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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تمدید غیر حضوری 
 کارت های بانک شهر

بــه گفتــه مدیر امــور فناوری اطالعات بانک شــهر 
امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی این بانک 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشــتریان به شــعب در 

سال جاری نیز فراهم شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک شــهر، میثــم نمازی 
در همین خصوص افزود: 
و  مدیریــت  منظــور  بــه 
ویــروس  شــیوع  کنتــرل 
کرونــا و کاهش مراجعات 
بــه  مشــتریان  حضــوری 
شــعب بانک شهر، تمدید 
انقضــای  تاریــخ  خــودکار 
کارت هــای ایــن بانــک بــه مــدت یک ســال انجــام شــد. 
نمازی با اشاره به اقدامات بانک شهر در حفظ سالمت 
شــهروندان در ســال گذشــته و با توجه به شیوع مجدد 
ویــروس کرونــا در کشــور و بــه خصــوص در پایتخــت، 
گفــت: امیدواریــم طــی روزهــا و ماه های آینــده و تا رفع 
موج چهارم شیوع ویروس کرونا، شهروندان با استفاده 
از ظرفیــت خدمــات غیرحضوری و بانکــداری الکترونیک 

از حضور خود در شعب بانک بیش از پیش بکاهند.
نمازی یادآور شد: افزایش سقف مجاز انتقال وجه 
کارت به کارت شتابی و درون بانکی از طریق درگاه های 
اینترنتــی، خودپردازهــا و پیشــخوان های شــهرنت بانــک 
شــهر از مبلغ 30میلیون ریال در هر شــبانه روز از مبدا 

هر کارت به ۱00میلیون ریال همانند قبل ادامه دارد.

بانک صادرات بر سکوی 
نخست واگذاری اموال مازاد

بانــک صــادرات رتبــه برتــر در شــاخص واگــذاری 
دارایی هــای مــازاد بانک هــا در بیــن بانک هــای دولتــی 
و خصوصی شــده را کســب کــرد و بــه همیــن مناســبت 
در این شــاخص و شــاخص اصالح ســاختار مالی مورد 
تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلســه شــورای 

مدیران این وزارتخانه قرار گرفت.
بانــک صــادرات، وزیــر  بــه گــزارش روابط عمومــی 
امــور اقتصــادی و دارایــی 
عالــی  در جلســه شــورای 
وزارتخانــه  ایــن  مدیــران 
مدیــران  حضــور  بــا  کــه 
کشــور  بانک هــای  عامــل 
برگزار شــد، با اهدای لوح 
ســپاس از عملکــرد بانــک 
و  فــروش  در  صــادرات 
واگذاری دارایی های مازاد 
خــود در ســال ٩٩قدردانی کرد. بانــک صادرات هم زمان 
بــا تصویــب قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ســال 
۹۴، فــروش امــوال و دارایی های مــازاد خود را با جدیت 
در دستور کار قرار داد و در سال ١٣٩٩موفق شد تعداد 
٤٢٢رقبــه از امــالک مازاد خــود به بهای بالغ بر ٧هزار و 

١٦٦میلیارد ریال را واگذار کند.
فــروش ایــن امــوال و دارایی هــا بــر اســاس نقشــه  
راه و برنامه هــای عملیاتــی ابــالغ شــده بانــک صــادرات، 
در مســیر عمــل به قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر، 
چابک ســازی و اصــالح ســاختار مالــی، تجهیــز و مصــرف 
بهینــه منابــع و تقویــت بخش های تولیدی کشــور، مورد 

توجه قرار دارد.

رشد ۳۶ درصدی تسهیالت 
پرداختی بانک کشاورزی 

درآذربایجان شرقی
به گفته مدیر شــعب بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی 
ایــن بانــک ســال گذشــته ۲۷هــزار و ۸۶میلیــارد ریــال 
تسهیالت در بخش های مختلف کشاورزی پرداخت کرد 

که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۳۶درصد افزایش داشت.
جــواد محمــودی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار کــرد: 
ایــن میــزان تســهیالت بــه 
۵۵هــزار نفــر متقاضی در 
صنایــع  و  زراعــت  بخــش 
کشــاورزی  خدمــات  و 
پرداخت شد که به ترتیب 
۲۵۲میلیــارد  و  پنج هــزار 
ریــال و ۶هزار ۱۴۵میلیارد 
ریال بود. او افزود: شعب 
ایــن بانک در بخش دام و 
طیــور نیــز مبلــغ ســه هــزار و 3۵0میلیــارد ریــال و برای 
طرح های باغداری ۲هزار و 30۸میلیارد ریال تســهیالت 

به متقاضیان بخش کشاورزی پرداخت کردند.
مدیرشــعب بانک کشــاورزی آذربایجان شرقی به 
پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج نیــز اشــاره 
و اظهــار کــرد: شــعب ایــن بانــک در ســال گذشــته بــا 
جــذب کل اعتبــار تخصیصــی، هــزار و 3۹میلیارد ریال 
به تعداد ۲هزار و ۵۱نفر با نرخ چهار درصد تسهیالت 
قرض الحســنه پرداخت کردند. محمودی، همچنین در 
خاطــر  کشــاورزی  مکانیزاســیون  تســهیالت  خصــوص 
تــا  شــرقی  آذربایجــان  کشــاورزی  بانــک  کــرد:  نشــان 
پایان اســفند ســال گذشــته مبلــغ هــزار و ۵۸۱میلیارد 
ریــال تســهیالت بــرای خرید هزار و ۹۱۸دســتگاه انواع 
کشــاورزی  ادوات  و  ماشــین آالت  کمبایــن،  تراکتــور، 

پرداخت کردند.
مدیر شــعب بانک کشــاورزی آذربایجان شــرقی با 
اشــاره بــه اجــرای طرح های توســعه کشــت گلخانه ای از 
محل تبصره ۱۸و ماده ۵۲الحاقی صندوق توســعه ملی 
گفــت: در ســال گذشــته در مجمــوع ۸۴هکتــار گلخانــه 
شیشــه ای در نقــاط مختلــف اســتان بــا ســرمایه گذاری 
بانک کشاورزی استان احداث و تجهیز شد و تسهیالت 
پرداختــی بانــک بــرای ایــن طرح هــا بیــش از پنج هــزار و 

3۹۶میلیارد ریال است.

کسب رتبه برتر بانک 
ملی در استقرار بانکداری 

دیجیتال
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی با اهــدای لوحی به 
مدیرعامــل بانــک ملــی، اعــالم کــرد کــه ایــن بانــک طی 

همگامــی  ۱۳۹۹در  ســال 
و  دیجیتــال  تحــول  بــا 
تهیــه نقشــه راه اســتقرار 
دیجیتــال،  بانکــداری 
توانسته است با استفاده 
نیــروی  قابلیت هــای  از 
ظرفیت هــای  و  انســانی 
را  برتــر  رتبــه  فناورانــه، 
ایــن  ارزیابی هــای  در 

و خصوصی شــده  دولتــی  بانک هــای  میــان  وزارتخانــه 
کسب کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، این بانک طی 
ســال های اخیر با ســرمایه گذاری و تالش های گســترده 
در حــوزه بانکــداری الکترونیکــی و دیجیتــال، طــی چهار 
رویــداد »ملــی شــو« تعداد قابــل توجهــی از محصوالت 
و  رونمایــی  را  حوزه هــا  ایــن  در  خــود  موثــر  و  پیشــرو 

عملیاتی کرده است.
بــام، بلــه، نشــان بانک، نشــان پرداخت، شــصت، 
زرنشــان ، ایــوا، بانــک آفیســر، ســککوک، ملــی فانــد، 
 BTM، VTM، ،باجــه آنالیــن، دســتگاه های خودگــردان
Cashless و ...و شعب ملی پالس بخشی از محصوالت 

بانک ملی در حوزه بانکداری دیجیتال هستند.

تمدید جشنواره فروش 
بیمه های جامع عمر و 

پس انداز بیمه آسیا
پنجمین جشــنواره فــروش بیمه های جامع عمر و 
پس انداز و مهر آسیا به دلیل استقبال مردم، تا پایان 

فروردین ۱۴۰۰تمدید شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
پنجمیــن  آســیا،  بیمــه 
جشنواره فروش بیمه های 
بیمــه  پس انــداز  و  عمــر 
ارزنــده  جوایــز  بــا  آســیا 
 ۱3۹۹ از۱۲بهمــن  طالیــی 

آغاز شده بود.
پرداخــت معادل حق بیمه 

عمر و پس انداز سال دوم به صورت واریز به اندوخته از 
دیگر جوایز برگزیدگان قرعه کشی این جشنواره است.

بنابرایــن گــزارش، از ویژگی هــای ایــن جشــنواره، 
افزایــش متناســب در اندوختــه بیمه نامــه جامــع عمــر و 
پس انــداز و جامــع مهــر آســیا)تخفیف ۷0درصــدی در 
هزینه هــای اداری(، انجــام آزمایــش و معاینــه رایــگان 

متقاضیان خرید بیمه نامه است.
بــه  ۵مــورد  از  خــاص  امــراض  پوشــش  افزایــش 
از  خــاص  بیماری هــای  ســرمایه  افزایــش  و  33مــورد 
۵00میلیــون ریال به ۲میلیارد ریال و همچنین افزایش 
ســرمایه بــرای امراض خاص از 30درصــد تا ۵0درصد از 
امتیــازات ممتــاز فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز 

در این جشنواره نسبت به سال گذشته است.
 همچنیــن خریــداران بیمــه عمــر و پس انــداز بیمــه 
از  می تواننــد  ایــن جشــنواره  برگــزاری  مــدت  در  آســیا 
تخفیفــات ویــژه در ســایر رشــته های بیمــه ای از جملــه؛ 
فروش اقســاطی بیمه شخص اتومبیل، ۲۵تا 3۵درصد 
تخفیــف ویــژه در بیمه بدنــه اتومبیل، ۷0درصد تخفیف 
در بیمــه آتش ســوزی منــازل مســکونی و اماکــن تجــاری 
و اداری، 30درصدتخفیــف در بیمه هــای عمــر و حــوادث 
بیمه هــای  در  تخفیــف  گروهــی، ۵0درصــد  و  انفــرادی 
جامع مســئولیت شــامل مســئولیت هیأت مدیره، مدیر 
و مالکیــن ســاختمان های تجــاری،اداری و مســکونی و 
ســرویس کاران آسانســور  ، ۲0درصــد تخفیــف در بیمــه 
درمانی مســافرت به خارج از کشــور و ۱0درصد تخفیف 
 ) داخلــی  یــا  باربری)وارداتی،صادراتــی  بیمه هــای  در 

بهره مند شوند.

 افزایش سقف وام ازدواج

در بانک توسعه تعاون
بانــک  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت  مبلــغ 
توســعه تعاون در ســال ۱۴۰۰, تا ســقف ۱میلیارد ریال 
بازپرداخــت  بــا احتســاب دوره  بــرای هــر زوج جــوان 

۱۰ساله افزایش می یابد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
ایــن بانــک مبلغ و شــرایط 
تســهیالت  پرداخــت 
در  ازدواج  قرض الحســنه 
سال ۱۴00را تشریح کرد.

تمهیــدات  اســاس  بــر 
اندیشــیده شــده از ســوی 

بانــک مرکــزی و همــگام بــا شــبکه بانکــی کشــور، بانــک 
توســعه تعاون مبلغ تســهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
سال ۱۴00را برای هر یک از زوج ها به مبلغ ۷00میلیون 

ریال، با دوره بازپرداخت ۱0ساله افزایش داد.
مبلــغ  ازدواج،  ســن  کاهــش  به منظــور  همچنیــن 
زیــر  زوج هــای  بــرای  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت 
۲۵ســال و زوج های زیر بیست وســه ســال واجد شرایط 
دریافت وام، تا سقف یک میلیارد ریال افزایش خواهد 
داشــت. در خصوص تضامین موردنیاز نیز، یکی از ســه 
مورد اعتبارســنجی یا یک ضامن و ســفته و یا ســهم فرد 
از حســاب یارانــه هدفمنــدی به منزلــه ضمانــت پذیرفته 

خواهد شد.
کلیــه زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد ازدواج آن هــا از 
۹۷/۱/۱ به بعد بوده و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت 

نکرده اند، در اولویت پرداخت خواهند بود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

امــور  ســازمان  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
مالیاتی، سیاســت بررسی تراکنش های باالی 
۵میلیارد تومان حساب های بانکی در دستور 
کار قــرار دارد و امســال هم بــه آن توجه ویژه 

می شود.
بــا  گفت وگــو  در  پارســا  امیدعلــی 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره مالیات بر 
ســپرده های بانکی گفت: مالیــات بر تراکنش 
بانکــی جایــگاه قانونی نــدارد، اما این موضوع 
بررســی  بــا  مالیاتــی  امــور  ســازمان  اگــر  کــه 
تراکنش هــای مالیاتــی بــه کتمــان درآمدهــای 

مالیاتــی برســد, ســال گذشــته در دســتور کار 
قرار گرفت.

او ادامــه داد: امســال هــم توجــه ویژه ای 
بــه ایــن موضــوع خواهــد شــد. برایــن اســاس 
از  بــه عنــوان درصــدی  بــر تراکنــش  مالیــات 
امــا مســئله  تراکنــش اصــال مطــرح نیســت، 
بررســی تراکنش هــای بــاالی ۵ میلیــارد افــراد 
مطرح اســت. این بررســی برای متوجه شــدن 
این موضوع اســت که آیا  این افراد متناســب 
بــا درآمــد و ثــروت خــود مالیــات می دهنــد یــا 

خیر؟

عضــو شــورای عالــی بــورس از احتمــال 
حذف تدریجی دامنه نوســان بورس تا پیش 

از انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
محدودیــت اعمال شــده بر قیمت ســهام 
در بــازار بــورس بــه صــورت مثبــت و منفــی 
درصــد تعیین شــده نســبت بــه قیمــت پایانــی 

روز قبل را دامنه نوسان گویند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 

حســین ســالح ورزی در رابطــه بــا  تاثیــر روند 
انتخابات ۱۴00 بر بازار ســرمایه گفت: اگر ما 
یــک بررســی داشــته باشــیم دولــت ۲3۹هزار 
میلیارد تومان از بازار بدهی، سهام و مالیات 

درآمد کسب کرده است.
او بیــان کرد: رئیس جمهــوری بعدی باید 
یک نگاه بهتری به بازار سرمایه داشته باشد.
عضــو شــورای عالی بورس دربــاره دامنه 

نوســان افزود: از قبل بررسی دامنه نوسان و 
حجم مبنا در دســت ســازمان بورس و هیات 
مدیــره بــود، امــا در رابطه بــا دامنــه نامتقارن 

بررسی های زیادی صورت گرفت.
حداقــل تعــداد ســهام یــک شــرکت کــه 
بایــد در طــول روز معاملــه  شــود تــا قیمــت 
ســهم قابلیــت افزایــش یا کاهش بر اســاس 
را  باشــد،  داشــته  را  نوســان  دامنــه  ســقف 

حجــم  مبنا گویند.
ســالح ورزی یادآورشــد: نــگاه غالــب این 
اســت کــه دامنــه نوســان بایــد بــا یــک رونــد 
تدریجــی بــاز شــود، خود ســازمان بــورس هم 

برنامه هایی در این رابطه دارد.
او بیــان کــرد: بــه نظــر می رســد تــا قبــل 
از انتخابــات ریاســت جمهوری ایــن امــر اتفاق 

بیفتد.

مسعود وطنخواه
بازار ســرمایه که ابتدای زمان معامالت 
را ســبزپوش شــروع کرده بود در ادامه زمان 
معامــالت و بــا حضــور فروشــندگان پرقــدرت 

نزولی شد.
در  گذشــته  روز  بــورس  کل  شــاخص 
نیــم ســاعت اول زمــان معامــالت توانســت با 
رشــد ۴هــزار و ۴00واحدی تا تــراز یک میلیون 

و ۲۶۷هــزار واحــدی صعود کنــد، اما در ادامه 
فروشــندگان  حضــور  بــا  و  معامــالت  زمــان 
پرقدرت موجب قرمزپوش شــدن شاخص کل 
شــد و در نهایــت ایــن نماگــر بــازار ســرمایه با 
کاهش هزار و ۹3۴واحدی در تراز یک میلیون 

و ۲۶0هزار واحدی ایستاد.
شــرکت های صنعتــی چادرملو بــا ۸33، 
 ،۴۶۲ بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری 

آلومینیــوم  و  بــا 3۵۶  تهــران  نفــت  پاالیــش 
ایــران بــا ۲33واحــد در حالی بیشــترین تاثیر 
کــه در نقطــه  را در رشــد شــاخص داشــتند 
مقابل شــرکت های ســرمایه گذاری نفت و گاز 
تامین با 3۶۷، فوالد مبارکه اصفهان با 3۱3، 
ســرمایه گذاری غدیــر بــا ۲3۴ و پاالیــش نفت 
اصفهــان بــا ۲۲۸ واحــد باالتریــن تاثیــر منفی 

را در کاهش شاخص کل از آن خود کردند.

صنعــت،  گروه هــای  برتریــن  در 
فرآورده   هــای نفتــی بــا کســب ارزش 3هــزار 
و ۴33میلیــارد ریــال در حالــی رتبه نخســت 
را بدســت آورد کــه گــروه خــودرو بــا 3هــزار 
فلــزات   ،۱۷0 و  ۲هــزار  بــا  بانک هــا  و۲۴0، 
اساســی بــا ۲هــزار و ۱۶0 و مــواد دارویــی بــا 
هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال رتبه های بعدی را 

از آن خود کردند. 

ابــری  رایانــش  زیرســاخت  مدیرعامــل 
آروان از مذاکــرات بــا شــرکت های بیمه برای 
ایجــاد بیمه مســئولیت در مواجهه با حمالت 
سایبری خبر داد که اولین بار در کشور اجرا 

می شود.
به گزارش ایلنا، در روزهای پایانی ســال 
گذشــته زیرســاخت رایانــش ابــری آروان بــه 
عنــوان یکــی از بزرگترین فعاالن در این حوزه 
مــورد حملــه ســایبری قــرار گرفــت. در اولیــن 
اقــدام ایــن شــرکت تقریبــا حــدود دو ســاعت 
بعــد از ایــن حملــه موضوع را بــه اطالع عموم 
کاربــران رســاند. حملــه به این شــرکت همراه 
بــا حاشــیه های بســیاری بود کــه موجب ورود 
رســانه های خارجــی بــه آ ن شــد. روز گذشــته 
مدیران این شرکت با برگزاری نشست خبری 
به جزئیات حمله سایبری انجام شده پرداخت 
بــرای شفاف ســازی  و پاســخگوی خبرنــگاران 

موضوع بودند.

پویــا پیرحســینلو، مدیــر اجرایی شــرکت 
نشــانه  اولیــن  گفــت:  این بــاره  در  ابــرآروان 
و دوشــنبه  روزهــای یکشــنبه  از حمــالت در 
۲۴ و ۲۵ اســفندماه بــود و منجــر بــه بــروز 
حملــه  آغــاز  امــا  شــد،  محــدودی  اختــالالت 
گســترده در شــامگاه ســه شــنبه با آسیب به 
دیتای مشتریان در این دیتاسنتر اتفاق افتاد 
کــه تمام دسترســی ها به منظــور جلوگیری از 

پیشروی آسیب رسانی را قطع کردیم.
ایــن حملــه آن گــروه  او ادامــه داد: در 
اساســی شــدند  از مشــتریان دچــار مشــکل 
که از نســخه های خود پشــتیبانی نداشــتند و 

معماری آنها به شکل ابرزی نبود.
در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پیرحســینلو 
حملــه هکرهــا هیچ گونه دسترســی بــه دیتای 
مشتریان اتفاق نیفتاد، افزود: هکرها تنها به 
موفق به آسیب زدن به اطالعات و پاک کردن 

بخشی از آنها شدند.

او تصریــح کــرد: بالفاصله پــس از حمله 
تــا در  را تشــکیل دادیــم  کمیته هــای بحــران 
صدد رفع مشــکل همزمان با اطالع رســانی به 
کاربران برآیند، با پیش بینی آسیب به دیتای 
کاربران و زمان بر بودن بازگشــت ســرویس از 
کاربران خود خواستیم برنامه ریزی رکوردویری 
دکســتر خــود را فعــال کننــد تا با اســتفاده از 
نسخه پشتیبان در سایر دیتاسنترهای آروان 
یــا دیگر فراهم کنندگان زیرســاخت ســرویس 

خود را مجددا راه اندازی کنند.
به گفته او به رغم تایید به پشتیبان گیری 
اطالعــات حیاتــی از ســوی مشــتری در متــن 
شــروط فنــی اســتفاده از خدمات ما بســیاری 
از کاربــران بــا ما تماس گرفتند و اعالم کردند 

نسخه پشتیبانی خود را از دست داده اند.
پیرحســینلو مــدت بازگشــت اطالعات را 
30 ســاعت پــس از حملــه هکــری عنــوان کرد 
یکپارچه ســازی  و  کــردن  ثابــت  بــا  افــزود:  و 

داده ها در ســطح کالستر امکان دسترسی به 
اطالعات در صبح روز چهارشــنبه فراهم شــد 
در ایــن زمــان  بیــش از ۹۷ درصد از اطالعات 
بــا  آن  از  پــس  البتــه  بــود.  برگردانــده شــده 
مشــکالت پیچیده تری مواجه شــدیم که برای 
حــل آن تیم های پشــتیبیانی را بــه چهار برابر 

افزایش دادیم.
ابــری  رایانــش  زیرســاخت  مدیرعامــل 
آروان در پاسخ به این پرسش که برای جبران 
انجــام  اقدامــی  چــه  خــود  کاربــران  خســارت 
داده اید، اظهار کرد: با تصور پایداری کالســتر 
ذخیره ســازی در روز پنجشــنبه، مــدت زمــان 
دســترس نبــودن ســرویس به نســبت هزینه 
ماهانه هر یک از مشترکان محاسبه و مبلغی 
باالتــر از ســقف جبران خدمات تعهد شــده به 
کیف پول کاربران واریز شــد به عالوه مبلغی 
در روزهای قطعی که از کیف پول کاربران کم 

شده بود نیز به حساب آنها برگردانده شد.

بــر  تاکیــد  بــا  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
برخورد منصفانه و فارغ از فشارهای سیاسی 
بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول در 
حمایــت مالــی از کشــورهای عضــو، خواســتار 
گســترش همکاری هــا در زمینه انتقال دانش 
فنــی تولیــد واکســن و توزیــع عادالنــه آن و 
تأمیــن ســرمایه و اعطــاء منابــع برای توســعه 

کشورهای کم درآمد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
عبدالناصــر  ریاســت  بــه   ۲۴ گــروه  نشســت 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  همتــی، 
اســالمی ایــران و بــا حضــور رئیــس صنــدوق 
بین المللــی پول، رئیس بانک جهانی، روســای 
بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای 
عضو این گروه، به صورت مجازی برگزار شد. 
در ایــن جلســه همتــی بــا یــادآوری بــروز 
نشــانه های بهبود اقتصاد جهانی گفت: امروز 
نزدیــک بــه یک ســال پس از شــروع کووید-۱۹ 
گــرد هــم آمده ایــم و شــاهد نشــانه های اولیــه 
بهبــود اقتصــاد جهانی هســتیم، اگرچه نگران 

طوالنــی  شــدن رونــد بازیابی اقتصاد بســیاری 
از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن 
روند چندین دهه گذشــته در زمینه همگرایی 

بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.
در  را  واکســن  بــه  دسترســی  ارتقــا  او 
سرعت بهبود اقتصادی کشورها موثر دانست 
و عنــوان کــرد: در این مقطــع زمانی، آنچه که 
بســیار حیاتی و حائز اهمیت اســت، همکاری 
جهانــی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان 
تهیه و توزیع عادالنه واکســن ها با قیمت های 
معقوالنــه اســت. به دالیل اخالقــی هم، جای 
هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکســن و 
تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد، ما 
در یــک بحران بهداشــتی جهانی قــرار داریم و 

هیچ کشــوری از این بحران در امان نیست.
درحــال  کشــورهای  در  افــزود:  همتــی 
توسعه و توسعه نیافته، آسیب پذیرترین افراد 
و فعاالن بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین 
خســارات را متحمــل شــده اند. در طــول چنــد 
مــاه کوتاه، بســیاری از کشــورهای کــم درآمد، 

دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول 
چندین دهه  گذشته به دست آورده بودند، از 

دست داده اند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــر قرارگیــری 
کشــورهای در حــال توســعه در مســیر بهبــود 
اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی 
و به اشتراک گذاری تجربه، برای واکنش موثر 
بــه بحــران ضــروری اســت و بایــد بــا رویکردی 
منعطفانه، همه ابزارهای سیاســتی الزم را در 
راســتای پرورش محیطی مناسب برای تجارت 

و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.
او ادامــه داد: صنــدوق بین المللــی پــول 
و بانــک جهانــی نقــش اساســی در حمایــت از 
کشــورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشــتی و 
اقتصادی همه گیری و مراحل گوناگون بهبودی 
پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو 
نهــاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ 
از فشــارهای سیاســی بــا همه اعضا، بســتگی 
دارد. از این رو از صندوق انتظار می رود بدون 
بــه  البی هــای سیاســی  اثرگــذاری  و  تبعیــض 

تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.
اینکــه  بیــان  بــا   ۲۴ گــروه  رئیــس 
و  بحــران  بــه  واکنش هــا  در  انعطاف پذیــری 
متناســب ســازی آنها با شــرایط کشــور، باعث 
همــوار شــدن راه بهبــودی پایــدار و بازگشــت 
ســریع به شــرایط قبل از همه گیری می شــود، 
گفــت: صندوق بین المللی پــول باید به میزان 
کافــی منابــع داشــته باشــد تــا بتوانــد نیازهای 
کالن مالــی اعضــای خــود را هنــگام خــروج از 

بحران برآورده کند.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه تأمیــن ســرمایه و 
بــرای توســعه کشــورهای کــم  اعطــای منابــع 
درآمــد بایــد بخــش مهمــی از واکنــش جهانــی 
به بحران باشــد، افزود: گروه ۲۴ به شــدت از 
نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع 
اســتقبال   )SDR( مخصــوص  برداشــت  حــق 
می کنــد و کشــورها را بــه اتخــاذ رویکردهــای 
موثر برای بازیافت SDR  های بالاســتفاده خود 
در راســتای کمــک بــه ســایر کشــورها تشــویق 

می کند.

توضیح رئیس ســازمان امور مالیاتی درباره علت 
بررسی تراکنش های مالیاتی

پارسا: مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصال مطرح نیست

احتمال حذف دامنه نوسان بورس تا پیش از انتخابات

سبزپوشی اول وقت بورس با نزول تمام شد

ایجاد بیمه مسئولیت حمالت سایبری در مراحل ابتدایی

همتی: گسترش همکاری  جهانی برای مقابله با تبعات اقتصادی 
همه گیری کرونا ضرورت دارد

تعرفه هزینه ارزیابی خسارت ابالغ شد
هزینــه  تعرفــه  بیمــه،  عالــی  شــورای 
ارزیابی خســارت وارد شــده بر شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

سال ۱۳۹5 را ابالغ کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی در ایــن 
ابالغیــه تعرفــه هزینــه ارزیابــی خســارت بــه 
ازای هــر فقــره ارزیابــی انــواع موتورســیکلت 
برای ســال ۱۴00 مبلغ یک میلیون و دویســت 

و  ریــال، خودروهــای ســواری  پنجــاه هــزار  و 
بارکش تا کمتر از سه تن به مبلغ یک میلیون 
و هشــتصد و هفتــاد و پنــج هزار ریــال و برای 
خودروهای با تناژ ســه تن و بیشــتر، اتوکارها 
و همچنیــن خودروهای دیگر مبلغ دو میلیون 
و پانصدهــزار ریــال تعییــن شــد. ایــن مصوبــه 
شــورای عالی بیمه برای اجرا به مدیران عامل 

شرکت های بیمه ابالغ شده است.

رشد ۱۲۵ درصدی »شپنا«
P/E ســهم شــرکت پاالیشــگاه نفت 

اصفهــان ۱۳.۱ اســت کــه در مقایســه بــا 
از  اســت،   ۱۴.۱ برابــر  کــه  P/E صنعــت 

ریسک پایین تری برخوردار است.
خالــص  ســود  ســنا،  گــزارش  بــه 
»شــپنا« در ۹ ماهــه منتهــی بــه آذر ۹۹ 
کــه  اســت  تومــان  میلیــارد  مبلــغ ۸۶0۸ 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۱۲۵درصد داشته است.

 همچنیــن ســود هــر ســهم پــس از 
کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به آذر ۹۹ 
مبلغ ۱00۴ریال است که نسبت به مدت 
رشــد ۱۲۵درصــد  گذشــته  ســال  مشــابه 

داشته است.


