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رئیس کل بیمه مرکزی در گفت وگو با ایلنا:
کشته شدگان حوادث اخیر اگر بیمه 
باشند، شامل پرداخت دیه می شوند

رئیس کل بیمه مرکزی درباره پرداخت دیه 
افرادی که در جریان اعتراضات کشته شده اند، 
گفت: هر کشته شده ای که تحت پوشش بیمه 
باشد، شرکت بیمه دیه وی را پرداخت می کند.

غالمرضا ســلیمانی در گفت وگــو با ایلنا 
درباره میزان خسارت های برآورد شده ناشی 
از اغتشاشــات اخیر از سوی شرکت های بیمه 
افزود: ارزیابی برای میزان خسارت ادامه دارد 
و هنوز گزارش ها نهایی نشــده است که قابل 

اطالع رسانی باشد.
وی درباره احتمال آسیب های عمدی برای 
دریافت خسارت از بیمه گفت: معیار و مالک 
تشخیص برای پرداخت خسارت گزارش های 
پلیس اســت. اگر پلیس تشــخیص دهد که 
خسارت تعمدی بوده، شرکت بیمه مسئولیتی 

برای پرداخت خسارت وارد آمده ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاســخ به این 
پرسش که آیا اسناد و مدارک از جمله ضمانت 
نامه و ... آســیب دیده در بانک ها که در جریان 
اغتشاشــات دچار حریق شــدند، تاکید کرد: 
اسناد و مدارک تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

    
وزیر صمت:

جو  روانی بازار کنترل شده است

وزیر صنعــت، معدن و تجارت در جلســه 
ستاد تنظیم بازار کشــور، گفت: پس از تغییر 
قیمــت بنزین روی بــار روانی ایجاد شــده، 
تشدید بازرســی ها و حضور بهنگام و اثرگذار 
دستگاه های مختلف در تنظیم بازار کشور بجد 
کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و 
طبق آمارهای موجود جو روانی بازار به خوبی 

کنترل شده است.
به گــزارش وزارت صمت، رضــا رحمانی 
افزود: در این دوره 3 دغدغه اصلی شامل وفور و 
در دسترس بودن انواع کاال، رصد روند تولیدات 
کاالیی در کشــور و مواجهه با جو روانی بازار 
در دستور کار ویژه ســتاد تنظیم بازار کشور 

بوده است.
رحمانــی ادامه داد: موضوع روانی ناشــی 
از افزایــش قیمت بنزیــن تا حد بســیاری 
کنتــرل شــده اســت، البتــه گزارش هایی 
مبنی بــر سوءاســتفاده بوده که بازرســی و 
دستگاه های نظارتی آن را مورد رصد قرار داده 

و برخورد های الزم اعمال شده است.
    

بانک مرکزی  دستور داد:
برای راه اندازی سریع  شعب 

آسیب دیده بانک ها

بانک ها هرچه سریع تر نسبت به راه اندازی 
شعب آسیب دیده و دســتگاه های خودپرداز 

بانک ها اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، درپی خسارات وارد شده 
به بانک هــا در ناآرامی های اخــی و تخریب 
تعداد زیادی از شعب و ATM بانک ها توسط 
اغتشــاش گران، بانــک مرکــزی جمهوری 
اسالمی ایران از کلیه بانک ها درخواست کرد 
که برای تداوم خدمت رسانی به مردم، هرچه 
 ATM سریع تر نســبت به راه اندازی شعب و

بانک ها در نقاط مختلف کشور اقدام کنند.
بانــک مرکــزی ایــن موضــوع را طــی 
 بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی ابــالغ 

کرده است.

خبر اقتصادی
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نسرین هزاره مقدم

»کسری بودجه« واقعیتی  است که 
نمی توان آن را انکار کرد؛ گرچه رقم دقیق 
این کسری با توجه به مولفه های اقتصاد 
کالن ایــران ازجمله »عدم شــفافیت 

آماری« چندان قابل تخمین نیست.
در ماه های پایانی ســال گذشــته، 
پژوهشــگران اقتصاد تخمین زدند که 
مجموع کســری بودجه الیحه بودجه 
۹۸ و به فرض تحقق صد در صدی سایر 
درآمدها )بجــز نفــت، گاز و میعانات 
گازی(،  معادل ۴۶.۶ درصد کل مصارف 
عمومــی بودجــه را دربرمی گیرد. در 
روزهای پایانی ۹۷، درنهایت کســری 
بودجه بدون نفت کشور برای سال  ۹۸، 
رقم ۱۹3 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را 

نشان می داد.
حال با گذشــت نیمی از سال ۹۸، 
باز هم ارقام متعددی از کسری بودجه 
رسانه ای می شــود؛ این اعداد واریانس 
گسترده ای از ۷۰ هزار میلیارد تومان تا 
۱3۰ هزار میلیارد تومان را دربرمی گیرد. 
منابع عمومی دولت برای بودجه امسال 
حــدود ۴۴۸ هــزار میلیــارد تومان 
پیش بینی شــد تا از محل درآمدهای 
نفت، مالیات و واگــذاری دارایی های 
مالی و همچنین سایر درآمدها محقق  
شــود؛ اطالعات جدیدتری در رابطه با 
نحوه مدیریت منابــع و مصارف بودجه 
در ســال جاری از این حکایت دارد که 
پیش بینی ها بر این بــود که ۱3۸ هزار 
میلیارد تومان از منابع عمومی به ویژه از 
محل مالیات و نفت محقق نشود. دولت 
برای مدیریت صحیح شــرایط در بهار 
سال جاری، اینگونه اقدام کرده که ۶۲ 

هزار میلیارد تومان را از هزینه ها کم کند 
و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل 

منابع جدید اختصاص دهد.
این در حالیست که براساس آنچه در 
تابستان امسال اعالم شد، از این حدود 
۷۵ هزار میلیارد تومان قرار است حدود 
۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل حســاب 
ذخیره ارزی که مجوز قانونی آن وجود 
دارد، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولد 
کردن دارایی های دولــت و تا 3۷ هزار 
میلیــارد تومان از محل فــروش اوراق 

تامین شود.
پیش بینی ها چه بود؟

پیش بینی  ها و کارهای کارشناسی 
بــرای جبــران این »کســری بودجه  
هنگفت« از نیمه ی دوم ســال ۹۷ آغاز 
شد؛ کارشناسان راهکارهای متفاوتی 
به دولت ارائه دادند که تقریباً همه این 
راهکارها را می توان در یک دسته کلی 
قرار داد: جلوگیری از فرارهای مالیاتی 
انبوه و درآمدزایی از ثروت های بی شمار 
ثروتمندانــی که تاکنــون هرگز دین 

اجتماعی خود را به جا نیاورده اند.
 در دی مــاه ۹۷، مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی با انتشــار 
گزارشی با عنوان »بررسی الیحه بودجه 
سال ۱3۹۸ کل کشور 3. منابع بودجه 
)ویرایــش اول(«، ضمــن پیش بینی 
محقق نشدن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان از منابع عمومی دولت در ســال 
آینده و تاکید بر ضرورت سقف گذاری 
ریالی منابــع حاصل از فــروش نفت، 
پیشــنهاد قطع رابطه بودجه و نفت و 
تخصیــص ۱۱۵ هزار میلیــارد تومان 
اعتبار به دولت را در راســتای مدیریت 
کســری بودجه بدون نفت مطرح کرد 

و ۸ راهکار برای افزایش منابع عمومی 
بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و 

متوسط ارائه داد.
در پایــان بخش »چکیــده« این 
گزارش آمده اســت:  »الیحه بودجه از 
منظر منابع با محدودیت هایی روبه رو 
است که در صورت تصویب بدین شکل 
در طول سال ۱3۹۸، مشکالت احتمالی 
در نحوه فعالیت دســتگاه های اجرایی 
)بودجه قابل برنامه ریزی(، معیشــت 
عمومی و انضباط مالی به دنبال خواهد 
داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی 
و مدیریت هزینه ها اجتناب ناپذیر است. 
برآوردهای کارشناسی هم توسط دولت و 
هم توسط کارشناسان این مرکز بیانگر آن 
است که در صورت هدف گذاری مدیریت 
کسری بودجه بدون نفت و با انجام برخی 
اصالحات برای جلوگیــری از فرارهای 
مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید 

می توان کسری فوق را مدیریت کرد.«
در این گزارش مبســوط، کســری 
بودجه بدون نفت در الیحه بودجه سال 
۱3۹۸ نســبت به قانون بودجه ســال 
۱3۹۷ از افزایش ۲۶ درصدی برخوردار 
شده و از رقم ۱,333 هزار میلیارد ریال 
در قانون بودجه سال ۱3۹۷ به ۱, ۶۸۵ 
هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 
۱3۹۸ افزایش یافته است. برای محاسبه 
رقم مذکور الزم است خالص دارایی های 
مالی )۲۶۰ هزار میلیارد ریال( را با منابع 
نفتی )۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال( جمع 

کرد.
اما مهم تریــن و جالب توجه ترین 
بخش این گزارش، آن بخشی است که 
راهکارهای تامین کســری بودجه به 
دولت پیشنهاد می شود؛ در این گزارش 

آمده، برخی راهکارهای عملیاتی برای 
افزایش منابع عمومی بدون فشــار بر 
طبقات درآمدی پایین و متوسط عبارتند 
از »۱-ساماندهی معافیت های مالیاتی، 
۲- مالیات بر مشــتریان پرمصرف آب، 
بــرق و گاز، 3- پلکانی کــردن مالیات 
بر حقــوق، ۴- وضع مالیات بر ســود 
برخی ســپرده های بانکــی، ۵- وضع 
مالیات بــر عایدی ســرمایه )امالک(، 
۶- وضع مالیات بــر خانه های لوکس، 
۷- جلوگیری از فــرار مالیاتی برخی از 

مشاغل و ۸- مالیات بر مجموع درآمد.«
حال سوال اینجاست که آیا آن چیزی 
که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
افزایش منابع عمومی بدون فشــار بر 
طبقات درآمدی پایین و متوسط نامیده 

شده، اجرایی شده است؟!
راهکار چیست؟

اگر فقط »درآمدزایی از طریق تعریف 
پایه های مالیاتــی جدید« و جلوگیری 
از فرارهای انبوه مالیاتی توسط اصالح 
نظام مالیاتی کشــور را در نظر بگیریم، 
ساالنه حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان 

عاید دولت خواهد شد؛ این در حالیست 
که تقریباً همه ۸ راهکار پیشنهادی مرکز 
پژوهش های مجلس نیز بر جلوگیری از 

فرار مالیاتی تاکید دارد.
در خرداد ماه سال جاری، محمدقاسم 
پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی، 
خبر داد که سه پایه مالیاتی جدید شامل 
»مالیات بر جمــع درآمد«، »مالیات بر 
عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی 
امالک« و »مالیات بر سود سپرده بانکی« 
در دستور کار بررســی و اصالح دولت و 
مجلس قرار گرفته است. همچنین وی در 
مورد سهم مالیات در تامین درآمدهای 
بودجه تصریح کرد: بررسی ارقام مصوب 
درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 
۱3۹۸ نشــان می دهد سهم مالیات در 
منابع عمومی دولــت تقریبا برابر با 3۷ 
درصد است. همچنین بر اساس قانون 
مذکور، حدود ۴۷ درصد از هزینه های 
جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی 

تأمین می شود.
پناهی همچنیــن از تدوین الیحه 
مالیات بر عایــدی ســرمایه در حوزه  
امالک، طــال، ارز و خودرو خبــر داد و 
افزود: ســازمان امور مالیاتی هم اکنون 
بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه 
کار کارشناسی انجام می دهد و در حوزه 
امالک، طال، ارز و خــودرو این مالیات 
می تواند وضع شــود، البته بــا توجه به 
ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی 
و زیرســاخت های اطالعاتی می توان 
تصمیم گرفت که ایــن مالیات قابلیت 
اجرایی پیدا کند. البته ســازمان امور 
مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، 
اما دستگاه های دیگر مخالفت و عنوان 
کردند که این طرح پخته نیست و تنها 
یک بعدی به مسکن پرداخته شده است. 
در حال حاضر، بررسی های الزم صورت 
می گیرد تا روی مابقی بازارها و دارایی ها 
بجز مسکن این مالیات وضع شود تا الیحه 

آن به صورت کلی ارائه شود.
به رغم همــه اینها، نــه مالیات بر 
مستغالت و خانه های خالی و نه مالیات 
بر سپرده های بانکی، هیچ کدام به مرحله 
تصویب و اجرا نرسید؛ اما کافیست فقط 
یکی از این فرارهــای مالیاتی، مالیات 
بر ســپرده های نجومی بانکی را در نظر 
بگیریم، تا پتانسیل درآمدزایی مالیات 

مشخص شود.
به گفته ی وحید شــقاقی شهری، 
کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه، 
براســاس آمار منتشــره توسط مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، ۷۰ حجــِم  
ســپرده های بانکــی، از آِن یک درصد 
ســپرده گذاران است. از ســوی دیگر، 
در سال ۹۶، ۸۵ درصد ســود سپرده، 
نصیب ۲.۵ درصد سپرده گذاران شده؛ 
در همین سال )۹۶(، ما بالغ بر ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان سود سپرده توزیع کردیم 
که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از آن، 
نصیب ۲.۵ درصد سپرده گذاران شده 
اســت. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، عدد 
بزرگی است و از آن مهم تر اینکه، این ۲.۵ 

درصد مالیات هم نداده اند.
شــقاقی ادامه می دهد: از ۱۹۰۰ 
هزار میلیارد نقدینگی سال ۹۷، سهم  
شبه پول به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد؛ اگر ده درصد بر سود 
سپرده مالیات می بستند، در سال ۹۷، 
3۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
نصیب دولت می شد؛ در شرایطی که 
کل مالیات دریافتی دولت در ســال 
۹۷ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
نبوده، این 3۴ هــزار میلیارد تومان، 

عدد بزرگی ا ست.
پس مشخص اســت تنها یک قلم 
مالیات، »مالیات بر شــبه پول یا همان 
سپرده های بانکی« ساالنه بیش از 3۰ 
هزار میلیارد تومان عاید دولت می کند؛ 
حال اگر باقی مولفه های فرار مالیاتی را 
جداگانه در نظر بگیریم و در این بســتر 
تا پایین ترین سطوح یعنی فرار مالیاتی 
دارندگان امالک و مســتغالت خالی 
یا فرار مالیاتی پزشــکاِن نجومی بگیر 
حرکت کنیم، عایدی احتمالی دولت در 
صورت اصالح کارآمِد پایه های مالیاتی 
که می تواند جایگزین درآمدهای نفتی 
شــود، به طور یقین مرز ۵۰ یا حتی ۶۰ 
هزار میلیارد تومان در سال را پشت سر 

خواهد گذاشت.
حال سوال اینجاست که چرا با وجود 
تاکید همه  کارشناسان و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس و اخطارهای قبلی 
داده شده، اصالح نظام مالیاتی کشور، در 
دستور کار قرار نگرفته است؛ چه گروه 
یا گروه هایی از اصالح نظام مالیاتی در 
اقتصادی که باید از سهم اتکای خود به 
نفت بکاهد، جلوگیری می کنند و چه 
منافعی مانع از این اصالحات اســت؛ و 
درنهایت آیا، راهکارهای در پیش گرفته 
شده توسِط دولت از جمله افزایش قیمت 
بنزین در همان دسته ای می گنجد که 
به گفته  مرکــز پژوهش های مجلس، 
»افزایــش منابع عمومی بدون فشــار 
بر طبقات درآمدی پایین و متوســط« 

است؟!

فرارهای مالیاتی ثروتمندان در ایران همیشگی است و به زمان خاصی تعلق ندارد

جاری نابهنجار
چرادولتاصالحپایههایمالیاتیرادردستورکارقرارنمیدهد؟

چرا با وجود تاکید همه  
کارشناسان، اصالح نظام 
مالیاتی کشور، در دستور 
کار قرار نگرفته است؛ چه 

گروه یا گروه هایی از اصالح 
نظام مالیاتی در اقتصادی 
که باید از سهم اتکای خود 
به نفت بکاهد، جلوگیری 

می کنند و چه منافعی مانع 
از این اصالحات است؟

 عایدی احتمالی دولت 
در صورت اصالح کارآمِد 

پایه های مالیاتی که 
می تواند جایگزین 

درآمدهای نفتی شود، به 
طور یقین مرز ۵۰ یا حتی ۶۰ 
هزار میلیارد تومان در سال 
را پشت سر خواهد گذاشت

خبر

رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه اجباری می شود 
و همه بانک ها موظفند که این طرح را اجرا کنند، 
اما برای برخی مردم در این بــاره هنوز ابهاماتی 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، آنطور که بانک مرکزی اعالم 
کرده اســتفاده از رمز دوم پویا در تراکنش های 
بدون حضور کارت بانکی از ابتدای دی ماه اجباری 
می شود و در واقع رمز دوم های قدیمی برای این 
عملیات کاربــرد ندارند، اما برخــی بانک ها این 
موضوع را زودتر آغاز کرده انــد. تمامی عملیات 
بانکی که تاکنون از طریق رمــز دوم یا همان رمز 
اینترنتی انجام می شد، از ابتدای دی ماه دیگر با رمز 
قبلی قابل انجام نیست و مشتریان بانک ها برای 
استفاده از این خدمات باید از رمز دوم پویا یا یک بار 
مصرف استفاده کنند. رمز دوم پویا یا یک بار مصرف 
رمزهایی هســتند که در جریان پرداخت های 

اینترنتی و سایر پرداخت های بدون حضور کارت، 
به عنوان رمز مشــتری وارد می شوند و قرار است 
که با جایگزینی آن ها به جای رمز دوم های ثابت، 
مدت زمان اعتبار هر رمز ۶۰ ثانیه باشد و پس از آن 

فاقد اعتبار است و باید رمز جدیدی دریافت شود.
در حال حاضر دو روش برای دریافت رمز دوم 
پویا وجود دارد که این دو روش شامل استفاده از 
اپلیکیشن های بانکی و پیامک می شود که انتخاب 
آن به عهده مشتری است، اما دریافت این رمز از هر 
دو روش نیازمند یک بــار تایید اطالعات هویتی 
است. مشتریان بانکی برای فعال سازی رمز دوم 
پویا می توانند از سه طریق مراحل احراز هویت و 
تایید شماره تلفن همراه خود را انجام دهند که مورد 
اول مراجعه حضوری به شعبه، دوم خودپردازهای 
بانکی و ســوم از طریق اینترنت  بانک بانک هایی 

است که احراز هویت دو مرحله ای داشته باشند.

البته در خودپردازها و اینترنت بانک، مشریان 
تنها می توانند شــماره همراه خود را تایید کنند 
و برای تغییر شــماره تلفن همراه نیاز است که به 

شعب بانکی مراجعه کنند.
بر اســاس تاکید بانک مرکزی بانک ها اجازه 
دریافــت هیچ گونه هزینــه ای از مــردم برای 
فعال سازی یا ارسال پیامک به آن ها ندارند و این 
طرح برای مشتریان بانک هیچ هزینه ای نخواهد 

داشت، از سوی دیگر بانک ها 
باید هزینه ارســال 
پیامک به اپراتورها 
را پرداخت کنند و 
پیامک ارسال شده 
هزینــه ای برای 
مشتریان نخواهد 

داشت که بانک مرکزی 

در حال رایزنی با اپراتورهــا برای کاهش قیمت 
ارسال پیامک است. ایران اولین کشوری نیست 
که طرح رمز دوم پویا را ایجاد می کند، البته برخی 
کشورها این طرح را روی کد cvv۲  و برخی دیگر 
آن را شبیه به ایران بر بستر رمز اینترنتی اعمال 
می کنند، بانک مرکزی نیز برای اینکه بانک ها در 
ابزارهای خود کوچک ترین تغییر را داشته باشند 
و با توجه به اینکه مردم با سیستم رمز اینترنتی 
آشنایی بیشتری داشــتند، این طرح را به جای 

cvv۲ روی همان رمز دوم اجرا کرده است.
البته گفته می شود که در برخی بانک ها ارائه 
این خدمات به مشتریان کمی با مشکل همراه است 
و کارمندان ترجیح می دهند مشتریان را به سمت 
استفاده از اپلیکیشن ها سوق دهند یا اینکه تا 
زمان اجرای طرح، آن ها را 
از راه اندازی رمز دوم پویا 
دور نگه دارند که بانک 
مرکزی در این باره قرار 
است امروز نامه ای را با 
تاکید بر نظارت بر اجرای 

صحیح این طرح ارسال کند. بانک مرکزی آخرین 
فرصت برای اجرای اجباری طرح رمز دوم یک بار 
مصرف را از ابتدای دی ماه اعالم کرده، اما هر کدام 
از بانک ها که این طرح را به صورت اجباری زودتر 
از قبل اجرا کنند، بانک مرکزی با آن ها مخالفت 
نخواهد کرد. در همین راستا برخی از بانک ها پیش 
از موعد اعالم شــده، اجرای اجباری این طرح را 
اعالم کرده  و با اطالع رسانی پیامکی از مشتریان 
خود خواسته اند که برای فعال سازی رمز دوم پویا 
اقدام کنند. طرح رمز دوم پویا فعال برای کارت های 
برداشت و اعتباری انجام می شود و سایر کارت ها از 
جمله بن کارت ها و کارت های هدیه با روال سابق 

کارشان ادامه خواهد یافت.
بر اساس آمار پلیس فتا، در حال حاضر حدود 
۸۰۰ پرونده در روز در این پلیس ثبت می شود که 
بخش قابل توجهی از آن مربــوط به پرونده های 

فیشینگ است.
بانک مرکزی نیز رقم تراکنش های بین بانکی 
و و درون بانکی بدون حضور کارت را در طول روز 

حدود 3۰ میلیون اعالم کرده است.

بانک مرکزی اعالم کرد: 

رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه اجباری می شود


