وام  ۳۰میلیوین ازدواج به چه کساین تعلق یمگیرد؟
محمدمهـدی تندگویـان در گفـت و گـو بـا ایسـتا گفـت :در نهایـت افزایـش مبلغ وام
ازدواج بـه  ۳۰میلیـون تومـان بـرای هـر یـک از زوجیـن در کمیسـیون تلفیق مجلس
رأی آورد .همچنین مدت زمان بازپرداخت این وام  ۵سـال تعیین شـده اسـت .معاون
امـور جوانـان وزارت ورزش و جوانـان ادامـه داد :اگرچـه افزایـش مبلـغ وام ازدواج از ۱۵
بـه  ۳۰میلیـون تومـان بـرای هریـک از زوجین قابل توجه اسـت ،امـا در برخی مناطق
از جملـه پایتخـت ایـن مبلـغ همچنـان برای تشـکیل یـک زندگی کفـاف نمیدهد ،با
ایـن وجـود در شهرسـتانها ایـن مبلـغ قابل قبولتر اسـت.
تندگویـان در ادامـه توضیـح داد :افزایـش ایـن مبلـغ در کمیسـیون تلفیـق مجلس به
تصویـب رسـیده اسـت و در نهایـت کل الیحـه بودجـه در صحـن علنی مجلـس مورد
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رأی گیـری قـرار گرفتـه و بـرای اجـرا بـه دولت ابالغ میشـود .بنابراین بـرای ابالغ این
دسـتورالعمل بایـد منتظـر تصویـب نهایـی الیحه بودجه سـال آینـده بود.
وی دربـاره مشـموالن دریافـت وام  ۳۰میلیونـی ازدواج نیـز توضیـح داد :افـرادی که تا
پایـان سـال درخواسـت وام ازدواج خـود را تکمیـل کـرده و ضمـن معرفـی بـه شـعبه
بانـک ،در انتظـار دریافـت ایـن وام هسـتند ،مشـمول وام ازدواج  ۱۵میلیـون تومانـی
میشـوند .همچنیـن ممکـن اسـت افرادی که تشـکیل پرونـده خود را موکول به سـال
آینـده میکننـد ،ایـن وام را بـه دلیـل تأخیـر در تأمیـن بودجـه ،بـا فاصله چنـد ماهه
و در اوایـل سـال  ۹۸دریافـت کننـد و ایـن دسـته از افـراد مشـمول دریافـت وام ۳۰
میلیونی میشـوند.

فرصیت برای
یک رسمایهگذاری کم خطر
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پیگیری بسته حماییت
یا شارژ ایرانسل

سرمایهگذاری کمریسک در موسسه مالی و اعتباری ملل

محمد حسـن زدا ،سرپرسـت سـازمان تامین اجتماعی اعالم
کـرد کـد دسـتوری  USSDاز سـوی این سـازمان برای بیمه
شـدگان و مسـتمری بگیرانی که در خصوص بسـته حمایتی
دولـت سـئوال دارنـد ،اختصـاص یافتـه اسـت وی افـزود این
افـراد میتواننـد کـد دسـتوری  *۱۴۲*۸#را شـماره گیـری
و کدملـی سرپرسـت خانـوار را وارد کننـد تا پاسـخ بـرای آنها
ارسـال شـود کـه آیـا مشـمول دریافـت این کمک هسـتند یا
خیـر؟ امـا جالـب اینجـا سـت کـه شـماره گیـری ایـن کـد
دسـتوری برای کسـانی که سـیم کارت ایرانسـل دارنـد ،برابر
بـا انتقـال شـارژ ایرانسـل خط به خط اسـت! اسـتعالم بسـته
حمایتـی از طریـق ایـن کـد دسـتوری تنهـا برای مشـترکین
همـراه اول میسـر میباشـد .سرپرسـت خانوارهایی کـه دارای
سـیم کارت ایرانسـل و یا رایتل هسـتند می توانند با شـماره
گیـری کـد دسـتوری *140*۸#از وضعیـت بسـته حمایتی
شـان با خبر شـوند.

آیا حقوق همه کارمندان
ات  ۲۵درصد افزایش یمیابد؟

یکـی از روشهای سـرمایهگذاری،
محدثه انبیائی
سـرمایهگذاری در بـورس اسـت.
روزنامهنگار
چنانچـه ایـن سـرمایهگذاری بـا
مهـارت و دانـش کافـی انجـام شـود میتوانـد بسـیار سـودده باشـد.
در ایـن میـان برخـی از افـراد بـه علت نداشـتن زمان کافـی و یا عدم
تخصـص و آگاهـی در مـورد سـازوکار بـورس علـی رغـم تمایل خود
بـرای سـرمایهگذاری نمیتواننـد فعالیـت کننـد .بـرای این افـراد راه
کـم ریسـکتر و آسـانتری بـه نـام سـرمایهگذاری در صندوقهـای
سـرمایهگذاری وجـود دارد.
یکـی از صندوقهـای سـرمایهگذاری کم ریسـک و مطمئن ،صندوق
سـرمایهگذاری اعتماد ملل اسـت.
صندوق سـرمایهگذاری اعتماد ملل در شـهریور سـال  95با دریافت
مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار (سـبا) بـه عنـوان صنـدوق
سـرمایهگذاری فعالیـت خـود را آغـاز کـرد .ایـن صنـدوق با شـماره
 11449نـزد سـبا بـه ثبـت رسـیده اسـت .عملکـرد این صنـدوق بر
اسـاس مفـاد اساسـنامه و امیدنامـه و در چارچوب قوانیـن و مقررات
مربوطـه اسـت .فعالیـت ایـن صندوق تحت نظارت سـبا انجام شـده
و متولـی صنـدوق نیـز بـه طور مسـتمر فعالیـت آن را زیر نظـر دارد.
مدیریـت دارایـی های صندوق که عمدتاً شـامل سـهام شـرکتهای
پذیرفتـه شـده در بـورس میشـود ،توسـط مدیـر سـرمایهگذاری
صنـدوق صـورت میگیرد .سـرمایهگذاران در ازای سـرمایهگذاری در
ایـن صنـدوق ،گواهی سـرمایهگذاری دریافت میکنند .صـدور واحد

اماواگرهای
«رانندهمحورشدن»
بیمهشخصثالث

سـرمایهگذاری و ابطـال آنهـا بر اسـاس ارزش خالـص داراییهای روز
بعـد از ارایـه درخواسـت صـورت میگیـرد .ضامن صنـدوق پرداخت
وجـوه سـرمایه گـذران حداکثـر  ٧روز پس از ارایه درخواسـت ابطال
را ضمانـت کرده اسـت.
مزایای سرمایهگذاری
در صندوق سرمایهگذاری اعتماد ملل

مدیریت حرفه ای دارایی ها

نخسـتین مزیـت صنـدوق سـرمایهگذاری ،مدیریـت حرفـهای پـول
شماسـت .سـرمایهگذاران بـه ایـن دلیـل در صندوق سـرمایهگذاری
میکننـد کـه معموال زمان و یا تخصص کافی را برای سـرمایهگذاری
بـه صـورت انفـرادی ندارنـد .در صنـدوق سـرمایهگذاری اعتماد ملل
میتوانیـد بـا خیالی آسـوده مدیریت حرفـهای اموال خـود را به افراد
متخصـص و کارشـناس در بـورس بسـپارید .آنها تمام سـعی خود را
بـه کار میگیرنـد تا با جسـتجوی اوراق مناسـب و خریـد و فروش به
موقـع آنهـا ،عملکردی مثبت برای سـرمایهگذاران خـود فراهم کنند.

کاهش ریسک رسمایه گذاری ها

شـرکت در صندوقهـای سـرمایهگذاری بـه جـای خریـد سـهام به
صـورت انفـرادی و سـرمایهگذاری در بورس ،ریسـک سـرمایهگذاری
را به شـدت کاهش میدهد .مسـلما سـرمایهگذاری در تعداد بیشـتر

نخستین
مزیت صندوق
سرمایهگذاری،
مدیریتحرفهای
پول شماست.
سرمایهگذارانبه
این دلیل در صندوق
سرمایهگذاری
میکنند که معموال
زمان و یا تخصص
کافی را برای
سرمایهگذاریبه
صورت انفرادی ندارند

ن وسيل ه نقلي ه اگرچ ه
پديدار شـد 
راحله شعبانی
بـ ه همراه خـود رفاه و آسـايش را
روزنامهنگار
ن آورده ،امـا بـ ه همـان
بـ ه ارمغـا 
ث بـروز مشـكالت
نسـبت باعـ 
ن هـ م شـده اسـت .خطـر برخـورد بـا انـواع
ت فـراوا 
زیـاد و خطـرا 
ن و كمـك بـه
وسـيل ه نقليـ ه رو بـه افزایـش اسـت .تنهـا راه جبـرا 
ن با اسـتفاده از بيمه
بآ 
ت نامطلو 
ل اثرا 
زيانديـدگان ،رفـ ع و يـا تقلي 
ن نياز جوام ع انسـاني ،طرحهاي
ي بيمـ ه با درك ايـ 
اسـت .شـركتها 
ث ارائـ ه دادهاند.یکی از
ن حـواد 
ت ايـ 
ن خسـارا 
ي جبرا 
ي بـرا 
متفاوتـ 
مهمتریـن ایـن بیمـه نامـه هـا ،بیمه شـخص ثالث اسـت.
طـی سـالها بندهـا و تبصرههـای جدیـدی بـرای بهتر شـدن این
بیمهنامـه از سـویی بیمـه مرکـزی ارائه شـده اسـت .طـی چند روز
گذشـته خبـر آخریـن تغییر این بیمـه نامه در بیشـتر روزنامه ها و
رسـانه هـا خبری بازتاب گسـترده ای داشـت .طـی مصاحبه ای که
یـک بهمـن مـاه رئیـس بیمه مرکـزی «دکتر سـلیمانی» با رسـانه
هـا انجـام داد ابعـاد دیگـر این تغییرات آشـکار شـد .ایشـان گفتند:
راننـده محـور شـدن بیمه شـخص ثالث به مفهوم صـدور بیمه نامه
بـرای هـر راننـده نبـوده و کمـاکان ایـن بیمـه بـرای وسـیله نقلیه
صـادر خواهد شـد.
رئیـس کل بیمـه مرکـزی با بیان این نکته گفت :بیمه نامه شـخص
ثالـث صرفـا بـرای خـودرو صـادر مـی شـود و بـه هیـچ وجـه چند
بیمـه نامـه بـرای یک وسـیله نقلیـه صادر نمـی شـود .دراین طرح

و متنوعتـری از اوراق بهـادار نسـبت بـه سـرمایهگذاری در تعـداد
محـدودی از اوراق بهـادار کـم خطرتر اسـت .شـرکت در صندوقهای
سـرمایهگذاری به شـما این شـانس را میدهد ،تا در سـرمایهگذاری
بـر دههـا سـهم از صنایـع مختلف سـهیم باشـید اما این امـکان برای
سـرمایهگذار انفـرادی وجـود نـدارد ،زیـرا او تنهـا مـی تواند بر سـهم
چنـد صنعت محدود شـریک باشـد.

رصفه جویی نسبت به مقیاس

فـروش سـهام و اوراق بهـادار بـه صورت فـردی و در مقدار کم ،هزینه
معامالتـی باالتـری دارد نسـبت به زمانی که صندوقهـا مقدار زیادی
سـهم و اوراق بهـادار را معامله میکنند.

عضو کمیسـیون تلفیق بودجه سـال  ۹۸از اتفاق نظر اعضای
ایـن کمیسـیون بـرای افزایش حقوقهـا بـه روش پلکانی و تا
 ۲۵درصـد خبـر داد .امـا ایـن کـه همـه کارمنـدان مسـتحق
افزایش۲۵درصـدی هسـتند بـر میگـردد بـه آنچـه کـه در
قانـون مدیریـت خدمات کشـوری پیش بینی شـده اسـت .بر
ایـن اسـاس میـزان افزایـش حقوق سـاالنه کارکنـان دولت و
دسـتگاههای اجرایی هر سـاله در قانون بودجه از سـوی دولت
پیـش بینـی می شـود که میزان افزایش این گـروه از کارکنان
در الیحـه بودجـه سـال آینده به میـزان  ۲۰درصد پیش بینی
شـده اسـت .اما شـرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان
و کارگرانـی کـه قرارداد کار آنها تابع قانون کار اسـت ،متفاوت
از کارکنان مشـمول قانون مدیریت خدمات کشـوری اسـت و
درصد افزایش حقوق و دسـتمزد آنها در لوایح بودجه سـاالنه
پیـش بینـی نمی شـود .حقوق و دسـتمزد کارکنان مشـمول
قانون کار ،به اسـتناد ماده  ۴۱این قانون ،هر سـاله با تصویب
«شـورای عالـی کار» تعییـن مـی شـود بنابرایـن افزایش ۲۰
درصـدی حقـوق بـرای سـال  ۹۸کـه توسـط رئیس سـازمان
برنامـه و بودجـه و برخـی نماینـدگان مجلس اعالم می شـود،
صرفـا بـرای کارمندان دولـت و کارکنان دسـتگاههای اجرایی
اسـت و کارکنان تحت پوشـش قانون کار را شـامل نمی شود.
میـزان افزایـش حقـوق و دسـتمزد کارکنـان تابـع قانـون کار
بـرای سـال  ۹۸هنـوز مشـخص نشـده اسـت و بایـد منتظـر
باشـند تـا در شـورای عالـی کار در روزهـای پایانی اسـفندماه
ایـن میزان نهایی شـود.

اپداش اپیان خدمت کارمندان
در سال  98مشخص شد

در صندوقهـای سـرمایهگذاری همـه فعالیتهـا بـه صـورت کاملا
شـفاف تحت نظارت متولی صندوق و سـه نهاد بورس و اوراق بهادار،
متولـی و حسـابرس مورد بازرسـی قـرار میگیرد.
همچنیـن در صندوقهـای سـرمایهگذاری ،بـه راحتـی میتوانیـد
سـهم خـود را بـه پـول تبدیـل کنیـد .هـر زمانـی که شـما بخواهید
سـرمایه خـود را نقـد کنیـد ،ضامن نقدشـوندگی صندوق ایـن کار را
بـرای شـما به سـرعت انجـام خواهـد داد.
برای اطالع از جزئیات بیشـتر صندوق سـرمایهگذاری ملل به آدرس
 http://emelalfund.comمراجعه کنید.

مفتح سـخنگوی کمیسـیون تلفیق الیحه بودجه سال 1398
دربـاره پـاداش پایـان سـال ایـن چنیـن بیـان داشـت :پاداش
پایـان خدمـت کارکنان دولت در سـال آینـده حداکثر معادل
هفـت برابـر حداقـل حقـوق و مزایـا در ازای هـر سـال خواهد
بـود و در ازای  30سـال خدمـت اختصـاص خواهـد یافـت.
وی همچنیـن افـزود بـر ایـن اسـاس پـاداش پایـان خدمـت
مقامهـا ،رئیسـان ،مدیـران و کارکنـان دسـتگاههای اجرایـی،
وزارت اطالعـات ،نیروهـای مسـلح و سـازمان انـرژی اتمـی و
همـه دسـتگاههای اجرایـی ذیربط حداکثر معـادل هفت برابر
حداقل حقوق مزایا در ازای هر سـال باشـد و در ازای  30سـال
خدمـت اختصاص خواهـد یافت.

ویژگیهـای راننـده یـا راننـدگان وسـیله نقلیه مانند مشـخصات و
سـوابق شـخصی و بیمـه ای در تعییـن حقبیمـه و ارزیابی ریسـک
بیمهگـذار دخالـت خواهند داشـت.
دکتـر سـلیمانی افـزود :در حـال حاضـر سـوابق بیمـهای راننـده
در محاسـبه حقبیمـه اعمـال میگـردد بـه نحـوی کـه طبـق
آییننامـه اجرایـی مـاده  ۱۸قانـون بیمه شـخص ثالـث ،رانندگانی
کـه خسـارتی دریافـت نکرده باشـند ،سـاالنه مشـمول تخفیف در
حقبیمـه میشـوند کـه این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسـارت
در سـالهای آینـده تـا  ۷۰درصـد افزایـش مییابـد .بـا توجـه بـه
تکالیـف قانونـی مربوط مطرح در قانون بیمه اجباری شـخص ثالث
مصـوب  ۱۳۹۵طـی سـالهای اخیـر برخـی از عوامـل مربـوط بـه
ویژگـی راننـده را در ارزیابـی ریسـک و تعیین حقبیمه و تخفیف یا
اضافـه نـرخ لحـاظ کـرده و مقررات مربـوط را به شـرکتهای بیمه
ابلاغ کـرده اسـت .به عنوان نمونـه در حال حاضر راننـدگان که در
سـوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثهسـاز داشـته و در سامانه
راهنمایـی و رانندگـی ثبـت شـده باشـند ،به تناسـب حقبیمه آنها
افزایـش مییابد.
از سـوی دیگـر به منظور تشـویق رانندگان مجـرب ،بیمه مرکزی با
همکاری نماینده نیروی انتظامی آییننامهای را به دولت پیشـنهاد
نمـوده اسـت کـه بـه موجـب آن دارنـدگان گواهینامـه ،طـی دوره
آموزشـی رانندگـی ایمـن و کـم خطـر مشـمول  ۱۰درصد تخفیف
در حقبیمـه خواهند شـد.

دکتـر سـلیمانی تاکیدکـرد :به هیچ عنوان این بحث مطرح نیسـت
کـه بـرای هـر نفـر یک بیمه نامـه صادر شـود و اتفاقا با اجـرای این
طـرح راننـد گان کـم خطر تشـویق و رانند گان پـر خطر تنبیه می
شـوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد میشـود.
اعمال این عوامل مسـتلزم دسترسـی به اطالعات رانندگان مندرج
در سـامانه نیـروی انتظامـی اسـت .از ایـن رو بـا نیـروی انتظامـی
جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهمهایی انجام شـده اسـت.
سـلیمانی افـزود :بیمـه مرکـزی در اجـرای تکلیـف قانونـی خـود،
بـرای اعمـال سـایر ویژگیهای راننـده برنامههایی را در دسـت اجرا
دارد کـه مهمتریـن آن ایجاد زیرسـاختهای اطالعاتـی برای اعمال
ویژگیهـای فـردی راننـده از قبیل سـن و سـابقه رانندگـی وی در
محاسـبه حقبیمه شـخص ثالث اسـت.
ایـن توضیحـات رئیـس کل بیمـه مرکـزی تـا حـدود زیـادی از
ابهامـات اولیـه طـرح جدیـد بیمهنامههـای شـخص ثالـث «راننده
محـور» کاسـت .اما به نظر میرسـد بـرای اطالع بیشـتر از بایدها و
نبایدهـای نحـوه صـدور این بیمهنامهها باید منتظر عملیاتی شـدن
ایـن طـرح باشـیم .بـا این حـال آنچه از کلیـات این طـرح برمیآید
ن در بیمهنامه شـخص ثالث
ایـن اسـت کـه فقط افـرادی که نامشـا 
درج شـده اسـت حـق اسـتفاده از پوشـش بیمهنامـه صادر شـده را
دارنـد و اگـر بـر حسـب اتفاق یا ضرورت شـخصی غیر از ایـن افراد،
خـودرو را در اختیـار بگیـرد و حادثهای رقم بزند ،شـرکتهای بیمه
مسـئولیتی در برابر آن خسـارت ندارند.

نظارت و نقدشوندیگ

