بانک ،بورس و بیمه
اخبار

مکانیزم رفع تعهد ارزی
صادرکنندگانریالی

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه ثبات بازار ارز پایدار
خواهد ماند ،گفت :ذخایر اسکناس ارزی کشور در حد مطلوبی است و
هیچگونه مشکلی در تأمین نیازهای کشور وجود ندارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،علی صالحآبادی در نشست خبری
خود در خصوص مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به
عراق و افغانستان گفت :صادرات ریالی در پروسه اقتصادی کشور
مفهومی ندارد ،چراکه اگر کاالیی قرار است در خارج از ایران فروخته
شود ،باید بتواند به ارز تبدیل شده و منابع حاصل از آن یا بهصورت
کاال و خدمات به کشور برگردد یا از اسکناس و منابع ارزی آن استفاده
شود و این در شرایطی است که صادرات ریالی به این معناست که
کاال را به یک کشور صادر و بهجای اینکه ارز آن از خارجیها دریافت
شود ،ریال دریافت میشود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه باوجود عدم پذیرش صادرات
ریالی به عراق و افغانستان ،آیا مکانیزمهایی برای صادرکنندگان در
رفع تعهد ارزی بهرغم صادرات ریالی وجود دارد یا خیر ،ادامه داد :وقتی
صادرات بهصورت ریالی صورت میگیرد ،ارز دریافتشده از خریدار
خارجی تحویل صرافی شده و مابازای آن ریال دریافت میشود ،اما
لزوماً ارز ناشی از فروش به کشور بازنمیگردد؛ درحالیکه این ارز باید
به چرخه تجاری بازگشته و مصرف شود .پس باید بهگونهای عمل
کرد که فروش کاالهای ایران در بازارهای خارجی به کاال ،خدمات
یا ارز تبدیل شود تا بتواند مفید باشد .این مقام مسئول در نظام
بانکی خاطرنشان کرد :در نظام بانکی مکانیزمهایی در اختیار داریم تا
بتوانیم ارز حاصل از صادرات ریالی را هم با تعامل صادرکننده به کشور
بازگردانیم و این اتفاق در عمل قابل انجام است و این در شرایطی است
که ما معتقدیم حتی اگر فروش نفت ایران به صفر هم برسد ،مشروط
به اینکه ساماندهیهای الزم در نظام ارزی کشور صورت گیرد ،نیازها
کام ً
ال از طریق صادرات غیرنفتی برآورده خواهد شد.
ذخایر اسکناس کشور بسیار مطلوب است
صالحآبادی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد :در اوایل
امسال پیشبینی ما این بود که ثبات در بازار ارز حاکم شود و اکنون
نیز همانطور که مشاهده میشود این اتفاق رخ داده و ما روی ریل
ثبات بازار ارز در حال حرکت هستیم و البته پیشبینی ما این است
که این ثبات ادامه یابد.
صالحآبادی گفت :امسال بهرغم محدودیتها با کمترین مشکل ارزی
سال جاری را سپری خواهیم کرد ،چراکه صادرکنندگان در طول یک
سال اخیر مسیر خود را پیدا کرده و توانستهاند از تجربیات دور قبلی
تحریمها بهره گرفته و صادرات خود را انجام و ارز حاصل از آن را هم به
کشور بازگردانند .وی ادامه داد :درحالحاضر مشکل خاصی بهلحاظ
تأمین ارز در کشور وجود ندارد و امسال را نیز با آرامش سپری خواهیم
کرد .ضمن اینکه تالش داریم بهلحاظ نقدینگی منابع ارزی و ریالی
خود را تأمین کرده و شرایط را مدیریت کنیم.
صالحآبادی با بیان اینکه ما حتی یک روز هم اضافهبرداشت
نداشتهایم ،گفت :از سال  ۹۴تاکنون حتی این بانک یک روز هم
سپردهگیری از بازار بینبانکی انجام نداده و این موضوع نشانگر شرایط
خوب سیاستگذاری ماست .وی در بخش دیگری از سخنان خود
به بیان اولویتها در سال جاری پرداخت و خاطرنشان کرد :تأمین
سرمایه در گردش بنگاههای صادراتی ازجمله دستورکارهای جدی
است ،چراکه درحالحاضر نیاز نقدینگی بنگاهها افزایش یافته و
بنابراین اولویت ما تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی است
که البته در این بخش تخفیفات و ترجیحاتی در نرخ سود تسهیالت
صادراتی نیز صورت گرفته است .وی با بیان اینکه منابع تلفیقی از
صندوق توسعه ملی و بانک با نرخ  14/5درصد به تسهیالت صادراتی
اختصاص خواهد یافت ،گفت :بخشی از منابع نیز با سود  ۱۱درصد
پرداخت میشود و البته منابع داخلی بانک نیز سود  ۱۸درصد را دارد
که بسته به رتبه اعتباری صادرکنندگان و نمونهبودن آنها میتواند
حدود  ۱۶تا  ۱۷درصد کاهش یابد ،اما بهصورت کلی نرخ تسهیالت
ما  14/5درصد است .این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد:
امسال نیز اجرای سیاست نرخهای ترجیحی را در حوزه صادرات ادامه
خواهیم داد و در بخش اعتباری نیز تمرکززدایی در تصمیمگیری
اعتبار بانک را به شعب واگذار کردهایم تا بتوان سرعت بیشتری به
عملیات اجرایی تسهیالتدهی داد.
وی خاطرنشان کرد :در بحث تسهیالت غیرجاری نیز خوشبختانه
در بانک توسعه صادرات عدد حدود  ۱۰درصد است که درمورد
شرکتهایی که مشکالتی در بازپرداخت دارند ،همراهی الزم را با
توجه به شرایط صورت خواهیم داد.

تنبیه بانکها جواب داد

ترازنامه بانکها نشان از کاهش اضافهبرداشت آنها از بانک مرکزی
دارد ،این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به
تسویهحساب ماندهاضافه برداشت از حساب جاری بانک مرکزی
بودند و درصورت انجامندادن با برخورد انضباطی مواجه میشدند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،اضافهبرداشت بانکها از بانک
مرکزی ،افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر تورم را بهدنبال دارد
و ازجمله موارد بیانضباطی مالی بانکها بهشمار میرود .این در
شرایطی است که طی سالهای گذشته اغلب میزان اضافهبرداشت
بانکها از بانک مرکزی و در مجموع بدهی آنها به این بانک رو
به افزایش است .وضعیت ترازنامه بانکها در پایان سال  ۱۳۹۷از
این حکایت دارد که بدهی آنها به بانک مرکزی از حدود  ۸۵هزار
میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۳به  ۱۳۷هزار میلیارد تومان در پایان
سال گذشته رسیده است .در این سالها فقط در سال  ۱۳۹۴بود که
در یک دوره کاهش حدود  2/5درصدی وجود داشت و غیر از آن
همواره روند افزایشی بوده است.
از سال گذشته همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،بر موضوع
اضافهبرداشت بانکها در مسیر اصالح نظام بانکی تاکید دارد و
حتی در ابتدای نیمه دوم سال ،طی بخشنامهای سیستم بانکی را
ملزم به تسویه ماند ه اضافهبرداشت از بانک مرکزی کرد و هشدار داد
که انجامنشدن اقدام جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده
اضافهبرداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی بهدلیل در تضادبودن
آن با سیاستهای پولی میتواند به برخورد انضباطی با بانکهای
متخلف منجر شود .همچنین تأکید شد که بانکها و مؤسساتی که
دارای اضافهبرداشت هستند باید قبل از مصرف منابع تجهیزشده از
بانک مرکزی ،نسبت به مانده آن اقدام کنند ،در غیر این صورت
مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.
عملکرد ترازنامه بانکها در پایان سال گذشته و بعد از جدیترشدن
برخورد درمورد اضافهبرداشت از بانک مرکزی ،گرچه همچنان
نشاندهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست ،اما مؤید آن است که از
سرعت افزایش بدهی کاسته شده است؛ بهگونهای که از حدود ۱۳۲
هزار میلیارد تومان در پایان سال  ۱۳۹۶با رشد حدود  4/7درصدی
به  ۱۳۷هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده و پنجهزار
میلیارد تومان افزایش داشته است .این در حالی است که در یک دوره
قبل میزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۶حدود
 32/4درصد افزایش داشت .اما در ابتدای سال جاری عملیات بازار باز
نیز بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی
در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی اضافهبرداشت بانکها ازجمله
نتایج آن است .در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود  ۲۸درصد از
رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شده است و انتظار میرود با
توجه به الزام بانکها به کنترل مانده اضافهبرداشت و همچنین کارکرد
بازار باز ،وضعیت بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری که در سالهای
اخیر دچار بههمریختگی و بیانضباطی بود ،بهبود پیدا کند.
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با تأمین نقدینگی طرح «وام رهن مسکن» نگرانی از بروز تورم در بازار مسکن بیشتر میشود

سبزینه

رضا کالنی

شوک در انتظار بازار مسکن؟!

با جهش قیمت مسکن و رشد اجارهبها اخباری
از کانکسنشینی مستأجران یا چادرزدن
آنها و حتی حاشیهنشینی برخی مستأجران
به گوش میرسد و حاال طرحهای جدیدی
برای مستأجران برنامهریزی شده است که
بنا به گفته متولیان بهزودی اجرایی میشود.
وام رهن خانه از طریق سپرده بانکی با سود
ویژه ازجمله طرحهایی استکه دولت اعالم
کرد ه برای حمایت از مستأجران در نظر دارد
اجراییکند.
«وام رهن» وعدهای است که اخیرا ً از سوی
وزارت اقتصاد برای حمایت از مستأجران
مطرح شده ،اما جزئیات آن و اینکه قرار است
منابع آن از کجا تأمین شود ،هنوز اعالم نشده و
بانکها نیز در این زمینه اطالع چندانی نداشته
و آن را دارای مباحث زیادی عنوان میکنند.
اوایل تیرماه بود که فرهاد دژپسند ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،در نشست خبری خود
از راهاندازی صندوقی برای پرداخت وام به
مستأجران خبر داد و گفت :برای حمایت از
مستأجران قصد داریم با وامدادن به آنها به
تأمین رهن مسکن آنها کمک کنیم.
وی همچنین در تکمیل این موضوع اعالم
وزیر امور اقتصادی و
دارایی :پیشبینی کردهایم اعتبار
صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰
درصد رقم رهن خانههای مسکونی
را شامل شود
کرد که پیشبینی کردهایم صندوق حمایت
از مستأجران تا  ۷۰درصد رقم رهن خانههای
مسکونی را شامل شود.
دژپسند اظهار کرد :با توجه به اینکه در
فصل جابهجایی مستأجران قرار داریم و این
اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل
میکنند ،بهدنبال تعیین رابطهای میان رهن
و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی
طرفداری از مستأجران است که در این راستا
صندوقی را طراحی و به رئیسجمهوری
پیشنهاد دادیم که در آن با سپردهگذری و
تأمین منابع از روشهای پیشنهادی ،وجهی
قرار بگیرد تا به مستأجران اعطاء وام شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعالم کرده ،قرار
است وجهه این وامها به موجران پرداخت
شود .همچنین با توجه به شرایط درصددیم
وامهای صندوق حمایت از مستأجران با
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روی خط

بیشترفعالیتهایمرتبط
با «بیتکوین» غیرقانونی اعالم شد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت :بخش اعظم فعالیتهای مرتبط
با بیتکوین غیرقانونی است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،مؤیدی در
حاشیه جلسه ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود :قرار است
در جلسهای با حضور مسئوالن مرتبط درباره فعالیتهای غیرقانونی مربوط
به بیتکوین بحث و بررسی صورت گیرد و درخصوص نحوه برخورد با آن در
کشور تصمیمگیری شود .وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در
تصمیمگیریها بخشی از فعالیتهای مرتبط با بیتکوین قانونی تلقی شود،
گفت :بعید میدانم چنین باشد .رحمانی فضلی ،وزیر کشور ،هم اشارهای به
موضوع این روزهای بیتکوین در کشور و برخی فعالیتهای مرتبط با آن کرد
و گفت :قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور دستگاههای متولی
چون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.

ممنوعیتواگذاریدستگاهپوز
به افراد زیر  ۱۸سال

نرخی تسویهحساب شود که این اقشار
متحمل فشار زیادتری نشوند.
دژپسند معتقد است پرداخت این تسهیالت
بهدلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب
ایجاد تورم نمیشود؛ لذا پیشبینی شده تا ۷۰
درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این
صندوق پرداخت شود.
البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در
حال بررسی بوده و قرار است که از دستگاههای
مختلف نظرخواهی شود.
همچنین براساس آنچه محمدعلی دهقان
دهنوی ،معاون وزیر اقتصاد ،گفته ،این طرح
قرار نیست بهصورت الیحه تنظیم شود و بانکی
هم که قرار است بهعنوان بانک عامل معرفی
شود ،در وهله اول بانک مسکن است.
بااینحال پیگیریها از بانک مسکن بهعنوان
بانک معرفیشده برای اجرای این طرح،
حکایت از این دارد که مسئوالن این بانک،
خود نیز از جزئیات این طرح اطالعی نداشته و
مباحثی هم درباره آن دارند.
سالی ۱۲میلیون تومان
هزینه مسکن مستأجران
براساس آخرین آمار از وزارت راه و شهرسازی،
هفتمیلیون خانوار در ایران مستأجرند
که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز
بهطور میانگین  ١٢میلیون تومان در سال
هزینه میکند.
با این حساب و براساس وعدهای که وزیر
اقتصاد از پرداخت  ۷۰درصدی رهن

در پایان سال ۹۷

بدهیهای خارجی ایران  7درصد کاهش یافت

میزان بدهیهای خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان سال  ۱۳۹۷به  ۹میلیارد و  ۳۳۹میلیون
دالر رسید که کاهش  6/9درصدی را در مقایسه با پاییز پارسال نشان میدهد .بهگزارش «سبزینه»
به نقل از ایرنا ،بررسی آمار بدهیهای خارجی ایران نشان میدهد که در سال گذشته شاهد
روند کاهشی حجم بدهیهای کوتاه ،میان و بلندمدت کشور بودهایم .براساس تازهترین آمار بانک
مرکزی ،میزان بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان سال  ۱۳۹۷شامل دومیلیارد و ۱۵۱
میلیون دالر بدهی کوتاهمدت و هفتمیلیارد و  ۱۸۷میلیون دالر بدهیهای میانمدت و بلندمدت
است .حجم بدهی خارجی کشور در دوره مورد بررسی برمبنای یورو نیز معادل هشتمیلیارد و ۲۳۰
میلیون یورو بوده که یکمیلیارد و  ۸۹۶میلیون یورو مربوط به بدهیهای کوتاهمدت و ششمیلیارد
و  ۳۳۴میلیون دالر نیز به بدهیهای میان و بلندمدت تعلق داشته است.
میزان بدهیهای خارجی در پایان سه ماهه سوم سال ۹۷
میزان بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان سه ماه سوم پارسال (آذر  )۱۳۹۷معادل
 ۱۰میلیارد و  ۳۴میلیون دالر بوده که شامل سهمیلیارد و  ۱۷۴میلیون دالر بدهی کوتاهمدت و
ششمیلیارد و  ۸۶۰میلیون دالر بدهیهای میانمدت و بلندمدت است .مقایسه میزان بدهیهای
دولت در پایان سه ماهه چهارم با فصل پاییز نشان میدهد که در این دوره سهماهه ،حدود ۶۹۵
میلیون دالر (معادل  6/9درصد) از حجم بدهیهای خارجی کشور کاسته شده است.

ارائهخدماتدیجیتالمارکتینگبهاستارتاپها
در مرکز نوآوری بانک ایرانزمین

مرکز نوآوری بانک ایرانزمین با حضور مدیران بانک ایرانزمین و جمعی از فعاالن نظام بانکی و پرداخت و
اصحابرسانهرونماییشد .بهگزارش«سبزینه»بهنقلازتسنیم،عبدالمجیدپورسعید،مدیرعاملبانک
ایرانزمین ،سخنران مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری ایرانزمین ،با اشاره به اینکه از دو سال پیش برای
تبدیل بانک ایرانزمین به بانک دیجیتال برنامهریزی کرده بودیم ،گفت :خوشحالیم که اکنون با ایجاد
فضای نوآورانه توانستهایم ،بستری را برای ارائه خدمات به استارتاپها و کسانی که ابتکار دارند ،فراهم
کنیم .فرهاد اینالویی ،معاون فناوری اطالعات بانک ایرانزمین ،نیز در این مراسم از تفاوت این مرکز با
دیگر مراکز نوآوری گفت .بهگفته او ،اگر درباره استارتآپهای فینتکی صحبت میکنیم ،باید در کنار
آن بانکداری دیجیتال و باز نیز وجود داشته باشد .ما پلتفرم باز را در این مرکز ارائه دادهایم و بهزودی در
حوزه پرداخت و بیمه نیز خدمات خود را در پلتفرم باز ارائه میدهیم .اینالویی درباره فروش استارتاپی
گفت :فروش مشکل اساسی همه استارتاپهاست و ما خدمات دیجیتال مارکتینگ را با همکاری دو
شرکت به استارتاپها ارائه میدهیم .او ادامه داد :از دیگر خدماتی که در این مرکز ارائه میشود ،به حوزه
مالی مربوط است .درحالحاضر استارتاپها در حوزه مالی مشکالت بسیاری دارند .ما در این مرکز با
سیستم مشاوره مالی سعی کردهایم خدمات مناسبی را برای استارتاپها ارائه دهیم .ارائه خدمات فنی
برای استارتاپها از دیگر خدماتی است که بهگفته اینالویی در این مرکز ارائه میشود.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860316002000107هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم خانه
بیگی فرزند اله کرم بشماره شناسنامه  1صادره از اسالم آبادغرب در ششدانگ
یک باب اعیان ساختمان به مساحت  72،47متر مربع پالک  29فرعی از  18اصلی
واقع در اسالم آبادعرب خیابان شهید منتظری روبروی بانک سپه شامل مبایعه
نامه عادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/19 :
محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

مستأجران داده ،اگر به همین هفتمیلیون
مستأجر حداقل مبلغ  ۱۰میلیون تومان هم
وام رهن پرداخت شود ،مبلغی حدود  ۷۰هزار
میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب
بودجهای دولت نمیخواند.
منابع محدود برای طرحهای نامحدود
هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات
موجود در اجرای این طرح ازجمله ارتباط آن با
وزارت اقتصاد (بهعنوان یک نهاد سیاستگذار
کالن) پاسخی نداده و پیگیریها از این
وزارتخانه بهجایی نرسیده است ،اما همانطور
که میدانیم امسال دولت بهدلیل تحریمهای
نفتی با فشار مالی زیادی روبهروست و
معاون وزیر اموراقتصادی:
این طرح قرار نیست بهصورت الیحه
تنظیم شود و بانکی هم که قرار است
بهعنوان بانک عامل معرفی شود
در وهله اول بانک مسکن است
پیشازاین نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت
به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند .از
سوی دیگر سال جاری با عنوان «رونق تولید»
نامگذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات
رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای
سوقدادن تسهیالت بانکی بهسمت واحدهای
تولیدی فراهم شود.
در چنین شرایطی دادن وام  ۷۰درصدی به

مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر
نه غیرممکن ،اما کار بسیار سختی است.
مخصوصاً که براساس آخرین آمارها مجموع
بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان
سال گذشته با افزایش بیش از  ۲۸درصدی به
 ۳۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در کنار افزایش هزینههای ناشی
از جبران خسارات سیل که بر سیستم بانک
تحمیل شده است ،باعث میشود ابهام در
تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.
مستأجران هم کرایه بدهند
هم قسط وام رهن
از طرفی به فرض فراهمبودن همه مقدمات
قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران،
بازپرداخت آن (عالوهبر سودش) باعث میشود
فشار بیشتری عالوهبر پرداخت اجاره خانه بر
مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبداهلل مشکانی ،کارشناس
مسائل اقتصادی ،با طرح این پرسش که آیا
دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی
اجرای چنین طرحی را دارد ،به ایسنا گفت:
درحالحاضر مشخص است که دولت چنین
بودجهای ندارد ،مگر اینکه بخواهد از طریق
بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را
تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق
پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دورههای
بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد
و بهعبارتی یک چرخه باطل تورمی را بهوجود
خواهد آورد.

بانک مرکزی در ابالغیهای به بانکها اعالم کرد واگذاری دستگاههای پایانه
فروش (پوز) به افراد زیر  ۱۸سال ممنوع است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از فارس ،در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابالغ شده ،آمده است :با توجه
به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳اردیبهشت ۹۸به اطالع میرساند
واگذاری پایانههای فروش به اشخاص زیر ۱۸سال ممنوع است؛ لذا مقتضی
است به واحدهای ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانههای فروش به
مشتریان غیررشید آن بانک خودداری کرده و در اسرع وقت نسبت به
جمعآوری تمامی پایانههایی که حساب آنان متعلق به افرادغیررشید است،
اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانههای جمعآوریشده اعالم شود.

عوارض  ۱۰درصدی بیمه شخص
ثالثشاملکدامبیمههاست؟

دیوان محاسبات اعالم کرد عوارض  ۱۰درصدی بیمه شخص ثالث شامل
حق بیمههای «شخص ثالث»« ،سرنشین» و «مازاد» بوده و «بیمه حوادث
راننده» را شامل نمیشود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،محسن
عمرانی ،سرپرست معاونت حقوقی ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات
کل کشور ،در پاسخ به نامه غالمرضا سلیمانی امیری ،رئیس کل بیمه
مرکزی ،مورخ  25اردیبهشت  1398در خصوص شمول ماده  20قانون
الحاق برخی مواد به قانون بیمه حوادث راننده و تعلق  10درصد بیمه
حوادث راننده برای درمان حوادث و سوانح رانندگی ،اعالم کرده که این
موضوع پیش از این در ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات طرح
و نظر ستاد مذکور ابالغ شده است .در این ابالغیه آمده است :با توجه به
بند «ب» ماده  37قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر داشته  10درصد از
حق بیمه «شخص ثالث»« ،سرنشین و مازاد» از شرکتهای بیمه اخذ و
به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانهداری کل بهنام وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی واریز شود و با عنایت به بند «ت» ماده  1و ماده 3
قانون بیمه اجباری ،خسارت واردشده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب دوم اردیبهشت 1395که راننده مسبب حادثه را خارج
از تعریف «شخص ثالث» دانسته و دارنده را مکلف کرده تا برای پوشش
بیمهای راننده مسبب حادثه «بیمه حوادث» اخذ کند ،لذا 10درصد موضوع
بند «ب» یادشده صرفاً ناظر بر حق بیمههای «شخص ثالث»« ،سرنشین»
و «مازاد» بوده و «بیمه حوادث راننده» را شامل نمیشود.

