اقتصاد

10
از میان خبرها

گزارشمیدانیازفقداننظارتبربیمه
نوزاددرمسافرتهایهوایینشانداد

معمای تفاوت  4برابری حق بیمه
نوزاد در سفرهای هوایی

بردبار -نرخ بیمه مسافر ،عاملی است که به
صورتمستقیمدرقیمتبلیتهواپیماموثراست
و نابسامانی در این عامل می تواند موجب تفاوت
های بی ضابطه در قیمت بلیت شود ،مصداق
روشن این موضوع تفاوت های ناشی از قیمت
بلیت نــوزاد است که گــزارش میدانی خراسان
حاکی از آن است که نرخ ثابت و مشخصی ندارد و
تفاوت در آن نیز گاهی به بیش از دو تا چهار برابر
می رسد که در ادامه می خوانید:
▪تفاوت حدود  4برابری

نرخ بیمه نــوزاد ،عاملی است که به صورت کامل
خودش را زمان محاسبه خدمات پــروازی نشان
می دهد ،به این دلیل که نوزاد زیر دو سال طبق
قواعد حاکم بر هوانوردی جهان و بالطبع ایران،
فاقد بلیت است و آن چه که برای سوار شدن نوزاد
به هواپیما محاسبه و دریافت می شود صرفا نرخ
بیمه اســت؛ با این حال نرخ بیمه نــوزاد در میان
شرکت های هواپیمایی مسافری هم اکنون بسیار
متفاوت و نابسامان است ،یکی از مسافران مسیر
تهران به مشهد در این باره به خبرنگار ما می گوید:
در حالی که بــرای نــوزاد یک ســال و نیمه ام در
مسیر تهران به مشهد با هواپیمایی تابان 84
هزار تومان هزینه بیمه دریافت شد اما در مسیر
بازگشت یعنی از مشهد به تهران برای این بیمه
به شرکت کاسپین  220هــزار تومان پرداخت
کــردم ایــن درحــالــی اســت کــه برخی از شرکت
های دیگر مثل ایران ایر برای بیمه نوزاد در این
مسیر پنجاه و چند هزار تومان دریافت می کنند.
این موضوع را از متصدی صــدور بیمه نــوزاد در
شرکت کاسپین در فرودگاه شهید هاشمی نژاد
مشهد می پرسیم که چرا این میزان تفاوت وجود
دارد که پاسخ می دهد « :باید هنگام مراجعه به
سایت شرکت برای خرید بلیت بزرگ سال برای
نوزادتان نیز بلیت بخرید تا هزینه کمتری محاسبه
شود ».این در حالی است که به طور معمول برای
نوزاد زیر دوسال بلیتی تهیه نمی شود و معموال به
خرید بیمه پای پرواز بسنده می شود .با این حال
متصدی شرکت کاسپین مدعی است که قیمت
مصوب بیمه را برای نوزاد محاسبه و دریافت کرده
است.اگرچهبرخیازشرکتهایدیگرهمیننرخ
را دو تا سه برابر کمتر پای پرواز محاسبه می کنند.
▪پاسخ بیمه مرکزی

معاون مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی
بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش خراسان درباره
تفاوت زیاد میان نرخ بیمه مسافر و نوزاد در برخی
شرکت های هواپیمایی می گوید :نرخ های حق
بیمه اعالم شده برای تمامی شرکت های بیمه
یکسان است و تقریبا در یک زمان هم اعالم می
شود.علی نژاد با بیان این که با توجه به افزایش
سرمایه بیمه نامه های هواپیما بیشتر حق بیمه ها
از سوی بیمه مرکزی اعالم میشود ،می افزاید:
هر ایرالینی می تواند با توجه به سیاست های
درونــی شرکت اقــدام به خریداری پوشش های
دیگری از جمله پوشش حوادث برای سرنشینان و
خدمه کند که بالطبع بر حق بیمه تأثیر گذار است.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی ادامه می دهد:
نرخ های اعالمی براساس مولفه های گسترده
ای از جمله نوع هواپیما ،ارزش هواپیما ،سال
ساخت آن ،تجهیزات ایمنی هواپیما ،خطرات
اضافی ،تعداد هواپیماهای بیمه شــده ،سوابق
پ ــروازی ،تجربه و سن خلبان بــرای هر هواپیما
یــا هــر نــاوگــانــی تعیین و بــه شــرکــت هــای بیمه
اعــام می شــود .بنابراین نرخ حق بیمه ناوگان
های هواپیمایی با هم متفاوت است و بالطبع
بر قیمت بلیت آن ناوگان نیز تاثیر می گــذارد.
وی می افــزایــد :تا زمانی که پوشش هــای ارائــه
شده از سوی ایرالین برای سرنشینان مشخص
نباشد نمی توان علت خاصی را برای این تفاوت
قیمت متصور بود .از سوی دیگر حق بیمه های
ارائه شده برای سرنشینان تفاوت چندانی با هم
ندارند مگر آن که پوشش متفاوتی ارائــه شود.
درمجموعازپاسخعلینژاد،میتواننتیجهگرفت
که اگرچه تفاوت هایی میان نرخ حق بیمه شرکت
هایهواپیماییبهدلیلتفاوتدرپوششهایبیمه
ایممکناستایجاد شوداماایجادتفاوتبهمیزان
چهار برابر با توجه به این که بیشتر حق بیمه ها از
سوی بیمه مرکزی اعالم می شود ،منطقی نیست.

نرخ ارز
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دالر

(سامانهسنا) )-1/515(266/602

پوند

یورو
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نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

40/917

71/749

11/530/950

)-1/900/000(117/700/000

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

145/935

122/000

35/500/۰۰۰ 60/500/۰۰۰

انقالب درمجوزهای کسب و کار

شاخص
فاصله طبقاتی درکدام
استانهابیشتر است؟

مجلس با تصویب کلیات طرحی درباره صدورمجوزهای کسب وکارگام بلندی برای حذف انحصار در این مجوزها و اعطای  3روزه مجوز فعالیت به متقاضیان برداشت
حقگو-در شرایطی که نامساعد بودن فضای
کسب و کار و چنبره دیوان ساالری زاید دولت،
یکی از موانع مهم تولید در کشور ما به حساب
می آید ،دیروز مجلس کلیات طرحی را تصویب
کرد که سرآغاز یک تحول اساسی در این زمینه
به شمار می رود .بر این اساس ،رویکرد نظارت
هایپسینیجایمجوزهایپیشینیراخواهد
گرفت و مجوز کسب و کار بــرای بسیاری از
مشاغل سه روزه صادر خواهد شد.
کلیات طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط
کسب و کار» ،دیروز به تصویب مجلس رسید.
اهمیت این طرح آن چنان بود که به رغم تهیه
آن در مجلس ،وزیر اقتصاد شخص ًا برای دفاع
از این طرح در مجلس حاضر شد .به گزارش
فــارس ،سید احسان خــانــدوزی با اشــاره به
رتبه نامناسب ایران در شاخص شروع فعالیت
هــای اقتصادی گفت :در رتبهبندی موانع
کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط
کسب و کار مهمترین شاخص مجوز شروع
کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری
شروع فعالیت اقتصادی رتبه  ۱۷۸را در دنیا
دارد .وی با بیان این که کاهش و از بین رفتن
امضاهای طالیی که جزو نقاط مورد اتکای این
مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل
صدور مجوزهای کسب و کار کاهش می یابد،
افزود :به موجب این طرح ،تغییر رویکردی که
دولت سیزدهم درباره تبدیل رویکرد نظارت
پیشینی به پسینی (بر کسب و کارها) دنبال
می کند تحقق می یابد .همچنین به موجب آن
شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت دریافت
مجوزها ،شفافیت و دسترسی به قراردادهای
بانکی خواهیم بود.
▪صدور شناسه یکتای مجوزهای ثبت محور
در  3روز!

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که
مشتمل بر شش ماده است ،مجوزهای کسب
و کــار را به دو گونه تایید محور و ثبت محور
تقسیم بندی کرده است .بر اساس ماده یک،
مجوزهای تایید محور برای کسب و کارهایی
اســت که سالمت ،محیط زیست ،بهداشت
عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید
می کنند یا مستلزم بهره ب ــرداری از منابع

طبیعی یا تغییر کاربری اراضــی کشاورزی
هستند .بر این اساس ،صرف ًا درخواست این
نوع مجوزها ،نیازمند بررسی و تایید مراجع
صدورمجوزاستامابرایمجوزهایثبتمحور
که شامل دیگر مجوزهای کسب و کار هستند،
اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای
کشور ،به منزله صدور مجوز خواهد بود .البته
متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام
در درگاه ملی مجوزها ،فرم تعهد به دریافت
استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و
شرایط حرفه ای مــورد تأیید هیئت مقررات
زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط
کسب و کار نیز موظف است حداکثر ظرف
سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه
ملی مجوزهای کشور ،مجوز به همراه شناسه
یکتای مجوز صادر شده برای شخص حقیقی
یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند
و مراتب را به اطالع نهادهای نظارتی ،اتاقهای
ایران ،تعاون و اصناف ،اتحادیههای صنفی،
تشکلهای ذی ربط و دستگاه های اجرایی
مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و
سازمان تأمین اجتماعی برساند.
طبق تبصره  4مــاده یک طرح مذکور ،وضع
هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر
صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون
باشد (به استثنای محدودیت منابع طبیعی
و محیط زیستی) به دالیلی از قبیل اشباع
بازار ،محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر

اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان
یا متقاضیان آن مجوز ،ممنوع است.
▪سامانه ثبت الکترونیکی قــراردادهــای
تسهیالت بانکی ،گامی در جهت حقوق
تسهیالت گیرندگان

تاکنون یکی از مهم ترین چالش های مردم با
بانک ها ،دسترسی نداشتن به نسخه قرارداد
تسهیالت بــوده اســت .در این زمینه مــاده 3
طــرح مذکور ،بانک مرکزی را مکلف کرده
اســت که سامانه قــراردادهــای تسهیالت را
بــا امــکــان دسترسی هــر تسهیالت گیرنده
به اطالعات تسهیالت خود ایجاد و شرایط
ثبت الکترونیکی قــراردادهــای تسهیالت و
قراردادهای وابسته از جمله ضمانت ،ارزیابی
وثایق  ،امهال مطالبات ،اقرار به دین ،تهاتر،
صلح و توافق ،رضایت نامه و هر گونه توافق
مرتبط با تسهیالت را فراهم کند و مشتریان
اعم از تسهیالت گیرنده ،ضامنین و راهنین با
ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک،
امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی
قرارداد تسهیالتی خود را داشته باشند.
▪انحصار زدایــی از مشاغل سردفتری و
وکالت

نکته بسیار مهم طرح مذکور ،انحصار زدایی
از مشاغلی مانند سردفتری و وکالت است.
مشاغلی که طبق گزارش شبکه تحلیل گران
تکنولوژی ایــران (ایــتــان) ،نهادهای صنفی

آزادسازی مشروط واردات خودرو
مجلس واردات خودرو را با  3شرط آزاد کرد ،شروطیکه به نظر می رسد
واردات گسترده خودرو را دشوار خواهد کرد
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان
طرح سامان دهی صنعت خودرو را با اصالحاتی در
موضوع واردات خودرو و پیش بینی برخی شروط
برای واردات آن تصویب کردند .شروطی که به نظر
می رسد اجازه نخواهد داد ،واردات خودرو در سطح
گسترده ای انجام شود.به گزارش ایسنا ،بر اساس
مصوبه مجلس ،هر شخص حقیقی یا حقوقی می
تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر
کاالها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه
یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات
خــودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا
واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی
ب ( )bو باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا
باالتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر ،معادل
ارزش صادراتی خود اقــدام کند.براساس تبصره
های این ماده ،واردات موضوع این ماده ،نباید هیچ
تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند .همچنین
سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر شش ماه
یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود
عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی

یک سال گذشته تعیین می شود .بر اساس تبصره 3
نیز منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات
پس از فروش ،صرف ًا از خودروسازان خارجی ممنوع
اســت.درخــور توضیح است که طرح سامان دهی
صنعت خودرو در مجلس قبل مصوب شد اما شورای
نگهبان درباره نسبت برخی مواد آن با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی اشکال گرفته بود که از جمله آن ها
موضوع واردات خودرو بود.در همین حال شجاعی،
کارشناس خودرو در گفت وگو با تسنیم درباره طرح
ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد :با توجه به
کیفیت و فناوری محصوالت داخلی در حوزه خودرو،
به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و
بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه
صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند.
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی
برای واردات خودرو نیز گفت :اگر به طور میانگین
قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین
 20تا  25هزار دالر در نظر بگیریم ،واردات حدود
 40تا  50هزار دستگاه خودرو در سال بین  1تا 1.3
میلیارد دالر ارز نیاز دارد.

مربوط مانند کانون وکال ،در رویکردی انحصار
طلبانه ،اقدام به تعیین ظرفیت های ورود به
شغل در آن ها کرده اند .این موضوع تاکنون
تبعات منفی زیادی از قبیل باال ماندن نیاز به
این خدمات به رغم ظرفیت های توسعه آن را
در پی داشته و از سوی دیگر در برخی حوزه
ها به پدیده داللی مجوزهای انحصاری دامن
زده است .جالب این جاست که منتقدان طرح
مجلس در بیان مخالفت ،به توسعه تصدی این
مشاغل بدون احراز صالحیت فنی اشاره کرده
اند .حال آن که طرح اخیر ،چیز دیگری می
گوید و اتفاق ًا بر کسب صالحیت علمی تاکید
کرده است .به عنوان مثال این طرح در ماده 6
مقرر کرده است که کانون وکالی دادگستری
و مرکز وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده مکلف اند هر سال از طریق سازمان
سنجش آموزش کشور درخصوص برگزاری
آزمون پروانه وکالت اقدام کنند .داوطلبانی که
«حداقل  70درصد امتیاز میانگین نمرات یک
درصد حائزان باالترین امتیاز» را کسب کنند،
قبول اعــام و جهت طی مراحل مقتضی به
مرجع صدور مجوز مربوط معرفی خواهند شد.
در ماده  5این طرح نیز با شرایطی نسبت ًا مشابه
در خصوص آزمون سردفتری و نیز کارشناسان
رسمی دادگستری تصمیم گیری شده است.
▪بساط داللی مجوزها برچیده می شود

از دیگر ابعاد به ثمر نشستن طــرح مجلس
می توان به حذف بازار داللی مجوزها اشاره
کرد .گزارش خرداد ماه مرکز پژوهش های
مجلس نشان می دهد این پدیده در کسب
و کارهایی رواج پیدا کرده که به رغم وجود
متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز
با رانت ،یارانه یا حمایت خاص) یا مجوز داده
نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا
فرایند دریافت آن دشوار و زمان بر است .طبق
این بررسی ،نرخ پیشنهادی فــروش برخی
مجوزهای کسب و کار برای بیمارستان  5تا
 30میلیارد ،برای داروخانه  3تا  20میلیارد،
برای سردفتری اسناد رسمی تا  10میلیارد،
بــرای آموزشگاه رانندگی یک تا  2میلیارد
و بــرای آموزشگاه آرایــش زنانه  60تا 100
میلیون تومان است.

سقف وام مسکن از محل اوراق
 2برابرشد
بــانــک مــرکــزی افــزایــش دو بــرابــری
سقفهای تسهیالت «ساخت و خرید
مسکن» و «جعاله مسکن» از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از
تسهیالت را بــه بانک مسکن ابالغ
کــرد که بر ایــن اســاس وام مسکن از
محل اوراق بــرای زوجین شهرهای
کوچک ،شهرهای بزرگ و تهران به
ترتیب  400 ،320و  480میلیون
تومان شد.
بانک مرکزی طی مکاتبهای با بانک
مسکن افزایش سقفهای تسهیالت
«ساخت و خرید مسکن» و «جعاله
مسکن» از محل اوراق گواهی حق
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را
مناطق شهری
(ارقام به میلیون تومان)

تهران
شهرهای باالی  200هزار نفر
سایر مناطق شهری

بر اساس شورای پول و اعتبار ابالغ
کرد.جزئیات تغییرات وام مسکن در
جــدول آمــده است:همچنین سقف
تسهیالت جعاله مسکن از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از
تسهیالت مسکن نیز به مبلغ ۸۰۰
میلیون ریال رسید.
همچنین ،در جهت کمک بــه بــازار
ودیعه مسکن ،پرداخت حداکثر ۱۰
درصــد از اوراق صــادر شــده مذکور
برای پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن
بــا سقفهای  ۴۰۰ ،۵۰۰و ۳۰۰
میلیون ریال به ترتیب در تهران ،مراکز
استانها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار
نفر جمعیت و دیگر شهرها مجاز است.

سقف های قبلی

انفرادی

100
80
60

زوجین

200
160
120

سقف های جدید

انفرادی

200
160
120

زوجین

400
320
240

داده های مرکز آمار نشان می دهد که در
سال  ،99ضریب جینی به عنوان یکی از
اصلی ترین شاخص های سنجش نابرابری،
در اســتــان هــای سیستان و بلوچستان،
همدان و تهران بیشترین میزان بوده و بدین
ترتیب فاصله طبقاتی خانوارها بیشترین
میزان را داشته است .در سوی مقابل استان
های اردبیل ،قزوین و اصفهان با کمترین
نابرابری روبه رو بوده اند.

بازار خبر

رقابت  ۵میلیون نفر برای
 ۱۳هزار خودرو!
اقتصادنیوز  -قرعهکشی طــرح فــروش فوق
العاده محصوالت ایران خودرو مرحله دوم ویژه
شهریور  ۱۴۰۰برگزار شد .در این طــرح ،سه
محصول «پژو پارس بنزینی»« ،پژو  207پانوراما»
و «پارس  »TU5با موعد تحویل حداکثر سه ماهه
عرضه شده اســت .در مجموع در طرح فروش
فوری شهریورماه ایرانخودرو حدود پنج میلیون
و  193هزار و  305نفر برای  13هزار خودرو
اقدام به ثبت نام کرده بودند.

کسری بودجه نیمه نخست سال
 147هزار میلیارد تومان
فارس-دیوان محاسبات کشور پیشبینی کرد
با فرض استمرار روند چهار ماه اول سال 1400
در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت ،میزان
کسری منابع عمومی دولت برای تأمین مصارف
عمومی در شش ماه اول امسال بیش از 146.7
هزار میلیارد تومان است.

مدیر کل گمرک گناوه دستگیر شد
مهر -دادستان بوشهر از دستگیری مدیر کل
گمرک گناوه به اتهام تخلفات مالی خبر داد .علی
حسنپور اظهار کرد :ایشان پس از تفهیم اتهام و
صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره کل اطالعات استان
بوشهر قرار گرفت.

بیانیه  152نماینده مجلس علیه
واردات لوازم خانگی خارجی
ایسنا  ۱۵۲ -نماینده مجلس شورای اسالمی
در بیانیه ای بر لزوم جلوگیری از واردات لوازم
خانگی خارجی به خصوص دو برند کره ای تاکید
کردند .در این بیانیه آمده است :امروز از مجلس
انقالبی و دولت مردمی این انتظار می رود که
اجــازه ندهند مافیای واردات لــوازم خانگی به
خصوص دو برند بدعهد کره ای بار دگر با توفان
واردات بی رویه که مقام معظم رهبری صراحتا
آن را حرام اعالم کرده اند ،روح ناامیدی را به
صنعت گرانی تزریق کند که می توانستند با
ورود به بازارهای نامولد اقتصادی سرمایه خود را
بدون دردسر صدها برابر کنند اما با درک شرایط
کشور جان و مال خود را در شرایط بحران کرونا
و تحریم پای کار تولید آوردند تا بتوانند کمی از
فشار تحریم بکاهند.

