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 طیب نیا از پشت پرده 
فیش های  نجومی مي گوید

منابع 
پرداخت های 
نامتعارف 
شناسایی شد
وزی��ر اقتصاد درب��اره فیش های نجومی گفت: 
یک س��ال پیش متوجه دریافتی های نامتعارف 
شدیم. به گزارش اخبار بانک،ماجرای فیش های 
حقوقی و دریافتی های نامتعارف مدیران بانکی 
و بیم��ه ای به ی��ک بحران جدی و محک تمام 
عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شد. این 
اتفاق هم از روزنه های متعدد برای سوءاستفاده 
در نظام اداری کشور پرده برداشت و هم دولتی 
که منادی ش��فافیت و مبارزه با فس��اد بود را به 

میدان یک آزمون واقعی فرستاد... 

نتیجه سریع و صریح دیپلماسي در فضاي اقتصاد چگونه اتفاق افتاد؟

رشد خیره کننده بورس پس از برجام
تريبون

هفته انمه  اقتصادي
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سیف و طیب نیا لوایح »بانکداری بدون ربا« و »قانون بانک 
مرک��زی« را نهایی کردند. به گ��زارش اخبار بانک،متن دو 
الیحه مهم درخصوص اصالح قوانین حاکم بر نظام بانکی 
و بانکداری ایران، باالخره مورد توافق قرار گرفت و نهایی 
ش��د تا پس از تایید هیات دولت، برای تصویب به مجلس 

ارسال شود. از این دو الیحه که با نام های...
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بانک مرکزی مقرر کرد ش��بکه بانکی از مرداد س��ال جاری 
نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک 
ضام��ن معتب��ر، اق��دام و هر ۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در 
ای��ن خص��وص به بانک مرکزی ارس��ال کنند. به گزارش 
اخبار بانک،متن بخشنامه ، به شرح زیر است: احترامًا، پیرو 

نامه های شماره 9۵.687۱9 مورخ ۱39۵.3.4، شماره...
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حمله به شبکه بانکی 
سیاسی بود

بانک ژاپنی 
شرکت نرم افزاری 

انگلیسی را خرید 

iranian  banker  news  journal
رئیس کل بانک مرکزی از تالش بدون وقفه بانک مرکزی برای تک 
نرخی کردن ارز تا پایان س��ال جاری خبرداد و گفت: نرخ س��ود بانکی 
هم تک رقمی می شود. به گزارش اخبار بانک، ولی اهلل سیف با اشاره 
به برنامه های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز 
از اولویت های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال 
این مهم محقق خواهد ش��د.  رئیس کل بانک مرکزی در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری 
با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده 
هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطالعاتی در این زمینه 
ندارم. سیف در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی باز 
هم ادامه خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: خوشبختانه مي دانید که 

بانک مرکزی حساسیت ویژه ای در خصوص نرخ سود بانکی داشته 
و تابه حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی 
ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است. وی ادامه داد: کاهش 
نرخ س��ود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد ش��د و هدف بانک مرکزی 
کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است. 
سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین نرخ سود 
تس��هیالت هر دو کاهش خواهند یافت، تصریح کرد: در حال حاضر 
نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد و تسهیالت ۱8 درصد است؛ درحالی که 
گزارش مي شود برخی بانک ها از این نرخ ها تخلف یکی دو درصدی 
دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده و با بررسی های 

خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

نرخ سود بانکی تک رقمی می شود

جزئیات متن دو الیحه مهم 
بانکداری ایران

با یک ضامن وام ۱۰ میلیونی 
ازدواج بگیرید
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بانک ها 
در حد مجاز 

بنگاه داری کنند

تحقق 14هزار 
میلیارد تومان درآمد 

شرکتهای بورسی

سرمایه انساني 
متخصص، هویت و 

اقتدار بانک صنعت و 
معدن است

رئیس بانک مرکزی ژاپن تاکید کرد که در صورت لزوم،  نهاد 
تحت امر او برای افزایش محرک های پولی خود آماده است، 
اما در عین حال مجددا گفت که سیستم کمک رسانی موسوم 
ب��ه پول هلی کوپتری ممنوع اس��ت. بلومبرگ، هاروهیکو 

کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد...
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افزایش محرک های پولی 

در بانک مرکزی ژاپن

ورود محصوالت تولید ش��رکت هاي اروپایي در س��ال 
ه��اي اخی��ر به بازار خودرو کش��ور، ای��ن موضوع را به 
تولیدکنندگان داخلي یادآور ش��د که شرط ادامه حیات 
و بقا در بازار، به روز رساني و تولید محصول با کیفیت 
و قیمت رقابتي است. چه آن که ناتواني در تنوع بخشي 
به محصوالت مي تواند در خروج تولیدکننده از گردونه 

رقابت تاثیر بسزایي داشته باشد.   
 در س��ال هاي اخیر خودروس��ازان داخلي و در راس آن 
گ��روه صنعت��ي ایران خودرو تالش کرده تا با ش��روع 
همکاري با شرکت هاي بزرگ خودروسازي و توسعه 
محصوالت فعلي، تنوع تولیدات خود را افزایش داده و 
نقط��ه پایان��ي بر نگراني مصرف کنندگان خودرو براي 
استفاده از محصول با کیفیت و قیمت مناسب بگذارد. 
خودروس��ازان دریافته اند که بازار رقابتي فعلي و تغییر 
ذائقه مش��تریان با هیچ تولیدکننده اي ش��وخي ندارد و 

مي تواند آینده هر یک را به چالش بکشاند.
گروه صنعتي ایران خودرو  با بهره گیري از ظرفیت ها 
و امکانات تولید، در س��ال هاي اخیر گام هاي بلندي 
در زمینه توسعه محصوالت و یا تولید محصول جدید 
برداشته است. پرواضح است که تولید محصول جدید در 
فضاي کسب و کار سال هاي اخیر و ارتقاي محصوالت، 
خود نش��ان دهنده عزم راس��خ این خودروساز در مسیر 

توسعه و جهاني شدن است. 
ایران خودرو در راستاي ارتقاي کمي و کیفي تولیدات،  
با رعایت قیمت مناسب، در شبکه ارزش خود اهدافي 
را دنب��ال م��ي کن��د. ارتقاي به��ره وري تولید و بهبود 
مس��تمر هزینه هاي عملیات،  ارتقاي عملکرد سیستم 
هاي کیفیت در زنجیره عملیات، بهبود عملکرد تامین 
مواد و قعطات، ارتقاي کیفیت و افزایش ظرفیت تولید، 
اصالح ساختار زنجیره تامین، بهبود فرآیندهاي تامین 
و تخصیص منابع مالي و بهبود تکنولوژي فرآیند تولید 
و افزای��ش انعط��اف پذی��ري خطوط تولید از جمله این 
اهداف هس��تند. ارتقاي س��هم هزینه تحقیق و توسعه 
از درآمد، اصالح ساختار سازمان هاي مرتبط با توسعه 
محص��ول، بهبود زمان Ramp Up محصوالت جدید 
و بهبود زمان توسعه و تغییرات در محصوالت از دیگر 

اهداف اصلي در شبکه ارزش ایران خودرو است. 
این شرکت در حوزه تامین نیز اهداف و استراتژي هایي 
را ترس��یم کرده اس��ت. حمایت و پش��تیباني از ظرفیت 
سازي و ارتقاي قابلیت هاي صنعت قطعه سازي کشور 
بر اس��اس معیار هاي کیفیت، قیمت، تحویل به موقع 
و تکنول��وژي،  اصالح س��اختار زنجی��ره تامین و پیاده 
سازي نظام رتبه بندي در تامین کنندگان، بهینه سازي 
ساختار لجستیک و افزایش سطح بهره وري به سطح 
خودروسازان جهاني و دستیابي به سطح ساخت داخل 
بهینه با حفظ کیفیت و کاهش قیمت تمام شده از جمله 
اس��تراتژي هاي محوري تامین در ایران خودرو است. 
این شرکت با اهداف و رویکردهاي خود در حوزه تامین 
و تولید توانس��ته از بحران هاي زیاد فضاي کس��ب و 
کار عبور کند و ضمن حفظ س��هم اش��تغال، سهم بازار 
خود را توسعه دهد. در شرایط سال گذشته بازار، ایران 

خ��ودرو ت��الش هاي خود ب��راي بهبود محصوالت را 
همچنان پیگیري کرد و توانست موفقیت هاي خوبي 

را نیز کسب کند. 
به��ره ب��رداري از محصول وان��ت U9۰، عرضه انبوه 
محص��ول دن��ا در ب��ازار و بهره ب��رداري از خط بدنه دنا 
)NX7( و عرضه انبوه وانت جدید آریس��ان گوش��ه اي 
از نتایج کس��ب ش��ده ایران خودرو در س��ال گذشته در 
حوزه تولید محصول بود. به روز آوري تجهیزات تست 
آالیندگي و مصرف سوخت، ارتقاي سیستم اتوماسیون 
پرس G2۱، راه اندازي پروژه ایجاد سایت DR، آماده 
س��ازي خطوط تولید ب��راي تولید محصول دنا ایکس 
4۰9، افزایش ظرفیت خطوط تولید انبوه در بدنه سازي 
آریس��ان نیز بخش��ي دیگر از فعالیت هاي سال گذشته 
ایران خودرو اس��ت.  از دیگر اقدامات مهمي که گروه 
صنعتي ایران خودرو در سال گذشته براي بهبود تولید و 

ارتقاي محصوالت انجام داده است مي توان به اجراي 
6۵ پروژه بهبود هزینه، رباتیک کردن خطوط پاش��ش 
رنگ براي محصوالت در سالن رنگ ۱، راه اندازي تولید 
محصول دانگ فنگ در سالن هاي بدنه،  رنگ و مونتاژ، 

راه اندازي سیستم جدید تولید اشاره کرد. 
به س��رانجام رس��اندن پرژه تولید محصول دنا ایکس 
4۰9 و عرضه آن به بازار از برنامه هاي ایران خودرو در 
سال 9۵ است. محصوالت رانا، سمند، سورن، سوزوکي 
گراندویتارا و تندر 9۰ نیز در مدل هاي س��ال تولید و 
روانه بازار خواهد ش��د. در س��ال 9۵ پژو 2۰7 نیز که از 
خودروهاي جوان پس��ند و پرطرفدار اس��ت قرار است با 
داخلي س��ازي و خودکفایي کامل در تامین قطعات به 
صورت مدل سال تولید شود. همچنین اولین محصول 
مش��ترکي ک��ه با همکاري ای��ران خودرو و پژو به بازار 
عرضه مي ش��ود نیز پژو 2۰۰8 اس��ت که قرار است در 

پایان س��ال وارد جاده هاي کش��ور شود. فیس لیفت و 
طراحي مجدد تندر 9۰ نیز از پروژه هایي اس��ت که با 
همکاري شرکت رنو به سرانجام رسیده و در سال جاري 
در اختیار مش��تریان عالقه مند به برند رنو قرار خواهد 
گرف��ت. از س��ویي دیگر ایران خ��ودرو به منظور تنوع 
بخش��ي و تکمیل س��بد محصوالت خود، پروژه عرضه 
مدل توربوش��ارژ هایما S7 را در دس��تور کار قرار داده 
که در سال 9۵ اجرایي خواهد شد. دیگر محصولي که 
ایران خودرو قصد دارد در س��ال جاري وارد بازار کند 
دان��گ فن��گ ک��راس اوور H3۰  و S3۰ به دو صورت 

دستي و اتوماتیک است. 
تولید موتور TU۵+، گیربکس اتوماتیک AL4، توسعه 
موتور TC-EF7 براي اس��تفاده در س��ایر محصوالت 
برند ایران خودرو عالوه بر س��مند، طراحي محصول 
جدید X۵۰2 براي عرضه در سال 97 نیز از دیگر پروه 
هایي است که ایران خودرو براي سال 9۵ درنظر گرفته 
شده است.  از دیگر برنامه هاي ایران خودرو براي اجرا 
در سال 9۵ مي توان به تغییر کاربري خط مونتاژ موتور 
OHV براي تولید موتور TU۵، ماش��ینکاري س��یلندر 
و سرس��یلندر EFD، تولید بلوک س��یلندر موتور دیزل 
EFD، انتق��ال خ��ط تولید خودروي آریس��ان به ایران 
خودرو دیزل و ادامه پروژه طراحي و توسعه پلتفرم هاي 

جدید ایران خودرو و قواي محرکه آن اشاره کرد. 
در کن��ار آن، تع��داد زیادي پروژه مصوب در س��ال 9۵ 
درح��ال اج��را اس��ت که با اتمام و به��ره برداري از آن 
عالوه بر تنوع در نوع محصول، شاهد افزایش کیفیت 

خودروها نیز خواهیم بود. 
گروه صنعتي ایران خودرو که در سال هاي اخیر با فراز 
و نش��یب هاي فراوان در بخش تولید  و فروش مواجه 
بوده، توانسته در سال 94 با تولید روزانه بیش از دوهزار 
و 4۰۰ دستگاه انواع خودروي سواري و وانت، سهم ۵4 
درصدي بازار را از آن خود کند. این ش��رکت در صدد 
است تا با تثبیت سهم فعلي بازار، جایگاه خود به عنوان 
رهب��ر ب��ازار خودروي داخ��ل،  گام هاي بلندي را براي 
کسب سهم از بازارهاي جهاني برداشته و همچنان در 

صدر خودروسازان خاورمیانه بدرخشد. 

مروري بر مهمترین برنامه هاي آبي پوشان جاده مخصوص؛ 

افزایش کمي و کیفي تولید دغدغه اصلي ایران خودرو
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رئیس سازمان بازرسی گفت: بررسی گزارش مربوط به مدیران 
بانک دی ادامه دارد. البته گزارش تحقیق و تفحص از بانک دی 
نداش��تیم اما تخلفات درباره مدیران بانک دی به اثبات رس��یده 
است. به گزارش اخبار بانک ناصر سراج در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رییس دیوان محاس��بات کش��ور درباره موضوع پرونده 
بنیاد ش��هید گفت: ما نیت خوان نیس��تیم که مطمئن ش��ویم که 

در این موضوع تخلفی ش��ده یا خیر اما درباره پرونده بانک دی 
گزارش تهیه و به مراجع مربوط ارسال شده است.

وی رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات بانک دی 
را به تحقیق و تفحص نمایندگان مرتبط ندانست و افزود: هنوز 
بررس��ی گزارش مربوط به مدیران بانک دی اس��ت ادامه دارد. 
البته گزارش تحقیق و تفحص از بانک دی نداشتیم اما بررسی 

کردی��م و تخلفات��ی درباره مدیران بانک مانند آقای زریبافان به 
اثبات رس��یده اس��ت. رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور اضافه 
ک��رد: هی��ات تحقیق و تفح��ص در این زمینه ورود پیدا کرده و 
اگر موضوعی ثابت ش��ده باش��د نمی توانیم از فردی اسم ببریم 
ام��ا درب��اره پرون��ده بانک دی موضوع آن ها در مراجع باالتر در 

حال پیگیری است.

پرونده تخلفات گذشته بانک دی ثابت شد

صورت هاي مالي بانک 
مهر اقتصاد تصويب شد

با تایید رس��مي بانک مرک��زي جمهوري 
اس��المي ایران و س��ازمان بورس و اوراق 
بها دار کشور، مجمع عمومي عادي سالیانه 
بان��ک مه��ر اقتصاد مربوط به س��ال مالي 
منته��ي به 29 اس��فند م��اه ۱394 روز پنج 
ش��نبه س��ي و یکم تیر ماه س��ال جاري با 
حض��ور 8۱/77 درصد از صاحبان س��هام 
برگ��زار ش��د.به گ��زارش اداره کل روابط 
عمومي بان��ک مهر اقتصاد، در این مجمع 
که علي کارگر ریاست آن را برعهده داشت، 
آق��ا بابایي ب��ه عنوان ناظر اول، مردان پور 
ناظر دوم و رمضاني به عنوان منشي جلسه 
حضور داشتند.پس از ارایه گزارش عملکرد 
بانک مهر اقتصاد توسط سید ضیاء ایماني 
مدی��ر عامل بانک، ترازنامه و صورت هاي 
مالي بررسي شد و شصت ریال سود به ازاي 
هرسهم تقسیم شد.در این مجمع موسسه 
حسابرسي کوشا منش به عنوان حسابرس 
و بازرس قانوني اصلي و موسس��ه ره بین 
به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند 
وحق الزحمه بازرس قانوني به هیات مدیره 
تفویض شد.همچنین روزنامه هاي دنیاي 
اقتص��اد وجوان نیز به عنوان روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار رس��مي بانک مهر اقتصاد 
انتخ��اب ش��دند.بر اس��اس ای��ن گزارش 
انتخاب اعضاي هیات مدیره ومعرفي آنها 
به بانک مرکزي نیز به هیات مدیره فعلي 

تفویض گردید.

نصب هزاران پیشخوان 
بانکی انصار در سراسرکشور

هزاران پیش��خوان بانکی انصار در سراسر 
کشور نصب مي شوند تا شهروندان ایرانی از 
نزدیک شاهد افزایش کاربرد فناوری های 
نوین بانکی باشند و به صورت ملموس تری 
حضور در شهر الکترونیک را تجربه کنند. 
ب��ه گ��زارش اداره کل بازاریابی وتبلیغات، 
بانص��ب بیش از ۱۰۰۰ پیش��خوان بانکی 
انصار،در فازاول طرح توس��عه این خدمت 
نوین بانکی در تعداد دیگری از ش��هرهای 
میه��ن عزیزمان تحت پوش��ش خدمات 
پیش��خوان های بانکی انص��ار قرارگرفتند 
و ش��هروندان در سراسرکش��ور از این پس 
می توانن��د از ارزش اف��زوده ای ک��ه ن��رم 
افزارهای این دس��تگاه ها برایشان فراهم 

می کنند، بهره مند شوند. 

صورت های مالی 
بانک سامان تايید شد

مجم��ع عمومی س��االنه بانک س��امان با 
حض��ور بیش از 67 درصد س��هام داران به 
منظ��ور بررس��ی صورت های مالی س��ال 
۱394 تشکیل شد. به گزارش اخبار بانک،در 
این مجمع که عصر روز 3۰ تیرماه ۱39۵ 
ب��ا حضور اکثریت س��هام داران تش��کیل 
ش��د، حاضران پ��س از اس��تماع گزارش 
هیات مدیره و گزارش حس��ابرس مستقل 
و بازرس قانونی، عملکرد هیات مدیره در 
س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند ۱394 را 
مورد تایید و تصویب قرار دادند. همچنین 
بنا بر تصمیم و رای اکثریت س��هام داران، 
مقرر شد کل سود قابل پرداخت، در راستای 
سیاس��ت های بانک، به عنوان سود انباشته 
برای افزایش س��رمایه مورد اس��تفاده قرار 
گی��رد و س��ودی میان س��هام داران توزیع 
نش��ود. شایان ذکر اس��ت، هیات مدیره با 
توج��ه به ش��رایط اقتص��ادی و به منظور 
حمای��ت از س��هام داران و برنامه ه��ای 
توسعه ای بانک، از پیشنهاد دریافت پاداش 
ب��ه مجمع خودداری ک��رد که این اقدام با 
قدردانی مجمع روبرو ش��د. بر اس��اس این 
گ��زارش، س��هام داران ضمن تنفیذ بودجه 
عملیات��ی بانک در حوزه مس��ئولیت های 
اجتماعی و امور خیریه برای س��ال ۱39۵، 
روزنامه ه��ای دنیای اقتصاد و اطالعات را 
به عنوان روزنامه های رس��می بانک تعیین 
کردند و با توجه به اتمام دوره چهارس��اله 
همکاری با موسس��ه حسابرس��ی س��خن 
حق، موسس��ه حسابرس��ی آزم��ون پرداز 
ایران مش��هود به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی بانک س��امان از س��وی 

مجمع انتخاب شد.

اخبار

سیف و طیب نیا لوایح »بانکداری بدون ربا« و 
»قانون بانک مرکزی« را نهایی کردند.

ب��ه گزارش اخبار بانک،مت��ن دو الیحه مهم 
درخصوص اصالح قوانین حاکم بر نظام بانکی 
و بانک��داری ای��ران، باالخره مورد توافق قرار 
گرفت و نهایی شد تا پس از تایید هیات دولت، 
برای تصویب به مجلس ارسال شود. از این دو 
الیحه که با نام های »الیحه قانون بانکداری« 
و »الیح��ه قان��ون بانک مرک��زی جمهوری 
اس��المی ایران« تهیه ش��ده اند، تحت عنوان 
»لوایح دوقلوی تحول بانکی« یاد می شود. از 
این دو، متن پیش نویس قانون بانک مرکزی 
پی��ش از ای��ن م��ورد توافق مس��ووالن پولی 
و مال��ی ق��رار گرفت��ه و نهایی ش��ده بود. متن 
پیش نویس الیحه بانکداری نیز، شنبه ش��ب 
در جلس��ه ای 4 س��اعته با حضور رئیس کل 
بان��ک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
قائم مقام بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد مورد توافق نهایی قرار گرفت. 
به گفته مسووالن اقتصادی، الیحه بانکداری 
در واق��ع هم��ان الیحه مرب��وط به »اصالح 
قانون بانکداری بدون ربا«  اس��ت و برخی از 
خاله��ای موج��ود در قوانین بانکی کش��ور را 
پوشش می دهد. بر اساس گزارش ها قرار است 
مت��ن پیش نوی��س این لوایح طی دو روز آینده 
با امضای مش��ترک رئیس کل بانک مرکزی 
و وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی برای تایید در 
اختیار هیات دولت قرار بگیرد تا به ش��کل دو 
الیح��ه قانون��ی و به منظور تصویب نهایی به 
مجلس ارسال شود. ولی اهلل سیف،  رئیس کل 
بانک مرکزی روز گذشته در سخنانی از ارسال 
این دو الیحه به مجلس تا پایان مردادماه خبر 
داد. به گفته س��یف،  این دو الیحه در راس��تای 
اصالح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند 
و پ��س از تصوی��ب در دولت تا پایان ماه جاری 

به مجلس ارائه می شوند.
تحول در بانکداری بدون ربا ���

به نوش��ته دنیای اقتصاد، در حال حاضر س��ند 
حقوقی ناظر بر بانکداری کشور قانونی به نام 
»قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره(« است 
که از آن تحت عنوان »بانکداری بدون ربا« نیز 
یاد می شود. قانونی که در سال ۱362 تصویب 
ش��ده و برخی محدودیت های موجود در آن، 
ریشه برخی از مشکالت بانکی کنونی قلمداد 
ش��ده اس��ت. به نظر می رسد در الیحه قانونی 
جدید، تحوالتی اساس��ی در قانون پیشین رخ 

داده است.
در فصل اول از این الیحه که »اهداف، تعاریف 
و گس��تره ش��مول« را شرح داده است )مواد ۱ 
ت��ا 3(، م��اده ۱ به صراح��ت و به طور مختصر، 
دو هدف مهم »تأمین ثبات و س��المت نظام 
پولی و بانکی« و همچنین »صیانت از منافع 
سپرده گذاران« را به عنوان اهداف اصلی ذکر 
ک��رده ک��ه جای اهداف متع��دد، مبهم و بعضا 
متعارض پیشین را گرفته است. در ماده 2 این 
الیحه، مفاهیم و اصطالحات اصلی تش��ریح 
شده اند و با تعریف »عملیات بانکی« به عنوان 
»دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری 
آن در قال��ب اعط��ای اعتب��ار و تس��هیالت« 
توضیح داده شده که یک »موسسه اعتباری« 
می توان��د تح��ت یکی از دو عنوان »بانک«  یا 
»موسس��ه اعتباری غیربانکی« فعالیت کند. 
ماده 3 الیحه، تاکید می کند که انجام هر نوع 
»عملیات بانکی« )به تشخیص بانک مرکزی( 

مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
حبس برای متخلفان از قانون ���

فص��ل دوم ای��ن الیحه، »ش��رایط تأس��یس 
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی« را 
ش��رح داده و مواد 4 تا ۱۵ را ش��امل می ش��ود. 
بر اس��اس ماده 4، انجام بدون مجوز اقدامات 
موضوع این قانون، ش��کایت بانک مرکزی و 
»حبس تعزیری« )گفته می ش��ود میزان این 
حب��س ب��ه اندازه میان مدت و احتماال بین 3 تا 
۱۰ س��ال خواهد بود( را در پی خواهد داش��ت. 
ماده 6 این الیحه، تایید و تصویب اساس��نامه 

موسس��ات اعتباری را به نهادی تحت عنوان 
»هی��ات نظ��ارت« واگذار کرده و ماده ۱۱ نیز 
می گوید دولت ها و اش��خاص حقوقی دولتی 
خارجی، نمی توانند س��هام موسسات اعتباری 
داخلی را در اختیار داش��ته باش��ند. اش��خاص 
حقوقی فعال در عملیات بانکی ملزم می شوند 
که ظرف یک س��ال، اساس��نامه موسسه خود 
را ب��ا ای��ن قانون تطبیق داده و س��رمایه اولیه 
خود را نیز با مبلغ تعیین ش��ده از س��وی هیات 
نظ��ارت تطبی��ق دهن��د. بر اس��اس ماده ۱4، 
تخلف در ارائه اطالعات و اسناد برای تاسیس 
موسسه، مجازات »جبران خسارت«، »حبس 
تعزیزی«، »جزای نقدی« و »ضبط سهام به 

نفع دولت«  را خواهد داشت.
محدودیت سهام برای مالک واحد ���

در فصل س��وم از این الیحه )مواد ۱6 تا 27(  
»نح��وه تملک س��هام بانک ها و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی« ش��رح داده ش��ده است. 
م��اده ۱6 ای��ن الیحه می گوید تملک س��هام 
بانک توس��ط »مالک واح��د« )غیر از دولت(، 
تا ۱۰ درصد بدون اخذ مجوز مجاز اس��ت، از 
۱۰ ت��ا 2۰ درص��د با مجوز قبلی بانک مرکزی 
امکان پذیر است، از 2۰ تا 33 درصد با موافقت 
بان��ک مرکزی و تصویب هیات نظارت مجاز 
اس��ت و از 33 ت��ا ۵۱ درص��د، نیاز به تصویب 
بان��ک مرک��زی و هیات وزی��ران دارد. تملک 
بیش از ۵۱ درصد س��هام توس��ط مالک واحد، 
به هر ترتیبی »ممنوع« عنوان ش��ده است. بر 
اس��اس تبصره یک این ماده، »مالک واحد به 
شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به 
بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطالق 
می ش��ود که دارای روابط مالی، خویشاوندی 
)سببی یا نسبی(، مالکیتی )به طور مستقیم یا 
غیرمس��تقیم(، نیابتی ی��ا مدیریتی با یکدیگر 
هستند«. در صورتی که فردی به موجب ارث 
دارای سهامی بیش از حد مجاز باشد، تا 6 ماه 
بای��د آن را اص��الح کن��د و اگر قبل از تصویب 
قانون نیز دارای سهامی بیش از حد مجاز باشد، 
برای اصالح یک سال فرصت خواهد داشت. 
در صورتی که یک مالک واحد با اطالعات یا 
اسناد اشتباه مجوز سهام ذیل این فصل را اخذ 
کند، به حبس تعزیزی و مجازات نقدی محکوم 
می شود و سهام مازاد نیز، توسط بانک مرکزی 

از طریق بورس به فروش می رسد.
تعیین حقوق ها از سوی هیات مدیره ���

فص��ل چه��ارم )مواد 27 تا 39( از الیحه جدید 
بانک��داری، »س��اختار بانک ها و موسس��ات 
اعتباری غیربانکی« را شرح داده و مسوولیت 
»سیاس��ت گذاری، مدیریت ریسک، نظارت 
و اداره کلی��ه ام��ور بان��ک« را ب��ر عهده یک 
هیات مدی��ره ۵، 7 ی��ا 9 نف��ره گذاش��ته که از 
س��وی مجم��ع عموم��ی انتخاب می ش��ود. 
اعض��ای هیات مدیره نماینده س��هام عدالت 
نیز به پیش��نهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع 
عمومی انتخاب می شوند. اعضای هیات مدیره 
باید فاقد مس��وولیت اجرایی در بانک، دارای 

تخصص کافی )دوسوم از آنها( و دارای حداقل 
۱۰ س��ال سابقه کار مالی باشند. هیات مدیره، 
»مدیرعامل« بانک را انتخاب می کند و او نیز 
»قائم مق��ام« و ی��ک یا چن��د نفر »معاون« را 
انتخ��اب می کند ک��ه »هیات عامل«  بانک را 
تش��کیل می دهند. وظای��ف ، مدت تصدی و 
حق الزحمه )حقوق و دس��تمزد( هیات عامل از 
س��وی هیات مدیره تعیین می شود. صالحیت 
هم��ه این اف��راد باید به تایی��د بانک مرکزی 

برسد.
حد و حدود فعالیت بانکی ���

فصل پنجم )مواد 4۰ تا 72( از این الیحه نیز 
»ش��رایط و نحوه فعالیت بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی« را ش��رح داده اس��ت. در 
ابتدای این فصل آمده که موسسات مشمول 
قان��ون، می توانند عالوه بر »عملیات بانکی« 
امور ۱3 گانه ای را نیز تحت مقررات اجرا کنند 
و در ادام��ه، مق��ررات ناظر بر عملیات معمول 
بانکی مثل س��پرده و تس��هیالت تشریح شده 
است. یکی از تبصره های ذیل مواد این فصل 
تصریح می کند که »قبول سپرده جاری صرفا 
توسط بانک ها مجاز است«. همچنین بانک ها 
و موسسات فقط ملزم به دادن تعهد بازپرداخت 
ب��رای »اص��ل« وجوه س��ه نوع از س��پرده ها 
)جاری، قرض الحس��نه و پس انداز( هس��تند و 
برای س��پرده های »س��رمایه گذاری«، اختیار 
تعهددادن با خودشان است. وجوه سپرده های 
قرض الحسنه پس از کسر هزینه های مربوطه، 
صرفا صرف تسهیالت قرض الحسنه می شود. 
در ادام��ه، ب��ه بانک ها ب��رای فعالیت هایی به 
ش��کل واگذاری اموال در قالب اجاره به شرط 
تملیک، پیش خرید محصول )س��لف(، تنزیل 
)خرید دین(، مش��ارکت در س��رمایه یا منابع 
بخش ه��ای مختل��ف اعطای س��رمایه الزم 
بازرگانی به شکل مضاربه، سفارش محصول 
با قرارداد ساخت )استصناع و سپس واگذاری 
آن، تمل��ک و ف��روش ام��وال و خدمات با عقد 
مرابحه، اعتبار اسنادی و ضمانت های بانکی، 
ضوابط و مقرراتی اعالم ش��ده اس��ت. یکی از 
م��واد این فصل تصری��ح می کند که بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی موظفند بر 
اس��اس مقرراتی که با پیشنهاد بانک مرکزی 
به تصویب هیات نظارت می رس��د، نس��بت به 
اعتبارس��نجی مشتریان اقدام کنند. بر اساس 
یک��ی از م��واد دیگ��ر این فص��ل،  بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطالعات 
مربوط به صورت های مالی، مدیریت ریسک، 
حاکمیت ش��رکتی، کنترل داخلی و همچنین 
گ��زارش عملکرد هیات مدیره و رویدادهای با 
اهمیت طی هر دوره را مطابق دس��تورالعملی 
که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات 
نظارت می رس��د، برای عموم منتش��ر کنند. 
ای��ن الیح��ه بانک ه��ا را از فعالیت هایی مثل 
»معام��الت اموال منق��ول و غیرمنقول )اعم 
از م��ادی و غیرم��ادی( مگر به منظور اعطای 
تس��هیالت«، »خرید س��هام و مش��ارکت در 

س��رمایه یا خرید اوراق بهادار خارج از ضوابط 
بانک مرکزی«، »اعطای تس��هیالت و اعتبار 
به اعضای ارکان، مدیران، ناظران و بازرسان 
بانک مرکزی خارج از مقررات هیات نظارت« 
و »انتش��ار اوراق دیداری در وجه حامل« منع 
کرده اس��ت. همچنین تسهیالت به اشخاص 
مرتبط با موسسات اعتباری، برای یک شخص 
نباید بیش از ۵ درصد سرمایه نظارتی و برای 
مجموع اشخاص هم نباید بیش از 2۵ درصد 
از این سرمایه باشد. تسهیالت به یک ذی نفع 
واحد که از ۱۰ درصد س��رمایه نظارتی بانک 
بیش��تر باشد، به عنوان »تسهیالت و تعهدات 
کالن« دس��ته بندی ش��ده و به بانک مرکزی 
گزارش می شود و مجموعا این نوع تسهیالت 
نبای��د بی��ش از ۵ برابر س��رمایه نظارتی بانک 
باشند. یکی از نکات جالب این فصل، اجازه به 
بانک مرکزی برای تاسیس »کانون بانک ها« 
است که همه بانک ها الزاما در آن عضو هستند 

و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند.
نظارت و مجازات متخلفان بانکی ���

در فصل شش��م )ماده 73 تا 84( این الیحه، 
ب��ه چگونگ��ی »نظارت« پرداخته ش��ده و آن 
را به ص��ورت »نظ��ارت یکپارچ��ه« تعری��ف 
ک��رده و می گوی��د به نحوی اس��ت که عالوه 
بر ارزیابی ریس��ک فعالیت موسسه اعتباری، 
ریس��ک ناش��ی از فعالیت واحده��ای تابعه و 
وابس��ته به موسس��ه اعتباری نیز مورد نظارت 
و ارزیابی قرار می گیرد. همچنین ضوابطی را 
ب��رای گزارش های نظارتی، چگونگی رعایت 
مقررات احتیاطی، نظام مناسب و کارآمد کنترل 
های داخلی و حاکمیت شرکتی، نظام جامعی از 
مدیریت ریس��ک، مبارزه با پولشویی و مبارزه 
با تامین مالی تروریسم مشخص کرده است. 
همچنی��ن بانک مرک��زی می تواند با مقامات 
نظارت بانکی س��ایر کش��ورها به همکاری و 
تبادل اطالعات بانکی بپردازد. این الیحه در 
ادامه به دس��ته بندی تخلفات بانکی پرداخته 
و اقدام��ات نظارت��ی و بازدارنده در مقابل این 

تخلفات را ذکر کرده است.
در فص��ل هفت��م )م��اده 8۵ ت��ا ۱۰۰( نی��ز به 
»مقررات انتظامی« پرداخته و گفته شده است 
که »به منظور رس��یدگی به تخلفات انتظامی 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی، 
هیات هایی تحت عنوان هیات های رسیدگی 
به تخلفات انتظامی« در بانک مرکزی تشکیل 
می شود. هیات های مزبور شامل هیات بدوی 
و هیات تجدیدنظر هستند که مواد این فصل، 
به تش��ریح س��اختار و وظایف و اختیارات این 
هیات ها پرداخته است. در ادامه این فصل پس 
از تشریح برخی از موارد تخلفات، مجازات های 
انتظامی در مقابل این تخلفات را نیز تش��ریح 

کرده است.
بازسازی و ورشکستگی ���

فصل هشتم )ماده ۱۰۱ تا ۱۱7( از این الیحه، به 
تشریح »صندوق ضمانت سپرده ها«  پرداخته 
و با بیان اینکه عضویت بانک ها و موسس��ات 

در این صندوق الزامی است، مقرراتی برای آن 
ذکر کرده است. بر اساس مواد این بخش، در 
صورت توقف یا ورشکستگی موسسه اعتباری 
به تش��خیص بانک مرکزی، صندوق موظف 
است حداکثر ظرف مدت 9۰ روز پس از اعالم 
بانک مرکزی، نسبت به تادیه مانده سپرده های 
س��پرده گذاران موسس��ه اعتباری ذی ربط تا 
سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی 
یا ایجاد س��پرده ای به همان میزان و ش��رایط 
در موسس��ه اعتباری دیگر برای س��پرده گذار، 
اقدام کند. همچنین موسسه اعتباری موظف 
اس��ت آمار، اطالعات و گزارش های مورد نیاز 
صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب 
این قانون برعهده صندوق گذاشته شده است 
به صندوق ارائه کند. در فصل نهم از این الیحه، 
چگونگی »توقف، بازس��ازی، ورشکس��تگی، 
انحالل و تصفیه« تش��ریح ش��ده است و سه 
نمونه انحالل ش��امل »انح��الل اختیاری«، 
»انح��الل موسس��ه اعتباری توس��ط بانک 
مرک��زی« و »انحالل در اثر ورشکس��تگی« 
ذکر ش��ده اس��ت. یکی از مهم ترین نکات این 
فصل، ماده ای است که می گوید: »در مواردی 
که برای بانک مرکزی مشخص شود موسسه 
اعتباری در معرض توقف قرار گرفته یا متوقف 
شده است، باید درخصوص اتخاذ و نحوه انجام 
یکی از موارد »بازس��ازی« یا »ورشکس��تگی 
و تصفیه« تصمیم گیری کند. بر اس��اس این 
قانون)در صورت تصویب نهایی(،  بازس��ازی 
موسسه اعتباری از طریق مواردی مثل »ادغام 
و تمل��ک«، »خری��د و پذی��رش« و »ترمیم« 
قابل انجام است. بر اساس این الیحه، »کلیه 
اختیارات موسس��ه اعتباری در حال بازسازی 
برای مدت بازس��ازی که در هر حال بیش از 
3 س��ال نخواهد بود توس��ط بانک مرکزی یا 
نماینده آن اعمال خواهد شد«. بر این اساس، 
»خرید و پذیرش عبارت است از اینکه موسسه 
اعتب��اری داوطلب م��ورد تایید بانک مرکزی 
ضمن تملک کلیه دارایی های موسسه اعتباری 
مشکل دار، پرداخت کلیه تعهدات آن را بر عهده 
گی��رد. به محض انجام واگذاری های مذکور، 
موسس��ه اعتباری مشکل دار منحل می شود. 
تس��ویه دارایی ها و بدهی های مش��کل دار بر 
عهده موسس��ه اعتباری خریدار خواهد بود«. 
در روش »ترمیم« نیز »دارایی های موسس��ه 
اعتب��اری به دو بخ��ش باکیفیت و بی کیفیت 
تفکیک شده و بخش بی کیفیت تعیین تکلیف 
می ش��ود. بخش باکیفیت در قالب موسس��ه 
اعتب��اری قبلی یا موسس��ه اعتباری جدید به 
فعالی��ت خود ادامه می ده��د«. این الیحه در 
ادامه ضوابط دقیق و تفصیلی را برای چگونگی 
ورشکس��تگی بانک ها و موسسات مشخص 
کرده اس��ت: »با صدور حکم ورشکستگی که 
طی آن مدیر منصوب از جانب بانک مرکزی 
به عنوان مدیر تصفیه معین می شود، موسسه 
اعتباری از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی 
ج��ز آنچه ب��رای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع 

می شود«.
الیحه قانون بانک مرکزی ���

الیح��ه دوم تح��ول بانکی به قوانین مرتبط با 
فعالیت بانک مرکزی پرداخته اس��ت. قسمت 
اول این الیحه به تعاریف پرداخته و قس��مت 
دوم نیز به عنوان »پول« اختصاص یافته است. 
بر اساس بندهای این بخش، »واحد پول ایران 
»ریال« و برابر صد دینار اس��ت« و »برابری 
پول های خارجی نس��بت به ریال در چارچوب 
نظام ارزی کشور توسط بانک مرکزی تعیین 
و اعالم می شود«. این الیحه مقررات ناظر بر 
پول کشور را مشخص کرده و برخی از قوانین 
قبلی که ناظر بر تعیین برابری ریال با طال یا 
مثل آن بود را تغییر می دهد. بر اساس ماده 6 
این الیحه، »بانک مرکزی باید برابر صددرصد 
اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی 
به ش��کل »طال و ارز« )حداقل 2۵ درصد( یا 
»اس��ناد و اوراق بهادار« به عنوان پشتوانه، در 

اختیار داشته باشد«.

جزئیات متن دو الیحه مهم بانکداری ایران
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قضاوي معاون امور بانکي، بیمه و ش��رکت هاي دولتي وزارت 
ام��ور اقتص��ادي و دارایي گف��ت: هویت و اقتدار بانک صنعت و 
معدن به عنوان یک بانک توس��عه اي در کش��ورمان به خاطر 

برخورداري از نیروي انساني متخصص است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن وي که 
در مراسم معارفه حسین عسکري عضو جدید هیات مدیره این 

بانک سخن مي گفت افزود:مدیریت افخمي در بانک صنعت و 
معدن موفق بوده و ایشان موجب افتخار بانک صنعت و معدن 
و نظام بانکي کشور ماست. قضاوي با اشاره به اقتدار مدیریتي 
و ایجاد ارتباط موثر در درون و بیرون بانک توس��ط مدیرعامل 
بان��ک صنع��ت و مع��دن تصریح کرد: ایجاد ارتب��اط میان این 
بان��ک ب��ا نهادهاي خارج از بانک و بویژه نهادهایي که در حوزه 

سیاس��تگذاري و تامین منابع فعالیت دارند امر مهمي اس��ت که 
افخمي در آن موفق بوده است. علي اشرف افخمي رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مراس��م یاد ش��ده 
گفت : این بانک در آستانه شصتمین سال فعالیت خود قرار دارد 
وهیچ استاني در کشور نیست که پروژ هاي صنعتي درآن توسط 

بانک صنعت و معدن به اجرا در نیامده باشد.

سرمایه انساني متخصص، هویت و اقتدار بانک صنعت و معدن است

بانکداري

 حمايت بانک گردشگری از 
پرچمدار ايران در المپیک

عضو فراکس��یون ورزش مجلس ،در مورد 
حمای��ت بانک گردش��گری از زهرا نعمتی 
پرچم��دار کاروان اعزامی ایران به المپیک 
ریو گفت: کار بسیار ارزشمندی انجام شده 
و باید از بانک گردش��گری تش��کر کنیم. به 
گزارش اخبار بانک، سید فرید موسوی افزود:  
ب��ه خاط��ر  اهمیت ب��اال ی المپیک باید از 
تمام ورزش��کاران حاظ��ر در این رقابت ها 
حمایت کامل شود تا ورزشکار هیچ دغدغه 
ای نداشته باشد و تمام تمرکز و تالش خود را 
برای تمرین کردن و رسیدن به آمادگی کامل 
انجام دهد. عضو فراکسیون ورزش مجلس 
با اشاره به این که تمام مسئولین، فدراسیون 
های ورزش��ی و نهاد های خصوصی باید از 
ورزشکاران المپیکی حمایت کنند و به آن ها 
روحیه بدهند تصریح کرد: ورزشکاران برای 
رسیدن به المپیک زحمت های زیادی می 
کشند و برای اینکه در المپیک نتیجه خوبی 
کسب شود به حمایت همه جانبه نیاز است. 
وی در خصوص حمایت بانک گردشگری 
از  زهرا نعمتی پرچمدار کاروان اعزامی ایران 
به المپیک ریو گفت:  کار بسیار ارزشمندی 
انجام ش��ده و  باید از بانک گردش��گری به 
دلیل انجام چنین کاری در مجلس تش��کر 
کنیم، چرا که در روزهای نزدیک به المپیک 
این کار باعث روحیه دادن به ورزشکار می 
شود. این کار بانک گردشگری قابل ستایش 
و س��تودنی است. موسوی افزود: از حمایت 
بانک گردشگری از زهرا نعمتی استقبال می 
کنیم و امیدوار هس��تیم که  این حمایت ها 

ادامه داشته باشد.

اخبار

فاطمه محمدي ���
پرداخ��ت وام ۱۰ میلی��ون تومان��ي ازدواج در 
حالي از دیروز  در شعب بانک ها آغاز  شد که 
بیم طوالني شدن صف متقاضیان با واکنش 
س��رد برخ��ي از بانک ها م��ي رود. به گزارش 
مه��ر، بر اس��اس ابالغیه بان��ک مرکزي قرار 
اس��ت ش��عب بانک ها ازدی��روز پرداخت وام 
۱۰ میلیون��ي ازدواج را آغاز کنند. این ابالغیه 
بان��ک مرک��زي پ��س از ک��ش و قوس هاي 
ف��راوان ب��راي اجرا ابالغ ش��د و این در حالي 
است که هنوز برخي از بانک ها مي گویند که 
منابع��ي براي پرداخت این میزان وام نداریم. 
البت��ه ط��ي یک ماه اخی��ر که از ابالغیه بانک 
مرکزي در این باره مي گذرد، برخي از بانک ها 
داوطلبان��ه پرداخت وام ۱۰ میلیوني ازدواج را 
آغ��از کرده ان��د. اما بررس��ي هاي میداني مهر 
حاکي از این مطلب اس��ت که بانک ها چندان 
تمایل��ي ب��ه پرداخت وام ۱۰ میلیوني ندارند و 
به همین دلیل اطالع رساني درست و دقیقي 
در ای��ن زمین��ه نمي کنند. از می��ان 26 بانک 
که اسامي ش��ان در لیس��ت پرداخت کنندگان 
وام ازدواج ق��رار دارد، تنه��ا چند بانک آمادگي 
خود را به صورت رسمي اعالم کرده اند. بانک 
مرک��زي در ابالغی��ه ک��ه در آخرین روزهاي 
خردادم��اه خط��اب به بانک ها صادر کرده بود 
اعالم کرد که تمامي جوانان ثبت نام شده در 
انتظار دریافت وام ازدواج مشمول تسهیالت 

۱۰۰ میلیون ریالي هس��تند. براساس مصوبه 
کمیس��یون اعتباري بان��ک مرکزي، افراد در 
صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که از سنوات 
گذش��ته )در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند( در 
انتظار دریافت تس��هیالت هس��تند، مشمول 
س��قف هاي فردي قرض الحسنه ازدواج ۱۰۰ 
میلیون ریالي مي شوند. با توجه به مفاد ماده ۵۰ 
قان��ون جامع ایثارگران، افراد مندرج در قانون 
مذکور، مش��مول اخذ قرض الحسنه ازدواج به 
میزان دو برابر افراد عادي هس��تند. همچنین 

بانک ها مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک 
هفته موضوع را به واحدهاي ذیربط در سراسر 
کش��ور ابالغ کرده و یک نس��خه از ابالغیه 
مربوطه را به بانک مرکزي ارسال کنند. با این 
وجود هنوز هم تعداد زیادي از زوج هاي جوان 
در نوبت و صف انتظار براي دریافت وام ازدواج 
۱۰ میلیوني هستند. برخي از آنها مي گویند که 
اگر این میزان وام که به هر یک از زوجین تعلق 
گیرد مي تواند بسیاري از مشکالت مالي آنها را 
در ابتداي راه حل کند. این رقم در شهرستان ها 

و روس��تاها نیز کارآیي بیش��تري دارد. ناگفته 
نماند که در ابتدا براي افزایش وام ازدواج از 3 
به ۱۰ میلیون تومان از سوي بانک مرکزي به 
شدت مقاومت شد اما پس از اینکه این موضوع 
از سوي مجلس به تصویب رسید بانک مرکزي 
مجب��ور ب��ه تمکین از قانون ش��د، با این وجود 
هن��وز برخي از بانکداران ب��راي پرداخت وام 
مقاومت مي کنند و چراغ سبزي از خود نشان 
نمي دهند. براس��اس مصوبه مجلس در قانون 
بودجه 9۵ س��قف وام ازدواج جوانان براي هر 

یک از زوجین از 3 به ۱۰ میلیون تومان با دوره 
بازپرداخت 4 س��اله افزایش یافت. باش��نیدن 
ای��ن خب��ر زوج هاي زیادي امیدوار ش��دند که 
بتوانند بخش��ي از هزینه زندگیش��ان را تامین 
کنن��د. ام��ا حال با این واکنش س��رد بانک ها 
بی��م آن مي رود که رون��د پرداخت وام ازدواج 
کند ش��ود.  طبق بخش��نامه بانک مرکزي، هر 
ی��ک از زوجین مي توانن��د ۱۰ میلیون تومان 
وام ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه دریاف��ت کنن��د، 
نرخ کارمزد آن 4 درصد اس��ت.  بانک مرکزي 
در بخش��نامه  خ��ود تمام بانکها و موسس��ات 
اعتب��اري را موظف کرده بود که امکانات الزم 
براي شروع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج یکص��د میلی��ون ریالي براي هریک از 
زوجی��ن را حداکث��ر از ابتداي مرداد ماه س��ال 
جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت 
ق��رار دهن��د. بانک مرکزي ب��ا تاکید بر اینکه 
پرداخت تسهیالت ازدواج در اولویت قرار گیرد 
اع��الم کرد: این بخش��نامه به دنبال تصویب 
تبص��ره 29 قان��ون بودجه س��ال ۱39۵ صادر 
شده  که در آن بانک مرکزي به منظور حمایت 
از ازدواج جوان��ان، موظ��ف ش��د تمام بانکها و 
مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه 
سهم خود از مجموع سپرده هاي قرض الحسنه 
در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه مشارکت 
کنند و تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج را در 

اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

صف انتظار طوالني مي شود؟

واکنش سرد برخي بانک ها به وام ازدواج
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تاثیر پیک 
بر معامله هاي بازار برق

 »دکت��ر حبی��ب قراگوزلو« مع��اون بازار برق 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره تاثیر 
پی��ک بر معامله هاي بورس گفت: متوس��ط 
قیمت ها در فصل پیک در مقایس��ه با س��ایر 
فصل ها در بازار برق افزایش مي یابد. قراگوزلو 
اب��راز داش��ت: در فصل تابس��تان ب��ا توجه به 
افزای��ش نیاز مص��رف، میزان تولید در بعضي 
از س��اعت ها ت��ا حد زی��ادي به میزان مصرف 
نزدیک شده و همین امر باعث مي شود تا در 
بازار عمده فروشي در برخي ساعت ها قیمت ها 
به قیمت هاي سقف بسیار نزدیک شود.معاون 
بازار برق، با اشاره به باال بودن ضرایب بهاي 
آمادگي در تابس��تان گف��ت: با توجه به اینکه 
این ضرایب مستقیما بر روي قیمت خرید برق 
از نیروگاه ه��ا تاثی��ر دارند، در بورس انرژي نیز 
نیروگاه ه��ا ب��رق خود را در تابس��تان با قیمت 

باالتري عرضه مي کنند.

بحث اهلیت در واگذاري 
فسادآور است

مع��اون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت 
باید خودش بخش خصوصي را تقویت کند، 
گفت: در س��ازمان خصوصي س��ازي هر جا 
در واگذاري ه��ا بحث اهلیت مطرح ش��ده، 
متاس��فانه با یک فس��اد همراه بوده اس��ت.
عبداهلل پوري حس��یني گفت: وقتي بخش 
خصوصي واحد زیان دهي را مي خرد از جیب 
خ��ودش هزینه مي کند، پس نگراني وجود 
ن��دارد و در نتیجه بخش خصوصي خریدار، 
بیشتر از دولت به آن واحد دل مي سوزاند و 
چرا باید گفت باید اهلیت داشته باشد؟رئیس 
سازمان خصوصي سازي افزود: قانون گذار 
طب��ق اص��ل 44، بحثي را ب��ا عنوان بهبود 
فضاي کس��ب و کار مطرح کرده اس��ت که 
مسئولیت بهبود بخشیدن به فضاي کسب 

و کار با وزارت اقتصاد است

شفافیت اقتصادي 
به مشوق نیاز دارد

بهروز خدا رحمي، دبیر کل کانون نهادهاي 
س��رمایه گذاري ایران گفت: به خودي خود 
هیچ کس انگیزه اي براي فعالیت ش��فاف 
در بازار رقابتي ندارد مگر اینکه مشوق هاي 
الزم، بستري مهیا و الزاماتي درست موجود 
باشد.خدارحمي افزود: دولت و وزارت اقتصاد 
بای��د به طور جدي پیگیر جریان ش��فافیت 
در کل اقتصاد باش��ند ضمن اینکه هر س��ه 
قوه باید در بخش تدوین و قانونگذاري نیز 
مشوق هاي الزم و بسترهاي قانوني فعالیت 
ش��رکت ها و کس��ب و کارهاي شفاف را به 

صورت قانوني فراهم کنند.

بازار به استقبال اثرات مثبت 
واقعي اقتصاد مي رود

حس��ن رحماني تحلیلگر و کارشناس بازار 
سرمایه ، گفت: لیدر محور بودن بازار یکي 
از دالیل افت برخي از صنایع اس��ت که در 
صورت حرکت بازار به مدار تحلیل اتفاقات 
خوبي در س��ال هاي آت��ي رقم مي خورد اما 
در ح��ال حاض��ر بزرگترین ضعف بازار عدم 
توجه به اطالعات بنیادي ش��رکت ها است.

وي با اش��اره به لی��دري گروه خودرویي در 
6 ماه گذش��ته افزود: گروه خودرو بي ش��ک 
یکي از تاثیرپذیر ترین گروه ها در پسا برجام 
بوده و هست، این گروه با افزایش تحریم ها 
در رخوت قابل توجهي فرو رفت و انتظارات 
فع��االن بازار از آین��ده ي این گروه موجب 
ش��د که ب��ازار انتظارات آت��ي را تا حد قابل 
توجهي پیش��خور کند، اما به نظر مي رس��د 
دو خودروس��از بزرگ با ارزش بازار نزدیک 
ب��ه ۱۰،۰۰۰ میلی��ارد تومان��ي هنوز هم با 
مفروض��ات بنیادي فاصله داش��ته و بازار با 
گذشت زمان در این گروه به تعادل قیمتي 
برس��ند. رحماني در خصوص دیگر مسائل 
اثرگذار در بازار گفت: روي دیگر س��که به 
افزایش قابل توجه بازده مورد انتظار سرمایه 
گذاران در بورس گره خورده است که به این 
رخوت افزوده است که راهکار برون رفت از 
این شرایط افزایش ارائه ي اطالعات بنیادي 
از سوي تحلیل گران است تا رشدهاي آتي 
ب��ازار ب��ر مدار تحلیل ب��ر مبناي اطالعات 

شرکت ها نه موارد غیر واقعي باشد.

رئیس مرکز آمار و اطالعات شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
گفت: تاکنون ۱68 شرکت بورسی مجامع خود را برگزار کرده اند 
که سود نقدی توزیع شده میان سهامدارن این شرکت ها اندکی 
بیش از 94 درصد درآمد واقعی محقق شده پایان سال مالی قبل 
است. کیوان شیخی در گفت وگو با فارس گفت: با اتمام فصل 
مجامع نزدیک به 9۰ درصد شرکت های بورسی که مجامع آنها 

منتهی به پایان تیرماه امسال بوده توانسته اند، میان سهامداران 
خود سود نقدی برابر با ۱38 میلیون و 378 هزار و 838 میلیون 
ریال توزیع کنند. ش��یخی افزود: تا کنون ۱68 ش��رکت بورسی 
مجامع عادی سالیانه خود را برگزار کرده اند و برخی شرکت ها 
نی��ز از جمل��ه تع��دادی از بانک ها به دلیل تنفس مجمع و یا عدم 
پایان دوره مالی آنها در 29 اس��فند ماه 94 طی روزهای آینده 

ب��ه تدری��ج مجامع خود را برگزار خواهند کرد. به گفته این مقام 
مس��ئول آن دس��ته از ش��رکت هایی که ضمن برگزاری مجامع 
عادی س��الیانه خود با تصویب س��هامداران در مجمع اقدام به 
تصویب صورت های مالی و تصمیم گیری بر س��ر تقس��یم سود 
نق��دی کرده ان��د، مطابق با قانون تجارت از روز برگزاری مجمع 

در بازه زمانی 8 ماهه می توانند این سود را توزیع کنند.

تحقق 14هزار میلیارد تومان درآمد شرکتهای بورسی

 گروه بورس: موسسه اموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزي کشور در گزارشي اعالم کرد: تغییر 
جهت انتظارات به دنبال اجرایي ش��دن برجام، 
مهمترین موجب رش��د خیره کننده ش��اخص 
ب��ازار بورس بوده اس��ت.به گ��زارش تجارت در 
این گزارش آمده اس��ت:» فعالیتهاي اقتصادي 
جهان در نیمه دوم س��ال ۱394 ،روندي کند و 
کم رونق داش��ته و بسیاري از اقتصادهاي مهم 
دنی��ا مانن��د آمریکا، اروپ��ا، چین و ژاپن، کاهش 
رش��د اقتص��ادي را ثب��ت کرده اند.همچنین در 
اقتصادهاي نوظه��ور نیز فعالیتهاي اقتصادي 
همچنان درحال کند شدن است. رشد اقتصادي 
کمتر از انتظار موید آن است که اقتصاد جهاني با 
سرعتي کمتر از پیشبیني در حال بازیابي است. 
بهاي کاالهاي پایه مانند نفت، فلزات گرانبها، 
فلزات اساس��ي و محصوالت کش��اورزي نیز در 
این دوره مانند نیمه اول سال، کاهش یافته است. 
البته در ماههاي پایاني سال ۱394 ،نشانه هایي 
از تغییر روند قیمتهاي جهاني مشاهده مي شود.

سیاس��ت انقباضي و افزایش نرخ بهره توس��ط 
فدرال رزرو نیز از دیگر وقایع مهمي اس��ت که 
ب��ا افزای��ش قدرت دالر، بازارهاي مالي را تحت 
تاثیر قرار داده است. به این ترتیب، در نیمه دوم 
سال ۱394 بورس هاي اروپا، چین، ژاپن و عمده 
کش��ورهاي عربي رشد منفي را تجربه کرده اند 
و در مقاب��ل، بورس هاي آمریکایي رش��دهاي 
مطلوبي داشته اند.«موسسه اموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي کشور خاطرنشان کرده 
است:»در کنار موارد ذکر شده، به نظر مي رسد که 
ایجاد نوعي نگرش بدبینانه به بازارهاي سرمایه، 
سبب تقویت قابل مالحظه ارزش طال، به عنوان 
دارایي کم ریس��ک تر، در نیمه دوم س��ال ۱394 
ش��ده و رش��د بیش از ۱۰ درصدي قیمت آن را 
به دنبال داشته است. شرایط اقتصاد داخلي نیز 
پ��س از اجرایي ش��دن برج��ام، با ایجاد نگرش 
مثبت به آینده اقتصاد همراه بوده و البته عملي 

ش��دن این انتظارات، فرایندي زمان بر خواهد 
بود. در واقع، با وجود رش��د س��ریع بخش هایي 
مانند نفت در دوره پس��ابرجام، نمي توان جهش 
س��ریع در بخش��هاي غیرنفتي اقتصاد ایران را 
انتظار داشت. شاهد این مدعا آنکه با وجود رشد 
۱7.۱ درص��دي ارزش صادرات)به عنوان یکي 
از ب��ه هنگام تری��ن دادههاي بخش حقیقي(در 
نیم��ه دوم س��ال ۱394 ،ارزش این متغیر هنوز 
پایین تر از مدت مش��ابه س��ال قبل است. «این 
گزارش مي افزاید:»در مقابل، کاهش پیوس��ته 
نرخ تورم و ثبات نرخ ارز پس از اجرایي ش��دن 
برجام، به منزله بهبود و تثبیت ش��رایط اقتصاد 
کالن کش��ور است. همچنین کاهش نرخ سود 
ب��ازار بی��ن بانکي و نرخ س��ود بانک��ي از ابتداي 
اس��فندماه س��بب شده تا فاصله میان نرخ سود و 
ن��رخ تورم نیز )هرچند به صورت اندک(کاهش 
یابد. در مجموع، به نظر مي رسد که در بین عوامل 
داخل��ي، تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایي 

شدن برجام، مهمترین )و سریعترین(واقعه موثر 
بر بازار س��رمایه بوده به ش��کلي که رش��د خیره 
کننده شاخص بازار بورس همزمان با این واقعه 
مهم روي داده است.موسسه اموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي کش��ور در این گزارش 
تصریح کرده اس��ت:» برآیند این ش��رایط سبب 
شده تا طي نیمه دوم سال ۱394 ،شاخص بورس 
و فرابورس به ترتیب رش��دهاي 3۰.3 درصد و 
۱8.2 درص��د را تجرب��ه کنند.به این ترتیب، در 
زمستان ۱394 و با وجود آنکه گزارشات ادواري 
ش��رکتها، بهبودزیادي را نشان نمي دادند، اخبار 
مثبت سبب رشد ارزش سهام بنگاهها شده است. 
هرچند که در فصل پاییز، افت و نزول نسبي در 
بازار سرمایه رخ داده و عملکرد شاخص بورس 
و فرابورس، منفي بوده است اما زمستان پررونق 
بورس، طي سالهاي گذشته کم سابقه بوده است. 
به این ترتیب، نتیجه سریع و صریح دیپلماسي در 
فضاي اقتصاد، ورود شاخص به کانال 8۰ هزار 

پس از 8 فصل متوالي بوده است:
ارزش بازار شرکتهاي بورسي و فرابورسي طي 
شش ماهه دوم سال مجموعا معادل 28.۵ درصد 
افزایش یافته است. تفکیک اثرات بازارهاي اولیه 
و ثانوی��ه گوی��اي آن اس��ت که 2۱ درصد از این 
رش��د، ناش��ي از بازار ثانویه بوده و طي این دوره، 
عرضه ه��اي اولی��ه و افزایش س��رمایه نیز 7.۵ 
درصد در رشد ارزش بازار سهم داشته اند.بررسي 
تغیی��رات ارزش بازار به تفکیک صنایع نش��ان 
دهنده آن است که گروه خودرو با رشد بیش از 
۱63 درصد، بیشترین نقش را در حرکت بورس 
داشته است.اعطاي وام خرید خودرو، زمزمه هاي 
عقد قرارداد با خودروس��ازان خارجي و افزایش 
س��رمایه در دو ش��رکت بزرگ ایران خودرو و 
س��ایپا، اصلي ترین دالیل اقبال عمومي به این 
گروه بوده که در یک فرایند خودتکمیل ، رش��د 
س��ریع قیمت س��هام و ارزش بازاري آنها را به 

دنبال داشته است.

بازگشت ایران به بازار جهاني اوراق قرضه  ���
از آثار لغو تحریم هاست

همچنین اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي 
مي گوید، بازگش��ت ایران به بازار جهاني اوراق 
قرضه نشان دهنده ظاهر شدن آثار لغو تحریم ها 
و ثبات در مدیریت و عقالنیت اقتصادي کشور 
است.س��عید لیالز، روزگذشته )درباره بازگشت 
ایران به بازار جهاني اوراق قرضه پس از ۱4 سال 
و پیامدهاي اقتصادي آن افزود: این امر مي تواند 
تا اندازه بسیار زیادي در ارتقاي موقعیت ایران در 
بازارهاي بین المللي موثر باشد.به گفته وي، با 
تحقق این امر ایران مي تواند اوراق قرضه خوبي 
در بازارها به فروش برساند که خود، در ارتقاي 
ق��درت مالي بین المللي و جذب س��رمایه هاي 

خارجي موثر است.
این تحلیلگر مس��ایل اقتص��ادي افزود: وقتي 
بتوانیم این اوراق را به جهانیان بفروشیم، یعني 
ای��ران یک طرف جدي در مباحث مالي جهان 
اس��ت، دنیا ما را باور دارد و نش��اندهنده نهایت 
اعتم��اد جهاني به ماس��ت.وي ب��ا بیان این که 
جمهوري اس��المي ایران بین س��ال هاي 84- 
۱376 در ای��ن زمین��ه وضعیت خوبي پیدا کرد، 
اف��زود: در دولت ه��اي نهم و دهم این مس��اله 
به عقب برگش��ت و کش��ور آسیب هاي زیادي 
متحمل ش��د اما به نظر مي رس��د در دوره دولت 
یازدهم اعتماد جهاني مي تواند یک بار دیگر به 
میزان رونق پیش��ین بازگردد.این استاد اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشتي گفت: روزگذشته شاهد 
ورود س��رمایه ایرانیان خارج نش��ین به کش��ور 
هستیم و تجربه نشان داده است ورود پول این 
افراد یا خود این اشخاص به داخل کشور، به مثابه 
اتفاقي س��ازنده تفسیر مي شود.وي درباره نگاه 
غرب به اوراق قرضه اسالمي گفت: درباره میزان 
استقبال از این اوراق از سوي خارجي ها برآوردي 
ندارم اما نش��انه هایي مي بینم که خوشبیني به 

دنبال داشته است.

نتیجه سریع و صریح دیپلماسي در فضاي اقتصاد چگونه اتفاق افتاد؟

رشد خیره کننده بورس پس از برجام

گروه بورس: تعدادي از س��هام داران ش��رکت پلي اکریل 
اصفهان در اعتراض به اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار 
در تایید نکردن افزایش مورد انتظار س��رمایه این ش��رکت 
پیش از ظهر شنبه مقابل سازمان بورس در خیابان حافظ 
تهران گرد هم آمدند. این عده که 3۰ نفر تخمین زده شدند 
با دردست داشتن بنري خواستار رسیدگي به مشکالت خود 
در این خصوص شدند.افراد مزبور همچنین تصاویر رهبر 

معظم انقالب و رئیس جمهوري را نیز دردست داشتند.
یکي از سهامداران اطالعیه صدور مجوز افزایش سرمایه 
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادر را در دست داشت 
که در آن به دلیل استهالک تاسیسات و ماشین آالت پلي 
اکریل اصفهان و پیش بیني زیان شرکت در سال هاي آتي 
با رشد قابل توجه سرمایه این شرکت مخالفت شده است.

دراین جمع شخصي که خود را به عنوان نماینده معترضان 
معرف��ي ک��رد به خبرنگار ایرنا گفت: ش��رکت پلي اکریل 
اصفهان در نظر داشت یکهزار و ۱8۵ درصد از محل تجدید 

ارزیابي دارایي هاي خود افزایش سرمایه بدهد.
وي اف��زود: س��ازمان ب��ورس اوراق بهادر تهران تنها 29۰ 
درص��د آن را تائی��د و مابق��ي آن را رد کرد.ای��ن س��هامدار 
معت��رض گف��ت: س��هام داران خواهان تایی��د یک هزار و 
۱8۵ درصد هس��تند نه فقط 29۰ درصد. این س��هام دار 
ش��رکت پلي اکریل اصفهان در تش��ریح این مسئله افزود: 
در پي رس��انه اي ش��دن افزایش س��رمایه و تایید معتمد و 
حسابرس مستقل از سوي شرکت پلي اکریل سیل تقاضا 
براي خرید س��هام موجب افزایش قیمت س��هام ش��رکت 
شد اما با تایید تنها افزایش 29۰ درصدي سرمایه شرکت 

توسط سازمان بورس، سهامداراني که با قیمت باال اقدام 
به خرید کردند متضرر شدند.وي گفت: چرا سازمان بورس 
با افزایش س��رمایه ش��رکت هاي دیگر موافقت کرده اما با 

پلي اکریل نه؟
در همین رابطه یک مقام مسئول در سازمان بورس گفت: 
در حال حاضر آن دسته از شرکت هایي که فرآیند تجدید 
ارزیابي دارایي ها و ثبت آن در دفاتر حسابداري را در سال 
مالي 94 انجام داده مي توانند از معافیت مالیاتي اس��تفاده 
کنند. حس��ن امیري، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
سازمان بورس در گفت وگو با »فارس« گفت: آنچه که در 
حال حاضر در دستور کار سازمان بورس قرار دارد، اینکه تنها 
ش��رکت هایي مي توانند از معافیت مالیاتي ناشي از تجدید 
ارزیابي دارایي خود در س��ال 9۵ اس��تفاده کنند که در سال 

مال��ي 94 ضم��ن انجام تجدی��د ارزیابي دارایي ها اقدام به 
ثبت رقم حاصل از مازاد تجدید ارزیابي دارایي ها در دفاتر 
حس��ابداري باش��د. امیري هنزکي، در پاسخ به این پرسش 
که بر اس��اس کدام مس��تند و یا توافقي در مجمع س��الیانه 
شرکت سایپا به نقل از مدیرعامل این شرکت عنوان شده 
ک��ه معافی��ت مالیاتي ناش��ي از تجدید ارزیابي دارایي ها به 
مدت شش ماه در سال مالي 9۵ تمدید شده است، گفت: 
آنچه که هم اکنون براي س��ازمان بورس و س��ازمان امور 
مالیاتي نهایي ش��ده اینکه فقط آن دس��ته از شرکت هایي 
ک��ه در س��ال مال��ي 94 اقدام ب��ه تجدید ارزیابي و ثبت آن 
در دفاتر حس��ابداري خ��ود کرده اند مي توانند ادامه فرایند 
افزایش س��رمایه خود را از محل مازاد این تجدید ارزیابي 

با برخورداري از معافیت مالیاتي ادامه دهند.

سهام داران پلي اکریل مقابل سازمان بورس تجمع کردند

آخرین جزییات معافیت مالیاتي ارزیابي دارایي ها

گروه بورس :تیرماه، فصل برگزاري مجامع عمومي شرکت ها 
و بانک ها براي مختومه کردن عملکرد آن بنگاه اقتصادي 
در س��ال مالي قبل، تصویب صورت هاي مالي، تقس��یم 
س��ود هر س��هم، تعیین و تصویب پاداش هیات مدیره ها، 
پیش بیني سود براي سال جدید و مواردي چون افزایش 

سرمایه است.
از این رو عملکرد ش��رکت ها و بنگاه هاي اقتصادي بویژه 
بانک ها و بیمه ها به عنوان نهادهاي پولي کشور از اهمیت 
باالیي براي رس��انه ها برخوردار اس��ت که امسال داستان 
فیش هاي حقوقي بر آن سایه افکند و فقط برخي از آنها، 
اخبار چند خطي از تعیین سود هر سهم به رسانه ها ارسال 

کردند.
مروري بر عملکرد بانک ها در مجامع عمومي خود، نشان 
مي ده��د ک��ه اغلب بانک ها ب��ا تصویب صورت هاي مالي 

منتهي به 29 اسفند ۱394، نسبت به تخصیص و تقسیم 
سود اقدام کرده اند و برخي بانک ها از جمله سامان، قوامین 

و گردشگري سودي را تعیین نکردند.
بر اس��اس اطالعات منتشر ش��ده از مجمع عمومي برخي 
بانک ها، انصار 22۰ ریال، پارس��یان ۵۰ ریال، خاورمیانه 
2۵۰ ری��ال، پاس��ارگاد ۱6۰ ریال، مه��ر اقتصاد 6۰ ریال، 
آین��ده ۱37 ری��ال، ملل )عس��کریه( 2۵۵ ریال، دي ۱2۰ 
ریال و حکمت ایرانیان ۵۰ ریال س��ود براي هر س��هم در 
سال مالي 94 تعیین کردند.نکته قابل تامل درباره مجامع 
عمومي بانک ها، انتشار خبري مبني بر پاداش صفر ریالي 
هیات مدیره بانک سامان بود که بر اساس آن هیچ پاداشي 

براي هیات مدیره در نظر گرفته نشد.
به حدنصاب نرسیدن برخي مجامع عمومي

همچنی��ن به حدنصاب نرس��یدن مجم��ع عمومي برخي 

بانک ه��ا موج��ب ش��د تا برگزاري مجم��ع عمومي آنها به 
تنفس بخورد که از جمله مي توان به بانک هاي صادرات، 
پس��ت بانک، س��رمایه، ایران زمین، ش��هر و نیز موسسات 

کوثر و رسالت اشاره کرد.
نکته جالب اینکه، میزان حضور س��هامداران در برخي از 
ای��ن بانک ه��ا زی��ر ۱۰ درصد بود که در این میان حضور 6 
درصدي س��هامداران بانک تجارت و پنج صدوم درصدي 

بانک شهر در نوع خود قابل توجه است.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه تصوی��ب اس��تانداردهاي جدید 
صورت ه��اي مال��ي در بهمن پارس��ال در ش��وراي پول و 
اعتب��ار و اص��رار بانک مرکزي بر رعایت اس��تانداردهاي 
جدید IFRS و اینکه در صورت عمل نکردن به آن، اجازه 
برگزاري مجامع عمومي بانک ها داده نمي شد، سبب تاخیر 
در برگ��زاري ای��ن مجامع ش��د.بر این اس��اس بانک ملت 

جلس��ه مجمع عمومي خود را با راي س��هامداران بررس��ي 
صورت ه��اي مال��ي منتهي به اس��فند 94 را باهدف تایید 
صورت هاي مالي به تعویق انداخت و یا بانک سینا به دلیل 
آنچه که آن را نهایي سازي بخشي از اقدامات اداري نامیده، 
اعالم تنفس کرده است؛ با اینکه مجمع بانک تجارت به 
دلی��ل آماده نب��ودن صورت هاي مالي و نیاز به هماهنگي 

بیشتر با حسابرس و مقام ناظر به تنفس خورد.
افزایش سرمایه برخي بانک ها ���

در این میان برخي بانک ها نیز اقدام به افزایش س��رمایه 
کردن��د ک��ه از جمله مي توان به بانک ملت اش��اره کرد که 
افزایش سرمایه آن به رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال در مجمع 
عمومي فوق العاده آن به تصویب رسید ضمن آنکه بانک 
قوامین نیز تقاضاي افزایش سرمایه به هشت هزار میلیارد 

ریال را از بانک مرکزي دارد.

سایه فیشهاي حقوق برسرمجمع عمومي بانکها

اخبار
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برگزاری مجمع عمومی ساالنه 
بیمه کارآفرين

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه 
کارآفرین )س��هامی عام( در تاریخ 28 تیر 
۱39۵ با حضور اکثریت بیش از نود در صد 
)9۰درصد( سهامداران در تاالر اجتماعات 
بیم��ه کارآفرین تش��کیل گردی��د. در این 
مجم��ع عملکرد مالی ش��رکت منتهی به 
پایان سال ۱394 مورد بررسی قرار گرفت 
و با اکثریت آراء به تصویب رسید. در همین 
جلسه موسسه حسابرسی »بهراد مشار« به 
عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی شرکت 
انتخاب گردید. در جریان مباحث مطروحه 
در مجم��ع اعالم ش��د ک��ه بیمه کارآفرین 
در حال انجام افزایش س��رمایه خود اس��ت 
و پ��س از ص��دور مجوز مربوطه از س��وی 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و همچنین 
بانک مرکزی ایران این امر نهایی خواهد 
ش��د. ب��ه همین دلی��ل در جلس��ه مذکور 
تصمی��م گرفته ش��د که ب��ه منظور حفظ 
حقوق س��هامداران س��ود سهام شرکت در 
سال ۱394 پس از افزایش سرمایه تعیین 
و اعالم گردد. این موضوع نیز به تصویب 
اعضای حاضر در جلسه و نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار که در جلس��ه حضور 

داشتند قرار گرفت.

تفاهم نامه بیمه آسیا و 
صندوق بیمه کشاورزی 

بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی تفاهم 
نام��ه هم��کاری در خصوص ارائه خدمات 
بیم��ه ای امض��ا کردند. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بیمه آس��یا و براس��اس این تفاهم 
نام��ه بیم��ه ه��ای آتش س��وزی زراعت ، 
درختان، س��اختمان و تاسیسات واحدهای 
کش��اورزی ، تمام خطر و مسوولیت مدنی 
ماش��ین آالت کش��اورزی و عمر، حوادث 
و مس��وولیت مدنی ویژه کش��اورزان ارائه 
مي شود. بنابراین گزارش ، ارتقای شاخص 
ضری��ب نفوذ بیمه در بخش کش��اورزی ، 
هم��کاری در خص��وص ارائ��ه طرح های 
بیم��ه ای مش��ترک در زمینه عوامل تولید 
و محصوالت کش��اورزی ، افزایش س��هم 
فعالیت بیمه های بازرگانی از انواع پوشش 
بیمه بخش کش��اورزی ، امکان س��نجی 
طراحی و ارائه پوشش بیمه تکمیلی برای 
خطرات بیمه تحت پوشش صندوق بیمه از 

اهداف کیفی این تفاهم نامه هستند. 

نشست شوراي مديران 
شرکت بیمه رازي برگزار شد

اولین نشس��ت مدیران ش��عب و س��تادي 
شرکت بیمه رازي در سال ۱39۵ در محل 
هتل المپیک تهران برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي و تبلیغات، براساس استراتژي 
شرکت بیمه رازي در طول سال به صورت 
دوره اي 2 نشس��ت هم اندیش��ي مربوط به 
مدیران س��تادي و مدیران ش��عب با حضور 
مدیرعامل بیمه رازي برگزار مي ش��ود که 
جلسه فوق به عنوان اولین نشست شوراي 
مدی��ران در س��ال ۱39۵ روز پنجش��نبه 
3۱تیرم��اه در محل هت��ل المپیک تهران 
برگزار گردید. در این نشس��ت موارد جاري 
ش��رکت در قالب کارگروه هاي تخصصي 
بررس��ي ش��د و دبیر هر کارگروه اقدام به 
اع��الم گ��زارش تصمیمات اخذ ش��ده در 
کارگ��روه مربوطه نمود. فرهاد خالقي قائم 
مقام مدیرعامل بیمه رازي نیز طي سخناني 
در این نشست بر ضرورت مشتري مداري 
تأکی��د ک��رد و گفت: بها دادن به مش��تري 
بای��د س��رلوحه اقدام��ات بیم��ه رازي قرار 
گی��رد، ش��عب و نمایندگي هاي بیمه رازي 
خط مقدم این ش��رکت مي باش��ند و در امر 
توس��عه و رضایتمندي مشتریان مي توانند 
گام ه��اي موثري را بردارن��د. دکتر یونس 
مظلومي مدیرعام��ل بیم��ه رازي به نقطه 
نظراتي در خصوص نشست قبل و نشست 
فعلي اش��اره نمود و ذکر کرد: ش��رکت بیمه 
رازي هرس��ال نس��بت به سال قبل در حال 
پیش��رفت چشمگیري مي باشد و ادامه این 
پیش��رفت و دستیابي به چشم انداز شرکت 
امکان پذیر نمي باشد مگر با نهادینه کردن 
اص��ل دان��ش محوري و مدیریت دانش در 

شرکت بیمه رازي.

نای��ب ریی��س هیات مدیره و مدیر عام��ل بیمه دانا گفت: بیمه 
مرکزی در طول دو س��ال گذش��ته افزایش سرمایه شرکت ها را 
با توجه به محدودیت های موجود، از اولویت فوری خارج کرده 
اس��ت. به گزارش اخبار بانک، دکتر بیژن صادق از تقس��یم سود 
۱۵ ریالی این ش��رکت در مجمع عمومی س��الیانه خبر داد و در 
خص��وص موضوع زمین های منطق��ه علی آباد تهران که گفته 
می شود متعلق به این شرکت است، توضیح داد: اتفاق جدیدی 

در این خصوص حادث نش��ده اس��ت و این زمین ها هنوز تعیین 
تکلیف نشده اند و در مجمع قرار بر این شد که مذاکرات با ارتش 
جمهوری اس��المی در این خصوص ادامه یابد. دکتر  صادق با 
اشاره به ای.پی.اس ۱44 ریالی این شرکت در سال 94 گفت: 
با تصمیم س��هام داران در مجمع، مقرر ش��د ۱۰ درصد این رقم 
یعنی ۱۵ ریال بین سهام داران توزیع شود. وی همچنین درباره 
افزایش سرمایه این شرکت گفت: بیمه مرکزی در طول دو سال 

گذشته افزایش سرمایه شرکت ها را با توجه به محدودیت های 
موجود، از اولویت فوری خارج کرده است. بیمه دانا در صورت 
موافقت سهام داران، تالش خود را به کار می گیرد که این افزایش 
س��رمایه را به نحوی انجام بدهد که بیش��ترین منافع را برای 
شرکت داشته باشد. بنابراین بیمه دانا تالش می کند تا افزایش 
سرمایه خود را از روش هایی مثل آورده ی نقدی سهام داران یا 

صرف سهام به انجام برساند.

تقسیم سود 15 ریالی در شرکت بیمه دانا

نماین��دگان صنع��ت بیمه کش��ور با حضور در 
نشس��ت کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران از مشکالتی که این صنعت با آن مواجه 
اس��ت، گفتن��د و دخالت دول��ت در تعیین نرخ 
ح��ق بیمه را یک��ی از چالش های این صنعت 
عنوان کردند. در این جلسه کارشناسانی چون 
اعض��ای انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مدیر 
بیمه ای امور حوادث شرکت بیمه رازی و یکی 
از مدیران ش��رکت بیمه ایران حضور داش��تند 
و توضیحات��ی در رابط��ه ب��ا وضعیت بیمه در 

کشور ارائه دادند.
به گزارش بانکداران Banker( 24(، پیش از 
آنکه اعضای کمیسیون و مدعوین این نشست 
وارد دستور جلسه شوند، علی سنگینیان رییس 
کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران با 
اشاره به طرح تحول نظام بانکی که از سوی 
رییس جمهور مورد اش��اره قرار گرفت، گفت: 
در قالب این طرح، ساماندهی بدهی دولت از 
طریق انتش��ار اوراق بدهی در دس��تورکار قرار 
گرفته اس��ت و با توجه به اینکه این موضوع 
یک��ی از دغدغه ه��ای بخش خصوص��ی بود، 
ش��اهد همراهی دولت برای رفع این مش��کل 

هستیم.
علی سنگینیان همچنین خاطرنشان کرد که 
یکی از مش��کالت عم��ده واحدهای تولیدی 
و صنعت��ی، می��زان ح��ق بیمه ای اس��ت که 
س��ازمان تامین اجتماعی ب��ر آن اصرار دارد. 
او در ادام��ه تصری��ح کرد در حالی کل س��ود 
شرکت های بورسی صنعت بیمه در حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت که به تازگی و به دنبال 
آتش س��وزی بخش��ی از مجتمع پتروشیمی 
بوعلی س��ینا، پرداخت خس��ارت 6۰ میلیون 
یورویی از س��وی یکی از ش��رکت های بیمه 
برای این واحد تولیدی اعالم شده که به نظر 

می رسد رقمی سنگین برای بیمه هاست.
در ادامه این نشس��ت، عضو انجمن حرفه ای 
صنع��ت بیم��ه با بیان اینکه در حال حاضر 28 
شرکت بیمه فعال در کشور وجود دارد، گفت: 
اگرچه افزایش شرکت های بیمه در کشور به 
نفع این صنعت است اما بحث نظارت بر این 
شرکت ها نیز جدی تر می شود در حالی که در 
کش��ور، نهاد ناظر بر بیمه ها به نوعی ش��ریک 
این صنعت محس��وب می ش��ود ک��ه چندان 

نتوانس��ته قوی عمل کند. علی صالحی نژاد 
افزود: برخی از آیین نامه ها و بخش��نامه های 
صنع��ت بیمه متعلق به دس��ت کم چهار دهه 
گذش��ته اس��ت و نیاز به بازبینی دارد. وی با 
اش��اره ب��ه اینکه ۵۰ ت��ا 6۰ درصد بیمه های 
صادر ش��ده در ای��ران، مربوط به بیمه خودرو 
اس��ت، اف��زود: نرخ حق بیم��ه را دولت تعیین 
می کن��د در حالی که ش��رکت های بیمه هیچ 

نقشی در آن ندارند.
او گف��ت: از س��ال 88 ک��ه تعهدات فوت ثالث 
بیمه ه��ا ح��دود 27 میلیون تومان بود تاکنون 
این رقم ۱۰ برابر افزایش یافته اس��ت اما حق 

بیمه حداقل 3 برابر افزایش داشته است.
صالحی ن��ژاد در ادام��ه افزود: با روند کنونی و 
تداوم مش��کالت، پیش بینی می شود که طی 
۵ س��ال آینده چندین ش��رکت بیمه ای دیگر 
در کش��ور به سرنوشت ش��رکت بیمه توسعه 
دچار ش��وند. عضو انجم��ن حرفه ای صنعت 
بیم��ه، یک��ی دیگر از مش��کالت این بخش 
را دریاف��ت مالیات عن��وان کرد و گفت: بارها 
از س��وی دول��ت وعده ح��ذف مالیات از حق 
بیمه ه��ا داده ش��ده اما تاکنون ب��ه این وعده 
توجهی نشده است. صالحی نژاد با بیان اینکه 
بنگاه داری بانک ها در صنعت بیمه تداوم دارد، 
افزود: بس��یاری از شرکت های بیمه به برخی 

بانک ها وابس��ته هس��تند که ای��ن خود خطر 
بزرگی برای بیمه هاس��ت چرا که در صورت 
هرگونه چالش برای بانک ها، بیمه ها نیز دچار 

مشکل می شوند.
ای��ن فع��ال حوزه صنع��ت بیم��ه در ادامه به 
ورشکس��تگی بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: 
بیمه توسعه در یک سال، 8۰۰ میلیارد تومان 
فقط بیمه خودرو صادر کرد در حالی که میزان 
تعهداتی که متوجه این شرکت شد رقم بسیار 
باالیی بود. او افزود: آمار نشان می دهد که در 
سال ۱39۰، نزدیک به 32 هزار فوتی ناشی از 
تصادفات اتفاق افتاد که رقمی معادل 4۵۰۰ 
میلیارد تومان تعهدات آن بود که بیمه ها باید 
پرداخت می کردند. صالحی نژاد با بیان اینکه 
در این س��ال، شرکت های بیمه رقمی معادل 
۱3 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات ناشی 
از ج��رح در تصادف��ات پرداخت کردند، گفت: 
در مجموع در این سال رقمی معادل ۱8هزار 
میلیارد تومان تعهدات ش��رکت های بیمه بود 
در حال��ی ک��ه کل پرتفوی صنعت بیمه در این 

سال ۱2 هزار میلیارد تومان بود.
صالحی نژاد یکی دیگر از چالش های صنعت 
بیمه را س��هامداری افراد و اش��خاص در این 
صنع��ت عن��وان کرد و گف��ت: در حال حاضر 
س��هامداران عمده ش��رکت های بیمه افراد و 

اش��خاص هس��تند و این موضوع خطراتی را 
به همراه دارد چرا که پول های وارد ش��ده به 
ش��رکت ها به دلیل مدیریت غلط سهامداران، 
وارد چرخه های اقتصادی از جمله ساخت و ساز 
می ش��ود که بعضًا بازگش��ت س��رمایه ها به 
سختی اتفاق می افتد.  عضو انجمن حرفه ای 
صنعت همچنین، وجود رقابت ناسالم را میان 
شرکت های بیمه که به نرخ شکنی های متعدد 
انجامی��ده اس��ت، یکی دیگر از مش��کالت و 
چالش ه��ای ای��ن صنع��ت عن��وان ک��رد. 
صالحی نژاد بیان اینکه ش��رکت های بیمه در 
ای��ن زمینه بیمه ه��ای زندگی عملکرد خوبی 
داشته اند، گفت: مدیران دولتی همچنان بیمه 
را یک نوع هزینه می پندارند و اعتقادی چندانی 
به آن ندارند در حالی که باید این فرهنگ در 

دولت ایجاد شود که بیمه، هزینه نیست.
این فعال حوزه بیمه در ادامه به موضوع تحریم 
ها و آثار آن بر این صنعت اشاره کرد و افزود: به 
دنب��ال اعمال تحریم ها، صندوق ویژه تحریم 
در داخل کشور ایجاد شد که تمامی ریسک ها 
را در خ��ود ج��ای داد و موف��ق ش��د بیمه های 
کش��ور را پوشش دهد. صالحی نژاد همچنین 
به آمار دیگری اش��اره کرد و افزود: بر اس��اس 
آمار پلیس راهنمایی و رانندگی کش��ور، تعداد 
خودروهای س��واری کشور طی سال گذشته 

۱9 میلی��ون دس��تگاه ب��ود که از این میزان، 7 
میلیون دستگاه فاقد بیمه بوده است.

مدیر بیمه ای امور حوادث شرکت بیمه رازی 
نی��ز در ای��ن جلس��ه، با اع��الم اینکه بخش 
عم��ده ای از فعالیت های اقتصادی فاقد بیمه 
هستند، گفت: بر اساس آمار پلیس راهنمایی 
و رانندگ��ی، نیم��ی از خودروهای ش��خصی 
در کش��ور فاقد بیمه هس��تند. عباس رنجبر، 
برخالف علی صالحی نژاد از میزان بیمه های 
زندگ��ی در کش��ور رضای��ت نداش��ت و آن را 
پایین تر از عدد اعالم شده از سوی او دانست. 
وی عدم فرهنگ س��ازی مناسب در جامعه را 
عامل اصلی بی توجهی مردم به موضوع بیمه 
عنوان کرد. رنجبر، س��هم بیمه درمان را 23 
درص��د و بیم��ه خودرو را 38 درصد اعالم کرد 
و گفت: به رغم مشکالت و اتفاقاتی که طی 
چند سال در صنعت بیمه رخ داده، استقبال از 

تاسیس شرکت بیمه در کشور باال است.
مدیر شورای بازاریابی و اطالع رسانی شرکت 
س��هامی بیمه ایران نیز در این جلس��ه، طی 
سخنانی ابتدا به برخی آمار اشاره کرد و گفت: 
در س��ال 94، در مجم��وع بی��ش از 22 ه��زار 
میلیارد تومان حق بیمه از سوی شرکت های 
بیمه دریافت ش��د در حالی که در این س��ال، 
میزان خس��ارت پرداخت ش��ده از س��وی این 
شرکت ها رقمی معادل ۱4 هزار میلیارد تومان 
بود. حمید معینی با بیان اینکه بر اس��اس آمار 
بیمه مرکزی ایران، نس��بت خس��ارت در این 
صنعت 63.8 درصد و نسبت سودآوری حدود 
2۰ درصد اس��ت، افزود: در حالی که مدیران 
دولتی اعتقاد و اهتمامی به بیمه ندارند که این 
خود یکی از مشکالت جدی این صنعت است، 
رقابت های غیرحرفه ای شکل گرفته در میان 
ش��رکت ها نیز به صع��ود معضالت دامن زده 
اس��ت. به گفته وی، مدیریت ریس��ک، نقشی 
است که از شرکت های بیمه انتظار می رود اما 

در ایران این نقش کمرنگ است.
معینی بازنگری و اصالح قوانین صنعت بیمه 
را ضروری دانس��ت و گفت: فرهنگ بیمه در 
کش��ور و در می��ان افراد جامعه، رش��د نیافته 
اس��ت و برخی آمار نشان می دهد که شاخص 
فرهنگ بیمه در ایران ۱.9 درصد و در جهان 

8 درصد است.

یک چالش  اساسی در صنعت بیمه کشور

روابط عمومی بیمه دانا در پایان س��ال ۱394 
در راس��تای کس��ب اطالعات تکمیلی برای 
اجرای طرح هویت بصری این شرکت، طرح 
نظرسنجی با موضوع”بررسی جایگاه اجتماعی 
شرکت بیمه دانا از نگاه ذینفعان”را اجرا کرد. 
این طرح که به عنوان پشتوانه مطالعاتی طرح 
هویت بصری بیمه دانا قلمداد مي شود با هدف 
کسب نظرات مشتریان و کارکنان این شرکت 
اجرا ش��د، نتایج کلی طرح نشان دهنده اقبال 

ذینفعان به این شرکت است.
بر اساس این گزارش، در این نظرسنجی تعداد 
)نمون��ه آماری( 9۵۵ نفر به عنوان پاس��خگو 

ش��رکت ک��رده بودن��د. افراد مذکور ش��امل 
کارکنان بیمه دانا و مش��تریان این ش��رکت 
بودند مش��تریانی که ب��رای تهیه بیمه نامه یا 
دریافت خسارت به شعب بیمه دانا در 43 شهر 

کشور مراجعه کرده بودند.
این طرح که بر اساس پنج شاخص: صداقت، 
اش��تیاق و هیجان، صالحیت و شایس��تگی، 
کمال و دلفریبی، قوت و اس��تحکام مدل آکر 
اجرا شد گروه های سنی ۱۵ سال به باال را به 
عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار داد. 
در شاخص تحصیالت نیز افراد مورد مطالعه 
از زیردیپلم تا فوق لیس��انس و باالتر در طرح 

لحاظ شده بود.
طبق نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده 
بر اساس شاخص های مدل آکر، ذینفعان بیمه 
دانا را شرکتی “قابل اعتماد، جذاب و واقعی” 

قلمداد کردند.
ط��رح هوی��ت بصری بیمه دان��ا پس از حدود 
یکس��ال کار مطالعاتی و بررس��ی های الزم 
در اس��فند ماه س��ال گذشته جهت اجرا ابالغ 
ش��د و در ح��ال حاضر اقدام��ات مقدماتی در 
بخ��ش های مختلف جهت پیاده س��ازی آن 

آغاز شده است.
گفتنی است؛ بیمه دانا برای نخستین بار پس 

از بررس��ی و مطالع��ات الزم ب��ا نظر و حمایت 
مساعد نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
و اعض��ای هیأت مدی��ره اجرای طرح هویت 

بصری خود را در سال 9۵ آغاز کرد.
همانگون��ه ک��ه مي دانید، تبلیغ ب��رای ایجاد 
تصوی��ر ذهن��ی مثبت، ابزار عمده ای اس��ت 
ک��ه ش��رکتها برای بازاریاب��ی خود از آن بهره 
مي گیرند. ش��رکت های بیمه نیز برای ایجاد 
یک ذهنیت مطلوب از این روش بهره مي برند. 
آنه��ا همچنین از این ن��وع تبلیغ برای مقابله 
ب��ا وضعیتهایی اس��تفاده مي کنند که احتمااًل 
تصوی��ر ذهن��ی مش��تریان از ش��رکت بیمه 

مخدوش شده است. تالشهای بازاریابی یک 
شرکت بیمه، فقط در صورتی با موفقیت همراه 
اس��ت که این س��ازمان به طور واقعی همگام 
ب��ا تصویر ذهنی مطلوب خود حرکت کند. در 
صورت عدم تناسب واقعیت با تصویر ذهنی، 
با هیچ بودجه تبلیغاتی و برنامه روابط عمومی 
نمی توان مردم را در بلند مدت قانع کرد. یک 
ش��رکت بیمه باید هر از گاهی بازار مخاطب 
خ��ود را تحت بررس��ی قرار ده��د، تا مطمئن 
شود فعالیتهای بازاریابی خود )در جهت بهبود 
تصویر ذهنی س��ازمان(، در راس��تای اهداف 

سازمان بوده است یا خیر.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی

بیمه دانا از نگاه ذینفعان شرکتی است، قابل اعتماد، جذاب و واقعی

علیرض��ا ه��ادی مدیر عامل بیمه س��رمد ضم��ن بازدید 
از مح��ل حادث��ه آتش س��وزی س��اختمانبرجتجاری- 
اداریسلمانمشهدمقدس،با بیان اینکه این برج دارای بیمه 
نامه آتش س��وزی نزد بیمه س��رمد با س��هم نگهداری ۱۱ 
درص��دی و پوش��ش بیمه اتکائی ن��زد بیمه گران محترم 
داخلی به میزان 89 درصد می باش��د، تاکید کرد: خس��ارت 
وارده به این ساختمان در حال بررسی در ابعاد مختلف بوده 
و این ش��رکت تالش خواهد کرد، با انجام اقدامات دقیق 
کارشناس��ی، تعه��دات خ��ود را در مقابل بیمه گذار، ایفاء و 

موجبات آغاز به کار مجدد فعاالن محترم کسب و کار در 
این مجتمع تجاری – اداری را فراهم آورد.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه س��رمد، علیرضا هادی 
خاطرنش��ان ک��رد: جل��ب رضایت بیمه گ��ذاران از طریق 
رس��یدگی و پرداخت خس��ارت در کوتاه ترین زمان ممکن 
به زیان دیدگان در راستای آغاز به کار مجدد فعاالن محترم 
کس��ب و کار، یکی از رویکردهای اصلی بیمه س��رمد را به 

خود اختصاص می دهد.
بر اس��اس این گزارش، مدیر عامل بیمه س��رمد در تاریخ 

9۵/4/22 به اتفاق آقایان حس��ین حاتمی قائم مقام مدیر 
عامل و معاون فنی، امید معظمی گودرزی مدیر بیمه های 
اموال و محمدرضا رس��ولی رییس ش��عبه رضوی )مشهد(، 
ضم��ن بازدی��د از محل این حادثه طی برگزاری جلس��ه با 
مدیران این برج، به آنان اطمینان خاطر دادند تا در اسرع 
وقت هیات کارشناس��ی برای تعیین میزان خس��ارت اعزام 

خواهد شد.
این گزارش می افزاید، روز چهارش��نبه 9۵/4/23 نیز یک 
هیات کارشناسی سه نفره متشکل از دو کارشناس از تهران 

و یک نفر از مش��هد به منظور ارزیابی و برآورد خس��ارت 
وارده به برج سلمان مراجعه و ضمن بازدید از محل حادثه، 
نشستی را با نمایندگان بیمه گذار برگزار نموده و نسبت به 

بررسی شیوه ارزیابی و برآورد خسارت اقدام نمودند.
در پایان این جلسه نیز پس از امضای صورتجلسه با بیمه 
گذار، مجوز پاکس��ازی بخش تجاری و ش��روع به کار آن 
ص��ادر و همچنی��ن مهلت یک هفت��ه ای، برای اظهار نظر 
قطعی بیمه گذار نس��بت به پیش��نهاد هیات کارشناسی در 

نظر گرفته شد.

ارزیابی اولیه خسارت آتش سوزی ساختمان برج سلمان مشهد

اخبار
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مجمع عمومي عادي ساالنه 
بانک ملت به تنفس خورد

 با راي س��هامداران، مجمع عمومي عادي 
ساالنه بانک ملت براي بررسي و تصویب 
صورت هاي مالي منتهي به پایان اس��فند 
94، دو هفت��ه ب��ه تنفس خورد. به گزارش 
رواب��ط عمومي بان��ک ملت، در این مجمع 
که به ریاست محمد بیگدلي رییس هیات 
مدیره این بانک، عسگري ماراني و رجبیان 
ب��ه عنوان ناظر و نورمحمدحس��یني مدیر 
حقوقي بانک ملت به عنوان منشي برگزار 
شد، مقرر شد تا مجمع عمومي ساالنه این 
بان��ک با دو هفته تنفس، روز ۱3 مردادماه 
س��ال جاري در محل س��الن اندیشه تاالر 
حوزه هنري س��ازمان تبلیغات اس��المي، 
برگزار شود.نیاز به زمان بیشتر براي بررسي 
و تایید صورت هاي مالي حسابرس��ي شده 
بانک ملت از س��وي مقام ناظر، دلیل این 

تنفس اعالم شده است.

هیچ خدشه ای به وب سايت 
بانک مسکن وارد نشده است 

روابط عمومی بانک مسکن در پی مصاحبه 
و اظهارات معاونت امور بین الملل و حقوقی 
پلیس فتا با موضوع حمله به سایت اطالع 
رسانی بانک مسکن اعالم کرد: این حمله 
طی هفته گذش��ته به دنبال اشتباه کاربری 
به سایت اطالع رسانی بانک مسکن انجام 
گرفت و امکان ایجاد داکیومنت)س��ند(در 
صفحات داخلی سایت خبری بانک فراهم 
شد که به سرعت این امکان از سوی بانک 
مسکن برطرف گردید. براساس این گزارش 
،مس��عود ایزدی مدیر روابط عمومی بانک 
مس��کن در این خصوص گفت:این حمله 
صرفا منجر به تغییر در شکل ظاهری برخی 
از صفح��ات فرعی ش��ده ب��ود و هیچگونه 
تاثیری بر استفاده مخاطبان سایت اطالع 

رسانی بانک نداشته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در شرایطی که بانک ها 
در فعالیت اصلی خود یعنی واسطه گری مالی خود زیان می دهند 
اگر اجازه ش��رکت داری را به آنها ندهیم، به بنگاه های زیان ده 

تبدیل خواهند شد.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،علی دیواندری در خصوص بنگاه داری 
بانک ها اظهار داشت: بنگاه داری بانک ها پدیده ای است که به 

دالیل مختلف در طی سال های گذشته رخ داده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که بانک ها از محل فعالیت 
عملیاتی خود و فرایند سپرده گیری و تسهیالت دهی، دچار زیان 
هستند باید بتوانند بخشی از زیان  خود را از طریق شرکت ها و 

درآمدهای غیرمشاع و کارمزدها پوشش دهند.
دیواندری به ایلنا گفت: در شرایطی که بانک ها در فعالیت اصلی 

خ��ود یعن��ی واس��طه گری مالی خود زیان می دهن��د اگر  اجازه 
ش��رکت داری را نی��ز به  بانک ها ندهی��م بانک ها به بنگاه های 
زی��ان ده تبدی��ل خواهن��د ش��د. بانک ه��ا باید در ح��د مجاز به 
بن��گاه داری بپردازن��د ام��ا بنگاه  داری در حد غیر مجاز و باالتر از 
نس��بت تعیین ش��ده از سوی بانک مرکزی، برای بانک ها ایجاد 

ریسک می کند.

بانک ها در حد مجاز بنگاه داری کنند

پژوهشگر بانکداری موسی شهبازی غیاثی/ ���
دولت محترم اخیرا اقدام به طراحی و پیاده سازی 
برنامه ای نموده است که از آن به اصالح نظام 
بانکی یاد شده است. بدون شک اقدام دولت در 
ص��ورت اجرای هدفمند آن می تواند گامی در 
جهت اصالح نظام بانکی باشد. ولی باید توجه 
نمود که اگر اصالح قواعد در اولویت نباش��د، 
اقدامات اصالحی صرفا در کوتاه مدت برونداد 
خواهند داشت و نه زیرساختی و بلندمدت. یکی 
از محورهای اساسی اصالح قواعد بانکداری، 
توجه به مقوله حاکمیت شرکتی در بانکها است. 
بس��یاری از اختالل ها و چالش های موجود در 
نظ��ام بانکی کش��ور ازجمله عدم ش��فافیت، 
کارای��ی عملکرد پایین بانک ها، نبود مدیریت 
ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین 
مدیران بانکی، عدم تأمین حقوق سپرده گذاران 
و س��ایر ذینفع��ان برآمده از فق��دان طراحی و 
اج��رای قواعد حاکمیت ش��رکتی مناس��ب در 
بانک های کش��ور اس��ت که این مهم درصدد 
بهب��ود س��اختارها و فرآینده��ای درون بانک 
است. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد 
در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت  شرکتی در 
بانک ها به عنوانمهم ترین راه برای دستیابی به 

کارآمدی و اثربخشی شبکه بانکی است.
مهمترین چالشهای مرتبط با استقرار حاکمیت 
ش��رکتی در نظ��ام بانک��ی را می ت��وان چنین 

برشمرد:
۱. ساختارهای غیرمنطبق با حاکمیت شرکتی 
در بانک های دولتی: بانک های دولتی نسبت 

به بانک های خصوصی با وضعیت نامناسبی در 
استقرار حاکمیت شرکتی روبرو هستند. از بین 
این چالش های عدیده می توان به عدم انعطاف 
در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی 
ب��ه دلیل قانونی بودن اساس��نامه آنها، نفوذ و 
تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این 
بانک ها و کم رنگ نمودن نقش بانک مرکزی 
در ای��ن خصوص، مش��مول بودن بانک های 
دولتی در زمره دستگاه های اجرایی طبق ماده 

)۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و ...
2.خأل قانونی در اس��تقرار حاکمیت ش��رکتی 
بانک��ی: نگاه��ی به قوانین مربوط به مس��ائل 
مربوط به حاکمیت شرکتی در قوانین تجارت، 
پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و سایر قوانین 
موردی حاکی از آن اس��ت که زیرس��اخت و 
ابزارهای قانونی الزم در این زمینه پیش بینی 

نشده است و با خألهای جدی روبروست.
3. عدم تطابق س��اختار س��ازمانی بانک ها با 

حاکمیت ش��رکتی: هرچند اخیرا اس��اس نامه 
نمونه بانک های غیردولتی به تصویب مجامع 
عمومی فوق العاده تعدادی از بانک ها رس��یده 
است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دوالیه 
واقعی )نظارت و اجرا( در بانک های غیردولتی 
هن��وز فاصل��ه وج��ود دارد. البت��ه از این بین 
نمی توان تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل از یکدیگر در بانک های غیردولتی 
اش��اره ننم��ود ک��ه اقدام مهم��ی در برقراری 

حاکمیت شرکتی خوب تلقی می گردد.
4. دخالت ه��ای غیراصولی و غیرکارشناس��ی 
نهاده��ای حاکمیت��ی )دولت و مجلس و...( در 
راهب��ری و مدیریت بانکه��ا: اصول و ضوابط 
حاکمیت شرکتی اقتضا می کند که در هریک 
از ارکان هی��ات مدیره، هیات عامل، مدیریت 
ریس��ک، حسابرس��ی و.... دخالتهای بیرونی 
نهاده��ای حاکمیتی صورت نگیرد و راهبری 
و مدیری��ت بان��ک برعه��ده هی��ات مدیره و 
هی��ات عام��ل بوده و صرفا قواعد ش��فافیت و 
پاسخگویی رعایت گردد. این در حالیست که 
تجرب��ه بانکداری در ایران حاکی از دخالتهای 
زیر در بانکها است که موجب ایجاد مشکالت 

عدیده شده است:
- دخال��ت در انتص��اب مدی��ران بانکی بویژه 
مدی��ران و اعض��ای هیات مدی��ره بانکهای 

دولتی
و  غیرکارشناس��ی  بیرون��ی  فش��ارهای   -
غیرمنطب��ق در اعطای تس��هیالت به برخی 
گروه ها یا طرحها بدون لحاظ اصول مدیریت 

ریسک
- عدم اصالح و بازسازی ساختار درونی بانکها 
و اتخاذ رویکردهای تکلیف محور به جای آن 
در مجموع می توان بیان داشت اصالح قواعد 
درونی مدیریت و راهبری بانکها با استفاده از 
اصول حاکمیت ش��رکتی  و نظارت بر حس��ن 
اجرای قواعد طراحی شده توسط بانک مرکزی 
از ضروریات اصالح و بازس��ازی نظام بانکی 

کشور است.

ضرورت اجتناب ناپذیر اصالح درونی بانک ها

اخبار

باركد:37334358 آگهى تغييرات شركت طرح پردازان چيدمان با مسئوليت محدود به شماره ثبت314879وشناسه ملى 10103524269 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 95/1/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت درواحد ثبتى تهران به آدرس تهران-خيابان ولى عصر-باالترازپارك ساعى-كوچه مهرگان-جنب بيمارستان 
مهرگان-ساختمان مهرگان-پالك4-طبقه همكف-واحد1 باكدپستى1516735511تغييريافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.  با ثبت اين مستند تصميمات 

تغييرمحل(تغييرنشانى دريك واحدثبتى) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
تهران غيرتجارى  وموسسات  ها  شركت  ثبت  كشوراداره  امالك  اسنادو  ثبت  سازمان  الف     353289/م    

باركد:37336991 آگهى تغييرات موسسه حافظان نسيم زاگرس به شماره ثبت28682وشناسه ملى 10320723090 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
95/1/18 ومجوزه شماره45/9/50289362 مورخ95/2/23 مركزانتظام-پليس پيشگيرى ناجا تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت درواحدثبتى تهران به آدرس تهران،خ 
اسكندرى جنوبى،روبروى بانك مسكن،پ383طبقه2واحد سمت راست كدپستى1311793158 تغييريافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد.  با ثبت اين مستند 
تصميمات تغييرمحل(تغييرنشانى دريك واحدثبتى) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس 

ميباشد
تهران غيرتجارى  وموسسات  ها  شركت  ثبت  كشوراداره  امالك  اسنادو  ثبت  سازمان  الف     353290/م    

باركد:37334880 آگهى تغييرات موسسه آويسا خليج فارس به شماره ثبت33706وشناسه ملى 14003982214 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
94/11/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: حميدمسگرزاده به ش م0071621946به سمت رئيس هيئت مديره. سيدمحمدقاسمى به ش م0310117828به سمت مديرعامل وعضو 
هيئت مديره(خارج از شركاء). مريم فصيحى به ش م3256304559 به سمت عضوهيئت مديره(خارج از شركاء). فرزام حسين پور به ش م0073546690 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره(خارج از شركاء). كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبيل چك سفته بروات قراردادها وعقود اسالمى با امضاءمديرعامل منفردًا همراه بامهرموسسه واوراق 
عادى وادارى باامضاى مديرعامل منفردًا همراه بامهرموسسه معتبرمى باشد.  با ثبت اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضاء،انتخاب وتعيين سمت هيئت مديره انتخاب شده 

توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد 
تهران غيرتجارى  وموسسات  ها  شركت  ثبت  كشوراداره  امالك  اسنادو  ثبت  سازمان  الف     353291/م   

 باركد:37325879 تاسيس شركت با مسئوليت محدود آرتا ويژن امرتات درتاريخ95/3/10به شماره ثبت 492644به شناسه ملى14005880105ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 
گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد.  -موضوع شركت:خريد فروش واردات صادرات تهيه توزيع توليد وبسته بندى كليه كاالهاى مجاز بازرگانى خصوصًا 
انواع مواد غذايى،اخذوام وتسهيالت ارزى ريالى از كليه بانكها وموسسات مالى اعتبارى دولتى وخصوصى،شركت در مناقصات ومزايدات دولتى وخصوصى اخذ واعطاء نمايندگى در داخل 
وخارج ازكشور،ترخيص كاال از كليه گمركات داخلى،انعقاد قرارداد باكليه اشخاص حقيقى وحقوقى دولتى وخصوصى،برپايى وشركت دركليه همايش ها نمايشگاهها وسمينارهاى داخلى 
وخارجى،درصورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاى الزم.  -مدت شركت:ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود.  -مركز اصلى شركت:تهران-تهران نو- خيابان مهرآور-

خيابان داود قديمى-پالك116-واحد2 كدپستى 1747663561 -سرمايه شركت:مبلغ10000000ريال مى باشد.  -اولين مديران شركت:سميه مقدم به سمت مديرعامل عضو 
ورئيس هيئت مديره به ش م0452755948 دارنده9000000ريال سهم الشركه. عليرضا مقدم به سمت عضوهيئت مديره به ش م0452482380دارنده1000000ريال سهم 
الشركه براى مدت نامحدود انتخاب شدند.  -دارندگان حق امضا:كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شركت ازقبيل چك-سفته-بروات-قراردادهاوعقود اسالمى با امضاء مديرعامل 

منفردًا همراه بامهرشركت معتبر است.  -اختيارات نماينده قانونى:طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد)
تهران غيرتجارى  وموسسات  ها  شركت  ثبت  كشوراداره  امالك  اسنادو  ثبت  سازمان  الف     353292/م    

باركد:37325670 تاسيس شركت با مسئوليت محدود سپند عمران مهتاب درتاريخ95/3/10به شماره ثبت 492635به شناسه ملى14005879814ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 
گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد.  -موضوع شركت:انجام كليه فعاليت ها در زمينه تجهيز وساخت ونگهدارى فنى واحدهاى عمرانى،صنعتى،خدماتى 
وورزشى ونظارت فنى برتأسيسات وابنيه واحدهاى ذكرشده،طراحى،محاسبه واجرا وساخت ابنيه وتجهيزات ورزشى،مجتمع ها سالن ها وزمين هاى بازى ارائه كليه خدمات شهرى اعم 
ازطراحى،ايجاد ونگهدارى فنى فضاى سبز،محوطه سازى،احداث آبنما،سازه هاى شهرى،ساخت ونصب ونگهدارى فنى المانهاى شهرى،مبلمان شهرى،رنگ آميزى شهرى ومعابرشهرى 
وتهيه  وواردات  وصادرات  وفروش  وخريد  وغيرمكانيزه  مكانيزه  از  اعم  پياده  عابر  هاى  پل  فنى  ونگهدارى  اندازى  وراه  ونصب  وساخت  فنى  نظارت  وطراحى  وزيبا سازى شهرى 
وتوزيع وتأمين وبسته بندى وخدمات پس ازفروش كليه كاالهاى مجازبازرگانى خصوصا اقالم مرتبط با موضوع اخذ وام وتسهيالت واعتبارات بصورت ارزى وريالى از كليه بانك 
داخلى  نمايندگى  واعطاى  اخذ  وخارجى  داخلى  دولتى وخصوصى  ومزايدات  ومناقصات  ها  نمايشگاه  دركليه  وخارجى شركت  داخلى  دولتى وخصوصى  واعتبارى  مالى  ها وموسسات 
وخارجى. درصورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاى الزم.  -مدت شركت:ازتاريخ ثبت بمدت نامحدود -مركز اصلى شركت:تهران-اختياريه جنوبى-كوچه 
رشيدى-بن بست اول-پالك2-طبقه سوم كدپستى 1958638373 -سرمايه شركت:مبلغ10000000ريال مى باشد.  اسامى شركا وميزان سهم الشركه:مجتبى خليلى به ش 
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در 
پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد
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برگزاري نوبت دوم مجمع 
عمومي عادي سالیانه بانک ملت

عمومي س��الیانه  مجم��ع  دوم  نوب��ت 
بان��ک مل��ت ب��راي بررس��ي و تصوی��ب 
صورت ه��اي مال��ي این بان��ک در مقطع 
 زمان��ي منته��ي ب��ه پای��ان اس��فندماه 
س��ال 9۵ در روز ۱3 مردادماه س��ال جاري 

برگزار مي شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک ملت، 
هی��ات مدی��ره این بان��ک در اطالعیه اي 
از س��هامداران دع��وت ک��رد تا در جلس��ه 
مجمع عمومي عادي س��الیانه)نوبت دوم( 
ک��ه در س��اعت ۱۱ صبح روز چهارش��نبه 
۱3 مردادماه س��ال جاري در محل س��الن 
اندیشه تاالر حوزه هنري سازمان تبلیغات 
اسالمي برگزار مي شود، حضور پیدا کنند. بر 
اساس این گزارش، دستور کار این جلسه، 
اس��تماع گزارش هیأت مدیره درخصوص 
عملکرد س��ال مالي منتهي به پایان اسفند 
ماه سال ۱394، استماع گزارش حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ي درباره عملکرد بانک در 
دوره مال��ي یاد ش��ده، بررس��ي و تصویب 
صورت هاي مالي منتهي به همین مقطع، 
تصمیم گیري درباره تقسیم سود، انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانوني اصلي و علي 
الب��دل براي س��ال مالي ۱39۵ و تصویب 
ح��ق الزحمه آنها، تعیی��ن پاداش اعضاي 
هی��ات مدی��ره براي عملکرد س��ال مالي 
 ۱394، تعیی��ن ح��ق حض��ور اعضاي غیر

موظف هیات مدیره براي سال مالي ۱39۵، 
تعیین روزنامه هاي کثیراالنتشار جهت درج 
آگهي هاي بانک و س��ایر مواردي خواهد 
بود که در صالحیت مجمع عمومي عادي 

سالیانه است.

بازديد عضو هیات مديره 
بانک قرض الحسنه مهر ايران 

از ساختمان شعب خراسان
صم��دي عضو هی��ات مدیره بانک قرض 
الحس��نه مه��ر ای��ران به منظ��ور ارزیابي 
عملکرد و بررس��ي می��زان منابع، مصارف 
و مطالبات بانکي ش��عب، طي سفري یک 
روزه از ساختمان سرپرستي و شعب استان 

خراسان رضوي بازدید کرد.
ب��ه گزارش اداره روابط عمومي و بازاریابي 
بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران، در این 
سفر صمدي از دوایر ستادي و شعب آبکوه، 
پیروزي، عباس��ي، بلوار معلم، بلوار طوس 
و ش��هید قرني بازدید کرد و ضمن ارزیابي 
عملک��رد و آمار نس��بت مصارف به منابع، 

رهنمودهاي الزم را بیان داشت.

افتتاح واحد تولیدي سازه هاي 
بتني با حمايت بانک آينده

ب��ا حمای��ت بان��ک آینده، واح��د تولیدي 
قالب  ه��اي مان��دگار س��ازه هاي بتن��ي با 
ظرفی��ت ۱2.۰۰۰ )دوازده ه��زار( ت��ن در 
 س��ال، در اس��تان الب��رز به به��ره  برداري 

رسید.
بانک آینده، به  منظور تحقق ش��عار س��ال 
ج��اري مبني بر »اقتص��اد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل«، با اتخاذ سیاس��ت  هاي تأثیرگذار 
و اجراي برنامه  هاي عملیاتي، در راس��تاي 
حمایت از تولیدکنندگان داخلي و به  تبع آن، 
کمک به اش��تغال پایدار، به  ویژه در جهت 
حمای��ت از واحده��اي خرد و متوس��ط، به  
عنوان وظایف اصلي خود، گام هاي اساسي 

برداشته است.

در جلس��ه ای ک��ه ب��ا حضور مع��اون اول رئیس جمهور، وزرای 
کشور، رئیس بانک مرکزی و مدیران بانک های دولتی برگزار 
ش��د راه ه��ای رفع موانع تولید و تحق��ق اقتصاد مقاومتی مورد 

بررسی قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،در این جلس��ه مدیران عامل هریک از 
بان��ک ه��ا گزارش��ی از اقدامات و برنامه ه��ای خود در ارتباط با 

اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط ارائه دادند. 
گزارش عملکرد بانک ها در مجموع ،رضایت نسبی معاون اول 

رئیس جمهور را جلب نمود.
در ادام��ه ای��ن جلس��ه برخی از مدی��ران عامل بانک ها از جمله 
محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل 
بان��ک ه��ا به تهاجمات غیرمنصفانه به کارکنان ش��بکه بانکی 

اشاره کرده و مراتب نگرانی کارکنان در مورد حقوق دریافتی و 
تسهیالت رفاهی آنان را ابراز داشته و انجام حمایت های الزم 

از سوی مقامات عالی کشور را خواستار شد.
دکت��ر جهانگی��ری در این جلس��ه تاکیدکرد که طرح هایی باید 
مورد حمایت بانک ها قرارگیرند که از توجیهات الزم برخوردار 

باشند.

حمله به شبکه بانکی سیاسی بود

هشیار رستمی ���

وزی��ر اقتصاد درباره فیش های نجومی گفت: 
یک سال پیش متوجه دریافتی های نامتعارف 

شدیم.
ب��ه گ��زارش اخبار بانک،ماج��رای فیش های 
حقوقی و دریافتی های نامتعارف مدیران بانکی 
و بیم��ه ای ب��ه یک بحران جدی و محک تمام 
عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شد. این 
اتفاق هم از روزنه های متعدد برای سوءاستفاده 
در نظام اداری کشور پرده برداشت و هم دولتی 
که منادی ش��فافیت و مبارزه با فس��اد بود را به 
میدان یک آزمون واقعی فرستاد. واکنش سریع 
دولت و مقام های مس��وول توانس��ت تا حدی 
از تبع��ات ای��ن موضوع بکاه��د اما هنوز افکار 
عمومی نیازمند توضیحات بیشتر در خصوص 
این اتفاق است. علی طیب نیا در همین ارتباط و 
با توجه به تالش هایی که برای در هم شکستن 
وح��دت رویه درونی دولت صورت می گیرد در 
یک گفت وگوی  مش��ترک به اعتماد و تعادل 
گفت: ابتکار عمل مبارزه با فس��اد و برقراری 
شفافیت اقتصادی در اختیار حسن روحانی است 
و او به عنوان پرچمدار ش��فافیت این مس��یر تا 
پایان خواهد رفت. مشروح این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.
آق�ای دکت�ر طیب نی�ا مس�اله فیش های  ���
حقوق�ی نامتعارف به یک جنجال رس�انه ای 
و اجتماعی گس�ترده تبدیل ش�د. بسترهای 
وق�وع ای�ن اتف�اق و نحوه مواجه ش�ما با آن 

چگونه بود؟
در جلسه کمیسیون اقتصادی هم توضیحاتی 
در خصوص اقداماتی که برای ساماندهی نظام 
پرداخت ها در شبکه بانکی انجام داده ایم ارایه 
دادم. م��ن آنج��ا هم صراحتا عنوان کردم نظام 
پرداخت ها به طور کلی در کشور ما نه عادالنه 
است و نه کارآمد. کارآمد نیست به این دلیل که 
بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی 
که ارایه می دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. 
وقتی بین ارزش خدمات و ما به ازایی که پرداخت 
می کنید ارتباطی وجود نداشته باشد نمی توان 
انتظار کارآمدی داشت. این یک اشکال عمده 
در نظام پرداختی ما است و ایراد دوم به ناعادالنه 
بودن آن برمی گردد. چون پرداختی به افراد در 
بین دستگاه ها و حتی در یک دستگاه مشخص 
از ضابطه مش��خصی پیروی نمی کند. در یک 
سیس��تم عادالنه اوال برای افراد، یک حداقل 
قابل توجه تعیین می شود یعنی فرد باید بتواند 
با هشت ساعت کار، دستمزدی متناسب برای 
یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه هایش 
دریاف��ت کن��د و در عی��ن ح��ال اف��رادی که 
دریافتی های باال دارند باید یک تفاوت منطقی 
با حداقل بگیرها داش��ته باشند. ما هیچ کدام از 
ای��ن مالک ه��ا را در نظام پرداخت ها نداریم و 
ب��ر همین مبنا اصالح قانون خدمات مدیریت 
کشوری انجام خواهد شد که در آینده نزدیک 
ب��ه مجل��س می رود. اما قبل از اینکه اصالحیه 
این قانون در دولت نهایی شود ما نیاز داشتیم 
یک سری اقدامات کوتاه مدت و عاجل را انجام 
دهیم. نخستین کاری که ما در وزارت اقتصاد 

در راس��تای همین اقدامات عاجل انجام دادیم 
شناسایی منابع پرداختی های نامتعارف بود که 
منبع اول آن تسهیالتی بود که بانک ها، بیمه ها، 
شرکت های دولتی و سازمان ها به مدیران خود 
پرداخت می کردند. اوایل س��ال 94 بود که ما 
متوجه ش��دیم پرداخت ه��ای باالیی در قالب 
تسهیالت در برخی شرکت های تابعه صورت 
گرفته که نرخ سود آن 4 درصد یا حتی کمتر، آن 
هم با ارقام بعضا چند صد میلیونی صورت گرفته 
است. نخستین کاری که ما انجام دادیم این بود 
که مصوبه ای برای دولت تهیه کنیم که دولت 
آن را تصویب کند و به تمامی مجامع و شوراهای 
عال��ی ابالغ کند که در زیرمجموعه های خود 
مفاد این مصوبه را رعایت کنند. بر اساس متنی 
که پیشنهاد دادیم پرداخت هر گونه تسهیالت 
از محل منابع قرض الحسنه ممنوع شد و البته 
پیشنهاد دادیم که تسهیالت پرداختی از منابع 
دیگر نیز دارای س��قف و با س��ود متعارف نظام 
بانکی باشد. پیشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا 
ای��ن ب��ود که ن��رخ آن برابر با نرخ س��ود عقود 
مبادله ای باش��د. بنابراین قرض الحسنه نباشد، 
سود داشته باشد، سقف آن رعایت شود و البته 
افراد دریافت کننده هم با ش��رایط مش��خصی 
بتوانند تسهیالت دریافت کنند. از جمله اینکه 
حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند 
نه آنکه روز اول امکان اخذ تسهیالت برای آنها 
وجود داشته باشد. خب این مصوبه در تابستان 
سال 94 یعنی 24 مرداد ماه به دولت ارایه شد، 
به کمیسیون اقتصادی دولت رفت از آنجا هم 
به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و فرآیند 
تصویب آن در هر دو کمیس��یون نهایی ش��د. 
نهایتا هم بهار امس��ال در تاریخ ۱۵ فروردین 
این مصوبه توس��ط دولت تصویب ش��د. منتها 
همکاران در دولت نظرشان این بود که هدف 
ما از این مصوبه محدود کردن تسهیالتی است 
که تاکنون پرداخت شده و اگر این موضوع را به 
عنوان یک مصوبه مستقل ابالغ کنیم ممکن 
اس��ت این ش��ائبه ایجاد شود که دولت درصدد 
فراهم کردن یک تاسیس یا امکان جدید است 
و در همین راستا شرکت هایی که تاکنون چنین 
پرداخت های��ی نداش��ته اند از ای��ن پس اقدام 

خواهن��د ک��رد. به همین دلیل بهتر اس��ت این 
مصوبه در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال 
9۵ گنجانده شود که نهایتا نیز همین اتفاق افتاد 
و دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابالغ 
کرد که این محتوا در چارچوب ضوابط اجرایی 
ابالغ ش��ود که همین اتفاق نیز افتاد. در واقع 
بر اس��اس قانون بودجه در س��ال 9۵ ضوابطی 
وج��ود دارد ک��ه مانع پرداخت ه��ای گزاف در 
قالب تس��هیالت خواهد ش��د. منبع دومی که 
وجود داش��ت برای پرداخت ه��ای اینچنینی، 
ماده 2۱7 قانون مالیات های مس��تقیم بود که 
ب��ه موجب این ماده، یک درصد درآمد مالیاتی 
در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت 
ک��ه برای کس��انی که در ام��ر دریافت مالیات 
ت��الش می کنن��د و همچنین آموزش و ترویج 
فرهن��گ مالیاتی هزینه ش��ود. برای این ماده 
هم یک چارچوب و ضوابط روشن و مشخص 
وجود نداشت و این امکان فراهم بود تا از محل 
این منابع ارقام باالیی پرداخت شود. به همین 
خاطر ما از زمس��تان س��ال 94 و قبل از اینکه 
ماج��رای فیش ها ب��ه وجود بیاید با هماهنگی 
دیوان محاس��بات کشور ش��یوه نامه ای تهیه 
کردیم و در اس��فندماه ابالغ ش��د تا اطمینان 
حاصل کنیم که روزنه های سوءاستفاده بسته 
ش��ده است. س��ومین منبع پرداخت موضوعی 
اس��ت که در ماده 4۰ قانون تنظیم بخش��ی از 
مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه ها اجازه 
خواه��د داد در چارچوب موافقتنامه هایی که با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می کنند 
در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت هایی 
به پرسنل خود داشته باشند. همین عناوینی که 
در فیش های حقوقی آمده و مساله س��از ش��ده 
همگی در این چارچوب اس��ت که متاس��فانه 
مبنای قانونی دارد. مجوزی اس��ت که مجلس 
داده و مصوبه هایی است که وجود داشته که مبدا 
این قانون هم به اوایل دهه هشتاد برمی گردد و 
از آن موقع این عارضه وجود داشته که به تدریج 
رایج شده است. برای این پرداخت ها نیز امسال 
ش��یوه نامه ای نخست برای دستگاه های تابعه 
وزارت اقتصاد نوشته شده و برای اینکه ممکن 
بود فرآیند تصویب در دولت طوالنی شود سریعا 

در وزارت اجرا کردیم که سقف هایی برای این 
مورد هم در نظر گرفته ش��ده که خوش��بختانه 
ش��ورای حقوق و دس��تمزد هم آن را تصویب 
ک��رد و نهایتا هفته گذش��ته به تصویب دولت 

هم رسید.
به عنوان تیر آخر هم یک حکم دیگر به همه 
دستگاه های تابعه ابالغ کردیم که متعاقبا دولت 
هم آن را تصویب کرد و بر اساس آن، دریافتی 
کل از همه محل های مش��مول و غیرمشمول 
بیش��تر از 3/۱ براب��ر حداکث��ر حقوق و مزایای 
مستمر نباشد که البته پیشنهاد وزارت به صورت 
ناخالص بود اما در دولت مقداری افزایش یافت 
ک��ه این محدودیت را ب��رای پرداختی خالص 
قایل شده است. البته استثناهایی برای برخی 
موارد ویژه مانند متخصصان نفتی و پزشکان 
مناطق محروم وجود دارد که براساس تصمیم 
دولت این موارد هم نباید 3۰درصد بیش��تر از 

این مقدار باشد.
��� آق�ای دکت�ر طی�ب نیا ش�ما برخوردهای 
تنبیهی و کنترلی متعددی انجام دادید اما این 
انتقاد وجود دارد که چرا این انتصاب ها انجام 
ش�د و این مدیران متخلف در دس�تگاه ها به 
کار گرفته شدند؟ گفته می شود که توصیه ها 
و فشارهایی در جریان این انتصاب ها وجود 

داشته است.
فرآیند انتصاب در بانک ها، بیمه ها و شرکت های 
دولت��ی ی��ک فرآیند قانونی و فنی دارد. در ابتدا 
صالحیت این افراد توسط معاونت بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد و کمیته انتصاب بررسی می شود 
و سوابق حرفه ای، توانایی ها و تحصیالت این 
افراد لحاظ خواهد ش��د. اگر حداقل های مورد 
نظر ما به دست آمد استعالم از معاونت نظارت 
بان��ک مرکزی صورت خواهد گرفت. معاونت 
نظ��ارت بان��ک مرکزی هم مصاحبه ای با این 
افراد انجام خواهد داد و با بررسی همه جوانب 
ی��ک ارزیاب��ی دقیق در اختی��ار وزارت اقتصاد 
قرار می دهد و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت 
بانک مرکزی را نداش��ته باشیم به هیچ عنوان 
درخصوص انتصاب افراد اقدام نخواهیم کرد. 
جدا از این رویه قانونی جاری، من از ش��خص 
رییس کل بانک مرکزی هم مش��ورت گرفتم 

و نظر حرفه  ای ایشان را هم در همه موارد جویا 
ش��دم. البته از وزارت اطالعات هم اس��تعالم 
نهای��ی را دریافت خواهیم کرد و بدون پاس��خ 
مثبت آنها نیز هیچ انتصابی در ش��بکه بانکی 
و بیمه ای تاکنون صورت نگرفته اس��ت. تایید 
صالحیت و شایستگی های اخالقی و سیاسی 
همه این افراد توس��ط وزارت اطالعات انجام 

شده است.
این استعالم ها کتبی و رسمی است؟ ���

بله تمامی این اس��تعالم ها به صورت کتبی و 
رسمی به وزارتخانه رسیده که در پرونده مدیران 
موجود است. به همین دلیل به صورت قاطعانه 
اعالم می کنم که هیچکدام از شخصیت های 
سیاس��ی در فرآیند انتصاب نقش��ی نداش��ته و 
هم��ه انتصاب ه��ا با رعای��ت ضوابط صورت 

گرفته است.
یعنی شخص رییس جمهور هم نقشی در  ���

توصیه افراد نداشته اند؟
خی��ر. بنده در 3 س��ال گذش��ته بی��ش از 6۰۰ 
انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داش��ته ام 
ک��ه در هیچ ک��دام، ش��خص رییس جمهور در 
آنها دخالتی نداشته و حتی اشاره ای هم نکرده 
است. در واقع ایشان نه تنها مداخله ای نداشتند 
بلکه همیشه به من توصیه کردند که خط قرمز 
دولت صالحیت های حرفه ای افراد و سالمت 
و پاکدس��تی اس��ت بدون هیچ گونه مالحظه 
سیاسی.  خب رییس جمهور اگر در انتصاب ها 
نقشی نداشتند اما شایعاتی وجود دارد که از برخی 
عزل  ها و تغییرها ناراحت هستند و اختالفاتی 
بین ش��ما و ایش��ان در این رابطه وجود دارد. در 
خصوص تغییرات هم همان قاعده قبلی برقرار 
ب��ود و ای��ن دس��تور رییس جمهور بود که همه 
افرادی که دریافتی های نامتعارف داش��ته اند و 
مرتکب تخلف شده اند باید بدون اغماض تغییر 
کنند. توصیه رییس جمهور این بوده که بدون 
چشم پوشی برخورد قانونی مناسب انجام شود 
و ح��رف و حدیث هایی که اکنون بعضا مطرح 

می شود هیچ پایه و اساسی ندارد.
اتفاق�ی ک�ه االن افت�اده بحث ش�فافیت  ���
اقتصادی در همه س�طوح اس�ت و آیا شما به 
عن�وان عض�وی از دول�ت و وزیر اقتصاد این 
جسارت را از دولت می بینید که این مسیر تا 

پایان طی شود؟
بله، چرا که ابتکار این قصه در دست آقای دکتر 
روحانی اس��ت و من که 3 س��ال اس��ت در این 
دولت با ایش��ان همکار هستم همین جا اعالم 
می کنم که پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد 
شخص رییس جمهور است. حساسیت ویژه ای 
که از ایش��ان نس��بت به پاکدستی، شفافیت و 
انضباط مالی از ابتدای دولت س��راغ دارم برای 
بن��ده یک قوت قلب در مواجهه با بحران های 
اینچنینی و ایستادگی در مسیر مبارزه با فساد 
است. براساس میثاقنامه ای که روز اول ایشان 
ب��ا همه وزرا و معاون��ان امضا کرده اند همگی 
متعهد ش��ده ایم تا به اصل ش��فافیت و انضباط 
پایبند باشیم. در مقام عمل نیز همیشه توصیه ها 
ب��ر همی��ن منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد 
مخصوصا در مش��اغل حساس مالی بیشترین 

حساسیت را داشته باشیم.

طیب نیا از پشت پرده فیش های  نجومی مي گوید

منابع پرداخت های نامتعارف شناسایی شد

اخبار
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تعیین نرخ سود تسهیالت 
بانک توسعه صادرات

نرخ س��ود تسهیالت عقود غیرمشارکتي و 
نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي بانک 
توسعه صادرات حداقل ۱6 و حداکثر معادل 
۱8 درص��د اعالم ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومي بانک توس��عه صادرات، نرخ س��ود 
تسهیالت اعطایي صادراتي ریالي از محل 
منابع بانک در قالب عقود غیر مش��ارکتي و 
مشارکتي براي تسهیالت سرمایه در گردش 
پرداخت��ي به مش��تریان حداکثر ۱8 درصد 
خواه��د بود. چنانچه تس��هیالت گیرندگان 
داراي ش��رایطي از جمله صادرکننده نمونه 
کشوري و استاني همان سال )بنابر آخرین 
 A ،AAلیست اعالمي(، داراي رتبه اعتباري
وAAA ، اعضاي VIPباش��گاه مشتریان یا 
عض��و بانکداري ش��رکتي بانک، داش��تن 
میانگی��ن وزن��ي مطلوب، ارائ��ه کنندگان 
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران 
و یا وثیقه نوع یک با پوش��ش کامل اصل و 
س��ود باشند، مشمول اعمال تخفیف از نیم 
درص��د ت��ا دو درصد خواهند بود. به هر حال 
نرخ سود محاسبه شده براي مشتریان نباید 
از ۱6 درصد در س��ال کمتر باش��د. همچنین 
نرخ س��ود تسهیالت غیرصادراتي پرداختي 
به مشتریان براي شعب مستقر در سرزمین 
اصلي و همچنین ش��عب مستقر در مناطق 
آزاد به طور یکسان براساس نوع عقد، براي 
واحده��اي تولیدي و غیرتولیدي ۱8درصد 

تعیین شده است.

ارائه خدمات کارت هديه ارزي
 از طريق شعب بانک رفاه

خدمات کارت هدیه ارزي با قابلیت استفاده 
در پایانه ه��اي فروش��گاهي و درگاه ه��اي 
اینترنتي پذیرندگان خارج از کشور و از طریق 
شعب منتخب بانک رفاه امکان پذیر شد. به 
گ��زارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، 
با هدف ارائه خدمات روزآمد به مشتریان و 
به منظور حضور به موقع در حوزه هاي نوین 
سیستم بانکداري کشور پس از تحریم هاي 
بین المللي ، کارت هاي هدیه ارزي در شعب 
منتخب بانک ارائه شد. بر این اساس، کارت 
مذکور بدون نام بوده و حداکثر تا سقف کلي 
۱۰۰۰ دالر قابل شارژ و برداشت روزانه است. 
موجودي این کارت غیر قابل انتقال بوده و 
قابلیت شارژ مجدد را ندارد. از مزایاي مهم 
کارت هدی��ه ارزي مي ت��وان به تهیه بلیط 
هواپیم��ا از ایرالین هاي خارجي، بلیط قطار 
و رزرو هتل هاي خارج از کشور بدون واسطه، 
خری��د از تمامي فروش��گاه هاي آنالین بین 
الملل��ي و کنفرانس هاي خارجي به صورت 
آنالی��ن، پرداخ��ت هزینه بابت تعیین وقت 
سفارت و ثبت مقاالت در مجالت خارجي، 
امکان کنترل خریدها و تراکنش هاي انجام 
شده از طریق اینترنت و account شخصي، 
برخورداري از امکان خرید روزانه تا س��قف 
۱۰۰۰ دالر متناسب با شارژ اولیه انجام شده، 
عدم نیاز به س��پرده گذاري در حساب ارزي 
و امکان ش��ارژ کارت از محل حس��اب هاي 

ریالي اشاره کرد.

اتصال به شبکه هاي پرداخت 
بین المللي در دستور کار

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
در ابت��داي این جلس��ه علي کبیري رئیس 
کمسیس��ون کارت بانک ه��ا، گزارش��ي از 
اقدامات انجام ش��ده توسط این کمیسیون 
در ماه ه��اي گذش��ته، ب��ه وی��ژه تعامالت 
ص��ورت گرفته ب��ا اداره نظامهاي پرداخت 
بانک مرکزي ج.ا.ا جهت توسعه همکاري 
و ارائ��ه نظ��رات کارشناس��ي ارائه نمودند. 
در ادامه ایش��ان خواس��تار تعامل بیش��تر 
بانک ها در کس��ب و به اش��تراک گذاشتن 
دانش موضوعات و مس��ائل روز نظام هاي 
پرداخ��ت همچون کارت اعتباري و اتصال 
به سیس��تم هاي بین المللي پرداخت شدند. 
ایش��ان درخواس��ت نم��ود کارگروه هاي 
کمیسیون با بررسي هاي کارشناسي دقیق، 
نقش موثرتري در مشارکت در تصمیم سازي 
و سیاس��ت گذاري در صنع��ت نظام ه��اي 
پرداخ��ت ایفا نماین��د.در ادامه، موضوعات 
دس��تور کار جلس��ه مطرح، و حاضران به 

ارائه دیدگاه هاي خود پرداختند. 

مدی��رکل اعتبارات بانک مرک��زی گفت: بانک های متخلف در 
پرداخت وام ازدواج جریمه می شوند. به گزارش اخبار بانک،در حالی 
گزارش های رسیده از بی عالقگی برخی از بانک ها برای پرداخت 
وام ازدواج به متقاضیان خبرمی دهد که مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی از جریمه این دس��ته از بانک ها خبر می دهد. میرمحمد 
صادق��ی ب��ه ای��ران گفت: با توجه ب��ه اینکه وام جدید ۱۰ میلیون 
تومانی ازدواج هم اکنون قانون است، تمام بانک ها ملزم هستند که 

نسبت به پرداخت آن براساس سهمیه ای که از سوی بانک مرکزی 
تعیین می شود، اقدام کنند. وی ادامه داد: قانونگذار برای بانک های 
متخل��ف ک��ه وام ازدواج پرداخت نکنند جرایمی در نظرگرفته که 
قرار اس��ت بزودی چگونگی این جریمه ها توس��ط بانک مرکزی 
تعیین ش��ود. به گفته وی بانک مرکزی بخش��نامه جدیدی نیز 
درخصوص تسریع در پرداخت وام ازدواج آماده و بزودی به بانک ها 
ابالغ می کند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاس��خ به این 

سؤال که با توجه به روند نزولی سپرده گذاری قرض الحسنه، آیا 
بانک ها می توانند از محل این اعتبارات پاس��خگوی متقاضیان 
باش��ند؟ توضی��ح داد: این موضوع هن��گام تصویب این قانون در 
مجلس نیز از س��وی بانک مرکزی مطرح ش��د ولی اکنون که به 
قانون تبدیل ش��ده اس��ت بانک ها می توانند عالوه بر اعتبارات از 
محل سپرده های قرض الحسنه بخشی از منابع مورد نیاز خود را 

از محل حساب های جاری قرض الحسنه تأمین کنند.

روند پرداخت وام ازدواج سرعت مي گیرد

یک چک الکترونیکی نس��خه الکترونیکی و 
یا به عبارتی نس��خه نمایش��ی چک کاغذی 
اس��ت. چند ویژگی چک های الکترونیکی از 

این قرارند: 
۱- همان  اطالعاتی را دارند که در چک های 

کاغذی موجود است. 
2- می توانن��د ب��ا هم��ان ارزش و چهارچوب 

قانونی چک های کاغذی پایه ریزی شوند. 
3- قابلی��ت پیون��د به اطالع��ات نامحدود و 

معاوضه سریع بین سایر بخش ها را دارند.
4- می توانند در هر تراکنش مشابه چک های 

کاغذی امروزی استفاده شوند. 
۵- در مقایس��ه با چک های کاغذی با اضافه 

کردن مبلغ قابل توسعه هستند.
چک الکترونیکی چگونه کار می کند؟  ���

چ��ک الکترونیکی به همان روش چک های 
کاغذی  عمل می کند: نویس��نده چک، چک 
الکترونیک��ی را ب��ه کم��ک ان��واع مختلفی 
از دس��تگاه های الکترونیک��ی می نویس��د و 
س��پس آن را به وس��یله ترمینال های دریافت 
کنن��ده ب��ه بانک های دریاف��ت کننده واگذار 
می کن��د. دریافت کننده ه��ای الکترونیکی، 
چک الکترونیکی را که نوعی اعتبار رس��یده 
محس��وب می ش��ود، در قالب سپرده دریافت 
مي کنند و سپس آن را به بانک های پرداخت 
کننده می س��پارند. بانک های پرداخت کننده 
چک الکترونیکی را تایید و حس��اب مرتبط با 

چک را شارژ مي کنند. 
چک الکترونیکی از زاویه ای دیگر  ���

تراکن��ش چ��ک الکترونیک��ی می توان��د از 
جان��ب بانک ه��ای دریافت کننده با ارس��ال 
صورتحس��اب و ی��ا ی��ک یادداش��ت بانکی 
ب��ه پرداخ��ت کنن��ده چ��ک که در س��امانه 
حس��اب های قابل پرداخت مش��تری طراحی 
شده است، آغاز می شود. وقتی زمان پرداخت 
صورتحس��اب فرا رسید، اطالعات موجود در 
صورتحس��اب به وسیله این سامانه بررسی و 
س��پس داده های صورت حساب برای صدور 
ی��ک چ��ک الکترونیکی اس��تفاده می گردد. 
چک الکترونیکی صادر شده شامل مجموعه 
اطالع��ات ی��ک چک، نظی��ر دریافت کننده 
چک، مبلغ، زمان پرداخت و اطالعات حساب 
می باش��د. به منظور امض��ای چک، پرداخت 

کننده یک رمز را برای گش��وده ش��دن کارت 
دفترچه چک وارد می نماید. )مشابه ورود رمز 
در کارت هوش��مند(. ای��ن کارت یک جایگاه 
ام��ن برای کلید امض��ای خصوصی پرداخت 
کننده اس��ت. یک امضای چک الکترونیکی 
ممکن اس��ت به ش��کل رمزنویس��ی ش��ده، 
یک کپی از صورتحس��اب چک الکترونیکی 
را پیوس��ت داش��ته باش��د، بنابراین ش��خص 
دیگری نمی تواند صورت حس��ابی دیگر را به 
صورت تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب بندی 
صورت حس��اب ها ثابت نیس��ت ولی می تواند 
از لحاظ طولی، ش��کل و داده های موجود در 
آن قاب��ل تغییر باش��د. بنابراین یک پرداخت 
کننده می تواند متن  رس��یده از دریافت کننده 
را برگشت دهد. این امر دریافت کننده را قادر 
می سازد تا اطالعات مورد نیاز جهت پرداخت 

صحیح را تکمیل نماید.
 email چک الکترونیکی امضا شده به وسیله
یا تراکنش وب، به یک دریافت کننده ارسال 
می شود. دریافت کننده پس از بررسی صحت 
امضای پرداخت کننده روی چک الکترونیکی 
و صورت حس��اب، اطالعات صورت حس��اب 
را اس��تخراج و به حس��اب های قابل وصول 

ارس��ال و رمز خود را برای گش��ودن دفترچه 
چ��ک الکترونیک��ی وارد می کند. چک های 
پش��ت نویس��ی ش��ده به بانک های دریافت 
کننده جهت تس��ویه و قرارگیری در حس��اب  
ارس��ال می شوند. فرآیند تس��ویه می تواند به 
وسیله سیستم های نمایش چک الکترونیکی 
موجود یا دیگر سیستم های تسویه و پرداخت 
انج��ام ش��ود. ه��ر دو بانک دریاف��ت کننده و 
پرداخ��ت کننده، امضاهای چک الکترونیکی 
و پشت نویس��ی های به کار رفته در دو الیه از 
س��امانه )تایید کلیدهای امضا و حساب بانک 
صادر کننده چک( را بررس��ی می کند. بانک 
پرداخ��ت کنن��ده با اطمینان از تکراری نبودن 
چ��ک الکترونیک��ی و صحیح بودن حس��اب 
و هوی��ت پرداخ��ت کننده ج��اری، چک را به 
پرداخت کننده حس��اب س��پرده درخواس��ت 
)DDA( ارس��ال می کند. در نهایت یک پیام 
به پرداخت کننده ارس��ال می ش��ود که در آن 

شرح کاملی از روند تراکنش آمده است. 

چ�را چک ه�ای الکترونیک�ی را ب�ه کار  ���
می بریم؟ 

چک ه��ای الکترونیک��ی ویژگی های مهمی 

دارند، آنها این خدمات را عرضه می کنند: 
۱- تراکنش های بانکی را قادر می سازند تا با 
امنیت کافی در اینترنت به کار گرفته شوند. 
2- در بس��تری نامح��دود ولی کنترل ش��ده 

اطالعات، صحت خود را حفظ می کنند. 
3- تقلب های ایجاد شده روی چک ها از بین 

می رود. 
4- محتویات و صحت چک ها به طور خودکار 

تایید می شود. 
۵- خصیصه های مرس��وم چک های معمولی 
نظی��ر توق��ف پرداخت و اصالح آس��ان آن را 

دارد. 
6- قابلیت های��ی نظی��ر فعال نم��ودن تاریخ 

پرداخت قابل افزایش است. 
فناوری چک الکترونیکی 

فناوری چک های الکترونیکی ش��امل ارتقای 
نرم افزارها و س��خت افزارها توسط FSTC به 

منظور این موارد است: 
۱- کاه��ش هزینه های اولیه )در مقایس��ه با 

سایر ابزارهای پرداخت(.
2- به دست آوردن استاندارد صنعتی جهان.

3- فراه��م ک��ردن ی��ک اب��زار جهانی برای 
کاربران.

ام��روزه چک های الکترونیک��ی بر پایه های 
زیربنا شده اند: 

۱- زب��ان مش��ترک ف��روش خدم��ات بانک 
)FSML(

2- تقویت امضاهای الکترونیکی به منظور به 
کار بردن الگوریتم های فعال پرداخت.

3- امنیت س��خت افزارهایی نظیر کارت های 
هوشمند. 

4- تایید هویت دیجیتالی.
۵- فعال نمودن عملیات بانک ها و تجارت.

مقایس��ه چک الکترونیکی و س��ایر ابزارهای 
پرداخت

از آنچ��ه تاکن��ون گفت��ه ش��د می ت��وان ب��ه 
قابلیت ه��ای چک الکترونیکی در مقایس��ه با 
چک ه��ای کاغ��ذی معمولی پی برد. اما آنچه 
در مقایس��ه سیس��تم خدم��ات کارت با چک 
الکترونیکی می توان گفت از این قرار است: 
۱- کارت ه��ا به وس��یله اش��خاص حقیقی و 
در وس��عت کس��ب و کار کوچک تری به کار 
می روند تا پرداخت ها را در مکان های فروش 
و یا ترمینال های نزدیک به مش��تریان مقدور 

سازند.
2- سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت 
به کار می رود می تواند در سطح Offline نیز 

به کار گرفته شود.
3- چک ه��ای الکترونیک��ی می توانند امنیت 
پرداخت ه��ا را ن��ه تنها در پرداخت های جزئی 
محلی بلکه در سراس��ر س��طح اینترنت برقرار 

کنند. 
4- برخ��الف کارت، چ��ک الکترونیک��ی 
می توانند برای اشخاص حقوقی برای وصول 
پرداخت های تجاری به کار گرفته ش��ود. در 
واق��ع می ت��وان به جای چک های معمولی در 

تجارت از آن استفاده نمود. 
در جای��ی ک��ه س��ایر راه حل ه��ای پرداخت 
الکترونیکی با میزان ریسک باال و یا نامناسب 
توام اس��ت، چک های الکترونیکی امن ترین 
ابزار پرداخت فعال تا به امروز به شمار می روند. 
این چک ها، سرعت و امنیت تسویه های مالی 
الزم همراه با حساب های چک های معمولی 
موجود را فراهم آورده و به کمک دامنه متنوعی 
از سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی قابل 

اجراست.

چک الکترونیکی چیست؟ 

در پی صدور حکم انتصاب هفت نفر از مدیران ارشد بانک 
ملی ایران، در جلس��ه ای که به همین مناس��بت با حضور 
مدیرعامل برگزار شد حکم انتصاب آنان توسط حسین زاده 
مدیرعامل اعطا ش��د. به گزارش اخبار بانک،رئیس هیات 
مدیره بانک طی س��خنانی اظهار داش��ت: در هر سازمانی 
جابجایی و ارتقای افراد ، موجب پویایی سازمان مي شود و 
تجربه نشان داده است که سکون و بی حرکتی نتیجه خوبی 

در بر نخواهد داش��ت. در سیس��تم مدیریتی نیز جابجایی 
باعث مي شود پویائی افراد بیشتر شود و به تبع آن افراد با 
انگیزه بیشتر و باالتر به انجام وظایف خود بپردازند.  مدیر 
عامل همچنین ضمن قدردانی از مدیران ارشد سازمان به 
جهت تالش در مسئولیت های قبلی ، برای آنان در پست 
های جدید آرزوی توفیق کرد.  وی در ادامه از تالش های 
فاطمی اردکانی عضو کنونی هیات مدیره در سمت سابق 

معاونت فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات و ایزدی معاون 
سابق منابع انسانی قدردانی و تشکر کرد.

در ادامه این جلسه کریمی و پناهی اعضای هیات مدیره ، 
معاونین بانک و مدیران امور طی سخنان کوتاهی انتصاب 
ه��ای جدی��د را تبریک گفته و بر همکاری تنگاتنگ برای 

دست یابی به اهداف عالی بانک تاکید کردند.
حس��ین بارانی سرپرس��ت معاون منابع انس��انی ، کاووس 

ای��رج پور سرپرس��ت معاون حقوق��ی و وصول مطالبات ، 
مسعود خاتونی سرپرست معاون فناوری اطالعات و شبکه 
ارتباطات ، حبیب اله رشید ارده سرپرست مدیرامور حوزه 
مدیریت و روابط عمومی ، اصالن کریمی سرپرست مدیر 
امور ش��عب منطقه دو کش��ور و محمدنور آزادی سرپرست 
مدیرامور ش��عب منطقه یک کش��ور احکام خود را از دست 

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره دریافت کردند.

مدیران جدید بانک ملی معرفی شدند

بانک های انگلیس��ی برای رهایی از منوهای 
تلفن گویا و ارایه بهتر خدمات، به سراغ هوش 
مصنوع��ی رفت��ه اند و برای این که بتوانند در 
طول چند ماه آینده خدمات امور مشتریان را به 
طور کامال هوشمند و کارآمد ارایه کنند، مبالغ 
هنگفتی را در این حوزه سرمایه گذاری کرده 
ان��د. به گزارش اخبار بانک به نقل از تلگراف، 
بانک ها برای کاهش هزینه ها تحت فش��ار 
زیادی قرار دارند، اما بهبود خدمات آن ها برای 
جلب رضایت مش��تریان امری حیاتی اس��ت. 
یکی از این خدمات که معموال به طور کامل 
رضایت مشتریان را جلب نمی کند، راهنمای 
تلفنی اس��ت که هنگام تماس با خدمات امور 
مش��تریان بانک ها با آن مواجه مي ش��ویم. 
چندین بانک انگلیسی برای رهایی از منوهای 

تلفن گویا و ارایه بهتر خدمات، به سراغ هوش 
مصنوعی رفته اند و به امید این که بتوانند در 
طول چند ماه آینده خدمات امور مشتریان را به 
طور کامال هوشمند و کارآمد ارایه کنند، مبالغ 
هنگفتی را در این حوزه سرمایه گذاری کرده 
اند. امکان بررس��ی آنالین موجودی حساب، 
انتقال وجوه و حتی پرداخت آنالین مبلغ چک، 
تاکنون موجب میلیاردها پوند صرفه جویی در 
شعب مختلف این بانک ها شده است و همین 
علت مس��ئولین بانک ها دائما به دنبال بهبود 

خدمات خود هستند.
بانک س��لطنتی اس��کاتلند در حال اس��تفاده 
آزمایش��ی از یک سیس��تم رباتیک هوشمند 
است که با مشاهده دقت در عملکرد کارمندان 
بان��ک، روش انج��ام امور را فرا مي گیرد. قرار 

است این سیستم هوشمند وظیفه پاسخگویی 
به س��واالت س��اده مشتریان را بر عهده بگیرد 

ت��ا کارمندان بانک به امور مهم تر رس��یدگی 
کنند.

البت��ه ای��ن رویکرد در حال حاضر با دو چالش 
عم��ده مواج��ه اس��ت. اول این که ربات های 
هوش��مند امروزی، فناوری جدیدی محسوب 
مي ش��وند و عموما کارآیی باالیی ندارند. دوم 
این که ش��اید ربات ها توانایی ترجمه و فهم 
درخواست مشتریان را داشته باشند، اما هنوز 

قادر به همدردی با آن ها نیستند.
این در حالی اس��ت که برقراری ارتباط مثبت 
با مشتریان و اعتماد آن ها به کارکنان بانک، 
یک س��رمایه بس��یار ارزش��مند اس��ت که در 
نتیج��ه تعام��ل مثبت کارکنان با مش��تری به 
دس��ت مي آید. بنابر این ربات های هوش��مند 
هنوز قابلیت ورود به امور مهم بانکی را ندارند 
و ت��ا ب��ه کارگی��ری موثر آن ها در بانک ها راه 

درازی باقی است.

پای ربات ها به بانک ها باز شد

اخبار
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 در مجمع بانک شهر اعالم شد

با توجه به عدم احراز حدنصاب سهامداران 
حاض��ر در مجم��ع بانک ش��هر، برگزاري 
مجم��ع عمومي ع��ادي س��ال مالي 94 به 
زم��ان دیگ��ري موکول ش��د.  به گزارش 
مرک��ز ارتباط��ات و رواب��ط عمومي بانک 
ش��هر حجت اله نجاري مدیر امور س��هام 
بانک ش��هر در جمع حداقلي س��هامداران 
این بانک اعالم داش��ت: برگزاري مجدد 
مجم��ع عمومي عادي س��ال مالي منتهي 
ب��ه 94/۱2/29 بانک ش��هر به دلیل عدم 
احراز حدنصاب سهامداران حاضر به زمان 
دیگري موکول شد. مدیر امور سهام تصریح 
کرد: پیرو آگهي مورخ 9۵/۰4/۱۵منتشره 
در روزنامه ه��اي همش��هري و دنی��اي 
اقتصاد به اطالع س��هامداران مي رس��اند 
جلس��ه مجمع عمومي عادي ساالنه سال 
مالي منتهي به 94/۱2/29 بانک ش��هر در 
تاریخ9۵/۰4/3۱ باحضور پنج صدم درصد 
س��هامداران تشکیل گردید و به دلیل عدم 
احراز حدنصاب سهامداران حاضر، رسمیت 
پیدا نکرد. مدیر امور سهام بانک شهر اعالم 
ک��رد: زمان مجمع بعدي متعاقبأ از طریق 
آگهي به اطالع سهامداران خواهد رسید.

دريافت تنديس زرين کیفیت 
برتر توسط بانک صادرات 

هیات داوران دومین همایش ملي کیفیت 
ب��ه پاس اهتمام ویژه بانک صادرات ایران 
ب��ه مقول��ه مش��تري مداري و بر اس��اس 
ارزیابي ه��اي انج��ام ش��ده تندیس زرین 
کیفیت برتر در کس��ب رضایت مش��تري 
را ب��ه ای��ن بان��ک اعطا کرد. ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومي بانک ص��ادرات ایران، در 
همای��ش مل��ي کیفیت که با حضور افزون 
بر یکصد شرکت برتر داخلي در محل مرکز 
همایش هاي صدا و س��یماي ج ا.ا. برگزار 
ش��د که در آییني ویژه تندیس زرین برتر 
کیفیت در کس��ب رضایتمندي مش��تري 
توس��ط مع��اون وزارت مع��دن، صنعت و 
تجارات به بانک صادرات ایران اعطا شد. 
کس��ب این افتخار در پي ارایه مس��تندات 
مس��تدل از عملک��رد ب��ارز بانک متبوع در 
راس��تاي ارتقا بخش��ي به کیفیت و کمیت 
خدم��ات ب��ه مش��تریان و پیش��تازي این 
بان��ک در متغیرها و ش��اخص هاي مرتبط 
ب��ا مش��تري مداري ص��ورت پذیرفت. بر 
اس��اس سیاس��ت گذاري هاي مدیر عامل 
جدید بانک صادرات ایران استفاده از همه 
ظرفیت ه��ا و قابلیت هاي بزرگترین بانک 
خصوصي کش��ور به منظور ارتقاي جایگاه 
بانکداري نوین و شناسایي و تامین نیازهاي 
مش��تریان به صورت جدي در دس��تور کار 

قرار گرفته است.

به حد نصاب نرسیدن 
مجمع عمومي عادي ساالنه 

بانک ايران زمین
مجمع عمومي عادي س��الیانه س��ال مالي 
منتهي به 29/۱2/94 شرکت بانک ایران 
زمین )س��هامي عام( در تاریخ 3۱/۰4/9۵ 
باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران 
حاضر، رسمیت نیافت و تشکیل آن به نوبت 
دوم موکول گردید. احترامًا بدینوس��یله به 
اطالع کلیه س��هامداران محترم مي رساند 
پی��رو دعوت قبل��ي، مجمع عمومي عادي 
س��الیانه شرکت در تاریخ 3۱/۰4/9۵ و در 
زمان مقرر در محل سالن تالش مجموعه 
فرهنگي-ورزش��ي وزارت تع��اون، کار 
و رف��اه اجتماعي واق��ع در تهران، خیابان 
ولیعصر، نرسیده به پل پارک وي تشکیل 
گردی��د؛ لیکن به دلیل حضور 7.39درصد 
از س��هامداران، مجمع به رس��میت قانوني 
نرس��ید و تش��کیل آن به نوبت دوم موکول 
گردی��د. زم��ان و مکان برگزاري جلس��ه 
نوبت دوم طبق روال قانوني متعاقبًا اعالم 

خواهد شد.

مدی��ر عام��ل بیمه تع��اون گفت: نوع س��اختار مالي و عملیاتي 
بورس،بان��ک وبیم��ه ب��ا یکدیگر تفاوت دارد و این س��ه با هم 

برابر نیست.
به گزارش خبرگزاري صدا و س��یما ؛ حمیدرضا کاوه با اش��اره 
به اینکه س��ه حوزه بورس،بانک و بیمه یک مثلث متس��اوي 
االضالع نبوده واین یک اش��تباه اس��ت که آن ها را با یکدیگر 

برابر بدانیم،افزود: این سه نهاد مالي ضلع هاي مثلث یک فعالیت 
پولي- مالي درکشور را تشکیل،تقویت و حمایت و درکنار هم به 

رونق اقتصادي ، تولید و سرمایه گذاري کمک مي کنند.
وي افزود: نوع ساختار مالي وعملیاتي این سه حوزه با یکدیگر 

تفاوت دارد و نباید آن ها را با هم برابر بدانیم.
مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به اینکه جایگاه صنعت بیمه یک 

جایگاه کامال حمایتي اس��ت ودر قانون بیمه کش��ور مطابق بند 
۱9 قانون بیمه مصوب سال ۱3۱6 بازگرداندن بال فاصله بیمه 
گزار به شرایط قبل از حادثه وظیفه اصلي بیمه ، است،تصریح 
کرد : بیمه ها در حوادث مختلف را هر آنچه که در عقد قرارداد با 
بیمه گزار آورده اند به جز وضعیت روحي بیمه گزاران مي توانند 

پوشش دهند.

بورس ، بانک و بیمه با یکدیگر برابر نیست

بانک مرکزی مقرر کرد شبکه بانکی از مرداد 
سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار 
فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر 
۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص 

به بانک مرکزی ارسال کنند.
به گزارش اخبار بانک،متن بخشنامه ، به شرح 

زیر است:
احترام��ًا، پیرو نامه های ش��ماره 9۵.687۱9 
مورخ ۱39۵.3.4، ش��ماره 9۵.94382 مورخ 
۱39۵.3.26 و ش��ماره 9۵.۱3۱9۱9 م��ورخ 
۱39۵.4.29 در خص��وص تبص��ره 29 قانون 
بودجه س��ال جاری کل کش��ور، با عنایت به 
اهمی��ت و اولویت موض��وع ازدواج جوانان و 
ضرورت فراهم کردن تس��هیالت الزم برای 
ای��ن ام��ر و با توجه به تصمیم��ات متخذه در 
کمیس��یون اعتباری مورخ ۱39۵.4.3۰ مقرر 

شد:
۱- از مردادم��اه س��ال جاری پرداخت ماهانه 
۱۵۰۰۰۰ فق��ره تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توس��ط بانک 

های عامل صورت پذیرد.
2- با توجه به شعار سال جاری اقتصاد مقاومتی 
»اقدام و عمل« و تاکید مقامات محترم نظام 

مبنی بر تسهیل امر ازدواج الزم است بانک ها 
حداکثر همکاری و مس��اعدت را با متقاضیان 
اخذ وام ازدواج داش��ته باش��ند. در این ارتباط و 
جه��ت کمک به متقاضیان صرفًا یک ضامن 

معتبر کافی است و الزم است بانک ها به این 
موضوع توجه کافی مبذول کنند.

3- مقرر شد بانک های عامل به صورت ۱۵ 
روز یکبار نس��بت به اعالم آمار و عملکرد به 

بانک مرکزی جهت اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج جاری اقدام کنند. بدیهی است 
در ص��ورت عدم اجرای قانون فوق، مطابق با 
ابالغی��ه ه��ای بانک مرک��زی ، این بانک در 

خص��وص موضوع تبص��ره 3 ذیل تبصره 29 
قانون بودجه اقدام مي کند.

4-کمیس��یون اعتباری بانک مرکزی ضمن 
تاکید بر اجرای مفاد قانون بر اس��اس ضوابط 
و مقررات توسط بانک ها خواستار توجه خاص 
بان��ک ه��ا به این موضوع و اهتمام بیش��تر در 
جه��ت حل مش��کالت متقاضیان و پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در حداقل 

زمان ممکن شد.
با عنایت به موارد فوق ، خواهش��مند اس��ت 
دستور فرمایید ضمن تاکید بر اجرای ابالغیه 
به کلیه ش��عب خود در سراس��ر کشور، به قید 
فوریت توزیع استانی سهیمه های ابالغی شده 
را به این بانک ارس��ال کنند. بدیهی اس��ت در 
ص��ورت عدم اعالم موضوع طی یک هفته از 
تاریخ این ابالغیه ، بانک مرکزی راسًا نسبت 
به تعیین س��همیه های استانی ان بانک اقدام 
خواهد کرد. در خاتمه یادآوری مي کند بخش 
اعتب��اری ضم��ن رصد عملی��ات آن بانک در 
س��امانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و به 
تب��ع آن ارائ��ه گزارش عملک��رد آن بانک به 
مقامات مافوق، انتظار دارد همکاری کامل در 

این زمینه از سوی آن بانک صورت پذیرد.

بانک مرکزی مقرر کرد

با یک ضامن وام 1۰ میلیونی ازدواج بگیرید

رئیس کمسیس��ون کارت بانک ها خواس��تار تعامل بیشتر 
بانک ها در کس��ب و به اش��تراک گذاش��تن دانش مسائل 
روز نظام ه��ای پرداخ��ت همچون کارت اعتباری و اتصال 
ب��ه سیس��تم های بین الملل��ی پرداخت ش��د. ب��ه گزارش 
اخبار بان��ک،در ابت��دای این جلس��ه عل��ی کبیری رئیس 
کمسیسون کارت بانک ها، گزارشی از اقدامات انجام شده 

توسط این کمیسیون در ماه های گذشته، به ویژه تعامالت 
ص��ورت گرفت��ه با اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی 
ج.ا.ا جهت توسعه همکاری و ارائه نظرات کارشناسی ارائه 
نمودند. در ادامه ایش��ان خواس��تار تعامل بیشتر بانک ها در 
کس��ب و به اش��تراک گذاشتن دانش موضوعات و مسائل 
روز نظام های پرداخت همچون کارت اعتباری و اتصال به 

سیس��تم های بین المللی پرداخت شدند. ایشان درخواست 
نمود کارگروه های کمیس��یون با بررسی های کارشناسی 
دقیق، نقش موثرتری در مش��ارکت در تصمیم س��ازی و 
سیاس��ت گذاری در صنعت نظام های پرداخت ایفا نمایند. 
در ادامه، موضوعات دس��تور کار جلس��ه مطرح، و حاضران 
به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. همچنین در این جلسه 

2 کارگروه جدید »کارت اعتباری« و »ارتباط با شبکه های 
بین المللی پرداخت« به کارگروه های قبلی کمیس��یون- 
کارگ��روه اب��زار و کارت - اضاف��ه و اعض��ای آنها انتخاب 
شدند. در پایان جلسه با پیشنهاد رئیس کمیسیون و موافقت 
اعضاء، کمال نیک س��یرت از بانک اقتصادنوین، به عنوان 

دبیر کمیسیون کارت بانک ها انتخاب و معرفی شدند.

نخستین جلسه کمیسیون کارت  بانک ها در سال ۹۵ برگزار شد

پس از آن که طرح تحریک تقاضا در بخش  کاالهای بادوام 
از سوی دولت با موفقیت چشمگیری همراه نبود، دولت بار 
دیگر شرایطی را برای بهبود وضعیت واحدهای کوچک و 
متوسط صنعتی فراهم کرده و بر اساس آن قرار است ۱6 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار این واحدها برای 

احیا و آغاز به کار قرار گیرد.
به گزارش اخبار بانک،برای این امر قرار بود که واحدهای 
متقاضی، ش��رایط خود را در س��امانه ای که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طراحی کرده بود اعالم و اقدام به ثبت نام 
کنند که پس از بررسی و شناسایی اولویت ها به بانک های 

عامل معرفی شوند.
بر اس��اس گزارش های رس��یده، طبق توافقی که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی ک��رده ب��ود، ۱2 بانک عامل برای ارائه این 

تسهیالت به واحدهای متقاضی مشخص شدند.
در همی��ن حال نعم��ت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نس��بت به کاهش س��هم صنایع از تسهیالت بانکی انتقاد 
ک��رد و ب��ار دیگ��ر بانک مرکزی را به دلیل عدم همراهی با 

صنایع زیر سوال برد.
ام��ا ای��ن ب��ار ولی اهلل س��یف، رئیس کل بان��ک مرکزی 

صحبت ه��ای وزی��ر صنعت را بی پاس��خ نگذاش��ت و این 
وزارتخانه را بی برنامه خواند.

وی گفته بود که باید پذیرفت بس��یاری از خطوط تولیدی 
فرسوده شده و ادامه  فعالیت آن ها نه تنها ارزش افزوده ایجاد 
نمی کند، بلکه ارزش ها و منابع موجود را از بین می برد که 
در این بین معتقدیم متولی صنعت کشور باید برنامه خود 
را برای افزایش بهره وری ارائه کند و استراتژی مشخصی 

را برای پیشرفت صنعت تعیین کند.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم به حوزه صنعت یادآور 
ش��ده که باید به خاطر داش��ته باشند که هر ایرادی را نباید 
ب��ا مناب��ع نق��دی برطرف کرد، چرا که ای��ن منابع محدود 
بوده و مصرف غیرهدفمند، آثار منفی دیگری را به کشور 
تحمی��ل می کند. س��یف اما نح��وه عملکرد وزارت صنعت 
درباره تسهیالت ۱6 هزار میلیاردی را هم مورد انتقاد قرار 
داد و گفت که بر اس��اس توافقات قرار بود کارگروهی در 
استان ها تشکیل شود و در صورتی که تشخیص دهد چرخ 
تولید واحدها با دریافت تسهیالت به گردش درمی آید در 
اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام 
کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی 
ب��ا بان��ک مرکزی اقدام به راه اندازی س��امانه و ثبت نام از 

واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت کرده آن هم 
در شرایطی که برنامه ای برای تامین نیاز ثبت نام کنندگان 
در این س��امانه وجود نداش��ته اس��ت. اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزی در حالی است که یکی از مهم ترین راه حل ها 
برای پیشرفت صنعت در کشورهای پیشرفته، بازسازی و 
نوس��ازی تجهیزات و ماش��ین آالت آن هاست، چراکه این 
صنایع زیرس��اخت های دیگر را دارند و می توانند با هزینه 
کمت��ری ب��ار دیگر ب��ه چرخه تولید بازگردند، عالوه بر این 
جایگاه وی ایجاب نمی کند که برای اس��تراتژی صنعتی 
برای صنایع کشور تعریف کند. از سوی دیگر به نظر می رسد 
در صورتی که بخواهد برای ارائه تس��هیالت به تک تک 
بنگاه های اقتصادی متقاضی کارگروه تش��کیل ش��ود و به 
بررسی وضعیت موجود بپردازند، ارائه تسهیالت به پایان 
دولت یازدهم هم نرس��د. در پی این اظهارات س��یف، به 
نظر می رسد که بانک های عامل نیز عالقه ای به پرداخت 
تسهیالت به واحدهای تولیدی ندارند و به گفته معاون وزیر 
صنعت، با برخی بهانه های بی مورد از پرداخت تسهیالت 

به واحدهای تولیدی سرباز می زنند.
محس��ن صالحی نی��ا، معاون امور صنای��ع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: این اصال عقالنی نیست که بانک ها 

ب��ه بهانه ه��ای مختلف بخواهن��د واحدهای تولیدی را در 
پرداخت تسهیالت با ناامیدی یا ناکامی روبرو کنند، بلکه 
حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه 
بانک ها و مؤسسات تأمین منابع مالی باشد تا آن ها بتوانند 

اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند.
وی افزود: همه ۱2 بانک متولی در پرداخت تس��هیالت، 
 رؤسایش��ان در حض��ور مع��اون رئی��س جمه��ور مکلف 
ش��دند ب��دون مان��ع خ��اص و حتی درخواس��ت مبلغی از 
درخواس��ت کنندگان این تس��هیالت را در قالب سرمایه در 

گردش پرداخت کنند.
مع��اون وزی��ر صنعت بهانه برخی از بانک ها را در پرداخت 
نکردن تس��هیالت به دلیل وجود ماش��ین آالت فرس��وده 
یادآور ش��د و گفت: اصال در هیچ بخش��نامه ای به صورت 
ملی به بانک ها اعالم نش��ده که به ماش��ین آالت کهنه در 
واحدهای صنعتی تسهیالتی پرداخت نشود یا در این زمینه 

بخواهند مانعی به وجود آورند.
ام��ا نکت��ه قابل تام��ل در صحبت های معاون وزیر صنعت 
آنجاس��ت که یکی از اولویت های پداخت تس��هیالت را 
طرح های با پیش��رفت 6۰ درصد عنوان می کند که باید تا 

نیمه دوم سال راه اندازی شوند.

وام احیای صنایع در هاله ای از ابهام

اخبار

 مع��اون اعتب��ارات و بی��ن المل��ل بان��ک مه��ر اقتصاد در 
دوره اموزش��ي تخصصي روس��اي دوایر اعتبارات سراسر 
کشور، گفت: در عملیات بانکي بدون ربا باید نوع مصرف 
مش��تري مش��خص ش��ود. ب��ه گ��زارش اداره کل روابط 
عمومي بان��ک مه��ر اقتص��اد، ایرج نیک اخت��ر – معاون 
اعتب��ارات و بی��ن المل��ل بانک – در مراس��م اختتامیه این 
دوره اموزش��ي با تاکید بر توجه ویژه به دو مولفه نظارت و 
کنترل، اظهار داش��ت: باید دانش خود را ارتقاء دهیم و به 
داش��ته هاي فعلي خود اکتفا نکنیم و ضمن برنامه ریزي 

منسجم، سرعت و دقت را دستور کار قرار دهیم.
نیک اختر با تاکید بر اهمیت اخذ وثایق و تضامین، گفت: در 
عملیات بانکي بدون ربا باید نوع مصرف مشتري مشخص 
شود لذا درخواست تقاضاي مشتري باید شفاف و موضوع 

تسهیالت مشخص باشد.
نی��ک اخت��ر با تاکید بر رعایت اخالق صادقانه و محترمانه 
ب��ا ارب��اب رجوع افزود: 9۵ درصد درآمد بانک مهر اقتصاد 
از محل ارائه تس��هیالت تامین مي ش��ود لذا باید با در نظر 
گرفتن این مهم، در وهله اول درآمد بانک را محقق کنیم 
چ��را ک��ه در قبال س��هامداران و ذینفعان بانک مس��ئولیم 
و در گام آت��ي فرص��ت خدم��ت به م��ردم را قدر بدانیم. در 
ادامه، رضا عسگري – معاون سرمایه انساني بانک – به 
تش��ریح برنامه هاي این معاونت در خصوص المپیادهاي 
ورزش��ي، مسابقات، جذب و اس��تخدام، صندوق سالمت 
آتیه و سالمت کارکنان و تجدید نظر در طرح طبقه بندي 
مش��اغل پرداخت و پاس��خگوي سواالت همکاران در این 

زمینه بود.

 مجمع عمومي عادي سالیانه بانک حکمت ایرانیان با حضور 
بیش از 42/6۰ درصد از س��هامداران حقیقي و حقوقي این 
بانک ، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان 
سازمانها و نهادهاي نظارتي در تاریخ 3۱/4/۱39۵ در سالن 
کوث��ر برگ��زار و موارد مهمي چ��ون صورتهاي مالي بانک ، 
تقسیم سود ، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني و 
تعیین پاداش اعضاي هیات مدیره بانک ، به تصویب مجمع 
عمومي بانک رسید. به گزارش روابط عمومي بانک حکمت 
؛ مجمع عمومي عادي سالیانه بانک حکمت ایرانیان صبح 
روز پنجشنبه  سي و یکم تیرماه سالجاري با حضور بیش از 
42/6۰ درصد از سهامداران حقیقي و حقوقي بانک با انتخاب 
اعضاي هیات رئیسه مجمع بطور رسمي آغاز شد. در ابتداي 
این مجمع ، دکتر عباس عسکرزاده مدیرعامل بانک حکمت 

ایرانی��ان ب��ه ارایه گزارش هیات مدیره و اهم اقدامات بانک 
حکمت ایرانیان در سال گذشته پرداخت و عنوان کرد: پرهیز 
از بانکداري سنتي و پر شعبه و خیز بلند به سمت بانکداري 
مدرن و الکترونیکي یکي از اصلي ترین برنامه هاي بانک در 
یکسال گذشته بوده که به فضل پروردگار به موفقیت هاي 

بسیاري نیز دست یافته ایم. 
ایشان در ادامه جایگزیني نظام کارمزدي بجاي نظام سنتي 
اعطاي تسهیالت بر اساس جذب منابع در شبکه بانکي را 
راهگشا دانست و افزود : نظام کارمزدي در دو حوزه داخلي 
و بین المللي قابل تعریف اس��ت که ما بویژه در حوزه  بین 
المللي با ارائه خدمات به بانک هاي جهاني از طریق صدور 
اعتب��ارات اس��نادي ، LC و... توج��ه وی��ژه اي به این بخش 

داشته ایم.

مجمع عمومي عادي سالیانه بانک حکمت ایرانیان برگزار شددر عملیات بانکي بدون ربا باید نوع مصرف مشتري مشخص شود
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جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران) س��هامی عام ( 
رأس س��اعت ۱۵:۰۰ روز یکش��نبه م��ورخ 
۱39۵.۰4.27 در مح��ل پژوهش��گاه نیرو با 
حضور بیش از 76 درصد س��هامداران برگزار 

شد.
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران) س��هامی عام ( 
رأس س��اعت ۱۵:۰۰ روز یکش��نبه م��ورخ 
۱39۵.۰4.27 در مح��ل پژوهش��گاه نیرو با 
حضور بیش از 76 درصد س��هامداران برگزار 

شد.
ترکیب هیئت رئیس��ه مجم��ع با حضور آقای 

علیرض��ا عس��گری مارانی به عن��وان رئیس 
مجم��ع و نظ��ارت آقای��ان نصرال��ه برزنی و 
مرتضی علی اکبری و به دبیری آقای ابولفضل 

متین تشکیل شد.
همچنین نماینده س��ازمان بورس و نماینده 
موسس��ه حسابرس��ی نیز در جلس��ه حضور 
داش��تند.  مجم��ع پ��س از اس��تماع گزارش 
هیئت مدیره توسط مدیرعامل محترم ، جناب 
آق��ای دکتر قالیباف و گزارش بازرس قانونی 

تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- تصویب صورت های مالی منتهی به سال 

مالی ۱394.۱2.29
2- تقسیم ۱۰۰ ریال به عنوان سود نقدی به 

ازای هر سهم
3- انتخ��اب موسس��ه حسابرس��ی تدوین و 
همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان 

بازرس علی البدل
4- انتخ��اب روزنام��ه اطالع��ات به عن��وان 

روزنامه کثیراالنتشار
۵- انتخ��اب اعض��ای هیئت مدیره به ش��رح 

ذیل:
اعضای اصلی: ���

- شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین
-گروه مالی ملت

- گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
- کارگزاری بانک تجارت

- گروه سرمایه گذاری تدبیر
- کارگزاری توسعه فردا 

- سرمایه گذاری توسعه ملی
اعضای علی البدل: ���
- سرمایه گذاری غدیر

- آقای ابراهیم التجانی 
- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

6- تصویب افزایش سرمایه 36.3 درصدی، 
س��رمایه بورس تهران از ۱۱۰۰ میلیارد ریال 

به ۱۵۰۰ میلیارد

��� حاشیه مجمع:
به گزارش خبرنگار بورس نیوز، روز یکش��نبه 
27 تیرماه 94 ، مجمع عمومی عادی سالیانه 
بورس تهران با حضور76 درصد از سهامداران 

برگزار شد.
در ابتدای جلس��ه علی رضا عس��کری مارانی 
به عنوان رئیس جلسه مجمع، رسمیت جلسه 
مجم��ع عمومی عادی س��الیانه بورس اوراق 
بهادار تهران را با حضور بیش از 76 درصد از 

سهامداران اعالم کرد.
رییس جلس��ه از آقایان مرتضی علی اکبری 
از ط��رف گروه نهادهای مالی، نصراله برزنی 
از ط��رف گروه کارگ��زاران به عنوان ناظرین 
جلس��ه، ابوالفض��ل متی��ن از ط��رف کانون 
اشخاص حقیقی به عنوان دبیر جلسه و آقای 
حس��ین پناه به عنوان نماینده سازمان بورس 

برای حضور در جایگاه دعوت کرد.
همچنیندکتر حس��ن قالیباف اصل به عنوان 
مدیرعامل بورس تهران، علی عباس کریمی 
معاونت پشتیبانی و آقای جم نماینده بازرس 
قانونی و حسابرس از موسسه حسابرسی بیات 

رایان در جایگاه حضور یافتند.
در ادامه این جلسه دکتر حسن قالیباف اصل 
مدیرعام��ل ب��ورس ضمن تش��کر از تمامی 

س��هامداران برای حضور در مجمع، گزارش 
هی��ات مدیره به مجمع را برای س��هامداران 

بورس تهران قرائت کرد.
بر اساس این گزارش درمجمع بورس اوراق 
به��ادار تهران صورت ه��ای مالی منتهی به 
۱394.۱2.29 بررسی و تصویب شد . در ضمن 
با موافقت سهامداران شرکت بورس،پرداخت 
۱۰ تومان س��ود نقدی به ازای هر س��هم به 

تصویب رسید. 
همچنی��ن در مجمع عمومی عادی س��الیانه 
بورس اوراق بهادار تهران روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین گردید. 
در ضمن حسابرس و بازرس قانونی موسسه 
تدوین و همکاران و عضو علی البدل موسسه 

شاخص اندیشان انتخاب شدند. 
در خاتمه این جلسه حق حضور اعضای هیات 
مدیره در جلسات برای هر جلسه در ماه 6۰۰ 
هزار تومان و پاداش کل اعضای هیات مدیره 
برای سال مالی منتهی به ۱394.۱2.29مبلغ 
2۱۰ میلی��ون توم��ان تعیین و با اکثریت آراء 

تصویب شد. 
در مجم��ع عموم��ی فوق العاده بورس تهران 
پس از اس��تماع س��خنان دکتر حسن قالیباف 
اصل مدیرعامل بورس تهران و قرائت گزارش 

حس��ابرس قانونی با اکثریت آراء به افزایش 
سرمایه رای مثبت دادند و با تصویب افزایش 
سرمایه 36.3 درصدی، سرمایه بورس تهران 
از ۱۱۰۰ میلی��ارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال 

افزایش یافت. 
همچنی��ن دکت��ر قالیباف از به��ره برداری از 
ساختمان بورس در منطقه سعادت آباد ظرف 

دوسال آینده خبر داد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت این افزایش س��رمایه از 
محل اقالم حقوق صاحبان سهام شامل سود 
انباش��ته و اندوخته احتیاطی طی یک یا چند 
مرحله در 2 س��ال صورت می پذیرد. در این 
مجم��ع، انتخاب اعضای هیات مدیره بورس 

تهران مطرح و رای گیری شد. 
پس از رای گیری شرکت های سرمایه گذاری 
صب��ا تامی��ن، گروه مالی مل��ت، گروه ارزش 
آفرینان پاس��ارگاد، کارگزاری بانک تجارت، 
گروه سرمایه گذاری تدبیر، کارگزاری توسعه 
فردا و س��رمایه گذاری توس��عه ملی اعضای 
هیات مدیره بورس تهران را تشکیل دادند.

در ضم��ن ب��ه ترتیب س��رمایه گذاری غدیر، 
آق��ای ابراهی��م التجان��ی و گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امی��د به عنوان اعضای علی 

البدل این هیات مدیره انتخاب شدند.

بورس تهران در اندیشه جهانی شدن 

پیام هیئت مدیره:
س��ال ۱394 ب��رای ب��ازار س��رمایه ایران با 
فرازوف��رود و بی��م و امید فراوان همراه بود. در 
این س��ال نه تنها بازار سرمایه که کل اقتصاد 
ایران با دقت به تحوالت عرصه دیپلماس��ی 
چشم دوخته بود. مذاکرات ایران باقدرت های 
جهانی بی شک بخش بزرگی از توجه فعاالن 
بازار سرمایه را از آن خود کرده بود. این سال با 
رکود جهانی که به دنبال افت رشد اقتصادی 
چین رخ داده بود نیز رودررو ش��د. به گونه ای 
ک��ه ش��اخص های اکثر بورس ه��ای معتبر 
بین المللی کاه��ش قابل مالحظه ای تجربه 
کردند. در پی رکود یادش��ده، کاهش ش��دید 
قیمت نفت، فلزات اساس��ی و فوالد از دیگر 
رویدادهای پراهمیت اقتصاد جهانی بودند مه 
هر یک تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه ایران 
داشتند. بااین وجود استقبال از توافق هسته ای 
چنان بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در سه ماه پایانی سال، بیش از 3۰ درصد 
افزایش یافت.در پی توافقات انجام شده، امید 

ب��ه تجرب��ه فضایی متفاوت در بازار س��رمایه 
ایران، تنها به سرمایه گذاران خارجی محدود 
نش��د و نگاه بس��یاری از س��رمایه گذاران و 
فعاالن بین المللی را نیز به س��وی خود جلب 
کرد. بدین س��ان بورس تهران در سال ۱394 
پذی��رای 7۱ هیئ��ت خارجی ب��ود؛ همچنین 
نشس��ت مشترک با مسئوالن ارشد و فعاالن 
ب��ورس اس��تانبول برگزار ک��رد و خود نیز در 
نشست تخصصی معرفی بازار سرمایه ایران 
در لندن، در عالی ترین س��طح ش��رکت کرد. 
میزبان��ی از اعضای فدراس��یون بورس های 
اروپایی-آس��یایی در ش��هر تاریخی اصفهان 
نی��ز از دیگر فعالیت ه��ای بین المللی بورس 
تهران در س��ال ۱394 به ش��مار می رود که به 

کیفیت مطلوبی به انجام رسید.
به هرحال س��ال ۱394 پر نش��یب و فراز و با 
رش��د 22.6 درص��دی ارزش ج��اری و 22.8 
درص��دی ارزش اس��می بازار س��هام بورس 
تهران به پایان رسید. ارزش معامالت نرمال 
بازار س��هام در س��ال ۱394 رشدی تقریبًا ۱3 

درص��دی را تجرب��ه کرد، هرچند افت معنادار 
معامالت عمده، کل ارزش معامالت سهام را 
کاهش داد. شاخص کل نیز در سه ماه پایانی 
با ش��تابی فزاینده اوج گرفت و درنهایت سال 
۱394 را با رشدی بیش از 28 درصدی پشت 
سر گذاشت. در همین مدت شاخص هم وزن 
که با دقت بیش��تری روند عمومی بازار را به 
نمای��ش می گذارد، س��عودی 3۵ درصدی را 

تجربه کرد.
در س��ال ۱394 ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
فرصت یافت تا توانایی بازار سرمایه در تأمین 
مال��ی فعاالن اقتصادی را به اثبات برس��اند. 
عرض��ه موفق بی��ش از ۵8 هزار میلیارد ریال 
اوراق تأمی��ن مال��ی که با رش��د بیش از 4۵۰ 
درصدی معامالت این اوراق نیز همراه ش��د، 
عرص��ه جدیدی پیش روی جویندگان منابع 
مالی و همچنین فعاالن بازار س��رمایه ایران 

قرارداد.
عرضه اولیه ش��رکت هایی همچون س��یمان 
خوزس��تان، پتروش��یمی مبی��ن، بیم��ه ما و 

پتروش��یمی فجر و انتقال پتروش��یمی جم و 
س��بحان دارو از فرا بورس به بورس تهران از 
دیگر رویدادهای مثبت بورس تهران در سال 
۱394 بود. در این س��ال ش��رکت هایی نظیر 
تأمین سرمایه امید، بانک شهر، صنعتی مینو و 
شفا دارو نیز در بورس تهران پذیرش شدند اما 

مجال درج در تابلوی معامالت را نیافتند.
برگزاری مراس��م زنگ معام��الت به منظور 
گرامی داش��ت س��الروز پذیرش شرکت ها در 
ب��ورس ته��ران ازجمله اقدامات��ی بود که در 
س��ال ۱394 آغاز و ب��دل به رویه ای متداول 
شد. این فعالیت باهدف افزایش جذابیت های 
بورس تهران برای شرکت های پذیرفته شده 
انجام می ش��ود. در ارتباط با افزایش جذابیت 
ب��رای ب��ورس ش��رکت های پذیرفته ش��ده، 
بورس تهران مطالعات مفصلی در این س��ال 
به انجام رس��اند و در ابتدا به برگزاری جش��ن 
آغاز معامالت همت گذاشت.افزون بر این در 
حوزه ناشران، بورس تهران به برگزاری 2 میز 
صنعت و بیش از ۱۰۰۰ نفر س��اعت، آموزش 

تخصصی برای ناشران بورسی اقدام کرد.
در زمینه اقدامات بورس تهران در راس��تای 
فرهنگ سازی و آموزش می توان به مواردی 
همچون برگزاری بیش از 22 هزار نفر ساعت 
انواع دوره های آموزش��ی، برگزاری س��مینار 
حاکمیت ش��رکتی توسط بورس اوراق بهادار 
ته��ران ب��ا همکاری دانش��گاه الزهرا و دیگر 
س��مینارهای تخصصی در استان ها و چاپ 7 
عن��وان کت��اب در حوزه ی کودک و نوجوان و 

عموم سرمایه گذاران اشاره کرد.
در ح��وزه توس��عه ی بازار نیز ب��ورس تهران 
موفق ب��ه دریافت مصوبه ی کمیته ی فقهی 
برای معامالت آتی سبد سهام شد و مطابق با 
مصوبه یادشده دستورالعمل معامالت مذکور 
را تهی��ه کرد و به س��ازمان ب��ورس ارائه داد. 
مطالعات مفصل در ارتباط با نرم افزار مدیریت 
ریس��ک قراردادهای اختی��ار معامله به نتایج 
دلگرم کننده ای دست یافت و در اختیار شرکت 
مدیریت فناوری و همچنین س��ازمان بورس 
ق��رار گرف��ت. همچنین مطالعات��ی در مورد 

امکان س��نجی راه اندازی ابزارهایی همچون 
وارانت و ریپو در بورس تهران به انجام رسید. 
شناسایی مشوق های بورس های اوراق بهادار 
برای شرکت های پذیرفته شده، بررسی انواع 
ش��اخص ها در سایر بورس ها، آسیب شناسی 
و بازار گردانی در بازار سرمایه ایران، بررسی 
قوانین و مقررات تقس��یم سود در کشورهای 
منتخب، بررس��ی روش های متداول عرضه 
اولی��ه اوراق به��ادار و تهی��ه دس��تورالعمل 
پیش��نهادی دراین ارتباط ازجمله فعالیت های 
تحقیقاتی و توس��عه ای بورس تهران در سال 

94 به شمار می آید.
در پایان هیئت مدیره از همراهی سهامداران 
محترم، اعضای شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار، هیئت مدیره و مدیران سازمان بورس 
و اوراق بهادار، اعضا و ناش��ران پذیرفته شده، 
اصحاب رس��انه و س��رمایه های انسانی خود 
قدردانی و سپاسگزاری می نماید و معتقد است 
توسعه و تعمیق بازار سرمایه با همکاری همه 

فعاالن بازار ممکن خواهد شد.

با برنامه ریزی مدون مدیریت

گزیده  اطالعات مالي
۱392 )اصلي(۱393 )اصلي(۱394 )اصلي(۱394 )ارزش ویژه(اطالعات عملکرد
۵73۵73۵۱4684درآمدهاي عملیاتي

34۱24۱27222۱مجموع هزینه ها )شامل بهاي تمام شده و هزینه اداري(
232232242463سود عملیاتي

4۰22۵8289۵74سود قبل از مالیات
34۱2973274۵8سود خالص

37936723۰۵24وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتي
3۱۰27۰298۵۰9سود خالص هر سهم )ریال(

  اطالعات وضعیت مالي )میلیارد ریال(
۱392 )اصلي(۱393 )اصلي(۱394 )اصلي(۱394 )ارزش ویژه(  اطالعات وضعیت مالي

494494۵۱۰6۱9دارایي هاي جاري
2/۰۱۰۱/8۵4۱/4۵۱۱/228جمع دارایي ها
368368۱7۱226جمع بدهي ها

۱/۱۰۰۱/۱۰۰9۰۰4۵۰سرمایه ثبت شده
۱/642۱/486۱/28۰۱/۰۰2حقوق صاحبان سهام

  اطالعات سهام
۱392 )اصلي(۱393 )اصلي(۱394 )اصلي(۱394 )ارزش ویژه(  اطالعات سهام

۱/۱۰۰۱/۱۰۰9۰۰4۵۰تعداد سهام – میلیون سهم
4۰4379463۱/۰8۰آخرین پیش بیني سود – ریال
3۱۰27۰364۱/۰۱8سود واقعي هر سهم – ریال
۱۰۰۱۱۰--سود نقدي هر سهم –ریال

سایر اطالعات
2782782632۵8تعداد کارکنان – نفر

سمتنمايندهاعضاي هیات مديره
رئيس هيات مديرهمهدي قدميشركت گروه مالي ملت
نائب رئيس هيات مديرهعلي يارصالحيشركت كارگزاري مفيد

عضو غير موظف هيات مديرهسيد مجتبي فهيم هاشميشركت كارگزاري بانك تجارت
عضو غير موظف هيات مديرهعلي رستميشركت سرمايه گذاري بهمن

عضو غير موظف هيات مديرهمحمدرضا  رستميشركت سرمايه گذاري صبا تامين
عضو غير موظف هيات مديرهعلي اكبر امين تفرشيگروه ارزش آفرينان پاسارگاد
عضو غير موظف هيات مديرهمجتبي تقي پورشركت سرمايه گذاري تدبير

مدير عاملحسن قاليباف اصل____

گزیده اطالعات مالي

اعضاي هیئت مدیره



11 چهار شنبه6مرداد ماه 1395 شماره149

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
r بین الملل

 زيان بانک هاي اروپايي
از حوادث ترکیه

بانک ه��اي اروپای��ي با بیش��ترین میزان 
سرمایه گذاري در ترکیه، بیش از موسسات 
مالي دیگر کشورها با اثرات منفي پیامدهاي 
کودتاي نافرجام این کشور مواجه هستند. 
به گزارش رویترز، منابع بانک هاي فرانسه 
که با رقم 4۰ میلیارد دالر دو برابر بانک هاي 
آمری��کا، در معرض ریس��ک اعتباري قرار 
دارند و نیز خطر اعتباري منابع بانک هاي 
آلم��ان و ایتالیا نش��ان مي دهد که چگونه 
بانک ه��اي متزل��زل و ضعیف اروپا ممکن 
اس��ت اکنون بیشترین زیان را از تحوالت 
ترکی��ه متحمل ش��وند.ترکیه که زماني با 
رشد اقتصادي باال و جمعیت جوان بازاري 
جذاب براي سرمایه گذاران قلمداد مي شد، 
اخیرا با رکود در اقتصاد مواجه بوده اس��ت.

برخ��ي بانک هاي اروپایي تالش کرده اند 
س��رمایه گذاري ه��اي خ��ود را در ترکی��ه 
بفروشند. بانک اچ اس بي سي انگلیس پس 
از مواجه با پیشنهادهاي پایین، در ماه فوریه 
)بهمن/اس��فند( از فروش شعبه ترک خود 
منصرف ش��د. رویترز در ماه ژوئن )خرداد/

تیر( گزارش داد که اسبربانک که بزرگترین 
بانک روسیه است، نیز اخیرا به فکر فروش 
ش��عبه دنیزبانک خود در ترکیه بوده است. 
یوني کردیت نیز اعالم کرده است که قصد 
دارد سرمایه هایش را در شعبه هاي وابسته 
خ��ود در ترکی��ه از جمله بانک یاپي کردي 
تعدی��ل کند.تحوالت روزهاي اخیر ترکیه 
ای��ن اقدام��ات را ب��راي بانک ها به مراتب 

دشوارتر از قبل کرده است.

س��افت بانک ژاپن به توافق رس��یده تا هلدینگ ARM  یکی 
از ش��رکتهای مش��هور نرم افزاری انگلیس��ی را با 24.3 میلیارد 

پوند خریداری کند. 
ام��ری ک��ه با همکاری گروه تلکام ژاپن صورت گرفته اس��ت. 
ش��رکت تولید کننده چیپ های تلفن های هوش��مند مي تواند 
بزرگترین س��رمایه گذاری در بازار تکنولوژی و اینترنت باش��د. 

خریداری ش��رکت کمبریج آرم، که بیس��ت و پنج س��ال پیش 
تاس��یس ش��ده و اکنون دارای 4 هزار کارمند اس��ت بزرگترین 
خری��داری ی��ک ش��رکت تکنول��وژی تجاری اروپایی اس��ت. 
 س��افت بان��ک ژاپ��ن ۱7 پون��د برای هر س��هم از این ش��رکت 

مي پردازد. 
ای��ن تواف��ق تنه��ا چند هفته پس از تصمیم انگلیس به خروج از 

اتحادی��ه اروپ��ا رخ داد. تصمیم��ی که درب��اره آینده تجاری این 
کشور سوال برانگیز شد. ولی شرکت آرم یک شرکت پیشروی 
جهانی در طراحی چیپ توانس��ت با برگزیت خوب کنار بیاید. 
س��قوط ارزش پوند به پایین ترین س��طح خود در سی سال اخیر 
درمقابل افزایش ارزش ین ژاپن باعث شده این شرکت انگلیسی 

هدف جذابی برای ژاپنی ها باشد.

بانک ژاپنی شرکت نرم افزاری انگلیسی را خرید 

رئی��س بان��ک مرکزی ژاپن تاکید کرد که در صورت لزوم،  
نه��اد تح��ت امر او برای افزای��ش محرک های پولی خود 
آم��اده اس��ت، ام��ا در عین حال مجددا گفت که سیس��تم 
کمک رس��انی موس��وم به پول هلی کوپتری ممنوع است. 
بلومب��رگ، هاروهیک��و کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن 
اع��الم ک��رد: »ما باید اعالم کنیم که خطرات تهدید کننده 
اقتصادی و قیمتی را بررسی خواهیم کرد و اگر نیاز باشد، 
ب��رای دس��تیابی به هدف ثبات قیمت��ی در زودترین زمان 
ممک��ن، محرک ه��ای پولی را توس��عه خواهیم داد.« این 
اظهارات کورودا در حالی بیان ش��ده که هفته آینده بانک 
مرکزی ژاپن نشس��ت سیاس��ت گذاری برقرار خواهد کرد. 
اغل��ب اقتصاددان��ان پیش بینی می کنند که بانک مرکزی 
ژاپن در نشست 29 جوالی خود با کاهش انتظارات تورمی 
و به منظور رسیدن به هدف تورمی 2 درصدی، محرک های 

پولی بیشتری اعمال خواهد کرد. 
گمانه زنی ها در خصوص اقدامات جدید رادیکال در اوایل 
این ماه شدت گرفت،  زمانی که کورودا و آبه، نخست وزیر 
ژاپن نشس��ت هایی جداگانه با بن برنانکی، رئیس س��ابق 

فدرال رزرو،  برپا کردند. 
برنانک��ی ب��ه دلی��ل اظهارات��ش در خص��وص »پ��ول 
هلی کوپتری« بس��یار مش��هور اس��ت.کورودا افزود: »اگر 
منظور از »پول هلی کوپتری« دس��ت کم گرفتن مس��تقیم 
بدهی دولت یا مدیریت سیاست های پولی و مالی از طریق 
اقدامات تلفیقی است،  تاریخ به ما می گوید که این کار در 
کشورهای توسعه یافته ای چون ژاپن ممنوع است. نه نیازی 
به پول هلی کوپتری است و نه امکان چنین سیاستی در ژاپن 
وجود دارد.« در همین زمان، کورودا تاکید کرد که ترکیبی 

از سیاست های پولی و مالی سودمند خواهد بود. 
دولت آبه در حال حاضر در حال تدوین بس��ته مالی برای 
تقویت رشد اقتصادی است. رشدی که در سال های اخیر 
به رغم تالشهای آبه برای احیای تورم کم عمق بوده است. 
ک��ورودا گف��ت: »موضوع عجیبی نخواه��د بود که دولت 
اقدام��ات مال��ی را در دس��تور کار خود ق��رار دهد و به طور 
همزمان سیاست های پولی تطبیقی توسط بانک مرکزی 
اجرا ش��ود. ترکیبی از سیاس��ت های پولی و مالی موجب 
تقویت اقتصاد خواهد شد.«بانک مرکزی ژاپن و دولت این 

کشور در ژانویه 2۰۱3 در بیانیه  مشترک خواستار دستیابی 
به هدف تورم 2 درصدی ش��دند. در سیس��تم آبه نومیکس، 
تالش های پولی و مالی دو رکن از سه رکن احیای اقتصاد 

هستند و سومین رکن اصالح ساختاری نام دارد. 
پ��س از اینک��ه ح��زب حاک��م در انتخ��اب مجلس علیای 
ژاپن به پیروزی خیره کننده ای دس��ت یافت، همه نگاه ها 
مجددا به سمت برنامه های نخست وزیر ژاپن در خصوص 
محرک های پولی متمرکز ش��ده است. جزئیات بسته های 
مح��رک و ان��دازه تامین مالی همچنان نامش��خص باقی 

مانده اس��ت این در حالی اس��ت که ش��ینزو آبه متعهد شده 
که اقدامات گسترده و متهورانه ای برای حمایت از اقتصاد 
این کشور انجام دهد. او اوایل ژوئن اعالم کرد افزایش نرخ 
مالیات به تعویق می افتد. آبه اظهار داش��ت که به وزرای 
خود برای آغاز تدوین بس��ته  محرک دس��تور خواهد داد. 
یکی از مش��اوران او اعالم کرد اندازه این بس��ته در س��ال 
مال��ی ج��اری در حدود 2۰ ه��زار میلیارد ین )۱99 میلیارد 

دالر( خواهد بود.
پس از برتری حزب مورد حمایت آبه در انتخابات، نخست 
وزیر ژاپن مجددا متعهد شد که در خصوص بسته  محرک 
اقدام جدی خواهد کرد. آبه گفت:  »من می خواهم با ترکیبی 
از اقدامات اقتصادی جس��ورانه و جامع رش��د اقتصادی را 
تحری��ک کنم.«درآم��د مالیاتی کمتر از حد انتظار و بس��ته 
کمکی 778 میلیارد دالری پس از زمین لرزه های متوالی 
در منطقه کوماموتو در ماه آوریل باعث شد تا پول چندانی 
در بودجه برای محرک های مالی باقی نماند. وزیر دارایی 
ژاپن اعالم کرد بودجه باقی مانده از س��ال مالی 2۰۱۵ در 
ح��دود 2۵۰ میلی��ارد ین بوده که برای هزینه های اضافی 

در نظر گرفته شده است. 
همچنین، تصمیم تعویق افزایش عوارض تا س��ال 2۰۱9 
بدان معناست که منابع جدید درآمد مالیاتی در آینده نزدیک 

وجود نخواهد داشت.
آب��ه همچنین اظهار داش��ت که تم��ام تالش خود را برای 
تحریک رش��د اقتصادی از طریق افزایش هزینه ها انجام 
خواه��د داد. وی همچنین اعالم کرد مهم ترین موضوعی 
که دولت نیاز دارد این اس��ت که از فرار از کاهش قیمت 

را سریع تر ادامه دهد.

برای تقویت رشد اقتصادی دولت شینزو ابه درحال تدوین بسته مالی

افزایش محرک های پولی در بانک مرکزی ژاپن

اخبار

۱- کاغذ کپی - غذای مریض - عکس العمل 2- امانت دار - ازبازیگران فیلم اینجا بدون من - پول چش��م بادامی ها 3 - س��یاه زخم - کاش��ی لعاب 
دار 4 - طالی سیاه - سرود دسته جمعی - ازعناصرچهارگانه - یار بیل ۵ - کارآموز- شیره انگور- خاندان 6 - قیمت مطلوب مشتری - واحد پول 
یونان 7 - پول سیاه - واحد پول عراق - از شهرهای مازندران 8- پماد مسکن- رودی در ایتالیا - فلز الکتریکی- میوه ترش و شیرین 9- بلندترین 
نقطه - راهب مسیحی که خبر از رسالت پیامبر داد - جوش ۱۰- ناطق - خوش خلق ۱۱- ضمیرغائب - صدمه دیده- بلند آوازه ۱2- قشون - موی 
بلند- ابر رقیق - نفرین ۱3- نیکنام - پش��یمانی ۱4- زمین ش��وی - س��از و برگ - بازرس ۱۵- افراد زندانی در یک س��لول- اش��رف مخلوقات- اقدام 

کننده به کار زشت

ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فید 
 قرار دهید که هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي کوچک 3*3 یکبا دیده شود

  ۱- دفترچ��ه ترانزی��ت کاال از گمرک مبدا 
دریک کش��ور به گمرک مقصد در کش��ور 
دیگ��ر- از ورزش ه��ای تیم��ی - آخر 2 - 
رودی در روس��یه - ریز و کوچک - نوعی 
تومور 3- واحد اندازه گیری زلزله - فرمان 
کشتی - کجاست؟ 4 - ساختمان و سازنده 
اش - مکان - مهمانی - ریسیدن ۵ - حد 
نصاب ورزشی - نیروی حیات - صحرای 
عربس��تان 6 - تحمل - نوعی بس��ت - بی 
موقع 7- بازدید از رژه - رود آبی اروپا - هر 
چی��ز ن��ادر و نایاب 8- ش��بکه رایانه ای - 
شهری در ایتالیا - زود رنج - آخرین حرف 
التی��ن 9 - بندگ��ی - چوپان - همه دارند 
۱۰- راهنمای��ی کردن - درخت همیش��ه 
س��بز - وقت معین ۱۱- بیماری مس��ری 
و عفونی - پایتخت س��وئیس - اش��اره به 
نزدی��ک ۱2- پارچ��ه روپوش��ی  قدیمی - 
مق��ام قهرمان��ی - به دنیا آوردن - گذرگاه 
۱3- پهلوان - مقابل فروش - متوجه ۱4- 
معروف به خوبی - توقیف شده - تنها ۱۵- 
س��نگریزه - نوعی گل ش��یپوری - فیلمی 

ازمحمدعلی سجادی

جدول شماره3۹

سودوکو  شماره 3۹

حل جدول شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودي: ���
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هفته نامه تخصصي 
در حوزه بانك، بيمه و بورس

ط��ي مراس��مي ب��ا حضور دکت��ر محمد 
فطانت رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، دکتر حس��ن امیري معاون نظارت 
بر بورس��ها و ناشران این سازمان، آقایان 
فروت��ن قائم مقام مدیرعام��ل، فتحعلي 
معاون مالي وس��یدحمیدخالقي مدیرکل 
بازاریاب��ي وتبلیغات بانک انصار و جمعي 
از مدی��ران بانک ها، س��ازمان هاي بیمه 
و بورس که در س��الن اداري ش��ماره یک 
در نهمی��ن نمایش��گاه بین المللي بورس، 
بانک و بیمه )فاینکس2۰۱6( برگزار شد، 
آقاي یحیي فروتن لوح تقدیر بانک انصار 
تحت عنوان »ش��فاف ترین ناشر بورسي 

کشور درسال۱394« را از رییس سازمان 
مذک��ور دریاف��ت کرد.  به گ��زارش اداره 
کل بازاریاب��ي و تبلیغات، در این مراس��م 
همچنی��ن ب��ا اهداي ل��وح، از فعال ترین 
نهاده��اي مال��ي و برترین ه��اي آزمون 
گواهینامه هاي حرفه اي تجلیل شده و از 
برند گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه 

ایران نیز رونمایي شد.
در متن لوح تقدیر، از بانک انصار به عنوان 
»شفاف ترین ناشر بورسي با توجه به احراز 
باالترین امتیاز در شاخص اطالع رساني 
و قابل اتکا بودن ناشران بورسي در سال 

۱394« یادشده است.

ش��ایان ذکر اس��ت در شاخص »به موقع 
بودن«، پیش بیني هاي درآمد هرس��هم، 
صورت ه��اي مال��ي و برنام��ه زمانبندي 
پرداخت سود سهامداران، با لحاظ کردن 
می��زان تاخی��ر در ارس��ال اطالعات و در 
شاخص »قابلیت اتکا« میزان نوسانات و 
تغییرات در پیش بیني هاي ارسالي و هم 
چنین تفاوت هاي میان مبالغ پیش بیني 
ش��ده و عملکرد واقعي حسابرس��ي شده، 

داراي امتیاز هستند.
 براساس این گزارش، بانک انصار در دوره 
س��ه ماهه منتهي به 3۱خرداد ۱39۵ نیز 
رتبه نخس��ت کیفیت افشاي اطالعات و 

اطالع رس��اني را در بازار سرمایه ایران به 
دست آورد و در میان شرکت هاي پذیرفته 
ش��ده در س��ازمان ب��ورس واوراق بهادار 
تهران، رکورد دار ش��فافیت اطالعاتي در 

سه ماهه اول سالجاري شد.

رویکرد جدید بانک صادرات هویدا مي شود

نسخه زراعتی برای ارتقاء بانکداری الکترونیک
در راستای توسعه خدمات بانکداری نوین و فراهم کردن 
شرایط مطلوبتر برای کاربران خدمات متنوع الکترونیکی 
بان��ک صادرات ایران، تمهیدات الزم اندیش��یده ش��ده 

است.
به گزارش اخبار بانک، در همین راستا و با توجه به سیاست 
های راهبردی و تاکید مدیر عامل این بانک، هماهنگی 
های الزم برای تقویت زیر س��اخت ها و تعمیم و توس��عه 
س��امانه همبانک صادرات ایران به عمل آمده اس��ت که 

نتایج آن در آینده نزدیک هویدا خواهد شد.
ب��ر پای��ه این گزارش بانک صادرات ایران تالش وافری 
برای ارتقای کمی و کیفی خدمات الکترونیکی همراه با 
گسترش دامنه خدمات به اجرا درآورده است که هم اکنون 
ضمن بررسی بازخوردها درصدد افزایش کیفی و تحقق 

رضایتمندی بیش از پیش مشتریان مي باشد.
 همچنین با هدف تس��هیل بیش��تر در خدمات بانکداری 
نوی��ن ام��کان دریافت رم��ز یکبار مصرف جهت ورود به 
س��امانه اینترن��ت بانک س��پهر وتولید امض��اء دیجیتال 
)OTP( را فراه��م ک��رد ک��ه ب��ا اس��تفاده از این خدمت 
هموطنان مي توانند با ش��ماره گیری #7۱9* و انتخاب 
گزینهOTP، رمز یکبار مصرف یا امضای دیجیتال جهت 

ورود به سامانه اینترنت بانک سپهر رمزدریافت نمایند.
در راستای تامین نیاز دارندگان تلفن های همراه هوشمند 
مشتریان این بانک که دارای سیم کارت های اپراتورهای 
مختلف مي باش��ند در سراسر کش��ور مي توانند با شماره 
گیری #7۱9* از خدمات ussd این بانک شامل: مانده 
کارت، س��ه گردش آخر کارت، خرید ش��ارژ س��یم کارت 
اعتباری، پرداخت قبوض و مدیریت کارت ها آس��ان تر 

و س��ریع تر از س��ایر درگاهها بهره مند گردند. به نحوی 
که استفاده از این سامانه عالوه بر سرعت و دقت باالتر 
از رف��ت و آمده��ای غیر ض��روری در وقت صرفه جویی 

مي کند.
آم��ار و گ��زارش های دریافتی بیانگر افزایش چش��مگیر 
استقبال مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک صادرات 

ایران است.

روابط عمومی بانک کشاورزی درخشید
پنجمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی های کشور عصر چهارشنبه 3۰ تیر برگزار 
و روابط عمومی بانک کشاورزی در زمره سرآمدان روابط عمومی کشور معرفی و تجلیل شد. 
به گزارش اخبار بانک،پنجمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی با حضور تعدادی 
از مس��ئوالن فرهنگی و جمعی از پیشکس��وتان، اس��اتید دانش��گاه و علوم ارتباطات، در مرکز 
اس��ناد کتابخانه ملی برگزار ش��د. ش��ایان ذکر است روابط عمومی بانک کشاورزی ، موفقیت 
های متعددی چون کسب جایگاه برتر برگزیدگان یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی، دریافت استاندارد های جهانی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت مسئولیت پذیری  بر مبنای استاندارد 
های بین المللی  ISO 26000:2010 و ISO 9001:2008  ، روابط عمومی منتخب در زمینه برپایی بهترین غرفه ها در 

نمایشگاه های مختلف و نیز کسب موفقیت های متعدد در زمینه ارائه بهترین تبلیغات را در کارنامه خود دارد.

بانک شهر در جمع سرآمدان روابط عمومي کشور
در آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومي ایران، روابط عمومي بانک شهر در میان برترین ها 
قرار گرفت.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، پنجمین دوره آیین تقدیر از 
روابط عمومي هاي کشور با معرفي برترین هاي این حوزه در مرکز همایش هاي کتابخانه ملي 
برگزار شد.در این مراسم که با حضور تني چند از مسئوالن فرهنگي و جمعي از پیشکسوتان و 
اساتید دانشگاه علوم ارتباطات برگزار شد، از زحمات دکتر فرشاد فخیمي مدیر مرکز ارتباطات 
و روابط عمومي بانک ش��هر قدرداني ش��د.بر این اس��اس، در این مراس��م که با ش��عار » تعالي 
بخشي تدبیري امید بخش« برگزار شد، دکتر باقر ساروخاني از اساتید پیشکسوت این حوزه به تشریح ویژگي هاي این 

رشته و روابط عمومي در سازمان ها پرداخت و نکات مختلفي در این زمینه مطرح کرد.

بانک صنعت و معدن ٣٨٤ میلیارد ريال تسهیالت به صنايع مازندران پرداخت کرد
در سه ماه نخست سال جاري بانک صنعت و معدن مبلغي حدود 384 میلیارد ریال تسهیالت 
به 28 طرح بزرگ ، کوچک و متوس��ط صنعتي در اس��تان مازندران پرداخت کرد.به گزارش 
پای��گاه اط��الع رس��اني بان��ک صنعت و معدن ، از این مبلغ بی��ش از 3۱6 میلیارد ریال به ۱4 
طرح بزرگ صنعتي در این استان پرداخت شد.میزان تسهیالت اعطایي به ۱4 طرح صنعتي 
کوچک و متوس��ط در بهار امس��ال ، توس��ط این بانک به 68 میلیارد ریال بالغ ش��ده اس��ت. 
گفتني اس��ت ، بانک صنعت و معدن در س��ال هاي اخیرعالوه بر طرح هاي بزرگ و زیربنایي 
با توجه به استعدادها و قابلیت هاي مناطق مختلف کشور به تامین مالي طرح هاي کوچک و متوسط در راستاي توسعه 

صنعتي کشور گام برداشته است.

مجمع عمومي عادي ساالنه بانک آينده برگزار شد
مجمع عمومي عادي ساالنه بانک آینده، روز پنج شنبه مورخ ۱39۵/۰4/3۱ در تهران، سالن 
همایش هاي بین المللي رایزن، براي استماع گزارش هیأت مدیره و رسیدگي به صورت هاي 
مالي و گزارش حسابرس��ي و بازرس��ي بانک و با حضور 88/86 درصد س��هام داران و نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. پس از اس��تماع گزارش هیأت مدیره، گزارش 
بازرس قانوني و حسابرس مستقل بانک قرائت و صورت هاي مالي ۱394 و عملکرد هیأت 
مدیره به تصویب مجمع عمومي عادي ساالنه بانک رسید. سپس در مورد انتخاب بازرسان 
قانوني و حس��ابرس مس��تقل بانک رأي گیري به عمل آمده و موسس��ه حسابرس��ي هوش��یار ممیز به عنوان حس��ابرس 
مس��تقل و بازرس قانوني اصلي بانک، براي مدت یک س��ال، از طرف مجمع عمومي س��االنه بانک، انتخاب ش��د. سپس 
روزنامه هاي دنیاي اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه هاي کثیراالنتش��ار بانک انتخاب ش��دند و مجمع عمومي عادي 

ساالنه بانک پایان پذیرفت.

کاغذ از مکاتبات اداري بانک ايران زمین حذف شد
بانک ایران زمین در راس��تاي احترام به منابع طبیعي، اجراي مس��ئولیت اجتماعي در حوزه 
محیط زیست و سرعت بخشیدن به پیگیري امور اداري با تکمیل فرایند اتوماسیون، کاغذ را 
از مکاتبات اداري خود حذف کرد. به گزارش روابط عمومي بانک ایران زمین، طي مراسم با 
حضور مدیرعامل، اعضاي هیات مدیره و مدیران ستادي بانک ایران زمین از سیستم اتوماسیون 
اداري پیشرفته بدون کاغذ رو نمایي شد. بر همین اساس از روز شنبه دوم مرداد با اجراي کامل 
اتوماسیون، کاغذ از مکاتبات اداري بانک ایران زمین حذف و نامه نگاري ها به شکل مکانیزه 
و با حذف فیزیک انجام خواهد ش��د. در این مراس��م عبدالمجید پورس��عید مدیرعامل بانک ایران زمین با اش��اره به اهمیت 
اجراي صحیح و کامل اتوماسیون اداري در پیشبرد اهداف سازمان اظهار داشت: امروز موسسه یا سازماني وجود ندارد که 
بتواند بدون اجراي اتوماسیون اداري امور جاریه خود را با سرعت و دقت مناسب انجام دهد. پورسعید در بخش دیگري از 
سخنان خود با تاکید بر ضرورت حذف کاغذ در راستاي حفاظت از محیط زیست گفت: اگر دقت کنید روزانه مقادیر زیادي 
کاغ��ذ در مکاتب��ات اداري ب��ه ه��در مي رود، که در صورت حذف آن مي توانیم از مرگ درختان و محیط زیس��ت جلوگیري 
کنیم. در ادامه هادي قدیمي عضو هیات مدیره و معاونت برنامه ریزي و سرمایه انساني بانک ایران زمین با تاکید بر شعار 
»براي زندگي همین یک زمین را داریم« گفت: رسالتي که در حوزه محیط زیست برعهده ماست، ما را بر آن داشته است 

تا با اجراي صحیح این سیستم گام موثري در فرهنگ سازي حفاظت از محیط زیست و درختان برداریم.

ديدار عضو هیأت مديره بانک ملي با سفیر کشور سوئیس در شعبه بازار 
غالمرضا پناهي به همراه مسئوالن ارزي بانک در محل شعبه بازار بانک ملي ایران با سفیر 
کشور سوئیس و مسئوالن شعبه دیدار و گفتگو کرد.پناهي ضمن اشاره به پیشینه درخشان 
روابط فرهنگي و اقتصادي میان دو کشور ایران و سوئیس خاطر نشان کرد: بانک ملي ایران 
در گذش��ته رابطه کارگزاري قوي با بانک هاي تراز اول آن کش��ور داش��ته اس��ت و با تحوالت 
اخیر، این بانک با تمام ظرفیت خود تالش مي کند با به کارگیري پتانسیل هاي موجود تجارت 
میان دو کشور را تسهیل نماید. وي در ادامه تأکید کرد: واحدهاي این بانک در خارج از کشور 
در حال تطبیق عملکرد خود با استانداردهاي بین المللي هستند و سفیر محترم سوئیس نیز در توسعه روابط  کارگزاري 

میان بانک هاي کشور ایران و سوئیس مي تواند کمک شایسته اي به سیستم بانکي کشور نمایند. 

موسسه ثامن و دردسرهای يک تشابه اسمی 
 موسسه »ثامن« به خاطر شباهت اسمی به موسسه غیرمجاز »ثامن الحجج« و تا حدودی 
شباهت لوگو با این موسسه این روزها متحمل خسارت هایی به برند خود شده است. بسیاری 
از عموم مخاطبان حتی هنوز نمی دانند که این دو موسسه ربطی به هم ندارند و اساسًا از ابتدا 
دو نهاد اقتصادی متفاوت اند. اما قواعد دنیای برندها موجب شده که بسیاری از تالش های 
موسسه مجاز ثامن در جهت جذب سپرده تحت تأثیر فضای پرتنش و خبرساز ناشی از جریان 
ورشکس��تگی و تعطیلی موسس��ه »ثامن الحجج« قرار گیرد.  به گزارش خبرنگار خبرهای 
بانکی، ممکن اس��ت برای هرکس��ی پیش بیاید که به خاطر یک تش��ابه اس��می با فرد دیگری اش��تباه گرفته شود. قطعًا در 

اکثر موارد اهمیتی ندارد و خیلی زود رفع سوءتفاهم می شود.

بانک انصار لوح تقدیر شفاف ترین ناشر بورسي کشور را دریافت کرد

 صمدی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر به 
منظور ارزیابی عملکرد و بررس��ی میزان منابع، مصارف 
و مطالبات بانکی شعب، از ساختمان سرپرستی و شعب 

استان خراسان بازدید کرد.
به گزارش اخبار بانک،در این سفر صمدی از دوایر ستادی 
و برخی از شعب شهر مشهد بازدید کرد و ضمن ارزیابی 
عملکرد و آمار نسبت مصارف به منابع، رهنمودهای الزم 
را بیان داشت. عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر 

ایران در جلسه گردهمایی و هم اندیشی کارکنان استان 
خراس��ان رضوی که با حضور مس��ئولین دوایر ستادی و 
روسای شعب برگزار شد شرکت نمود و اهداف بانک برای 
سال 9۵ را تشریح کرد. در ابتدای این جلسه عدالتی مدیر 
شعب استان خراسان رضوی ضمن خیر مقدم، گزارشی 
از عملک��رد اس��تان ارائه و اب��راز امیدواری نمود در پایان 
سال با تحقق اهداف معین شده، گامی شایسته در جهت 
پیش��برد اهداف عالیه بانک در این اس��تان برداشته شود. 

صم��دی ب��ا تقدیر از تالش های کارکنان  صف و س��تاد 
به نقش آنان در جذب منابع، تعدیل مطالبات و توس��عه 
بانک اشاره کرد و با بیان اهداف پیش رو، آینده بانک را 

در گرو تالش و همکاری پرسنل دانست.
ش��ایان ذکر اس��ت، توکلی مدیر امور استان ها و حیدری 
رئی��س اداره رواب��ط عمومی و بازاریابی در این بازدیدها، 
صم��دی عض��و هیات مدیره بانک قرض الحس��نه مهر 

ایران را همراهی نمودند.

اهداف بانک قرض الحسنه مهر در سال 95

به منظور تسهیل و تسریع در روند فعالیت بانکی هموطنان، 
ارائ��ه خدمات بدون کارت از طریق خودپردازهای بانک 
سینا فراهم شده است. به گزارش اخبار بانک، با تمهیدات 
اندیشیده شده، هموطنان مي توانند برخی از فعالیت های 
مورد نیاز و ضروری خود را از طریق دستگاه های خودپرداز 
این بانک به انجام برس��انند. اس��تعالم قبض، اعالم کد 

شبا و مسدودی کارت از جمله خدماتی است که در حال 
حاضر از طریق خودپردازهای بانک س��ینا به مش��تریان 
این بانک ارائه مي شود. امکان برداشت وجه بدون کارت 
از خودپردازهای بانک سینا نیز از جمله اقدامات دیگری 
اس��ت که مقدمات آن در حال پیگیری اس��ت و در آینده 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین با استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک سینا 
عملیات متعدد بانکی دیگری قابل انجام است که از آن 
جمله مي توان به انواع انتقال وجه همچون انتقال وجه سه 
جانبه شتابی، پرداخت قبض، خرید شارژ، مسدود نمودن 
کارت های بانک سینا، دریافت رمز دوم، پرداخت اقساط 

تسهیالت و مانند آن اشاره کرد.

خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک سینا

بانک سامان در سال گذشته بیش از ۱9هزار میلیارد ریال 
سرمایه در گردش به کسب وکارهاي کوچک و متوسط 
پرداخت کرده است.به گزارش اداره روابط عمومي بانک 
س��امان، دکتر رضا آقابابایي قائم مقام مدیرعامل ضمن 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: یکي از اولویت هاي بانک 
س��امان در سال 94، اعطاي تسهیالت کوتاه مدت براي 

تأمین س��رمایه در گردش موردنیاز بنگاه هاي کوچک و 
متوس��ط به منظ��ور کمک به خ��روج این بنگاه ها از رکود 
و حمایت از اش��تغال زایي بوده اس��ت.آقابابایي تصریح 
کرد: فعاالن همه بخش هاي اقتصادي شامل بازرگاني، 
خدمات، صنعت، مسکن و ساختمان، کشاورزي و معدن 
از این تس��هیالت بهره مند ش��ده اند.قائم مقام مدیرعامل 

بانک س��امان درباره حجم تس��هیالت پرداختي به این 
بنگاه ه��اي اقتصادي گف��ت: پرداخت بیش از ۱۵هزار و 
7۵2 میلیارد ریال تس��هیالت به بنگاه هاي کوچک و 3 
هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه هاي متوسط، 
بخش��ي از خدمات اعتباري بانک س��امان در حوزه خرد و 

صنفي در سال گذشته بوده است.

حمایت بانک سامان از رونق کسب وکارهاي کوچک و متوسط

مجم��ع عمومي ع��ادي س��االنه صاحبان س��هام بانک 
دي روز پنجش��نبه 3۱ تیرم��اه 9۵ ب��ا حض��ور حدود 76 
درصد سهامداران برگزار شد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومي بانک دي در ابتداي این جلسه علي رضا عاطفي فر 
� سرپرس��ت بانک دي � ضمن خیرمقدم به س��هامداران 
از آق��اي مهن��دس میرمرادي، نماینده س��هامدار اصلي 
دعوت کرد تا به عنوان رییس مجمع آغاز کننده مراسم 
باش��د. وي نیز از خانم کش��اورز به عنوان منشي جلسه و 
نمایندگان ش��رکت کش��تیراني و نماینده سهامداران به 
عن��وان ناظ��ران براي عضویت در هیات رییس��ه دعوت 
ک��رد ک��ه این ترکیب مورد تایی��د اکثریت حاضران قرار 

گرفت. همچنین نماینده بازرس قانوني و نماینده سازمان 
بورس از دیگر اعضاي هیات رییسه بودند. در این جلسه 
براي بررس��ي صورت هاي مالي بانک، گزارش عملکرد 
هیات مدیره به مجمع عمومي ارائه شد.سرپرس��ت بانک 
دي در ادام��ه ب��ا تش��ریح عملکرد بانک در س��ال 94 به 
ارائه برنامه هاي سال 9۵ پرداخت و گفت: خداوند بزرگ 
را ش��اکریم ک��ه ب��ار دیگر فرصتي دس��ت داد تا کارنامه 
مثبت بانک دي را در گزارش پیش روي به س��هامداران 
ارجمن��د تقدی��م کنیم.وي گفت: بي تردی��د این توفیق 
حاصل نمي شد مگر با سعي و تالش خالصانه همکاران 
متعهد و متخصص، اعتماد مش��تریان گرامي و همراهي 

س��هامداران گران قدر بانک که با حضور مس��تمر و موثر 
خود، ما را در مسیر موفقیت بانک حامي بوده اند، بنابراین 
وظیف��ه خ��ود مي دانیم س��پاس و قدرداني خالصانه خود 
را از هم��ه عزی��زان اعالم داریم.سرپرس��ت بانک دي با 
اش��اره به اینکه س��ال ۱394 دشوارترین سال اقتصادي 
ایران پس از انقالب بود، خاطرنش��ان کرد: در س��الي که 
گذش��ت بیشترین تالش مدیران و کارشناسان بانک در 
بهبود کمي و کیفي محصوالت و خدمات و ایجاد آمادگي 
براي ارائه خدمات مطلوب و متنوع و متناسب با نیازهاي 
مشتریان و همچنین ارتقاء شاخص هاي عملکردي بانک 

بوده که نشان از تالش و تجربه همکاران دارد.

مجمع عمومي عادي ساالنه بانک دي برگزار شد


