشور، اظهار کرد: در بخش 
صادرات ما همچنان به تعهد خود عمل می کنیم و جای هیچ 
نگرانی نیست، اما در بخش صنعت، اگر مردم به ما کمک نکنند 
مجبور هستیم برای گرم نگه داشتن خانه های آنان، گاز صنایع و 

دیگر بخش ها را محدود کنیم.

قاچاق بیش از ۲.۱ میلیارد دالری 
لوازم خانگی در کشور

اقتصادی گفت که در خوشبینانه ترین حالت  یک کارشناس 
قاچاق لوازم خانگی ۲.۱ میلیارد دالر در کشور است که درصورت 
جلوگیری از قاچاق، می توان ۵۳ هزار شغل در این حوزه به طور 
مستقیم ایجاد کرد. رسول جمشیدی  کارشناس اقتصادی  با 
تاکید بر ۲.۱ میلیارد دالر برآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در 
کشور، تصریح کرد: این تخمینی است که ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال اعالم کرده است. اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی 
به کشور و وجود لوازم خانگی های بروز در بازار، حجم قاچاق 
بیش از این میزان است.وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم 
تصویری مانند تلویزیون به ۳.۲ میلیون دستگاه نیازمندیم. در 
سال ۱۳۹۶ ما فقط ۹ هزار دستگاه واردات قانونی و ۳.۱ میلیون 
دستگاه تولید داخل داشتیم. بنابراین حدود ۸۹۰ دستگاه تلویزیون 
به صورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود ۴۰ درصد بازار 
را تشکیل می دهد.جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز 
همین مشکل وجود دارد. تقریبا ۲ میلیون دستگاه نیاز بازار است 
که از میزان، ۱۲۸ هزار دستگاه به صورت قانونی وارد و یک 
میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که ۴۰ 
درصد نیاز بازار را تشکیل می دهد )حدود ۸۵۰ هزار دستگاه( 
به صورت قاچاق تامین می گردد.این کارشناس اقتصادی بیان 
کرد: در سه سال اخیر برخوردی جدی با عرضه کنندگان لوازم 
بر اساس گزارش گمرک در سال  ایم.  خانگی قاچاق نداشته 
۱۳۹۵، ۵ میلیون دالر تلویزیون به ایران وارد شده ولی بر اساس 
گزارش کشورهای صادرکننده این میزان بیش از ۳۸۰ میلیون 
دالر است.جمشیدی با حضور در برنامه پایش  با بیان اینکه در 
حال حاضر شرکت های لوازم خانگی کره جنوبی ارتباط خودشان 
را با ایران قطع کرده اند، گفت: همین شرکت ها حاضر شده اند 
در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عوارض مغازه هایی که تابلو با برند آنها 
دارند را پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه 
محصوالت این شرکت ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران 
می رسد؟وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در حال 
دور زدن کشور هستند بدین صورت که با عدم پرداخت تعرفه 
های گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، به فعالیت در 
بازار لوازم خانگی ادامه می دهند.کارشناس اقتصادی گفت: در 
حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی شوند. نمونه 
آن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال است که سال ۱۳۹۶ همه 
واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه کاال و کد 
رهگیری را برای محصوالت بگیرند.جمشیدی افزود: با شناسه 
با  کاال، مدل و مشخصات دستگاه را می توان متوجه شد و 
کد رهگیری از اصالت کاال اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغدغه 
دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته 
چاره دارد.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید به واردکنندگان 
اصیل اجازه واردات داده شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا 
دارند که می توانند نیاز داخل را تامین کنند.وی ادامه داد: خیلی 
از برندهای کره ای در حال حاضر در داخل کشور تولید می 
شود و قطعات اصلی آن به صورت واردات تامین می گردد. از 
نظر کیفی نیز تولیدات داخلی با خارجی تفاوت اندکی دارد اما 

تاثیرگذار نیست.

بانک پاسارگاد برای مبالغ بیش از یک میلیون 
تومان رمز ایستا کارت را غیر فعال کرده است.

فعال سازی رمز های یکبار مصرف همچنان 
در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  شعب  در 
اعتباری در  جریان است.بانک ها و موسسات 
حال حاضر از طریق اپلیکیشن های بومی و 
یا همراه بانک و اینترنت بانک رمز های یکبار 

مصرف را برای مشتریان فعال می کنند.

بانک مرکزی  اندازی سامانه هریم  راه  با  اما 
منوی رمز یکبار مصرف در درگاه های خرید 
از  می توانند  مشتریان  و  گرفته  قرار  اینترنتی 
کارت خود  یکبار مصرف  رمز  پیامک  طریق 
طبق  ثابت  رمزهای  کنند.البته  دریافت  را 
گفته برخی از بانک ها و موسسات اعتباری 
تا پایان دی ماه سال جاری فعال می باشد و 
پس از آن دیگر قابل استفاده نخواهد بود.در 

این بین با توجه به اتصال بانک پاسارگاد به 
سامانه هریم بانک مرکزی و دریافت رمز یکبار 
مصرف پیامکی برای کارت های این بانک، رمز 
ایستا غیر فعال شده است.این موضوع را بانک 
پاسارگاد با ارسال پیامک به کلیه مشتریان خود 
اطالع رسانی کرده که متن آن به شرح ذیل 

است؛
پویای  رمز  پس  این  از  گرامی  "مشتری 

کارتهای بانک پاسارگاد عالوه بر موبایل بانک 
و #۷۲۰* از طریق گزینه دریافت رمز پویا در 
درگاه های پرداخت نیز ارسال میشود. همچنین 
در حال حاضر برای مبالغ بیش از ده میلیون 
الزامی  پویا  دوم  رمز  از  استفاده  روز،  در  ریال 
است."بدین ترتیب خرید با رمزهای ایستا برای 
مبالغ بیش از یک میلیون تومان با کارتهای 
عابر بانک پاسارگاد عماًل غیرممکن شده است.

مدیرعامل بانک سینا در هم اندیشی دو روزه مدیران ستادی 
قرض  کار  و  اندازی خط کسب  راه  از  بانک  این  مناطق  و 
الحسنه برای ارائه خدمات بهینه و مطلوب به هموطنان به 
ویژه نیازمندان خبر داد.به گزارش  روابط عمومی بانک سینا، 
دکتر ایمانی افزود: این بانک در راستای چارچوبهای بانکداری 
اسالمی مبنی بر تالش در جهت کاهش محرومیت و فقر 
از جامعه اسالمی و با هدف تمرکز بیشتر بر کمک به اقشار 
آسیب پذیر و کم درآمد، پیاده سازی خط کسب و کار قرض 
الحسنه را در دستور کار قرار داده که پس از آماده سازی بسترها 
و ایجاد ساختارهای الزم، به زودی اجرایی خواهد شد تا به 
عنوان بانکی پیشگام در شبکه بانکی بتواند از ظرفیتهای خود 
به بهترین نحو در راستای اشتغال و کارآفرینی طبقه کمتر 

برخوردار کشور استفاده کند.
وی افزود: بانک سینا به عنوان بانکی تجاری فعال در چارچوب 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  مقررات  و  قوانین 
همواره خود را متعهد به اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی دانسته لذا با اتکا به ظرفیتهای موجود بر توانمندسازی 
آحاد محروم جامعه به منظور حضور در فعالیتهای اقتصادی، 
آنها  مالی  نیازهای  تامین  و  شایسته  و  پایدار  مشاغل  ایجاد 
تاکید داشته و راه اندازی خط کسب و کار بانکداری نیز در 
همین راستا و برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ملی در دستور 
کار قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: در این راستا طبق 
دستورالعمل تاسیس و عملیات بانکداری قرض الحسنه، مقرر 
است بانک سینا صرفا در قالب قرارداد قرض الحسنه به انجام 

عملیات بانکی اقدام و منابع دریافتی قرض الحسنه را تنها به 
اعطای وام قرض الحسنه در راستای رفع نیازهای ضروری به 
افراد نیازمند و طبقه کمتر برخوردار کشور بر اساس ضوابط 

تخصیص دهد.
 دکتر ایمانی بیان داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به 
مشتریان، در هر یک از شعب بانک، یک واحد به عنوان ارائه 
گرفته می  نظر  در  الحسنه  قرض  بانکداری  دهنده خدمات 
این خدمات در شعب  اجرای طرح،  اول  شود که در مرحله 
منتخب بانک و سپس به تمام بانک تعمیم خواهد یافت.وی 

افزود: مدیران در استانها باید نسبت به تبیین ابعاد و اهمیت 
این ماموریت بانک سینا به عنوان بانکی پیشگام و پایلوت 
در نظام بانکی اهتمام ویژه داشته باشند لذا ساختار سازمانی 
با  بایست  می  که  خواهد شد  ایجاد  بخش  این  در  مناسبی 
اعتقاد و اراده کامل و بسیج تمامی ظرفیتها برای اجرای بهینه 
این امر اعتقادی تالش شود.مدیرعامل بانک سینا در ادامه 
به اهمیت سرمایه های انسانی اشاره و تصریح کرد: توجه به 
از  انسانی سرلوحه تمامی دستگاهها و نهادها  سرمایه های 
جمله بانک سیناست. اگر سرمایه انسانی رشد کند، بانک هم 
رشد و توسعه خواهد یافت لذا باید در کنار تامین خواسته ها و 
مطالبات کارکنان در حد قانونی و توان بانک، در حفظ شأن، 
جایگاه، شخصیت و کرامت انسانی آنها با بررسی دقیق مسائل 
و مشکالت این قشر زحمتکش کوشا باشیم.وی با اشاره به 
افزایش اختیارات مدیران استانها در راستای ارائه خدمات سریع 
و مطلوب به هم میهنان عزیز، خاطرنشان کرد: با توجه به 
این تفویض اختیارات؛ الزم است در برخی فعالیت ها، برای 
دستیابی به جایگاهی که شایسته بانک است البته در چارچوب 
ضوابط و دستورالعمل ها، توجه ویژه داشته باشیم، بنابراین 
بحث نظارت بر کارها به منظور کاهش ریسک ها و مخاطرات 
پیش رو نیز بسیار مهم و ضروری است.دکتر ایمانی تصریح 
کرد: واحدهای نظارتی در بانک و در فرایند اقدامات باید نظیر 
نوری باشند که جاده تاریک را روشن و مسیر درست را نشان 
می دهد، لذا حوزه های نظارتی باید با تقویت بنیه علمی و 

دانش افزایی همکاران این فرایند را به خوبی مدیریت کنند.

دکتر ایمانی مدیرعامل بانك سينا :

خط کسب و کار قرض الحسنه در بانک سینا اجرایی می شود

جذب سپرده در موسسه ملل از 
تسهیالت پیشی گرفت

موسسه ملل در شش سال گذشته با رشد سه برابری در حوزه 
تسهیالت و سپرده نشان داده است که بصورت میانگین ساالنه 
بالغ بر ۱۲ درصد بیش از هزینه های مالی شرکت؛ درآمد کسب 
کرده و تراز مالی خود را مثبت نگه داشته است.موسسه اعتباری 
داشته  گذشته  در  که  از مشکالتی  در سال ۹۷  توانسته  ملل 
خارج شده و به سود خالص دو هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال برسد. 
این در حالی است که در پایان سال ۹۶ همین موسسه دارای 
زیان خالص دو هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال بود که البته باید نقش 
موسسه های تحمیلی ورشکسته به موسسه ملل را نیز در نظر 
گرفت. بر اساس این گزارش، موسسه ملل در شش سال مالی 
گذشته بطور میانگین در ۹ ماهه نخست هر سال بالغ بر ۸۵ هزار 
و ۸۲۸ میلیارد ریال تسهیالت داده و در مقابل ۹۱ هزار و ۶۱۶ 

میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده است.  
این رخداد به  وضعیت  مناسب شرکت در زمینه هزینه و درآمد 
نشان می دهد ؛ چرا که درآمد میانگین شش سال گذشته در 
۹ماهه درآمد مسسه ۱۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بوده اما هزینه 
بابت سود پرداختی به سپرده ها ۱۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد  ریال 
بوده است. در مجموع  در شش دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر بر 
اساس صورت های مالی ۹ماهه موسسه ملل ۵۱۴ هزار و ۹۶۸ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده و در مقابل  ۵۴۹ هزار و 
۶۹۶ میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده است. بر همین اساس 
درامد شرکت در این شش سال ۸۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال بوده 
و هزینه موسسه بابت پرداخت سود به سپرده گذاران ۷۵ هزار و 

۳۷۱ میلیارد ریال بوده است. 

نشان  شاپرک  سوی  از  منتشره  گزارش  جدیدترین  بررسی 
می دهد که بانک ملت، ملی و صادارت در آذر ماه بیشترین 
سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی در میان بانک های 
پذیرنده را به خود اختصاص داده اند. بر اساس جدیدترین گزارش 
وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در آذر ماه بالغ بر دو میلیارد و 
۲۵۹ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام 
شده که میزان و مبلغ تراکنش ها نسبت به آبان ماه رشد داشته 
و سهم دستگاه کارتخوان به عنوان ابزار رایج شبکه پرداخت 
الکترونیک در حدود ۸۸ درصد از تمام تعداد تراکنش ها بوده 
که نشان از استفاده گسترده شهروندان از این ابزار پذیرش دارد.

تعداد  از  پذیرنده  بانک  هر  بازار  سهم  از  شاپرک  گزارش 
تراکنش های آذر ماه سال جاری نشان می دهد که بانک ملت 
از پذیرندگی تمام تراکنش ها سهمی ۲۴ درصدی داشته و در 
ادامه بانک ملی، صادارت ایران سهمی ۱۲.۲۲ درصدی و ۷.۱۳ 
درصدی را به خود اختصاص داده اند؛ بانک ملت و بانک ملی 
ایران در وضعیت آذر ماه نسبت به آبان ماه به ترتیب بالغ بر 

۰.۹۴ درصد و ۰.۲۷ درصد رشد داشته اند.باالترین سهم تعدادی 
از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، 
ملی ایران، صادرات ایران،  و سپه اختصاص یافته و باالترین 
سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های 
ملت، پارسیان ,ملی  ایران، و کشاورزی مربوط است؛ همچنین 
بیشترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی 
برای بانک های ملت، آینده، ملی ایران و پارسیان اعالم شده 
تمام  از  پذیرنده  بانک های  بازار  سهم  نمودار  اساس  است.بر 
با  ملت  بانک  آذر ۹۸،  در  پرداخت  تراکنش های شبکه  مبلغ 
۲۳.۷۵ درصد، بانک صادرات با ۱۱.۵۵ درصد، بانک ملی ایران 
با ۱۱.۳۸ درصد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند؛ 
همچنین بانک کشاورزی که رتبه سوم در تعداد تراکنش های 
شاپرکی را در این مدت داشته در زمینه مبلغ تراکنش ها با سهم 
۶.۰۹ درصدی در جایگاه چهارم قرار گرفته است.باالترین سهم 
سوی  از  فروشگاهی  کارتخوان  ابزار  تراکنش های  از  مبلغی 
شاپرک برای به بانک های ملت،صادرات  ایران، ملی ایران و 

کشاورزی اعالم شده و باالترین سهم مبلغی از تراکنش های 
ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت، پارسیان، سامان و شهر 
مربوط بوده است؛ از سویی دیگر آمار شاپرک بیان می کند که 
بانک های ملت، آینده، سامان و ملی ایران بیشترین سهم مبلغی 

از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را داشته اند.
کدام بانک ها بیشترین تاثیر از اجرای رمز دوم پویا 

را دارند؟
بر اساس بررسی وضعیت بانک های پذیرنده در شبکه پرداخت 
باید گفت که بانک های ملت، ملی، صادرات ایران، کشاورزی، 
سپه، سامان و پارسیان با توجه به حجم باالی تعداد و مبلغ 
تراکنش های شاپرکی انتظار می رود که این بانک ها به صورت 
ماهانه تراکنش های بیشری مبتنی بر رمز دوم )تراکنش های 
بدون حضور کارت( را به خود اختصاص می دهند و با اجرایی 
شدن رمز دوم پویا، تاثیرات بیشتری را خواهند دید که الزم است 
با اطالع رسانی گسترده در مدت باقی مانده نسبت به حرکت 

مشتریان برای فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

برای مبالغ بيش از یك ميليون تومان؛

بانک پاسارگاد رمز ثابت کارت را غیر فعال کرد

وضعیت شبکه بانکی در تراکنش های شاپرکی آذرماه

رییس کل بیمه مرکزی گفت: از اول بهمن ماه به افرادی که 
فاقد بیمه شخص ثالث هستند، فرصت یک ماهه داده می شود 

تا بدون پرداخت جریمه خودروهای خود را بیمه کنند. 
»غالمرضا سلیمانی« در نشستی خبری به بخشودگی جرائم 
رانندگانی که بیمه شخص ثالث را انجام نداده اند، اشاره کرد 
و گفت: حدود ۲۲ میلیون خودرو در کشور تردد دارند که ۲۰ 
میلیون از آنها تحت پوشش بیمه شخص ثالث بوده و دو میلیون 
خودرو فاقد بیمه هستند که امکان وقوع حوادث و وارد آمدن 
خسارات وجود دارد.وی اظهار داشت: برای تشویق افرادی که 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند، قرار است که از اول بهمن 
امسال یک ماه فرصت داده شود، تا همه فاقدان بیمه شخص 
ثالث بدون پرداخت جریمه بتوانند خودروهای خود را بیمه کنند.

در  موتورسیکلت  میلیون  کرد: همچنین ۱۱  اضافه  سلیمانی 
کشور تردد کنند که تنها دو میلیون از آنها دارای بیمه شخص 
ثالث بوده و بقیه فاقد بیمه نامه هستند که قرار شده است آنها 
ابتدای بهمن امسال از بخشودگی بیمه شخص ثالث  از  نیز 
دارندگان  یادآورشد:  مرکزی  بیمه  کل  شوند.رییس  برخوردار 
موتورسیکلت برای برخورداری از بخشودگی بیمه شخص ثالث 
تا سه ماه فرصت دارد.وی ادامه داد: ماشین آالت کشاورزی نیز 

از بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برخوردار می شوند.
آالت  ماشین  هزار   ۱۵۰ از  بیش  کنون  تا  افزود:  سلیمانی 
اما  گرفتند  قرار  ثالث  بیمه شخص  پوشش  تحت  کشاورزی 
هنوز تعداد زیادی از آنها فاقد بیمه نامه هستند.رییس کل بیمه 
مرکزی تصریح کرد: به این دسته از دارندگان ماشین آالت 
کشاورزی نیز از ابتدای بهمن ماه مهلت داده شده است تا از 
این بخشودگی برخوردار شوند.وی گفت:  در سانحه هوایی اخیر 
بیش از ۱۷۰ نفر از اتباع کشورهای مختلف جان باختند، این 
در حالی است که سالیانه در کشور ما حدود ۱۷ هزار نفر در 

جاده ها کشته شده، ۳۳۰ هزار نفر زخمی و ۴۰۰ هزار نفر معلول 
می شوند.

آخرین وضعیت تاسیس بیمه همگانی حوادث 
طبیعی

رییس کل بیمه مرکزی درباره تاسیس صندوق حوادث طبیعی 
گفت: ایران جزو کشور حادثه خیز جهان بوده و بنابراین تاسیس 

این صندوق اهمیت بسیار زیادی برای کشور دارد.
سلیمانی به وقوع سیل اخیر در جنوب کشور و به ویژه استان 
افزود: خسارات زیادی به  بلوچستان اشاره کرد و  سیستان و 
شهرها و روستاها و مزارع و بخش های مختلف وارد کرده 
است. وی ادامه داد: باید سیستم و ساز و کاری ایجاد شود تا روند 
پرداخت خسارت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی نظیر سیل، 
زلزله و خشکسالی شتاب بگیرد. رییس کل بیمه مرکزی با بیان 
اینکه تاسیس این صندوق در دولت و مجلس شورای اسالمی 
تصویب شده است، اضافه کرد: شورای نگهبان نسبت به این 

مصوبه، ایراداتی را وارد کرده است.وی ادامه داد: به نظر می رسد 
اشکاالت وارده، رفع شده و تا پایان امسال شاهد راه اندازی این 
صندوق باشیم.سلیمانی ادامه داد: با تشکیل این صندوق حداقل 
۳۰ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور در طی یک دوره 
کوتاه تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.وی افزود: ۵۰ درصد 
حق بیمه را دولت و بقیه را مردم پرداخت خواهد کرد که رقم آن 
زیاد نیست.رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در گام بعد عالوه 
بر واحدهای مسکونی، واحد های تجاری نیز تحت پوشش بیمه 

قرار خواهند گرفت.
پرداخت ۳ میلیارد تومان کمک به حادثه دیدگان 

کرمان
رییس کل بیمه مرکزی درباره پرداخت غرامت به جان باختگان 
جان باختگان  این  غرامت  پرداخت  برای  گفت:  نیز  کرمان 
بیمه ها مسوولیتی نداشتند اما بیمه ایران سه میلیارد تومان در 
اختیار استانداری قرار داد تا به عنوان کمک به بازماندگان این 
جان باختگان پرداخت شود. سلیمانی ادامه داد: ما هیچ اطالعی 

از تعداد قربانیان این سانحه نداریم.
پرداخت خسارت اغتشاشات آبان ماه

 رییس کل بیمه مرکزی درباره پرداخت خسارت به بانک ها 
و واحدهای تجاری آسیب دیده در نتیجه اغتشاشات آبان ماه، 
گفت: آن دسته از بانک ها و مراکز تجاری که عالوه بر بیمه 
آتش سوزی، دارای بیمه نامه آشوب نیز بودند مدارک خود را 
ارائه کردند. وی ادامه داد: برخی از این واحدها خسارات خود را 
دریافت کرده اما بقیه آن ها در مرحله ارزیابی خسارت قرار دارد.

خسارت  پرداخت  دقیق  رقم  هنوز  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
حداکثر  که  می شود  پیش بینی  گفت:  است،  نشده  مشخص 
حدود ۴۰ میلیارد تومان برای این واحدهای آسیب دیده خسارت 

پرداخت شود.

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث از ابتدای بهمن ماه

شمارش معکوس برای پایان ثبت نام 
متقاضیان دریافت »سبد معیشتی«

 

مهلت ۱۴ روزه برای ثبت نام متقاضیان دریافت سبد معیشتی 
رو به پایان است و امروز آخرین فرصت برای کسانی است که 
یارانه نقدی دریافت نمی کردند اما متقاضی دریافت سبد حمایت 
معیشتی دولت هستند.با افزایش بهای بنزین در آبان ماه دولت 
تصمیم گرفت منابع حاصل از آن را به شکل نقدی و با عنوان 
»طرح حمایت معیشتی دولت« توزیع کند.مرحله طرح حمایت 
معیشتی در آبان ماه بین ۶۰ میلیون نفر )۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
خانوار( برای خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره 
۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده ۴ 
نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار 
تومان واریز شد. مرحله دوم نیز ۱۰ دی ماه با همین میزان تعیین 
شده واریز شد. البته در این مرحله ۴۱۹ هزار خانواده که متقاضی 
دریافت سبد معیشتی بودند به تعداد قبلی اضافه شد مجموع مبلغ 
دو مرحله یکجا به حسابشان واریز شد.پس از واریز مرحله دوم 
یارانه نقدی بنزین مقرر شد افرادی که در فهرست یارانه بگیران 
نقدی )۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان( نیستند و درخواست خود را در 
مهلت مقرر در کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت کرده اند، تقاضای 
خود برای دریافت سبد معیشتی دولت را از ساعت ۲۲ همان روز 
)۱۰ دی ماه( در سایت hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند.

این ۶۶۶ هزار و ۷۷۴  سرپرست خانوار ۱۴ روز فرصت داشتند 
اطالعات هویتی و شماره تلفن سرپرست خانواده را در سامانه 
وارد کنند.امروز آخرین مهلت تعیین شده برای سرپرستان خانوار 
شناسایی  ستاد  سخنگوی  میرزایی«  »حسین  گفته  است.به 
مشموالن طرح حمایت معیشتی تقاضای این افراد ظرف یک 
اعالم  آنها  به  پیامک  طریق  از  نتیجه  و  می شود  بررسی  ماه 
می شود.»محمد باقر نوبخت« رییس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده بود اگر درآمد دولت از محل آزاد سازی نرخ سوخت 
بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان شد بدون آنکه ریالی از آن به 

بودجه وارد شود مستقیم به حساب مردم واریز خواهد شد.

اصالح آیین نامه اجرایی
 معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی

 دارایـی ها
هیات دولت اصالح آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی 
تجدید ارزیابی دارایی ها را ابالغ کرد.هیات وزیران در جلسه ۱۸ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی تبصره )۱( ماده )۱۴۹( اصالحی قانون 

مالیات های مستقیم را اصالح کرد. به موجب این اصالحیه، پوشش زیان از محل مازاد 
تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر 
شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و هم چنین 
تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.همچنین،  در 
صورتی که اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس 
از تجدید ارزیابی )شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت(، تشریفات 
قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش 
سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب 
سرمایه منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.افزون بر این،  اشخاص 

حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی 
ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.الزم به ذکر است،  عدم رعایت هریک از 
شروط قانون فوق )افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال( موجب شمول 
مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. هم چنین، در صورت 
کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون یادشده استفاده 

کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

خانواده ها به جاي سخت گیري در ازدواج فرزندانشان، 
باید سعي کنند راه ناهموار را هموار سازند و اجازه دهند 
دو جوان بتوانند سنت حسنه ازدواج را به جاي آورند. 
امامان جماعت نیز مي توانند در مساجد، جوانان را به 
از پیشنهاد  را  ازدواج آسان تشویق کنند و خانواده ها 

مهریه هاي سنگین و کمرشکن بر حذر دارند.
شهروندی از ساری

از دولت محترم تقاضا داریم که هر چه سریعتر اقدامی 
برای تورم و گرانی کنند زیرا قشر ضعیف جامعه واقعا با 
این همه گرانی دچار مشکالت مالی و معیشتی در خانواده  
خود شده اند. اکثر زندگی ها بابت این گرانی  و ناتوانی مالی 
که همسر نمی تواند مخارج زندگی را بچرخاند به طالق 
کشیده شده است.جا دارد مسئوالن دولتی چاره ای برای 

این مشکل بیندیشند.         
شهروندی از بابل


