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اخبار
بانك مركزي:

هرگونه پرداخت به دولت بابت فروش
ارز ،مشروط به تحقق سود است

بهدنبال تصويب طرح يكفوريتي پرداخت عليالحساب سود و
ماليات خريدوفروش ارز در مجلس شوراي اسالمي ،بانك مركزي
اعالم كرد :هرگونه پرداخت در اين زمينه ،زماني انجام ميشود كه
سودي از محل فروش ارز محقق شود .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،نمايندگان براي تأمين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح
اصالح قانون بودجه سال  97كل كشور را اصالح كردند كه در يكي
از بندهاي آن بانك مركزي موظف شد حداقل  50درصد سود سهام
و ماليات عليالحساب پيشبينيشده اين قانون را تا  15بهمنماه
سال جاري پرداخت كند .بررسيها نشان ميدهد :براساس ماده
 4قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت همه شركتهاي دولتي موضوع ماده  5قانون مديريت
خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود
ويژه پيشبيني ميشود ،موظف به واريز ماليات عليالحساب و سود
سهام عليالحساب بودجه مصوب بهصورت يكدوازدهم در هر ماه
هستند .براساس اين تكليف قانوني ،در مقطع زماني تنظيم اليحه
بودجه سنواتي ،نمايندگان بانك مركزي به همراه كارشناسان
سازمان برنامه و بودجه ،سود ويژه ساالنه بانك مركزي را پيشبيني
كرده و پس از ابالغ قانون بودجه مصوب ،بانك مركزي بهصورت
ماهانه نسبت به واريز عليالحساب ماليات و سود سهام دولت به
حساب خزانه اقدام ميكند .اين موضوع در سال  1397نيز رعايت
شده و بانك مركزي تاكنون نسبت به واريز منظم مبالغ يادشده
تا پايان ديماه سال جاري اقدام كرده است .بااينحال ،نمايندگان
مجلس براي نخستينبار در قانون بودجه سال  1397بدون توجه
به درجه تحققپذيري ،نسبت به اضافهكردن مبلغ  181/6هزار
ميليارد ريال بابت خالص مابهالتفاوت نرخ خريدوفروش ارز به
درآمدهاي بانك مركزي در سال  1397اقدام كردهاند؛ اين جزو
درآمدي در قوانين بودجه پيشين ،جزو ساير درآمدهاي دولت
منظور ميشد كه درعينحال نسبت به تحقق آن اطمينان بااليي
وجود نداشت .با وجود اين  ،جابهجايي رديف درآمدي مزبور از
سرفصل ساير درآمدهاي دولت به درآمد بانك مركزي صرفاً يك
جابهجايي ساده نبوده و تغييراتي اساسي در زمينه چگونگي واريز
سود سهم دولت و ماليات توسط بانك مركزي را به همراه داشت.
زیرا با توجه به مكانيزم تعبيهشده در ماده  4قانون الحاق برخي مواد
به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،پس از جابهجايي
رديف مزبور بانك مركزي مكلف به واريز ماهيانه مبلغ تعيينشده
بهصورت يكدوازدهم بود ،درحاليكه پيشازاين و با درج رديف
يادشده در طبقه ساير درآمدهاي دولت ،بانك مركزي پس از
مشخصشدن ميزان دقيق عملكرد درآمد از محل مابهالتفاوت نرخ
ارز ،در پايان دوره نسبت به واريز مبالغ يادشده اقدام ميكرد و
بنابراين نيازي به پرداخت يكدوازدهم در هر ماه نبود .بر همين
مبنا مجلس با مصوبهاي بانك مركزي را ملزم به پرداخت 50درصد
سود سهام و ماليات عليالحساب پيشبينيشده به خزانه كرد؛ اين
كار به تعبير كارشناسان اقتصادي و بانك مركزي نه فقط سبب
رشد پايه پولي و بهدنبال آن افزايش تورم ميشود ،بلكه با توجه به
تراز منفي ارزي در سال جاري ،بهنوعي استقراض دولت از بانك
مركزي است.
 بانك مركزي چه ميگويد؟
بهدنبال تصويب طرح يكفوريتي پرداخت عليالحساب سود و
ماليات خريدوفروش ارز ،بانك مركزي در اطالعيهاي اعالم كرد:
بهعلت حساسيتي كه نسبت به تأثير انتشار پول پرقدرت در نقدينگي
دارد ،هرگونه پرداخت را موكول به تحقق سود خواهد كرد؛ بنابراين
بانك مركزي تالش ميكند با تأمين ميزان بيشتري از ارز موردنياز
متقاضيان در هفتههاي پيش رو و درحد ميزان تحقق ،نسبت به
پرداخت مابهالتفاوت حاصله اقدام كند.
 تورم و رشد پايه پولي در كمين است
اين مصوبه در حالي به تصويب رسيد كه عبدالناصر همتي ،رئيس
كل بانك مركزي ،هفته گذشته با حضور در جلسه علني مجلس
مخالفت اين بانك را با اين كار اعالم و تأكيد كرد اجراي اين
طرح حداقل به رشد  9هزار ميليارد توماني پايه پولي ميانجامد.
همتي گفت :اجبار بانك مركزي در پرداخت سود تحققنيافته
خريدوفروش ارز مندرج در بودجه امسال اين بانك ،فقط بهمعني
چاپ پول است و موجب افزايش تورم خواهد شد .در حقيقت
نمايندگان مجلس با اصالح قانون بودجه امسال بدون توجه به
درجه تحققپذيري ،در اين طرح نسبت به اضافهكردن مبلغ 181
هزار و  600ميليارد ريال بابت خالص مابهالتفاوت نرخ خريدوفروش
ارز به درآمدهاي بانك مركزي در سال  97اقدام كردهاند تا از نظر
آنان بخشي از كسري بودجه ايجادشده براي دولت برطرف شود.
با اين حال بررسيها نشان ميدهد با وجود مصوبه مجلس ،نهتنها
امكان تحقق چنين درآمدي براي بانك مركزي از محل خالص
نرخ خريدوفروش ارز دولت وجود ندارد ،بلكه آخرين اطالعات در
اين زمينه كه چهارم بهمنماه جاري تهيه شده ،نشاندهنده تراز
منفي در اين بخش است ،زيرا با توجه به تصميمهاي اتخاذشده
در ابتداي امسال براي يكسانسازي نرخ ارز در چهار هزار و 200
تومان بهازاي هر دالر آمريكا و تداوم اين سياست تا نيمه مردادماه
امسال و در ادامه نيز اختصاص بخش قابلتوجهي از درآمدهاي
ارزي دولتی به واردات كاالهاي اساسي به همين نرخ ،از محل
فروش ارز دولتی عم ً
ال مابهالتفاوت قابلتوجهي حاصل نشده است.
ضمن اينكه مداخالت بانك مركزي با هدف تنظيم بازار ارز در
مواقع لزوم ،موجب شد تا در عمل حساب مابهالتفاوت نرخ ارز با
بدهي  29/5هزار ميليارد ريالي مواجه شود .براساس برآوردهاي
موجود ،پرداخت اين رقم پايه پولي را بهميزان  181هزار ميليارد
ريال افزايش خواهد داد؛ اين بدان معني است كه در نتيجه اين
مصوبه رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل بهميزان  6/4واحد
درصد و بهتبع آن نرخ تورم بهميزان  5/1درصد افزايش خواهد
يافت كه بهنوبه خود ،سبب آثار منفي بر رفاه طبقات آسيبپذير
جامعه خواهد بود.

ارزش دالر در برابر ین ژاپن
به باالترین رقم طی  ۵هفته اخیر رسید

ارزش دالر آمریکا در برابر ین ژاپن باال رفت و به باالترین حد طی
پنج هفته اخیر رسید .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،یورو
بهدلیل نگرانی سرمایهگذاران درباره ریسکهای اقتصاد منطقه
یورو سیر نزولی داشت ،درحالیکه نگرانی از طرح انگلیس برای
خروج از اتحادیه اروپا ،پوند را هم پایین کشید .شاخص دالر که در
مقایسه با یورو ،پوند ،انگلیس و سایر ارزها سنجیده میشود 0/28
درصد باال رفت و به  95/843واحد رسید .گزارش وزارت کار
آمریکا در روز جمعه نشان داد فهرست حقوقبگیران در ماه گذشته
 304هزار شغل افزایش داشته که بیشتر از پیشبینیهای قبلی
و بزرگترین دستاورد از فوریه  2018است .به گفته دین پاپلول،
استراتژیست ارشد ارز ،آمار باالی حقوقبگیران در جمعه گذشته
از روند روبهرشد دالر حمایت میکند .حساسیت دالر در روزهای
اخیر در یک نمودار یوشکل قرار گرفته و دلیل آن هم اطالعات
ضعیف از طرف اروپا و افزایش تقاضا برای دالر در چین است ،بهرغم
اینکه فدرال رزرو اعالم کرده افزایش نرخ بهره فع ً
ال متوقف شده
است .یکی دیگر از دالیل تقویت دالر در این هفته مذاکرات اخیر
تجاری بین چین و آمریکا بوده است.

افزايش فروش بيمههاي زندگي در دستور كار
سبزینه

محبوبه فکوری

يك مقام مسئول ،از بدهي یکهزار و 500
ميليارد توماني يكي از خودروسازان بابت صدور
بيمهنامه خودروهاي صفر كيلومتر به صنعت
بيمه خبر داد و گفت :افزايش فروش بيمههاي
زندگي در دستور كار قرار دارد .به گزارش
«سبزینه» محسن پوركياني در نشست خبري
خود با خبرنگاران ،با بيان اينكه خسارتهاي
ساختمان پالسكو به صورت كامل پرداخت
شده است ،گفت ۸۰ :درصد خسارتهاي
زلزله سر پل ذهاب و كرمانشاه را در همان
هفتههاي ابتدايي پرداخت كرديم و اكنون
موردي نداريم كه درخواست پرداخت خسارت
داشته باشد و پرداخت انجام نشده باشد .اين
مقام مسئول در صنعت بيمه درباره پايبندي
خودروسازان به بيمه خودروهاي صفركيلومتر
خاطرنشان كرد :ايران خودرو همكاري خوبي
را با صنعت بيمه داشته و شركتهايي كه
در اين حوزه فعال هستند ،تحت نرم افزار
طراحي شده فعال هستند و تقريباً ميتوان
گفت كه ايران خودرو ،بدهيهاي خود را با
فاصله كمي پرداخت كرده است ،ولي يكي از
خودروسازان مهرماه سال جاري با فشار زياد
به اين نرم افزار پرداخت ،اما از آنجا كه حق
بيمه پرداخت نميكرد ،فقط به صورت نقدي،
صدور بيمهنامه براي آنها صورت ميگيرد.
بدهی خودروسازان
به صنعت بيمه كشور
وي اظهار داشت :يكي از خودروسازان یکهزار
و  500ميليارد تومان به صنعت بيمه كشور
بدهكار است و بدهيهاي خود را پرداخت
نميكند .پوركياني درباره تشكيل كنسرسيوم
انرژي براي بيمه نفتكشها خاطرنشان كرد:
 10شركت بيمه در اين حوزه فعال هستند
و تالش داريم تا تعداد شركتها را افزايش
دهيم .بر اين اساس اميدواريم موافقت الزم
براي عضويت تعداد بيشتري از شركتهاي
بيمه فعال در حوزه انرژي را از اين كنسرسيوم
اخذ كنيم .اين مقام مسئول در صنعت بيمه
با بيان اينكه تالش داريم تا در چارچوب
بنگاهداري ،سودآوري خوبي را نيز در صنعت
بيمه تجربه كنيم ،گفت :با وجود تعهداتي كه
دولت به عهده ما قرار داده است ،تالش داريم
كه سودآوري در شركت را هم مدنظر قرار
دهيم .اين در حالي است كه شش اولويت را
هم براي خود مشخص كردهايم كه مهمترين
آن ،كنترل نقطه سر به سر است تا حاشيه سود
و زيان مشخص باشد .وي شفافيت و سالمت

اداري را در كنار وصول مطالبات را از جمله
مواردي دانست كه در دستور كار بيمه ايران
قرار دارد و گفت :افزايش فروش بيمههاي
زندگي نيز بر اساس دستور بيمه مركزي در
دستور كار قرار گرفته است .پوركياني گفت:
در  10ماهه اول امسال رشد  ۲۹درصدي را
تجربه كرديم؛ به اين معنا كه سال قبل دو
هزار ميليارد تومان حق بيمه را از دست داده
بوديم ،اما امسال رشد مناسبي حاصل شده
است؛ ضمن اينكه نسبت خسارت از ۷۹
به  ۶۳درصد رسيده است و البته اميدواريم
نسبت خسارت را در شرايط بهتري در سال
جاري رقم بزنيم .وي اظهار داشت ۱۸ :درصد
از بدهيها وصول شده است و تا پايان سال
نيز اميدواريم ميزان بيشتري از بدهيها را
وصول کنيم .ضمن اينكه در سال جاري
به دنبال اين بوديم كه زيرساختي به وجود
آوريم تا انقالب بيمههاي زندگي در سال ۹۸
را رقم بزنيم .زيرساخت اين كار فراهم شده و
خروجي آن در سال جاري و سال آينده نمودار
خواهد شد.
تشكيل ستاد بيمههاي زندگي
پوركياني گفت :بعد از رشته ثالث ،رشته

سبز ینه را آنـال ین
ببیـنیدو بخوانید

www.sabzineh.org
اجرائیه

محکوم له :
نام و نام خانوادگی  :بختیار قادری فرزند صالح به نشانی روستای عزیزآباد
محکوم علیه :سیروس نجفی سیمانی به نشانی مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره  ۳۳۸مورخ  97/5/29شورای حل اختالف جوانرود
شعبه دوم که وفق دادنامه شماره  ...شعبه  ...دادگاه حقوقی شهرستان ...
قطعیت حاصل کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنج
میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه
دادرسی با احتساب تاخیرتادیه از 97/3/1در حق محکوم له
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
_۱ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده  ۳۴قانون اجرای احکام
مدنی )  _۲ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد _۳.مالی معرفی کند که اجرا
حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید در غیر اینصورت به
درخواست محکوم له بازداشت میشود( مواد ۳و  ۸قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  _۴ )۱۳۹۴خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور
فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(.ماده  ۳۴قانون
اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق.م.آ و ماده  ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
_۵ )۱۳۹۴انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود (.ماده ۲۱
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  _۶ )۱۳۹۴چنانچه صورت اموال پس از مهلت
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا
تودیع مثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره  ۱ماده ۳
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)۱۳۹۴
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

درمان بيشترين سهم را دارد و در بخش
صنعت نيز از  ۵۱در سال  ،۹۲سهم درمان
را به حدود  ۱۹درصد رسانديم؛ ضمن اينكه
به دنبال اين هستيم كه بيمه درمان جايگاه
دوم را در پرتفوي ما به خود اختصاص دهد.
وي از تشكيل ستاد بيمههاي زندگي خبر داد
و گفت :از ابتداي سال  ،۹۷مجتمع بيمههاي
عمر و زندگي تشكيل شده و زيرساختهاي
الزم را به وجود آوردهايم .پوركياني با بيان
اينكه چهار هزار و  500ميليارد تومان طلب
از بخش دولتي و بخش خصوصي كشور
داريم ،گفت ۱۸ :درصد از اين مطالبات كاهش
يافته است .وي درباره افزايش قيمت خودرو
و تكليف بيمه بدنه نيز گفت :بر اساس نرخ
اعالمي در بيمههاي بدنه ،پوششهاي بيمهاي
به مردم ارائه ميشود و افزايش نرخ فع ً
ال
نداريم .مديرعامل بيمه ايران با اشاره به راننده
محور بودن بيمه نامههاي شخص ثالث گفت:
نيروي انتظامي و ساير ارگانها بايد اطالعاتي
را به شركتهاي بيمه بدهند تا بتوان اين طرح
را اجرايي كرد؛ اما به نظر ميرسد كه هنوز
زيرساختهاي اين موضوع به صورت كامل
ايجاد نشده است و بايد حتماً اين زمينهها
را فراهم كرد .وي افزود :هم دولت ،هم بيمه

مركزي و هم بيمه ايران منافع مردم را در نظر
گرفته و به مرور هر زمان كه زيرساختها
فراهم شود ،ميتوان اين موضوع را پياده كرد.
پوركياني گفت :ريسك نقدينگي ،اعتبار و
ريسك بيمهگري از جمله ريسكهايي هستند
كه صنعت بيمه با آن مواجه است و بخش
عمده آن البته ريسك بيمهگري است كه سهم
 99/5درصدي دارد؛ ضمن اينكه  ۸۰درصد
عامل پايين آمدن توانگري مالي ،به بيمههاي
شخص ثالث برميگردد.
بيمه ايران ،پاشنه آشيل صنعت بيمه
وي پاشنه آشيل صنعت بيمه را بيمه ايران
دانست و گفت :بايد به كمك دولت و مجلس
اين معضل را برطرف كرد؛ البته درباره بيمه
درمان ،سهم در كاهش توانگري را كاهش
دادهايم .پوركياني اظهار داشت :با تمهيدات
وزير اقتصاد در بخش بيمههاي اتكايي،
صندوق ويژه تحريم و صندوق اتكايي ويژه
تحريم طراحي شده است كه با كمك بيمه
مركزي تالش داريم از سوي اين صندوق،
مشكالت تحريم را حل كنيم ،اكنون نيز
مشكلي نداريم و با تعدادي از شركتهاي
اتكايي خارجي نيز هنوز در ارتباط هستيم.
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جزئياتيتازه
از بيمههاي جديد شخص ثالث

خبر اعالم اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث و «رانندهمحور»كردن
آن توسط شركت بيمه مركزي باعث طرح پرسشهايي در اين باره
شد كه با توضيحاتي كه رئيس كل بيمه مركزي بهتدريج در اين باره
ارائه كرد ،تقريباً كليات اين طرح مشخص شده است .به گفته غالمرضا
سليماني ،قيمتي بيمهنامههاي جديد تغييري نخواهد كرد و محدوديتي
هم براي تعداد افراد استفادهكننده از بيمهنامههاي صادرشده براي يك
راننده وجود نخواهد داشت .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،آنچه
از كليات قانون جديد «رانندهمحور»كردن بيمهنامههاي شخص ثالث
كه گفته شده تا اواخر سال آينده قرار است در چند منطقه بهصورت
آزمايشي اجرا شود ،برميآيد ،اين قانون بيمهنامهها بهجاي خودروها
براي مالكان آن صادر ميشود .اما اين بهمعناي آن نيست كه براي هر
نفر يك بيمهنامه صادر شود ،بلكه فقط يك بيمهنامه صادر ميشود كه
در آن عالوهبر راننده ،افراد ديگري هم ميتوانند از آن استفاده كنند.
طبق گفته رئيس كل بيمه مركزي اين افراد كساني هستند كه مالك
بيمهنامه تعيين ميكند ،بنابراين اگر يك خانواده چهارنفره صاحب
يك خودرو باشند ،فقط يك بيمهنامه ميخرند و همه ميتوانند از آن
استفاده كنند و هيچ پول اضافهاي هم بابت افزايش تعداد نفراتي كه از
آن استفاده ميكنند اخذ نميشود .مسأله ديگري كه مبهم مانده بود
اين بود كه آيا محدوديتي در اضافهكرد ذينفعان به بيمهنامه شخص
ثالث وجود دارد يا خير؟ كه دراينباره رئيس كل بيمه مركزي گفت:
هيچ محدوديتي براي تعداد افرادي كه ميتوانند از بيمهنامههاي
صادرشده براي يك راننده استفاده كنند ،وجود ندارد .سليماني با تأكيد
بر اينكه بايد تفاوت نحوه رانندگي افراد در صدور بيمهنامه آنها لحاظ
شود ،درباره جزئيات احتمالي اين طرح اظهار كرد :براي هر خودرو
يك بيمهنامه شخص ثالث را با توجه به ويژگيهاي مالك خودرو صادر
ميكنيم .در اينجا ممكن است مالك خودرو بخواهد عالوهبر خودش،
افراد ديگري هم از آن وسيله نقليه استفاده كنند كه در اين صورت
نام آن افراد را هم اضافه ميكند .رئيس كل بيمه مركزي با تأكيد بر
اينكه براي تعداد افرادي (جز راننده اصلي) كه به اين بيمهنامهها اضافه
ميشوند ،هزينه اضافهاي دريافت نخواهد شد گفت :نحوه رانندگي
فرد يا افرادي كه از خودرو استفاده ميكنند بهعهده نيروي انتظامي
است كه از اين جهت اجراي اين طرح نيازمند همكاري نيروي انتظامي
است .در اين ميان جاي سؤال است كه توجيه تغيير سازكار صدور
بيمهنامه براي فرد بهجاي خودرو چيست؟ بيمهنامههاي شخص ثالث،
طبق اظهار شركتهاي بيمه ،جزو حوزههاي زيانده اين شركتها
هستند كه به نظر ميرسد رئيس كل جديد بيمه مركزي براي كاهش
زياندهي صنعت بيمه در اين حوزه دست به انجام اين تغييرات خواهد
زد .در اين طرح جديد عملكرد راننده يا رانندگان وسايل نقليه در تعيين
نرخ حق بيمه پرداختي آنها اثر داده ميشود .پيشازاين هم رئيس
كل بيمه مركزي بهعنوان يك نهاد ناظر گفته بود بيمهنامه شخص
ثالث صرفاً براي خودرو صادر ميشود و بههيچوجه چند بيمهنامه براي
يك وسيله نقليه صادر نميشود .در طرح جديد ويژگيهاي راننده
يا رانندگان وسيله نقليه مانند مشخصات ،سوابق شخصي و بيمهاي
در تعيين حقبيمه و ارزيابي ريسك بيمهگذار دخيل خواهد بود.
بهگفته سليماني ،در حال حاضر سوابق بيمهاي راننده در محاسبه
حقبيمه اعمال ميشود ،بهنحويكه طبق آييننامه اجرايي ماده ۱۸
قانون بيمه شخص ثالث ،رانندگاني كه خسارتي دريافت نكرده باشد،
ق بيمه ميشوند كه اين تخفيف درصورت
ساالنه مشمول تخفيف در ح 
نداشتن خسارت در سالهاي آينده تا  ۷۰درصد افزايش مييابد.
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