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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

قدردانی از بانک 
اقتصادنوین در جشنواره 

خیرین مدرسه ساز
بیســت و دومیــن جشــنواره خیریــن مدرسه ســاز 
بانــک  جملــه  از  مدرسه ســاز  خیریــن  از  قدردانــی  بــا 

اقتصادنوین برگزار شد.
بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
کــه  مراســم  ایــن  در  اقتصادنویــن، 
5اسفند 99، در سالن حجاب برگزار 
شــد، از خیرین مدرسه ســاز از جمله 
بانــک اقتصادنویــن بــا اهــدای لوح و 
تندیس ویژه قدردانی شد. بانک اقتصادنوین در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و با هدف گسترش 
عدالــت آموزشــی تاکنــون ســاخت 40بــاب مدرســه را در 
مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار کشــور در دســتور کار 
خــود قــرار داده که از این تعداد تاکنون 25باب مدرســه 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و 15باب دیگر نیز در 

آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهند رســید.

بانک آینده به ۵۰ هزار 
مدافع سالمت تسهیالت 

پرداخت می کند
بانک آینده، به منظور ارزش آفرینی و ارج نهادن 
به فداکاری و ایثارگری کادر درمان و مدافعان سالمت 
کشــور، بــه زودی تســهیالت ویــژه ای را به ایــن عزیزان 

اعطا می کند.
بنــا بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
بــا  ویــژه  تســهیالت  ایــن  آینــده، 
و  زحمــات، تالش هــا  تقدیــر  هــدف 
ازخودگذشــتگی  های عزیــزان بخــش 
درمــان کشــور در مبــارزه بــا ویروس 
کرونا، با شرایط و نرخ ویژه برای این عزیزان در نظر گرفته 
شــده اســت. بدیهی است، این تسهیالت ویژه به مناسبت 
و میمنــت والدت حضــرت علــی )علیه الســالم( و مبعــث 
حضرت رســول اکرم )صلی هللا علیه و آله(، به متقاضیان 
عزیــز ارایــه می شــود کــه بــه زودی، دربــاره نحــوه ثبت نام و 

شرایط بهره مندی از آن، اطالع رسانی خواهد شد.

تسهیالت بانک صادرات 
برای ٥٦ هزار کسب و کار 

آسیب دیده از کرونا
بانــک صــادرات بــه بیــش از ٥٦هــزار کســب وکار 
و  هــزار  هشــت  از  بیــش  کرونــا،  از  آســیب دیده 

٥٠٠میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک 
تســهیالت  اعطــای  طــرح  آغــاز  از 
آســیب دیده  کارهــای  و  بــه کســب  
از کرونــا در خــرداد تــا پایــان بهمــن 
ســال جاری برای کمک و پشــتیبانی 
کار  و  ٦٦٣کســب  و  ٥٦هــزار  از 
آســیب دیده از شــیوع بیماری کرونا 
در کشــور بیــش از هشــت هــزار و ٥٤٤ میلیــارد ریــال 

تسهیالت پرداخت کرد.
در  کرونــا  از  آســیب دیده  کارهــای  و  کســب  
تهــران،  گیــالن،  فــارس،  خراســان رضوی،  اســتان    ١٠
مازنــدران،  کرمانشــاه،  کرمــان،  چهارمحال وبختیــاری، 
لرســتان و اصفهــان بــه ترتیــب بیشــترین تســهیالت را 
طی ٩ماه گذشته از بانک صادرات دریافت کرده اند، به 
طوری که بیش از ٦هزار و ١٧٣کسب و کار آسیب دیده 
از کرونا در اســتان خراســان رضوی در این مدت از بانک 

صادرات تسهیالت حمایتی دریافت کرده اند.
بانــک صــادرات به منظور کمــک به حفظ و افزایش 
اشــتغال و تــداوم فعالیــت در واحدهــای تولیــدی فعــال 
آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا پرداخت تسهیالت را 
با جدیت در دســتور کار قرار داده و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی فعال دارای مجوز کســب یا تولید در بخش ها و 
رســته های تعیین شده از ســوی وزارت خانه های صنعت، 
معــدن و تجــارت، میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دســتی، ورزش و جوانــان، آموزش و پــرورش، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، کشور و جهاد 
کشــاورزی کــه فعالیت هــای آنها در دوره شــیوع کرونا با 
اختــالل مواجه شــد، مشــمول این تســهیالت می شــوند. 
ایــن تســهیالت تنهــا بــه متقاضیانــی تخصیــص خواهــد 
یافــت که در ســامانه »کارا«ی وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.

امضای تفاهم نامه میان 
بیمه سرمد و نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور
بــا امضای تفاهم نامه بیمــه ای، نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور به جمع مشتریان سرمد پیوست.
به گــزارش روابط عمومی بیمه 
کاتــب  مجتبــی  جلســه  در  ســرمد، 
رئیــس هیــات مدیــره بیمــه ســرمد 
بــا هوتــن والی نــژاد، معــاون اداری 
و مالــی نهــاد کتابخانه هــای عمومی 
کشــور، قــرارداد بیمــه ای میــان ایــن دو مجموعــه امضــا 
شــد. در این جلســه کاتب، ضمن معرفی وب اپلیکیشن 
ســرمد و مرکــز تمــاس 1516، خدمات نوین بیمه ســرمد 
برای مشــتریان را به مدیران نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور معرفی کرد. هم چنین هماهنگی های الزم جهت 
ارائه خدمات بهتر به پرسنل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور میان مدیران اجرایی دو مجموعه صورت گرفت.

امکان افتتاح 3 حساب 
جدید در بانک مسکن

برنامــه  و  طــرح  امــور  در  مدیرعامــل  معــاون 
بانــک مســکن از امــکان افتتــاح ســه حســاب جدیــد در 
بانــک تحــت عنــوان حســاب های مکمــل بــرای پوشــش 
هزینه های جانبی خانوارها در بخش مسکن خبر داد.

محمــد حســن مــرادی، معــاون 
برنامــه  و  طــرح  امــور  در  مدیرعامــل 
بانــک مســکن بــا اعــالم ایــن خبــر به 
هیبنــا، گفــت: »هــدف بانک مســکن 
در گام اول کمــک بــه خانــه دار شــدن 
کنــار  در  مســکن  فاقــد  خانوارهــای 
رونق بخشــی بــه ســرمایه گذاری مولد 

دوم،  گام  در  و  اســت  ســاختمان  و  مســکن  بخــش  در 
خریدهــای جانبــی زوج هــای جــوان و ســایر افــراد در ایــن 
بخش را تسهیل می کند. از همین رو با ابتکار کارشناسان 
و مدیــران بانک مســکن موفق شــدیم مجموعــه جدیدی از 
حســاب های بانکــی تحــت عنــوان» همتــا«، »همــراه «و 
»مانــا« را ایجــاد کنیــم تــا متقاضیان تســهیالت بتوانند از 
امکانات و شرایط این حساب ها متناسب با درخواست ها 
و وضعیتــی کــه دارنــد، بهــره ببرنــد. مــرادی بــا بیــان اینکه 
ســبد تســهیالت بانــک مســکن همــواره متنــوع و منعطف 
بوده است افزود: بانک مسکن طرح های سه گانه مربوط 
به این حساب ها را براساس نیاز خانوارهای ایرانی به اخذ 
تســهیالت با ســقف مناسب و نرخ سود ترجیحی، در نظر 
گرفته اســت. از همین رو حســاب ســپرده طرح »همتا«، 
مشــتریانِ  و  بانــک  میــان  ارتبــاط  پایدارســازی  پیرامــون 
گیرنــده  تســهیالت، ترویــج فرهنگ خوش حســابی و کمک 
بــه کاهــش مطالبــات غیر جاری بــا بهره گیــری از ابزارهای 
تشــویقی طراحــی شــده اســت. در طــرح »همتــا«، امکان 

پرداخت مرابحه تا سقف 200میلیون تومان وجود دارد.
ایــن طــرح، شــامل متقاضیانــی اســت کــه در قالب 
عقــود مبادلــه ای اعــم از خریــد خانــه، جعالــه تعمیــر و 
تکمیــل واحــد مســکونی و همچنیــن ســایر عقــود نظیــر 
قرض الحســنه از ایــن بانــک تســهیالت دریافــت کرده اند 
و هم اکنــون در حــال پرداخــت اقســاط بــه روش ماهانــه 
است و دوره بازپرداخت تسهیالت آنان نیز حداقل 5ماه 
اســت، مشــروط به ســپری شدن حداقل 2ســال از زمان 
بازپرداخــت اقســاط، می تواننــد حســاب ســپرده طــرح» 
همتا «افتتاح کرده و عالوه بر واریز مرتب اقســاط خود 
مطابــق بــا قــرارداد فی مابیــن، مبالغــی را نیز در حســاب 
طرح »همتا« سپرده گذاری کنند. دارندگان این حساب، 
پــس از گذشــت حداقــل مدت 3ســال از افتتاح حســاب 
طــرح »همتــا« و متناســب با امتیاز مکتســبه )هر 6 ماه 
تســهیالت  از  می تواننــد  موجــودی(،  متوســط  یک برابــر 
مرابحــه عــام تــا ســقف 200میلیــون تومــان با نرخ ســود 
3درصــد کمتــر از حداکثــر نــرخ ســود تســهیالت عقــود 

مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.
عضــو هیــات عامــل بانــک دربــاره طــرح دوم یعنی 
آنجــا  از  گفــت:  نیــز  طــرح »همــراه«  حســاب ســپرده 
مختــص دارنــدگان  کــه حســاب طــرح »همتــا« صرفــاً 
اســت،  شــده  طراحــی  بانــک  تســهیالتی  قراردادهــای 
لــذا امــکان افتتــاح حســاب دیگــری بــا کارکــرد مشــابه 
طــرح  قالــب  در  مشــتریان  ســایر  »همتا«بــرای  طــرح 
»همــراه« فراهــم شــده کــه عمــده ضوابــط و مقــررات 
حســاب طــرح همراه، مطابق شــرایط تعیین شــده برای 
افتتاح کننــدگان ســپرده » همتــا« اســت بــا ایــن تفاوت 
که نرخ ســود تســهیالت قابل پرداخت از محل حســاب 
طــرح »همــراه«، یــک درصد کمتــر از حداکثر نرخ ســود 
تســهیالت عقود مبادله ای مصوب شــورای پول و اعتبار 
ادامــه  در  مــرادی  اســت. محمــد حســن  شــده  تعییــن 
دربــاره جزئیــات ســومین حســاب جدید قابــل افتتاح در 
بانــک مســکن نیــز گفت: حســاب ســپرده طــرح »مانا«، 
یکــی دیگــر از حســاب های جدید اســت. در این ســپرده، 
ســرمایه گذاری  ســپرده   افتتــاح  بــه  نســبت  مشــتری 
کوتاه مدت عادی )با قابلیت واریز و برداشت( با حداقل 
مبلــغ 30میلیــون تومان و نرخ ســود علی الحســاب، یک 
درصد )ســاالنه( اقدام می کند. پس از ســپری شــدن یک 
دوره   انتظــار تعییــن شــده 5ماهه، ســپرده گذار می تواند 
نسبت به دریافت تسهیالت تا سقف  150 میلیون تومان 
با ضریب برابری 5برابر متوســط موجودی مکتســبه طی 
دوره  مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار )در 
حــال حاضر 18درصد( در قالب عقد مرابحه )عام( اقدام 
کنــد. بدیهــی اســت کاهــش مانــده حســاب بــه کمتــر از 
مبلغ 30میلیون تومان منجر به فســخ حســاب می شود. 
مطابق با این طرح، متقاضی باید قبل از اخذ تسهیالت، 
تســهیالت  اصــل  مبلــغ  )20درصــد(  یک پنجــم  حداقــل 
درخواســتی خــود را بــه عنوان بخشــی از وثایــق بانک در 

حساب مانا تا انتهای دوره بازپرداخت تودیع کند.

پرداخت ۷۰ درصد خسارت 
واحدهای تحت  پوشش 
بیمه کوثر در سی  سخت

و  مســکونی  واحدهــای  خســارت  ۷۰درصــد 
غیرمســکونی آســیب  دیده تحت  پوشــش بیمه کوثر در 

سی  سخت پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، 
دیــدار  در  کوثــر  بیمــه  مدیرعامــل 
کهگیلویــه  اســتان  زلزلــه زدگان  بــا 
و بویراحمــد و همــدردی بــا آن هــا، 
گفــت: در روزهــای ابتدایــی وقــوع 

حادثــه، مبالــغ خســارت بــرآورد شــده بــه حســاب اغلــب 
صاحبان منازل و واحدهای غیرمسکونی خسارت دیده که 
تحت پوشش بیمه کوثر بودند، واریز شد. مجید مشعلچی 
فیروزآبادی از تشــکیل 260پرونده در منطقه سی ســخت 
و شــهر یاســوج تــا روز جــاری خبــرداد و افــزود: تــا 20روز 
آینــده و پــس از تکمیل مدارک ضروری ســایر پرونده های 
جاری، میزان خسارت پرداخت شده به 90درصد افزایش 
می یابــد. او یادآورشــد: بــه منظــور مســئولیت اجتماعی و 
وظیفه انســانی با مســاعدت کارکنان شــرکت، کمک های 
بالعــوض بــه برخــی از آســیب دیدگان کــه تحت پوشــش 
بیمــه کوثــر نیــز نبودند پرداخت و همچنیــن اقالم اولیه و 

ضروری میان حادثه دیدگان توزیع شد.

رئیس کل بانک مرکزی از منفی نبودن 
فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره 

لوایح »پالرمو« و »سی اف تی« خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانــک 
مرکزی، عبدالناصر همتی درباره لوایح پالرمو 
و سی اف تی و دالیل و ضرورت های تصویب 
این کنوانسیون ها در مجمع تشخیص گفت: 
تصویــب ایــن لوایــح بــه نفــع کشــور اســت و 
منتظــر تصمیــم مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظام می مانیم.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری 
از اینکــه مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
ایــن بــاره تصمیم خوبی بگیــرد، افزود: فضای 

مجمــع را منفــی ندیــدم و بــه همــه ســواالت 
مجمع تشخیص را پاسخ دادیم.  این موضوع، 
جــزو ضرورت های بانکــی و تصمیم گیری برای 

آن خیلی هم دیر شده است.
به گــزارش ایرنا، »کارگروه اقدام مالی« 
FATF، در سال 1989 و به دستور گروه هفت 

تاســیس شــد و مقر آن در پاریس است. این 
کارگروه یک سازمان فرادولتی است که تالش 
دارد بــا اجــرای سیاســت ها و اســتانداردهای 
خــود، جرایــم مالــی نظیــر پولشــویی، تامیــن 
مالی تروریســم و ســایر تهدیدهــای مربوط به 
سیستم مالی بین المللی را تحت نظارت قرار 

داده و از بروز آن جلوگیری کند.

33.5هــزار  تزریــق  بــا  مرکــزی  بانــک 
توافــق  قالــب  در  نقدینگــی  ریــال  میلیــارد 
بازخرید با سررســید 5 روزه با حداقل نرخ 
19.81درصد به بانک های متقاضی موافقت 

کرد.
مديريــت  چارچــوب  در  مرکــزی  بانــک 
نقدينگــی مــورد نياز بــازار بين بانکــی ريالی، 
عملیــات بــازار باز را به صــورت هفتگی اجرا 
می کنــد. موضــع ایــن بانک )خریــد یا فروش 
قطعــی یــا اعتبــاری اوراق بدهــی دولتــی( بر 
اســاس پیش بینــی وضــع نقدینگــی در بــازار 
بین بانکــی و بــا هدف کاهش نوســانات نرخ 
بــازار بين بانکــی حــول نــرخ هــدف، از طریق 
انتشــار اطالعیــه در ســامانه بــازار بین بانکی 

اعالم می شود. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 

پیرو اطالعیه روز  شــنبه 2 اســفندماه 1399 
مبنــی بر برگزاری حراج خرید مدت دار اوراق 
بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک 
و موسســه اعتبــاری در مهلــت تعیین شــده 
در  دولتــی  بدهــی  اوراق  فــروش  ســفارش 
قالــب توافــق بازخریــد )ريپــو( را در مجمــوع 
بــه ارزش 75هــزار میلیــارد ریــال از طریــق 
ســامانه بــازار بين بانکــی بــه بانــک مرکــزی 

ارسال کردند.
بــا توجه بــه پیش بینی بانــک مرکزی از 
وضــع نقدینگــی در بــازار بین بانکــی، موضع 
پولــی بانــک مرکــزی در هفتــه گذشــته ثبات 
نقدینگــی بــود. از ایــن رو، بانــک مرکــزی بــا 
تزریــق 33.5هــزار میلیــارد ریــال نقدینگــی 
در قالب توافق بازخرید با سررســید 5 روزه 
بــا حداقــل نــرخ 19.81درصــد بــه بانک هــای 

متقاضــی موافقت کرد. معامــالت مربوط به 
این عملیات و معامالت مربوط به سررســید 
ارزش  بــه  قبــل  16روز  بازخریــد  توافــق 
35.8هــزار میلیــارد ریال از ســوی کارگزاری 
بانک مرکزی در روز چهار شــنبه 6 اسفند ماه 

انجام شد. 
گذشــته  هفتــه  یــک  در  عــالوه،  بــه 
بانک هــا و موسســات اعتباری در 4 نوبت از 
اعتبارگیــری قاعده منــد در مجمــوع به ارزش 
65.9هــزار میلیــارد ریــال اســتفاده کردنــد. 
غیربانکــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
می تواننــد در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه 
از اعتبارگيــری قاعده منــد )دریافــت اعتبار با 
وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در اختیار 
قالــب  در  و  دولتــی  بدهــی  اوراق  داشــتن 
توافــق بازخریــد بــا نــرخ ســود ســقف داالن 

)22درصد( استفاده کنند.
مديريــت  چارچــوب  در  مرکــزی  بانــک 
نقدينگــی مــورد نياز بــازار بين بانکــی ريالی، 
عملیــات بــازار باز را به صــورت هفتگی اجرا 
می کنــد. موضــع ایــن بانک )خریــد یا فروش 
قطعــی یــا اعتبــاری اوراق بدهــی دولتــی( بر 
اســاس پیش بینــی وضــع نقدینگــی در بــازار 
بین بانکــی و بــا هدف کاهش نوســانات نرخ 
بــازار بين بانکــی حــول نــرخ هــدف، از طریق 
انتشــار اطالعیــه در ســامانه بــازار بین بانکی 
اعــالم می شــود. متعاقــب اطالعيــه مزبــور، 
غيربانکــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
نقدینگــی  مدیریــت  راســتای  در  می تواننــد 
خــود در بــازار بين بانکــی، نســبت به ارســال  
ســفارش ها تــا مهلــت تعیین شــده از طریــق 

سامانه بازار بين بانکی اقدام کنند.

بــه گفتــه رئیــس اداره بــازار مشــتقات 
فرابــورس، اوراق اختیــار فــروش تبعــی تنهــا 
زمانــی قابلیــت اعمــال دارد کــه دارنــده آن، 
حداقــل بــه همــان میزان، ســهام پایــه در کد 

مالکیت خود داشته باشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، ســپیده 
اعمــال  امــکان  اینکــه  بیــان  بــا  رســتمی نیا 
حمایــت  تبعــی  فــروش  اختیــار  قراردادهــای 

سهام با دو شیوه نقدی و فیزیکی امکان پذیر 
است، بیان کرد: در صورتی که قرارداد اختیار 
فــروش تبعــی در ســود باشــد، یعنــی قیمــت 
اعمــال از قیمــت پایانــی دارایــی پایــه بیشــتر 
باشــد می توان تســویه نقدی انجام داد که در 
ایــن حالــت، ناشــر بایــد معــادل مابه التفاوت 
قیمــت پایانــی دارایــی پایه را بــا قیمت اعمال 

قرارداد به دارنده اوراق پرداخت کند.

بــازار مشــتقات  بــه گفتــه رئیــس اداره 
فرابورس ایران، در تســویه فیزیکی نیز ناشــر 
بایــد دارایــی پایــه را بــا قیمــت توافــق شــده، 
یعنــی قیمــت اعمــال از دارنــده اوراق اختیــار 
فــروش تبعــی خریداری کند. او بــا بیان اینکه 
اولویــت تســویه ایــن قراردادها بــا روش اعمال 
فیزیکــی اســت، خاطرنشــان کرد: برای تســویه 
نقدی توافق دوجانبه ناشر و دارنده اوراق الزم 

اســت؛ از ایــن رو درخواســت ها بــا دو حالــت 
»اول نقــدی، بعد فیزیکی« و »فیزیکی« قابل 
دریافت است. به گفته رستمی نیا، اگر دارنده 
اوراق اختیــار فــروش تبعــی در شــیوه اعمال، 
»اول نقــدی بعــد فیزیکی« را مشــخص کند، 
موافقت ناشرِ اوراق با تسویه به شیوه نقدی 
ضــروری اســت و در غیــر این صــورت، تســویه 

فیزیکی مبنا قرار می گیرد.

بــه گفته عضو کمیســیون بیمه، مالیات 
از  مالیــات  اخــذ  طــرح  اســتصنا،  بانــک  و 
تراکنش هــای بانکــی، دریچــه جدیــدی بــرای 

فساد و رانت باز می کند. 
بــه گــزارش ایلنا، چند مــاه پیش، زمزمه 
اســتفاده از درصدی از تراکنش های بانکی به 
عنوان منبع درآمدی جدید دولت مطرح شده 
اســت کــه بــه نظر می رســد نــگاه کارشناســی 
دقیقــی نداشــته باشــد، چراکــه اخــذ درصدی 
یــا فعــاالن  مــردم  از  بانکــی  تراکنش هــای  از 
اقتصــادی می تواند آســیب های متعددی را به 

جامعه تحمیل کند.
در همین رابطه جالل جانی در گفت وگو 
بــا ایلنــا، بــا بیــان اینکه به نظر مــن طرح اخذ 
مالیات از تراکنش های بانکی، دریچه جدیدی 
برای فساد و رانت باز می کند، گفت: از زمانی 
که بحث مالیات بر تراکنش های بانکی مطرح 
شــده اســت، برخــی ســعی می کنند بــا تنظیم 
انــواع قرارداد، پیش فاکتــور و مبایعه نامه های 

غیرواقعی بتوانند تراکنش مورد نیاز را انجام 
دهند.

او در بــاره اینکــه بخشــی از تراکنش هــا 
مربوط به اســترداد دیون اســت، تصریح کرد: 
پروژه هــای  اجــرای  بــرای  معمــوال  شــرکت ها 
خــود، اغلــب نیاز به نقدینگی موردی خواهند 
داشــت و بــه ناچــار بایــد از طریــق اســتقراض 
نقدینگــی  کمبــود  ایــن  غیررســمی  منابــع  از 
خــود را جبــران کنند که بــه دلیل بحث امکان 
مشــمولیت مالیاتی برای تراکنش های بانکی، 
جهــت تامیــن نقدینگی با مشــکل و در نتیجه 
اجــرای پروژه هــا نیز بــا کندی مواجــه خواهند 

شد.
ایــن عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعــت نفــت ایــران با بیــان اینکــه پیگیری و 
بــه تراکنش هــای مشــکوک عمــده  رســیدگی 
بــرای جلوگیــری از اختــالس و فــرار مالیاتــی 
توجــه  بــا  کل،  در  کــرد:  اظهــار  اســت،  الزم 
بــا  بــه رفتارهــای متفــاوت ممیزیــن مالیاتــی 

مودیــان و نیــز اجــرای مــاده 169 مکــرر، اینکه 
تراکنش هــای بانکــی منبع اطالعاتی برای اخذ 

مالیات باشد، به صالح نیست.
بانکــی  تراکنش هــای  داد:  ادامــه  او 
منبــع قابــل اســتنادی بــرای دریافــت مالیــات 
 169 مــاده  نیســت،  مالیاتــی  اطالعــات  یــا 
مکــرر و ثبــت معامــالت فصلــی می تواند تمام 
و  خریــدار  طرفیــن  معامالتــی،  تراکنش هــای 
فروشــنده را کنتــرل کنــد، بنابرایــن دقــت در 
اجــرای کامــل ایــن مــاده قانونــی و در نتیجــه، 
کنتــرل معامــالت فصلــی می توانــد منبع قابل 
اســتناد بــرای کنتــرل راســتی آزمایی مودیان و 

تعیین مالیات عادالنه باشد.
جانی با بیان اینکه مشــکلی که فعاالن 
در  دوگانگــی  دارنــد،  مــا  کشــور  اقتصــادی 
معافیت ها و بخشودگی هاســت، خاطرنشان 
مالیاتــی  بخشــودگی های  در  تبعیــض  کــرد: 
و  مراکــز  و  بنیادهــا،  نهادهــا،  برخــی  بــرای 
مجوزهــای خــاص و... می توانــد منبع فســاد 

دیگری شود.
او گفت: نبود دیدگاه یکسان بین گمرک 
مناطــق آزاد، بانــک مرکــزی و امــور مالیاتی از 

جمله مشکالت دیگر تولیدکنندگان است.
عضــو کمیســیون بیمــه، مالیات و بانک 
اســتصنا بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از موانع 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  عملکــرد  تولیــد، 
اســت که به نوعی تخریب چی تولید اســت، 
تاکیــد کرد: بــه عنوان نمونه، اگر دادخواهی 
یــک فعــال اقتصــادی بــا کلی مشــکل، صرف 
اداری  عدالــت  دیــوان  در  زمــان  و  هزینــه 
مطــرح و در نتیجــه رای دیــوان بــه عدالــت 
صــادر شــود، ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــن 
رای را بــه عنــوان وحــدت رویــه بــرای ســایر 
پرونده هــای مشــابه قبول نــدارد. هیات های 
حل اختالف همگی خودی و بازنشســته های 
تامین اجتماعی هســتند که به دستورالعمل 
و آیین نامه هــای داخلــی خــود ســازمان هــم 

نمی کنند. توجهی 

بــه گفتــه عضــو شــورای عالــی بــورس، 
دســت مایه  نبایــد  نفــر  میلیون هــا  ســرمایه 
ایــن  و  بگیــرد  قــرار  سیاســی  بازی هــای 
مســاله هــم متوجــه مجلــس و هــم متوجــه 
دولــت می شــود. بایــد بداننــد هــر حرفــی و 
هــر تصمیمــی ممکــن اســت بــر روی ثــروت 

میلیون ها سرمایه گذار اثرگذار باشد.
گفت وگــو  در  بیدگلــی  اســالمی  ســعید 
بــا ایلنــا دربــاره موضع گیری هــای مجلــس در 
ارتباط با بازار ســرمایه و دخالت های ناشــیانه 
این افراد که باعث ایجاد جو روانی در بورس 
شــده، گفــت: یکی از مشــکالت بازار ســرمایه 
حتــی زمانــی کــه هنــوز بــه ایــن ضریــب نفوذ 
نرســیده بود، نگرانی در حوزه سیاست گذاری 

بود.
از  بزرگــی  بخــش   داد:  ادامــه  او 
سیاســت های اقتصادی در کشورمان در چهار 
دهه گذشــته ضد بازار بوده اند و طبیعتا بازار 
ســرمایه کــه نمــاد اصلــی بــازار و بخش هــای 

اقتصادی اســت، تحت تاثیر این شــرایط قرار 
می گیرد.

عضــو شــورای عالــی بــورس افــزود: بــه 
عنــوان یــک فعــال بــازار ســرمایه بــا افزایــش 
ضریب نفوذ در بازار، انتظار داشتیم دولت و 
حاکمیــت متوجه عواقب سیاســت گذاری های 
نادرســت خــود باشــد البتــه بــه نظــر می رســد 
تــا حــدی ایــن موضوع مــورد توجه واقع شــده 
اســت، امــا متاســفانه اختالفات قــوا همچنان 
بــه بازار ســرمایه لطمه می زنــد. به ویژه اظهار 
نظر افرادی که در متن اظهارات شان ناآگاهی 

و بی دانشی کامال مشخص است.
اســالمی بــا تاکید بــر اثرگــذاری اظهارات 
برخی از نمایندگان مجلس که آشنا به فضای 
بــازار ســرمایه نیســتند، گفــت: حتــی ضرب و 
تقسیم های ســاده نمایندگان مجلس اشتباه 
افــراد  همیــن  اظهــارات  و  می آیــد  در  آب  از 
چالش های بسیار جدی است که به مجموعه 
بازار ســرمایه فشــار مــی آورد. این افــراد نباید 

دربــاره بــازار تخصصــی بورس اظهــار نظرهای 
موثر داشته باشند.

او ادامــه داد: طبیعتــا انتقاداتــی هــم به 
دولت داریم و هنوز مســاله قیمت گذاری حل 
نشــده اســت و می دانیم در این حوزه هم چه 
چالش هــای جــدی وجــود دارد امــا افــرادی که 
بیــرون از مجموعــه حاکمیــت یعنــی بیرون از 
قوای سه گانه کشور هستند، به این مجموعه 
اعتماد و در بورس ســرمایه گذاری کردند. این 
افــراد انتظــار دارنــد سیاســت های کلــی قوا با 
یکدیگــر هم راســتا باشــد و ایــن یــک مســاله 

بسیار جدی است.
عضــو شــورای عالــی بــورس تاکیــد کــرد: 
نکتــه کلیدی ظرفیت اخالق سیاســی اســت و 
ایــن افــراد بداننــد کــه ســرمایه میلیون ها نفر 
نباید دست مایه بازی های سیاسی قرار بگیرد 
و این مساله هم متوجه مجلس و هم متوجه 
دولــت می شــود. بایــد بدانند هــر حرفی و هر 
تصمیمــی ممکن اســت روی ثــروت میلیون ها 

سرمایه گذار اثرگذار باشد.
گفتــه  کــه  چنــد  هــر  گفــت:  اســالمی 
مســتقل  نهــاد  یــک  ســرمایه  بــازار  می شــود 
تاثیــر  تحــت  بیشــتر  امــا  محســوب می شــود 
وزارت اقتصاد و دولت اســت؛ بنابراین انتظار 
می رود این هماهنگی ها از سوی این نهاد در 

این حالت بیش از گذشته انجام شود.
عضــو شــورای عالــی بــورس افــزود: اگــر 
رفتــار نماینــدگان مجلــس در ادوار گذشــته را 
مورد بررســی قرار دهیم احتماال ممکن اســت 
کــم و بیــش دخالت هایــی در بازار ســرمایه یا 
قانون گذاری های موثردر بازار دیده شــود، اما 
قطعــا شــدت دخالت هــا در آن دوران، ماننــد 

امروز نیست.    
اسالمی تاکید کرد: از آنجایی که ضریب 
می توانــد  اســت  یافتــه  افزایــش  بــازار  نفــوذ 
پایــگاه رای بســیار بزرگــی باشــد و هــر کســی 
ســعی می کنــد ایــن جماعت را به ســمت خود 

بکشاند.      

همتی: فضای مجمع را برای تصویب الیحه 
پالرمو منفی ندیدم

گزارش معامالت عملیات بازار باز در هفته گذشته

جزئیات اعمال اوراق اختیار فروش تبعی در فرابورس اعالم شد

جانی، عضو کمیسیون بیمه، مالیات و بانک استصنا مطرح کرد: طرح مالیات 
بر تراکنش های بانکی منجر به فساد و رانت  می شود

اسالمی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس: نمایندگانی که ضرب و تقسیم شان 
اشتباه است، درباره بورس اظهارنظر نکنند


