
از 15 رئیس شعبه  برتر بانک پاسارگاد 
تقدیر به عمل آمد

در دهمین گردهمایی رئیس��ان موفق ش��عبه های 
بانک های کشور که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس مؤسس��ه عالی آم��وزش بانک��داری ایران و 
مدیران نظام بانکی کشور برگزار شد، از 15 رئیس 
ش��عبه ی موفق و منتخب بانک پاس��ارگاد قدردانی 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این 
گردهمایی که با موضوع »نقش رئیسان شعبه ها در 
مدیریت ریسک اعتباری« برگزار شد، دکتر همتی 
رئی��س کل بانک مرکزی بر اهمیت نقش رئیس��ان 
شعبه ها در کنترل و کاهش ریسک اعتباری بانک ها 
تأکید کرد و گفت: رئیسان شعبه ها با نقش آفرینی 
مناسب می توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات 
و س��امت بانک را موجب شوند. آنها باید مشتریان 
را در س��ه حوزه ی مهم اطاعات هویتی، اطاعات 
اقتصادی و اطاعات ذی نفع به طور کامل شناسایی 
کنن��د و بدانند نقل و انتقال پ��ول برای چه هدفی 
اس��ت. دکتر همتی ضمن اینکه از رئیسان بانک ها 
خواس��ت در اعتبارس��نجی و توانای��ی بازپرداخت 
مشتریان بانکی دقت کنند، بر ضرورت نظارت بعد 
از اعطای تسهیات جهت اطمینان از مصرف آن در 

محل و موضوع تعیین شده تأکید کرد.

قدردانی از برترین روسای شعب بانک شهر
در دهمین همایش تجلیل از روس��ای موفق شعب 
بانک های کش��ور، برترین روسای شعب بانک شهر 
مورد قدردانی قرار گرفتند.به گزارش مرکز ارتباطات 
وروابط عمومی بانک شهر،دهمین همایش روسای 
موفق ش��عب بانک های کش��ور طی مراس��می با 
محوریت »نقش روس��ای شعب در مدیریت ریسک 
اعتباری«؛با حضور مدیران ارش��د ش��بکه بانکی و 
به همت موسس��ه آموزش عالی بانکداری در بانک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران برگزار شد.
در این مراسم که مقامات ارشد نظام بانکی، ...حضور 
داش��تند، از 4 رئیس شعبه برتر بانک شهر ) سرکار 
خانم سمیه شفایی رئیس ش��عبه سه راه افسریه ، 
آقایان ابراهیم دارابیان رئیس ش��عبه احمد قصیر، 
حامد عباس��ی رئیس شعبه بلوار جمهوری مشهد و 
حمید بیات رئیس شعبه همدان ( به عنوان روسای 

برتر این بانک تقدیر شد.
همایش تجلیل از روس��ای موفق ش��عب بانک های 
کش��ور همه س��اله با هدف ایجاد بس��تر و فرصت 
مناسب برای تعامل و انتقال تجربه ها و دستاوردها 
بین رؤس��ای موف��ق و دیگر مدیران ش��بکه بانکی 
کش��ور و همچنین قدردانی و تکریم رؤسای موفق 
ش��عب بانک ها و مؤسس��ات اعتباری کشور برگزار 

می شود. 

افتتاح چهلمین شعبه بانک توسعه تعاون 
در استان تهران

به مناس��بت دهه مبارک فجر چهلمین شعبه بانک 
توسعه تعاون در استان تهران منطقه نارمک افتتاح 

شد.
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون صبح امروز که به همراه فتاحی 
و عص��ارزاده اعض��ای هیات مدی��ره بانک در محل 
ش��عبه جدید نارمک حضور یافتند اظهار داش��ت: 
ش��صت درصد گردش مالی کشور در استان تهران 
انجام می شود، ازاین رو نظام بانکی بیش از نیمی از 

شعب خود را در این استان متمرکز نموده است.
وی افزود: با توجه به رسالت و مأموریت بانک توسعه 
تعاون درراس��تای خدمت رسانی در مناطق مختلف 
کش��ور از طریق حمایت و تأمین مالی تعاونگران و 
کارآفرینان، شعب این بانک در پراکندگی گسترده 
جغرافیایی در س��طح کش��ور آماده خدمات رسانی 
هس��تند و درصدد هستیم با راه اندازی دو شعبه در 
محدوده پونک و آذری، پوشش جغرافیایی خدمات 
بانکی در استان تهران را افزایش دهیم.وی با اشاره 
به لزوم تکریم مشتریان و روان سازی فرآیند اعطای 
تس��هیات عمومی گفت: شایس��ته است همکاران 
بانک توسعه تعاون با رعایت آداب مشتری مداری، 
ضم��ن ارائه خدمات بهینه، راهنمای مش��تریان در 
ارائ��ه بهترین راهکارها در دریاف��ت خدمات بانکی 

باشند.

اخبار گزارش

اگرچ��ه الیحه مالیات بر عایدی مس��کن در چند روز اخیر 
به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رس��د در مجلس دهم 
مطرح ش��ود این در حالی اس��ت که طبق بررس��ی ها ۷۷ 

درصد معامات توسط سرمایه گذاران انجام می شود.
مالی��ات ب��ر عایدی س��رمایه در بخش مس��کن اگرچه دو 
س��ال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از 
ای��ن مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه س��ریع تر این پایه 
مالیات��ی جدید، با مخالفت فعاالن این صنف مواجه بود اما 
تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار س��وداگری 
موجب شده اخیراً فعاالن بازار مسکن نیز به جمع حامیان 

این مالیات ملحق شوند.
این طرح از سال 1۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس 
از دو ب��ار تصویب در کمیس��یون اقتص��ادی مجلس، بنا به 
گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری های وزیر وقت 
و مس��تعفی راه و شهرس��ازی، با دس��تور رئیس مجلس از 

دستور کار صحن علنی خارج شد.
این درحالی اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی 
تصوی��ب و اج��رای این پایه مالیاتی را س��بب ثبات و حتی 
کاهش قیمت مس��کن، افزایش معام��ات و از همه مهمتر 
خروج س��فته ب��اران و دالالن از بازار مس��کن می دانند که 
پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفی اس��ت. هفته گذش��ته وزیر اقتص��اد از ارائه الیحه 
مالیات بر عایدی س��رمایه ذیل الیح��ه اصاح قانون جامع 
مالیات های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به 
مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن 
هیئت دولت، ارس��ال به مجلس، اعام وصول آن، ارسال به 
کمیس��یون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی 
آن، به نظر می رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در 

انتظار الیحه مالیات بر عایدی مسکن باشد.
در همین خصوص مصطفی قلی خس��روی رئیس اتحادیه 
مشاوران اماک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش 
س��ود فعالیت ه��ای غیرمولد به خبرنگار مه��ر گفت: طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم تری 
ق��رار می دهد؛ ب��ه طوری که خری��داران، فروش��ندگان و 
واس��طه ها از آن منتفع می ش��وند. خس��روی افزود: گرانی 
باعث رکود مسکن می شود؛ در حالی که این نوع مالیات به 

کاهش قیمت و رونق معامات می انجامد.

سوداگران در کمین ملک  
رئیس اتحادیه مش��اوران اماک ته��ران با بیان این که ۷۷ 
درصد معامات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه ای 

تش��کیل می دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت ها 
دائماً باال می رود و اقش��ار متوس��ط و پایی��ن روز به روز از 
مس��کن مناسب دورتر می شوند. از س��وی دیگر پرش های 
قیمتی در بخش مس��کن، کاهش معامات را در پی دارد و 
با توجه به پیش��ران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور 

تحت تأثیر قرار می گیرد.
به گفته خس��روی، کش��ورهای جهان برای کنترل تقاضای 
س��وداگرانه در بازار اماک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه 
اس��تفاده می کنند و این پایه مالیاتی در 1۸۰ کشور جهان 
اجرا می ش��ود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، 
روسیه، اس��پانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتس��وانا، قطر، لیبی 
و … از جمله کش��ورهای توس��عه یافته، در حال توس��عه و 
توسعه نیافته ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار 
می دهند. در انگلستان یکی از دالیل اصلی استفاده از مالیات 
بر عایدی س��رمایه، رش��د س��ریع ارزش ملک پس از جنگ 
جهان��ی دوم بود. در آن مقطع س��وداگران اماک، خانه ها را 

احتکار می کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی س��رمایه بر ارزش دارایی 
وض��ع نمی ش��ود بلکه بر افزای��ش ارزش دارای��ی یا همان 
عایدی دارایی وضع می شود. به طور مثال اگر فردی ملکی 
را در س��ال جاری به قیمت 1۰۰ میلیون تومان خریداری 

کند و در س��ال بعد به قیمت 15۰ میلیون تومان بفروشد، 
درص��دی از 5۰ میلی��ون توم��ان افزای��ش ارزش دارایی، 
مش��مول پرداخت مالی��ات بر عایدی س��رمایه خواهد بود. 
هم چنی��ن در طرح پیش��نهادی کمیته اقتص��اد مقاومتی 
مجلس شورای اس��امی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه 
اول خانواده ش��امل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف 
از مالیات در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر برای 
تش��ویق به عرضه مس��کن و س��اخت، ضروری است اولین 
انتقال واحدهای مس��کونی نوس��از از پرداخ��ت مالیات بر 

عایدی اماک معاف شوند.

طی دوره ۲۳ س���اله رشد قیمت مس���کن ۱.۴ برابر 
تورم بوده است

رئیس کمیس��یون تخصصی مش��اوران اماک اتاق اصناف 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: بررسی ها نش��ان می دهد معموالً 
صاحب��ان اماک ب��رای بهره مندی از معافیت های بیش��تر 
مالیات��ی و افزای��ش قیمت، فروش واحد خ��ود را به تأخیر 
انداخته ان��د که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده اس��ت. از 
سال 1۳۷1 تا 1۳۹4 در شهر تهران، بهای زمین 1۲۸ برابر، 
مس��کن ۸۸ برابر و اجاره بها 1۰۶ برابر شده است؛ در حالی 
که طی این مدت ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن 1.4 برابر و 
اجاره بها 1.۷ برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده 
است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته بازانه 
مس��کن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معامات 
کاهش می یاب��د و معامات مصرفی ج��ای آن را می گیرد. 
در این خص��وص باید تفاوت نرخ مالی��ات در اثر نگهداری 

دارایی ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.
خس��روی با بیان این ک��ه طی دهه های اخیر مرتباً ش��اهد 
افزایش قیمت مس��کن بوده ایم، گف��ت: ارزش 4.۷ میلیون 
مس��کن مازاد در ایران به عدد افس��انه ای 1,۹۰۰ تریلیون 
تومان رسیده اس��ت. یعنی از یک طرف دارایی ها در بخش 
ملک، منجمد ش��ده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی 
ب��رای خرید و اج��اره افزایش پیدا کرده اس��ت. طبق آمار، 
قیمت خانه در تهران از سال 1۳۷۲ تا کنون ۲۶5 برابر شده 
و تعداد مس��تأجران از س��ال 1۳۷5 تا کنون دو برابر شده 
اس��ت. بنابراین الزم اس��ت به منظور تعادل بخشی به بازار 
مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود.

مشاوران امالک در پی ارزانی
خس��روی درباره آخرین وضعیت طرح مالی��ات بر عایدی 
سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس 
بررسی و در آبان ماه 1۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در 
جریان بررس��ی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت 
جهت ارائه الیحه ای جامع در آینده ی نزدیک، متوقف شد 
این الیحه پ��س از مدتها از س��وی وزارت اقتصاد نهایی و 
به هیئتی دولت تقدیم ش��د. طرح مذک��ور نیز کماکان در 

کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.
رئیس اتحادیه مش��اوران اماک ادامه داد: البته وزارت راه 
و شهرس��ازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه 
مالیاتی، پیش نیاز ارائه الیحه به مجلس را راه اندازی سامانه 
اماک و اس��کان دانسته اس��ت. مهندس اسامی، وزیر راه 
و شهرس��ازی قول داده تا پایان س��ال 1۳۹۸ این س��امانه 
رونمایی ش��ود. وی با بیان این که مشاوران اماک به هیچ 
عنوان عامل گرانی در بازار مس��کن نیس��تند، تصریح کرد: 
اگ��ر قیمت ها باال ب��رود معامات پایین می آی��د و طبیعتاً 
هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی کند. به همین لحاظ بنده 
ب��ه عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیس��یون 
تخصصی مشاوران اماک کشور به نمایندگی از 1۲۰ هزار 
عض��و اتحادیه ام��اک در ایران از هر طرح��ی که به رونق 
اقتصاد کش��ور کمک کن��د از جمله طرح مالیات بر عایدی 

اماک حمایت می کنم.  مهر 
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معاون وزیر اقتصاد:
چیزی که سوئیس راه اندازی کرد، 

کانال مالی نیست
معاون وزیر اقتصاد گفت: چیزی که سوئیس 
راه اندازی کرد را نمی توان کانال مالی نامید 
و فق��ط یک پارت مال��ی ۲.5 میلیون دالری 

برای انتقال کاال از سوئیس به ایران است.
 محمدعلی دهقان دهنوی در پاس��خ به این 
سوال که گفته می ش��ود ممکن است کانال 
مالی سوئیس خطرناک باشد و از این طریق 
تحریم کنندگان متوجه میزان نیاز ما شوند، 

اظهار داش��ت: م��ن اطاعات زی��ادی ندارم؛ 
اما آنچه که ش��نیده ام این اس��ت که کانال 
مالی سوئیس در حد ۲.5 میلیون دالر است 
اصًا چیزی به عن��وان کانال مالی نمی توان 
ب��ه آن گف��ت. فقط ی��ک پارت مال��ی ۲.5 
میلیون دالری برای انتقال کاال از س��وئیس 
به ایران اس��ت. بنابراین هیچ یک از مواردی 
که می گوئید در مورد این مس��اله، محلی از 

اعراب نیست.
مع��اون وزیر اقتص��اد افزود: کان��ال مالی به 
ای��ن معناس��ت که کان��ال مس��تمری وجود 
داش��ته باشد و از آنجا بتوان اقام مختلفی را 
خریداری کرد و به کش��ور آورد. اما بر اساس 
اخباری که شنیدم همچنین چیزی اصًا در 
م��ورد این کانال صحت ن��دارد. وی در مورد 
اینکه آیا با اجرای مکانیس��م ماش��ه، اوضاع 
تحریمی کشور بدتر می شود، گفت: اروپایی ها 
هنوز ب��ا ایران هم��کاری در زمینه اقتصادی 
نکرده اند که حاال بخواهند با مکانیسم ماشه 

اوضاع را بدتر کنند. مهر 

معاون سازمان حمایت خبر داد؛
 توزیع گسترده شکر 

در شبکه های مطمئن توزیع
معاون سازمان حمایت با اعام مجدد نرخهای 
رس��می شکر در سطوح خرده فروشی و عمده 
فروشی گفت: هیچگونه تغییری در نرخ مصوب 
ش��کر ایجاد نش��ده و عمده فروش��ان و خرده 
فروشان اجازه هیچگونه افزایش قیمتی ندارند.

داوود موس��وی، معاون سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید مجدد بر اینکه 
شکر دارای نرخ مصوب است و هیچ فروشنده ای 

حق افزایش قیمت را ندارد، گفت: با توجه به اینکه 
ش��کر از جمله کاالهای اساس��ی است که برای 
واردات آن، ارز دولتی تخصیص داده شده است 
که بر این اساس، نرخ شکر درب کارخانه 4۰5۰ 
تومان بوده و با توجه به اینکه در بسته بندی های 
متنوع عرضه می ش��ود، نرخ آن به تناسب نوع و 
وزن کاال، تغییر می کند. معاون سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت 
مصوب شکر، درب کارخانه 4,۰5۰ تومان تعیین 
ش��ده که در عین حال، نرخ ش��کر ۹۰۰ گرمی 
54۰۰ تومان، شکر فله یک کیلوگرمی در مبادی 
توزیع 4,۷۰۰ تومان و ش��کر سفید بسته بندی 
یک کیلویی 5,۹۰۰ تومان تعیین شده است. وی 
افزود: بر این اس��اس هیچ تغییری در نرخ های 
شکر انجام نشده و هیچ کس در مبادی توزیع، 
حق تخلف از نرخ های اعام ش��ده را ندارد؛ اما 
بر این اس��اس عاوه بر اینکه انبارهای شکر به 
صورت گس��ترده مورد بازرسی قرار می گیرند، 
در س��طح عرضه نیز نظارتها انجام خواهدشد.

   وزارت صمت 

تا دو سال آینده انجام می شود؛
بهره برداری از هزار کیلومتر خط آهن 
 وزی��ر راه و شهرس��ازی از بهره ب��رداری از 
1۰۰۰ کیلومت��ر خطوط ریلی جدید تا پایان 

سال 14۰۰ خبر داد.
محمد اسامی در مراسم بهره برداری از 5۶ 
پروژه حم��ل و نقل ریلی در دهه فجر اظهار 
داشت: توسعه و پیش��رفت شامل نمادهایی 
می شود که مراس��م افتتاحیه و بهره برداری 
پروژه ها یکی از همین نمادهاس��ت و نش��ان 

دهنده یک جریان زنده است.

وی افزود: مهم این اس��ت ک��ه هدفمند و با 
برنام��ه مدون افزایش س��هم ریل در حمل و 

نقل کشور را به دست آوریم.
وزیر راه و شهرس��ازی به تش��ریح سه محور 
اصلی توس��عه حم��ل و نقل ریل��ی در دولت 
دوازدهم اش��اره ک��رد و گف��ت: اولین محور 
کیفیت بخش��ی به ن��اوگان بار و مس��افر بود 
که در س��ال جاری ش��اهد یک اقدام متفاوت 
نسبت به س��ال گذشته بودیم. اسامی افزود: 
دومین محور توسعه زیرساخت های ریلی بود 
که دولت متعهد به اتصال پنج مرکز استان به 
شبکه ریلی ش��د و حاال پس از تحقق آن بنا 
دارد ۳ پروژه دیگر به طول 1۰۰۰ کیلومتر را 
تا 14۰۰ به شبکه اضافه کند. وی در خصوص 
محور سوم توسعه حمل و نقل ریلی نیز بیان 
داشت: احداث خطوط دوم و بهسازی خطوط 
موجود نیز در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم 
فعالیت های لجستیکی را از این طریق تقویت 
کرده و برنامه جامع لجس��تیک کش��ور را به 

پیش ببریم. وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی با بیان اینکه ایران در 
تولید گل محمدی و زعفران رتبه اول دنیا را دارد، گفت: 

۷۰ درصد این دو محصول در ایران تولید می شود.
  حسین زینلی مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی 
وزارت جهاد کش��اورزی امروز در نشست خبری با اشاره 
ب��ه اینکه یکی از ذخایر ارزش��مند کش��ور وجود ۸ هزار 
و 5۰۰ گون��ه گیاهی اس��ت، گفت: ۲ ه��زار گونه از این 
گیاهان از نوع دارویی هس��تند که در چهل س��ال اخیر 
مورد بی توجهی قرار گرفته اند و طی دو الی س��ه سال 

گذشته توجه ویژه ای به آنان شده است.
وی با بیان اینکه این گیاهان ارزآوری و ارزشمندی زیادی را 
برای کشور دارند، گفت: هزار و ۷۲۸ گونه دارویی انحصاری 
ایران اس��ت و در صورت توجهی کوچ��ک به این حوزه در 
1۰ گیاه می توانیم رتبه اول را در دنیا داش��ته باش��یم. این 
مقام مسئول با بیان اینکه دومین محصول ارزآور در بخش 
باغبانی، زعفران است، گفت: گیاه زعفران در سال گذشته 
علیرغم وجود تحریم های شدید ۳51 میلیون دالر صادرات 
داشته، ضمن اینکه ایران در حوزه گل محمدی با ۲4 هزار 
هکتار سطح زیرکشت و زعفران با 11۷ هزار هکتار سطح 
زیرکشت رتبه اول را دارد. زینلی گفت: بیش از ۷۰ درصد 

تولید این دو محصول مربوط به ایران است.
وی با بیان اینکه در حوزه زعفران هر کجا احساس کنیم 
کش��اورز زیان می کن��د وارد باز می ش��ویم و اجازه افت 
قیمت را نمی دهیم، تصریح کرد: س��ال گذشته و امسال 
دولت در بازار زعفران مداخله کرد و در س��ال جاری ۷1 
نوع زعفران از کش��اورزان خریداری ک��رد که این باعث 
شد قیمت از پنج میلیون تومان به ۹ میلیون تومان و در 

حال حاضر به 11 میلیون تومان افزایش یابد.
زینلی اضاف��ه کرد: در ماه های آین��ده زعفران خریداری 
ش��ده توس��ط دولت به منظور ص��ادرات در بورس کاال 
عرضه خواهد ش��د. وی همچنین میزان صادرات گیاهان 
دارویی را در س��ال گذشته 5۷۰ میلیون دالر اعام کرد 
و گفت: امیدوار هس��تیم امسال این رقم به بیش از ۷۰۰ 
میلیون دالر برسد. زینلی همچنین از ساخت دستگاه های 
برداش��ت و استحصال گل زعفران برای اولین بار در سال 
جاری در کشور خبر داد. حبیب رادفر مجری طرح توسعه 
گلخانه ها نیز در این نشست گفت: بر اساس برنامه اقتصاد 
مقاومتی گلخانه ها که از س��ال ۹5 اجرای آن آغاز شده، 
قرار اس��ت تا افق 14۰4، 4۸ هزار و ۳55 هکتار توس��عه 

گلخانه داشته باشیم. وزارت جهاد کشاورزی

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی اعالم کرد؛

تولید ۱0درصد خرمای جهان در ایران  
رئی��س کل بیم��ه مرکزی با اع��ام جزئی��ات پرداخت 
خس��ارت بابت سیل در س��ال جاری در شمال و جنوب 
کشور در رابطه با بررسی بیمه هواپیمای اوکراینی گفت: 

هنوز طرفین در این زمینه به جمع بندی نرسیده اند.
غامرضا سلیمانی درباره وضعیت پرداخت خسارت سیل 

که در سال جاری اتفاق افتاد، توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در اوایل امس��ال س��یل ش��مال و خوزستان 
داشتیم که وضعیت آنها از نظر بیمه شدن واحد مسکونی 
بهتر از س��یل اخیر در چابهار بود، این در حالی است که 
در بخش های ش��مالی در گرگان تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته بودند و در خوزس��تان هم بنی��اد برکت و کمیته 
ام��داد امام بیم��ه کردند؛ از این رو امس��ال حدود ۲۰۰ 

میلیارد تومان بابت بیمه این بخش ها پرداخت شد.
س��لیمانی افزود: در چابهار پوش��ش بیمه ای بسیار ناچیز 
اس��ت؛ به طوری که واحدهای مسکونی بیمه شده خیلی 
کم هس��تند، این در حالی اس��ت که حدود 1۲۰۰ روستا 
در این منطقه خس��ارت دیدند ولی برآوردها نشان داد که 
حدود 1۶ میلیارد ریال کل خس��ارتی است که باید بیمه 
پرداخت کند که رقم کوچکی است ولی باید ارزیابی شود.

ب��ه گفته رئیس کل بیمه مرکزی با توجه به قواعد نظام 

بیم��ه ای نمی ت��وان به آنه��ا کمک کرد و دول��ت باید از 
بخش های دیگر مانده خسارت سیل را پرداخت کند.

اما بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکرایی در ماه گذشته 
موضوع تعیین و پرداخت خس��ارت بیم��ه ای آن مطرح 
ش��د که قرار بود این خس��ارت را ایران بپ��ردازد ولی بر 
عهده ش��رکت های بیم��ه ای نبود؛ موضوع��ی که امروز 
سلیمانی در مورد آخرین وضعیت آن اعام کرد که بین 
دول��ت ایران و اوکراین هنوز اطاعات کامل نش��ده و به 

جمع بندی نرسیده اند.
ب��ه گفته او، ش��رکت های بیم��ه ایرانی درگی��ر موضوع 
خسارت این هواپیما نیستند اما اگر بحث بیمه ای مطرح 

شود مشاوره ارائه می کنیم.
ام��ا در جریان اصاح قانون مالیات های مس��تقیم بحث 
ح��ذف معافیت ه��ای بیم��ه ای نیز مطرح ب��ود که بارها 
مورد اعتراض بیمه ها قرار گرفت. این در حالی اس��ت که 
تازه تری��ن اعام رئیس کل بیم��ه مرکزی از این حکایت 
دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش درمان 
و عم��ر و زندگی منتفی ش��د چون دولت تاکید دارد که 
درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و این معافیت مالیاتی در 

بخش شخص ثالث رخ نخواهد داد.  ایسنا 

رئیس کل بیمه مرکزی:

پرداخت ۱.۶ میلیارد خسارت بابت سیل چابهار

 کارشناسان بازار ملک مطرح کردند؛

۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران


