پیام مدیرعامل بانک صنعت ومعدن به مناسبت هفته دولت

علي اشرف افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و
معدن به مناسبت هفته دولت پيامي صادر كرد.
در متن اين پيام آمده است:
هفته دولت فرصتی اس��ت تا درآن اهداف ،برنامه ها و موفقیتهای
دولت در عرصههای مختلف اجرايي بویژه توسعه صنعتی و اقتصادی
کش��وراعالمش��ودتابدانیمكهچهنقش��یدرتحققاینموفقیتها
داشته و چگونه میتوانیم این نقش را در آينده پررنگتر سازیم .توافق
هسته اي و اجرايي شدن برجام و تعامالت گسترده با جامعه جهاني در
زمينه هاي مختلف  ،دستیابی به نرخ تورم تک رقمی  ،افزایش سطح
اشتغال و گرم شدن فضای کسب و کار و راه اندازی واحدهای عظیم
صنعتی ،در زمینه فوالد ،پتروش��یمی ،نیروگاه و  ...وحرکت در مس��یر
تحققاقتصادمقاومتیازدستاوردهايدولتتدبیروامیداستکهبانک

تريبون

صنعت ومعدن به عنوان بخشي مهم از بدنه دولت در دستیابی به آن
نقش فعالی داشته و در آينده با تالش و همت كاركنان اين بانك اين
نقش پررنگتر خواهد شد .بانک صنعت و معدن به عنوان يك بانك
تخصصي و توسعه اي عالوه استفاده از ابزارهای نوین برای تامین
مالی طرحهای صنعتی و ارتقاء کیفیت خدمات برای انطباق با معیارها
و شاخصهای بین المللی توجه ویژهای به صنایع کوچک و متوسط
داردتابتوانددربهبودش��رایطاقتصادیوايجاداش��تغالدرراس��تای
اهدافدولتايفاينقشنمايد.اينجانبضمنگرامیداشتیادوخاطره
شهدایواالمقامدولت،هفتهدولترابهدولتمردانوتالشگرانمتعهد
و شما همكاران پرتالش بانك صنعت و معدن تبريك عرض نموده و
ازخداوندمتعالخواهانمکهاینبانک رادرمسیرتحققآرمانهاینظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران بيش از پيش یاری نمايد.
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هفته انمه اقتصادي
دوشنبه 1شهريور  1395سال چهارم
شمـــاره 12 152صــفحه  1000تومان

مديرعامل بورس کاالي ايران:

بازار بين بانکي ارز راهاندازي ميشود

انتقال پول به ایران
ی بانکی
در پیچ ها 
گیر کرد
5

معاون نظارتي بانکمرکزي خبرداد

بانک رفاه
 ۵۶ساله شد

عرضهکارتهاياعتباری
با اقساط  12تا  36ماهه
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جذابیتهای صنعت
بیمه ایران برای
سرمایه گذاران
ی
خارج 

معاون نظارتي بانک مرکزي با بيان اين که برخي بانکها تا
 ۶۰يا  ۷۰درصد س�رمايه خود را صرف بنگاهداري کردهاند
گفت :بر اساس ابالغيه بانک مرکزي هر سال بانکها موظفند
 ۳۳درصد از اموال خارج از حد اس�تاندارد خود را بفروش�ند.
فرش�اد حي�دري در برنام�ه «ثري�ا» که از ش�بکه يک س�يما
پخش ش�د ،با اش�اره به مش�کل انجماد داراييهاي بانکها
و تداوم مش�کل کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي تصريح
کرد :مشکل تامين مالي توليدکنندگان با وجود افزايش مدام
نقدينگي ،معضل ريشه اي و هميشگي نظام اقتصادي کشور
بوده و در طول تاريخ اقتصادي کش�ور ،واحدهاي توليدي از
نقدينگي که توس�ط بانکها بايد تزريق ميش�ده اس�ت ،بي
نياز نبودهاند؛ اين در حالي است که بانکها هم...
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برنامه
بانک مسکن برای
آبادسازی شهرها
9

وام ازدواج
در برزخ بي پولي

صفحه2
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سیف برای اعطای تسهیالت استانی شرط گذاشت

رئیس بانک مرکزی گفت :در اجرای سیاست های جدید هیچ محدودیتی برای استانهای
مختلف وجود ندارد و به میزانی که هر اس��تان بتواند رونق تولید و اش��تغال ایجاد کند،
تس��هیالت دریافت می کند .به گزارش اخباربانك،ولی اهلل س��یف ظهر دوش��نبه در بدو
ورود به گرگان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گلستان تصریح کرد :در
گذش��ته سیاس��ت هایی مبنی بر توجه به صنایع بزرگ وجود داش��ت ،اما در س��ال جاری و
با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقالب ،دولت توجه به صنایع کوچک و متوسط را در
اولویت قرار داده اس��ت .وی با تأکید بر اهمیت توجه به صنایع کوچک و متوس��ط اظهار
کرد :اگرچه صنایع بزرگ نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند ،اما صنایع کوچک و
متوسط می توانند موجب رونق تولید و افزایش اشتغال شوند .رئیس کل بانک مرکزی
یادآور ش��د :سیاس��ت های ابالغی جدید با بررس��ی تمام اقدامات گذشته صورت گرفته و
ضمن رفع مشکالت پیشین ،تالش شده است تسهیالت بانکی به واحدهایی اعطا شود
که بتوانند خود را از حالت رکود خارج کنند .سیف ادامه داد :به طور یقین واحدهایی که
بازار الزم جهت ارائه محصوالت خود را ندارند ،نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند
و ما باید منابع را به واحدهایی اختصاص دهیم که موجبات رشد و توسعه را فراهم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان رشد اقتصادی صورت
گرفته در کش��ور اش��اره کرد و افزود :براس��اس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،طی
سه ماه اول سال  95شاهد رشد مثبت  4/4درصدی بوده ایم و به طور یقین این رشد در
سه فصل دیگر امسال نیز تکرار خواهد شد .آیت اهلل سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی
فقیه در اس��تان و حس��ن صادقلو اس��تاندار گلس��تان نیز در سخنانی با اشاره به مشکالت و
مس��ائل این منطقه خواس��تار توجه به افزایش منابع بانکی و همچنین مباحث مربوط به
صنایع بزرگ استان شدند .در ادامه رئیس کل بانک مرکزی به اتفاق استاندار و مدیران
ارش��د اس��تانی از کارخانه تولید ویتامین  Eکه در ابتدای تیرماه س��ال جاری با اعتبار 440
میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است ،دیدن کرد .شرکت در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان از دیگر برنامه
های رئیس کل بانک مرکزی در سفر به این استان اعالم شده است.

 50ميليون
حساب بانکي مخدوش
صفحه8

وزي��ر دادگس��تري گف��ت :با بيان اينکه ح��دود  50ميليون
حساب بانکي مخدوش و داراي هويت نامشخص در نظام
بانک��ي وج��ود دارد ،گفت :چنين آماري نظام بانکي کش��ور
را زي��ر س��ؤال ميب��رد .به گ��زارش تجارت به نقل از روابط
عموميوزارت دادگس��تري ،حجتاالس�لام والمسلمين
مصطفي پورمحمدي در نهمين جلسه شوراي...

حركت بورس تهران
به سوي اصالح

صندوقهای سرمایهگذاری بانکها با سودهای
تضمین شده پیش میرود و مشتری از این لحاظ
خیال آسودهای دارد که حتی با وجود نوسانی که
در بورس تهران وجود دارد باز هم سود پرداختی
به وی بر اساس قرارداد اولیه خواهد بود.
این شرایط فضای مناسبی را برای مشتری ایجاد
کرده و وقتی جذابتر خواهد بود که بانک مورد
مراجعه اعالم کند س��ود پرداختی از طریق این
صندوقها تا چند درصد هم باالتر از سود سپرده
مورد اجرا در شبکه بانکی است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مراجعه به ش��عب از
ای��ن حکایت داش��ت که تم��ام بانکها دارای

4

بازار س��هام در حالي وارد دومين ماه داغ تابس��تاني ش��د که
تيرماه را عليرغم روزهاي گرم آن به س��ردي گذرانده بود،
اما با ش��روع مردادماه ،بورس تهران نيز همخوان باحال و
ه��واي داغ مردادماه در مقايس��ه ب��ا روند نزولی که از اواخر
فروردین ش��روع ش��ده بود و با اندکی تعدیل تا آخر تیرماه
ادامه داشت.

شفافیت مالی زبان مشترک
بانکهایجهان
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عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه
ش��هید بهش��تی گفت :صورتهای مالی جدید بانکها هم
حداقل شش سال با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد .بانک
مرکزی بهواس��طه مش��کل خود مجبور به ارتقای شفافیت
مالی بانکها شد .مشکل این بود که...

رقبای جدی سودها در شبکه بانکی!

صندوقهای سرمایه گذاری با سودهای جذاب
از رقبای جدی سودها در شبکه بانکی به شمار
میآیند.
ب��ه گزارش بانک��داران ،)Banker( ۲۴در یکی
دو دوره اخیر کاهش س��ود س��پرده به  ۱۸درصد
در پایان س��ال قبل و البته  ۱۵درصد در تیرماه
امس��ال ،نمیتوان اج��رای منضبطتر نرخهای
مورد توافق را در شبکه بانکی نادیده گرفت ،اما
این به معنای این نیست که بانکها هیچ اقدام
دیگری برای جذب س��پرده و رقابت با یکدیگر
نداشته و به همان سپردههای  ۱۵درصدی اکتفا
کردهاند .سودهای کوتاه مدت را گاها تا مرز ۱۵
درصد س��االنه باالبرده ،طرحهای خاص بانک
را با سود حتی  ۱۸تا  ۲۰درصد اجرایی میکنند
و در صدر آنها صندوقهای س��رمایهگذاری را
مدیری��ت میکنن��د که تا هفت درصد هم باالتر
از سود سپرده قابلیت پرداخت دارد.
صن��دوق س��رمایهگذاری در واقع مجموعهای
از س��هام ،اوراق مش��ارکت و سایر اوراق بهادار
است که پولهای جمع آوری شده از مشتریان
در قالب س��بدی از اوراق سرمایهگذاری کرده و
به عبارتی آورنده پول به جای س��رمایهگذاری
مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص،
ب��ه ط��ور غی��ر مس��تقیم منابع خ��ود را در بازار
مال��ی س��رمایهگذاری میکند .البت��ه ماجرا در
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صندوق سرمایهگذاری نیستند که دلیل آن نیز
نداشتن مجوز از بانک مرکزی اعالم میشود و
توضیحات بیشتر حاکی از آن بود که ممنوعیتی
در داشتن صندوق ها نیست بلکه نداشتن مجوز
به این معناس��ت که س��قف واریزی به صندوق
برخ��ی بانکها پر ش��ده و ب��رای دور جدید باید
مجوز صادر شود.
اما در بانکهایی هم صندوق وجود دارد عمدتا
به صورت روزش��مار حس��اب باز ش��ده و منابع
دریافتی از مشتری به آن واریز و بسته به بانک
مخاطب سود تا  ۲۲درصد هم پرداخت میشود،
ولی به طور مشخص سود قابل ارائه در تمامی

صندوقهای بانکها باالتر از س��ود سپرده ۱۵
درصدی موجود است در عین حال که برخالف
بسیاری از سپردههای مدتدار ،قابلیت برداشت
با اطالع قبلی نیز وجود دارد.
ش��عب بانکه��ا نیز در مورد س��پردهگذاری در
صن��دوق های س��رمایهگذاری توصیه کرده و
حتی در مواردی آن را بر س��پردههای مدتدار
که هر آن ممکن اس��ت با دس��تور بانک مرکزی
با کاهش مواجه شود ،ترجیح میدهند ،هر چند
که با کاهش سود بانکی نرخ سود در صندوقها
نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اما نه به حدی
که با زیان مشتری همراه باشد .از سویی دیگر
س��ودهای پرداختی در صندوقهای س��رمایه
گذاری با تضمین همراه بود و بر اساس قرارداد
اولیه پرداخت میشود حتی اگر در نوسان بورس،
منابع با زیان همراه شود.
ب��ه نوش��ته ایس��نا ،صندوقه��ا در حالی با ارائه
شرایط و سودهای متفاوت به رقبای جدی برای
سپردهگذاری در بانکها تبدیل شدهاند که بانک
مرک��زی پیشتر اعالم ک��رده بود برنامههایی
برای برخورد با سودهای بیضابطه صندوقهای
س��رمایه گذاری بانکها دارد و حتی رئیس کل
بانک مرکزی بر ساماندهی این صندوق ها تاکید
داش��ت .ام��ا روال موج��ود در بانکها چندان از
نظارت جدی بر این حوزه خبر نمیدهد.

يد کارتخوان
ورود نسل جد 

به کشور توسط پککو

مدير عامل ش��رکت تج��ارت الکترونيک
پارس��يان از ورود نس��ل جدي��د دس��تگاه
کارتخ��وان ب��ا آخري��ن اس��تـانداردهاي
جهان��ي ب��ه بازار خبر داد .به گزارش روابط
عموميبانک پارسيان ،عبدالعظيم قنبريان
مديرعامل ش��رکت تج��ارت الکترونيک
پارس��يان( پکک��و) ضمن اع�لام اين خبر
اف��زود  :پککو بعن��وان نماينده انحصاري
محصوالت  Bitelکره در ايـران به منظور
افزاي��ش کيفي��ت خدمات و احترام و اکرام
مش��تريان خود اقـدام به خريد تعداد قابل
توجهي از نسل جديد پايانههاي کانترتـاپ
(ثابت) و سيار نموده است .وي در تشريح
امکان��ات متماي��ز اين پايانهها ب��ه تعداد
پورتهاي کانالهاي ارتباطي نظير ش��بکه
 ،LANشبکه  ،Wi-Fiشبکه Pstnو Nfc
و بهره برداري از صفحه نمـايش لمس��ي
ورنـگي و نيـز  high speed printerاشاره
ک��رد و افزود :فرکانس ارتباطي پايانههاي
س��يار نيز منطبق بر اس��تانداردهاي کشور
طراحي ش��ده اس��ت که با نرم افزار کامال
بوميب��ر اس��اس به روزتري��ن Sdkهاي
موج��ود آم��اده به��ره ب��رداري و ورود به

بازار ميباش��د .وي با اش��اره به بـرنـامه
منس��جم پککو بـراي ورود به بـازارهـاي
جديد ،نـوس��ـازي و به روزرس��اني شبکه
پـايـانهه��اي فروش��گاهي را از مهمترين
ماموريته��اي ش��رکت در س��ال جاري
عنوان کرد.

مجمع عمومی عادی بانک
حکمت ایرانیان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک حکمت
ایرانیان با حضور بیش از  42/60درصد از
س��هامداران حقیق��ی و حقوقی این بانک،
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و
نمایندگان سازمانها و نهادهای نظارتی در
تاریخ  31/4/1395در سالن کوثر برگزار و
م��وارد مهمی چون صورتهای مالی بانک،
تقس��یم س��ود ،انتخاب حسابرس مستقل
و ب��ازرس قانون��ی و تعیین پاداش اعضای
هی��ات مدی��ره بانک ،ب��ه تصویب مجمع
عمومی بانک رسید.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک حکمت ؛
مجمع عمومی عادی سالیانه بانک حکمت
ایرانیان صبح روز پنجش��نبه س��ی و یکم
تیرماه سالجاری با حضور بیش از 42/60
درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی بانک
با انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع بطور
رسمی آغاز شد.

جشن پنج سالگی
بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت با
حض��ور در جم��ع کارکنان وخانواده بزرگ
رسالت ،گفت :ما بعنوان تنها بانکی قرض
الحس��نه ،رسالت عظیمی را در اشاعه این
فرهنگ و س��نت قرآن��ی بر عهده داریم و
باید طالیه دار توسعه و تداوم سنت نیکوی
قرض الحسنه باشیم .محمدحسین حسین
زاده با اینکه امروز با بیش از س��ه میلیون
مش��تری فع��ال در  282ش��عبه سراس��ر
کش��ور خدمات ارائه می دهیم ،افزود :این
موفقیته��ا را مرهون ت�لاش بی وقفه و
دلس��وزانه کارکن��ان و مجموع��ه بزرگ
رس��الت هس��تیم .وی اظهارداش��ت :این
بانک با ارائه خدمات نوین بانکی ،بس��ط و
گسترش فرهنگ قرض الحسنه ،پرداخت
وامهاي خرد و ایجاد و حمایت از مش��اغل
خانگی و بنگاههاي کوچک امیدوار اس��ت
بتواند در افزایش سطح رفاه مردم و جامعه
و حل مش��کالت و نیازهای ضروری آنها
مؤثر واقع شود .در ادامه این مراسم با اهدا
لوحی سفالی منقش به لوگوی بانگ قرض
الحس��نه رسالت توس��ط کارکنان بانک از
مدیر عامل بانک تجلیل به عمل آمد .جشن
خان��واده ب��زرگ رس��الت در چند بخش از
جمله گروه تئاتر ،گروه کرال ،کنس��رت با
خوانندگی محمد اصفهانی ،مسابقه و تقدیر
از بازیکنان فوتس��ال بانک در پژوهش��گاه
صنعت نفت ،ش��بی به یاد ماندنی را برای
کارکنان و خانواده هایشان رقم زد.
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اولویتهای مهم بانک ملی مشخص شد

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :پیشگامی بازار و ارائه خدمات
مشتری پسند دو اولویت مهم بانک ملی ایران است.
به گزارش اخباربانك،حس��ین زاده اظهار داش��ت :مش��تریان
عض��وی از خان��واده بزرگ بانک ملی ایران هس��تند که درطی
سالیان طوالنی همراه و همگام این بانک بودهاند.
محمدرضا حسین زاده ،اساسیترین عامل رشد و توسعه بانکها

را مش��تریان آن خواند و عنوان کرد :در طول س��الیان متمادی
مدیران و خدمتگزاران بسیاری به این بانک آمده و رفتهاند اما
ثابت قدمترین عضو این مجموعه بزرگ ،مش��تریان وفادار آن
بوده اند .وی با اشاره به چشمانداز مثبت بانک ملی ایران افزود:
تالش بر این است که با روانسازی و بهینه کردن امور و باال بردن
توان تسهیالتدهی در بخشهای تولیدی و صنایع کوچک و

متوسط ،رضایت حداکثری مشتریان کسب شود.
حس��ین زاده ب��ا بی��ان این نکته که عصر ام��روز ،عصر نیازها و
خواس��تههای مشتریان اس��ت ،افزود :سنجش تمام جنبههای
مثب��ت و منف��ی ب��ازار و رصد دائمی آن ،تصمیمگیری صحیح و
س��ریع در ای��ن زمینه و هدفگ��ذاری و پیشبینی آینده بازار از
ملزومات بانکداری موفق است.

معاون نظارتي بانک مرکزي خبرداد

عرضه کارتهاي اعتباری با اقساط  12تا  36ماهه

مع��اون نظارت��ي بانک مرکزي با بيان اين که
برخ��ي بانکه��ا تا  ۶۰يا  ۷۰درصد س��رمايه
خ��ود را ص��رف بن��گاهداري کردهان��د گفت:
ب��ر اس��اس ابالغيه بانک مرکزي هر س��ال
بانکه��ا موظفن��د  ۳۳درصد از اموال خارج از
حد استاندارد خود را بفروشند.
فرش��اد حيدري در برنامه «ثريا» که از شبکه
يک س��يما پخش ش��د ،با اش��اره به مش��کل
انجماد داراييهاي بانکها و تداوم مش��کل
کمب��ود نقدينگ��ي واحدهاي توليدي تصريح
ک��رد :مش��کل تامين مال��ي توليدکنندگان با
وجود افزايش مدام نقدينگي ،معضل ريش��ه
اي و هميش��گي نظام اقتصادي کش��ور بوده
و در طول تاريخ اقتصادي کش��ور ،واحدهاي
تولي��دي از نقدينگي که توس��ط بانکها بايد
تزريق ميش��ده اس��ت ،بي نياز نبودهاند؛ اين
در حالي است که بانکها هم قادر نبودهاند با
توج��ه ب��ه توان مالي خود صد درصد تقاضا در
اين زمينه را اجابت کنند .اين بدان معناس��ت
که مش��کل کمبود نقدينگي توليد و دس��ت
تنگ��ي بانکها براي تامين مالي آنها ،متعلق
به يک يا دو دهه اخير نيس��ت و اقتصاد ايران
هميش��ه به آن مبتال ب��وده و حجم نقدينگي
مورد نياز واحدهاي توليدي ما عموما بيش��تر
از توان تجهيز شبکه بانکي بوده است .معاون
نظارتي بانک مرکزي درخصوص افزايش نياز
واحدهاي توليدي به نقدينگي و س��رمايه در
گ��ردش در س��الهاي اخير گف��ت :به دنبال
افزايش ناگهاني قيمت ارز در سالهاي 1390
ت��ا  ،1392ني��از توليدکنندگان به نقدينگي به
همان ميزان افزايش قيمت ارز بيشتر شد .چرا
که واحدهاي توليدي در ايران نيازمند واردات

کارت اعتب�اري برن�زي ،نقره اي و طاليي

در راه است

مواد اوليه هستند و با توجه به افزايش حدود سه
برابري قيمت ارز ،طبيعتا نياز آنها به نقدينگي
هم به همان ميزان رشد کرد .بخش ديگري
از نياز اين واحدها هم براي تامين سرمايه در
گردش آنهاس��ت .در اين خصوص بايد گفت
که با توجه افزايش هزينههاي توليد از جمله
حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال
 15تا  20درصد رشد را تجربه ميکرد نياز به
نقدينگي براي تامين س��رمايه در گردش نيز
افزايش يافت .بنگاه داري بانکها مورد تاييد
بانک مرکزي نيست
معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به رشد
بنگاه��داري بانکها تاکيد کرد :از نظر بانک
مرکزي ،رس��الت و کار اصلي بانکها واسطه

وج��وه اس��ت يعني بايد پ��س از تجهيز منابع
آن را در اختيارفع��االن اقتصادي و متقاضيان
دريافت تسهيالت قرار دهد .کار بانکها هرگز
بنگاهداري نبوده و اين روش هرگز مورد تاييد
قرار نگرفته است .دراين خصوص نيز در ادوار
گذشته تذکرات الزم داده شده است .حيدري
با تاکيد بر اينکه براساس قانون ،بانکها تنها
ميتوانند حداکثر معادل  40درصد از سرمايه
خ��ود را صرف بنگاهداري و س��رمايه گذاري
کنند ،گفت :اين رقم با توجه به س��رمايه ثبت
ش��ده بانکها رقم چشمگيري نيست چرا که
س��رمايه بانکها ،س��هم قابل مالحظه اي در
کل مناب��ع بانکه��ا ن��دارد و نهايتا به  2.5تا 3
درصد ميرس��د .با اين وصف ،متاس��فانه اين

ع��دد در برخي بانکه��ا به باالتر از حد مجاز
و حتي تا  60يا  70درصد س��رمايه ميرس��د
که طبيعتا قانوني هم نيس��ت .معاون نظارتي
بانک مرکزي در اين خصوص افزود :به دليل
اين تخلفات ،مجلس در س��ال گذشته قانوني
را تحت عنوان قانون رفع موانع توليد مصوب
کرد که بر اساس آن به بانکها حداکثر سه سال
زمان داده شد تا حجم سرمايه گذاريهايشان
را به ميزان مجاز برس��انند .اين قانون از اول
ارديبهشت ماه ابالغ شده و براساس بخشنامه
بانک مرکزي هر س��ال بانکها موظفند 33
درصد از اموال خارج از حد اس��تاندارد خود را
بفروش��ند و اين فرجه زماني پايان سال آينده
منقضي خواهد شد.

مع��اون نظارتي بانک مرک��زي در خصوص
روند تسهيالت دهي خرد يادآورشد :در شبکه
بانکي سازوکار الزم براي اعطاي تسهيالت به
متقاضياني که داراي کسب و کار هستند ديده
و لحاظ شدهاما متاسفانه اين سازوکار از سال
 1363براي تسهيالت دهي خرد به شهروندان
کارايي چنداني نداشته است .به گفته او در اين
راس��تا به صورت موردي تس��هيالتي در قالب
خريد خودرو يا کاالي بادوام يا وامهاي جعاله
تامين مس��کن پرداخت شده و متقاضيان هم
مجب��ور بودند ب��راي دريافت آنها فاکتورهاي
خريد تحويل دهند.
همي��ن موض��وع در نهاي��ت ب��ازار ص��دور
فاکتوره��اي ص��وري را داغ کرد و باعث رفت
و آمد مکرر ش��هروندان به ش��عب بانکها و
فروشگاهها شد و در نهايت نارضايتي آنها را به
همراه آورد .حيدري رفع اين مشکل را يکي از
دغدغههاي بانک مرکزي عنوان کرد و افزود:
خوشبختانه بخشنامه اي به شبکه بانکي ابالغ
ش��ده که از اول مهرماه اجرا خواهد ش��د و بر
اساس آن تمام معضالتي که شهروندان براي
دريافت وامهاي خرد با آن مواجه هستند ،رفع
و رجوع خواهد شد.
ب��ه گفته مع��اون نظارتي بان��ک مرکزي در
قال��ب اين ط��رح ،کارت اعتب��اري مبتني بر
عقد مرابحه در س��ه گروه برنزي ،نقره اي و
طاليي با اعتباري تا سقف  50ميليون تومان
منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور
فاکتوره��اي صوري ،نياز متقاضيان خرد هم
حل و فصل ميشود.

از نظر حجم داراییهای منطبق بر شریعت

براس��اس آخرین رتبهبندی موسس��ات مالی
اسالمی در جهان که توسط نشریه بینالمللی
 The Bankerدر س��ال  ،۲۰۱۵منتشر شده
اس��ت بان��ک مل��ی برتری��ن بان��ک در بین
بانکهای اسالمی شناخته شد.
به گزارش اخباربانك،براس��اس آخرین رتبه
بندی نش��ریه بنک��ر ،ارزش کل داراییهای
منطبق بر ش��ریعت در جهان ،معادل ۱۲۷۳
میلی��ارد دالر اس��ت ک��ه بانکه��ای کام ً
ال

بانک ملی برترین بانک اسالمی شد

اس�لامی مبل��غ  ۹۴۶میلی��ارد دالر آن را در
اختی��ار خود دارند .اف��زون براین ،بانکهای
اس�لامی س��ودی معادل ۵ر ۱۲میلیارد دالر
با متوس��ط نرخ بازدهی دارایی  ۱/۱درصد را
طی سال مذکور کسب کرده اند.
بر اس��اس رتبهبندی انجام ش��ده در میان 20
کش��ور جهان از لحاظ بیش��ترین داراییهای
منطب��ق ب��ر ش��ریعت ،ای��ران از نظر حجم
داراییه��ا در باالترین ردیف و کش��ورهای

عربس��تان س��عودی ،مالزی ،امارات متحده
عرب��ی و کوی��ت رتبهه��ای دوم ت��ا پنجم را
تشکیل میدهند.
براس��اس جدول رتبهبندی بنکر ۸ ،بانک از
جمهوری اس�لامی ایران در بین  ۲۰موسسه
مالی (بانک) اول این جدول قرار دارند.
بررس��یهای انجام ش��ده نشان میدهد که
در بین  50موسسه مالی اسالمی با بیشترین
حج��م داراییهای منطبق بر ش��ریعت۱۲ ،

با سرمايه گذاري بانک پاسارگاد؛

صندوق سرمايه گذاري کشتي ،ورزش ملي ايران فعاليت خود را آغاز کرد

به گزارش روابط عموميبانکپاس��ارگاد« ،صندوق س��رمايهگذاري کش��تي ورزش ملي ايران» پس از طي مراحل
آزمايشي اوليه (از تاريخ سوم ارديبهشت  ٩۵تاکنون) ،بنا بر مصوبه هيأترييسه فدراسيون کشتي ( مورخ ،)23/04/95
فعاليت گسترده خود را براي جذب سرمايهگذاري عموم مردم کشور ،به ويژه عالقمندان به کشتي ،آغاز کرد.
اين صندوق ،اولين صندوق س��رمايهگذاري در کش��ور اس��ت که عالوه بر پوش��ش فعاليتهاي نيکوکارانه ،داراي
ضمانت سود معادل  18درصد توسط بانکپاسارگاد نيز است و عالقمندان به خريد واحدهاي سرمايهگذاري در اين
صندوق ميتوانند از مزاياي سودهاي تضميني ،با نرخهاي مناسب ،بهره مند شوند.نرخ سود تضمين شده در صندوق
کشتي ،ساالنه معادل  18درصد است .ضامن سودآوري اين صندوق «بانکپاسارگاد» ،و ضامن نقدشوندگي آن،
شرکت « تأمين سرمايه سپهر» است .مديريت صندوق برعهده شرکت « سبدگردان کاريزما « (اولين و بزرگترين
شرکت سبدگردان کشور) ،حسابرسي آن بر عهده موسسه «تدوين و همکاران» ،و متوليگري آن برعهده موسسه
حسابرسي «آزمون پرداز – ايران مشهود» ،که هر دو از بزرگترين و معتبرترين موسسات حسابرسي کشور هستند،
اس��ت .الزم به ذکر اس��ت س��ود تضميني صرف ًا به س��رمايهگذاراني تعلق ميگيرد که در واحدهاي س��رمايهگذاري با
دريافت بخشي از سود (واحدهاي سرمايهگذاري نوع سوم) سرمايهگذاري کردهباشند .به عبارت ديگر ،وجوه دريافتي
از سرمايهگذاري در اين صندوق ،به صورتهاي ذيل در حساب صندوق ثبت ميشود:
الف :واحدهاي سرمايهگذاري نوع اول:در اين حالت با نظر سرمايهگذار (يا به عبارت بهتر نيکوکار) ،وجوه دريافت
شده مستقيم ًا به نام فدراسيون کشتي ثبت شده و سرمايهگذار نيکوکار ،کل وجوه (اصل سرمايه و منافع آن) را به
فدراسيون کشتي ميبخشد.ب :واحدهاي سرمايهگذاري نوع دوم:در اين حالت با نظر سرمايهگذار نيکوکار ،برابر اصل
وجوه دريافتشده به نام سرمايهگذار واحد صادر ميشود .اما منافعي که از اين واحدها ايجاد ميشود به فدراسيون
کشتي تعلق ميگيرد .به عبارت ديگر در اين حالت ،اصل براي نيکوکار حفظ و منافع بخشيده ميشود.ج :واحدهاي
سرمايهگذاري نوع سوم:در اين حالت واحدها به نام سرمايهگذار صادر ميشود .اصل به عالوه ١٨درصد سود (که در
اين صندوق اين سود توسط بانکپاسارگاد تضمين شدهاست) ،متعلق به سرمايهگذار نيکوکاراست و چنانچه سود
صندوق بيش از اين شود ،مابقي آن متعلق به فدراسيون کشتي جمهوري اسالميايران خواهد بود.

بانک از ایران ۹ ،بانک از مالزی ۱۲ ،بانک از
عربستان ۵ ،بانک از امارات متحده عربی۴ ،
بان��ک از قط��ر ۳ ،بانک از بحرین و  ۲بانک از
کویت به چشم میخورد.
از مجموع  360موسس��ه مالی اس�لامی در
 ۴۰کشور جهان ۲۴۹ ،موسسه به طور کامل
خدمات اس�لامی ارائه میدهند و  ۱۱۱بانک
تجاری با داشتن باجههای اسالمی به عرضه
خدمات منطبق بر شریعت میپردازند.

سرپرست بانک توسعه تعاون:

هفته دولت فرصت مناسبي جهت معرفي خدمات بانک توسعه تعاون است

سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به برگزاري المپياد ورزشي بيان کرد :المپياد ورزشي کارکنان فرصت مناسبي
براي معرفي بانک است و بايد به بهترين شکل ازاين ظرفيت استفاده شود.
وي درباره ششمين المپياد ورزشي کارکنان بانک توسعه تعاون اظهارداشت :بانک توسعه تعاون به عنوان جديدترين
بانک دولتي با وجود گذش��ت هفت س��ال ازعمرآن اما امس��ال شش��مين دوره المپياد سراسري ورزشي خودرا تجربه
ميکند.وي افزود  :اين موضوع به خوبي نش��ان دهنده نگاه ويژه اين بانک به مقوله ورزش وترويج نش��اط وش��ادابي
درميان کارکنان اس��ت که درآينده اي نزديک بهره وري نيروي انس��اني را دوچندان خواهد کرد.نيروي انس��اني
کارآمد نقش تعيين کننده اي درپيش��برد اهداف بانک خواهد داش��ت.وي با تش��ريح اثرگذاري بهره وري برگزاري
المپياد ورزشي برکارکنان تاکيد کرد :نيروي انساني کارآمد وتوانمندعامل اصلي موفقيت بانک درراستاي پيشبرد
اهداف درون س��ازماني وبرون س��ازماني اس��ت که بايد روز به روزآن را تقويت کرد.مهديان نيروي انس��اني را عامل
مهميدر پيشبرداهداف سازماني دانست و افزود :استفاده مطلوب ازمنابع انساني متکي به اقداماتي است که براي
حفظ وصيانت جس��م وروح کارکنان س��ازمان به عمل ميآيد.وي اضافه کرد :اگرس��ازماني تمايل دارد که نيروي
انس��اني پويا وکارآمدي داش��ته باش��د،بايد داليل صحيح وقابل قبولي نيزبراي نگهداري وتأمين رضايت ش��غلي
کارکنان خود بيابد وآنها راتقويت کند.سرپرست بانک توسعه تعاون تاکيد داشت :به عبارت ديگر،بايد کليه عوامل
وشرايط که سبب افزايش انگيزش کارکنان ميشود فراهم گردد تا نيروي انساني بتواند با باالترين کارايي تجربه
خود راعرضه کند .پيداکردن روش��هايي براي باال بردن بهره وري کارکنان موجب تس��ريع وپويايي امورميش��ود.
وي افزود :دراين راس��تا المپياد ورزش��ي راهي براي کاهش فش��ارهاي روزانه کاري وتقويت روحيه همدلي،برابري
وانگيزش��ي درميان کارکنان اس��ت که درپنج دوره اخيربه بهترين ش��کل ازآن س��ود بردهايم.سرپرست بانک توسعه
تعاون درادامه با اشاره به افزايش کارائي نيروي انساني تاکيد کرد :اعتقاد دارم هزينههاي پرسنلي درحوزه ورزش
هزينه نيس��ت بلکه س��رمايه گذاري اس��ت که درآينده اي نزديک تاثيرات آن بر عملکربانک قابل مش��اهده است.به
گزارش روابط عمومي،شش��مين المپياد ورزش��ي کارکنان بانک توس��عه تعاون طي مدت دوهفته با حضور  80تيم
دررشتههاي فوتسال،والبيال،تنيس روي ميز،دارت،شطرنج درزنجان آغاز بکارکرد.

اراده جدی نظام بانکی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په :مدیرعامل بانک س��په در
خصوص برنامههای س��ال جاری بانک عنوان کرد :بانک س��په
بح��ث حمای��ت از بنگاههای کوچک و متوس��ط اقتصادی را از
ابت��دای س��ال در راس��تای اجرای فرامین مق��ام معظم رهبری
در حمای��ت از واحده��ای تولی��دی و بحث اقتص��اد مقاومتی و
برنامهه��ای دول��ت ب��رای ایج��اد رونق اقتصادی را س��رلوحه

فعالیتهای اعتباری خود قرار داده است .محمد کاظم چقازردی
اظهارداش��ت :ت��ا کن��ون بالغ بر  800ط��رح تولیدی کوچک و
متوس��ط با تس��هیالتی بالغ بر  6هزار میلیارد ریال از س��وی این
بانک مورد حمایت و پرداخت تس��هیالت قرار گرفته اس��ت و با
توج��ه بهتأکی��دات دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا .پرداخت
تسهیالت بهواحدهای تولیدی کوچک و متوسط که کاالهای

تولی��دی آنه��ا قابلی��ت فروش در بازار و ایجاد تحرک و رونق در
اقتصاد کشور را دارند بهعنوان اولویت نخست اعطای تسهیالت
بانک در س��ال جاری قرار دارند .مدیرعامل بانک س��په گفت:
بحمداله هماهنگی و همکاری مطلوبی بین نظام بانکی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بانک مرکزی و کارگروههای استانی
در این خصوص وجود دارد.

وزير دادگستري خبر داد

 50ميليون حساب بانکي مخدوش

وزير دادگس��تري گفت :ب��ا بيان اينکه حدود
 50ميليون حس��اب بانکي مخدوش و داراي
هويت نامش��خص در نظام بانکي وجود دارد،
گفت :چنين آماري نظام بانکي کش��ور را زير
سؤال ميبرد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت ب��ه نق��ل از رواب��ط
عموميوزارت دادگس��تري ،حجتاالسالم
والمس��لمين مصطفي پورمحمدي در نهمين
جلس��ه شوراي مرجع ملي کنوانسيون مبارزه
بافساد گفت :براي مبارزه هدفمند با فساد ،بايد
در ابتدا از حالت بي نظميموجود خارج شويم.
وي تأکيد کرد :متأسفانه در حوزه مالي ،با بي
نظميه��اي زيادي از جمله فرارهاي مالياتي
و گمرکي مواجه هس��تيم که اين موضوعات
بخش عمده حجم فس��اد در کش��ور را شامل
ميش��وند .وي خاطر نش��ان کرد :همزمان با
چني��ن اقدامات��ي ،بايد اصالح��ات دروني نيز
ص��ورت گرفت��ه و به ضعفه��اي خود واقف
باش��يم ،مبارزه مؤثر و درس��ت با فس��اد اين
است که در مدار کارها و موضوعات مختلف،
ريش��ه يابي کرده و زيرس��اختها را اصالح
کني��م .پورمحم��دي با بي��ان اينکه حدود 50
ميليون حساب بانکي مخدوش و داراي هويت

نامش��خص در نظام بانکي وجود دارد ،گفت:
چنين آماري نظام بانکي کش��ور را زير س��ؤال
ميبرد و عالوه بر اينکه به اقتصاد کشور ضربه
وارد ميکند ،چهره نامطلوبي از شرايط دروني
کش��ور بروز ميدهد .وي در بخش ديگري از

سخنان خود حرکت رو به پيشرفت در کشور
را بس��يار فزاينده و مطلوب ارزيابي و تصريح
کرد :آمار  3ماهه نخست امسال ،رشد خوبي را
نشان ميدهد که اين نرخ رشد  4.5درصدي
در  3ماه��ه اول ،نوي��د بخش رونق اقتصادي

پايهريزي صادراتي با حمايت بانک توسعه صادرات انجام ميشود

مشاور عالي صنايع غذايي شيرين عسل گفت :با تحقق وعدههاي بانک توسعه صادرات انتظار داريم زمينهها يرشد
و توسعه صادراتي خود را تقويت کنيم اما تنها نگراني ما بوروکراسي اداري است.
به گزارش روابط عموميبانک توس��عه صادرات به نقل از اگزيم نيوز ،آقاي خالقي در خصوص س��فر مديران ارش��د
بانک توس��عه صادرات به اس��تان آذربايجان ش��رقي اين س��فر را اتفاق خوبي در زمينه برنامههاي حمايتي دولت و
سيستم بانکي از صنايع توليد و صادرات دانست.وي گفت :صحبتهايي در زمينه ارائه تسهيالت در جلسه مشترک
با مديران بانک توسعه صادرات برگزار و پيشنهادات و نظرات دو طرف شنيده شد و قرار است در جلسه اي که به
زودي در تهران با مدير عامل اين بانک برگزار ميش��ود به جزييات اين جلس��ه و تصميمات مربوط به آن پرداخته
شود.خالقي گفت :ما سابق بر اين از خدمات و تسهيالت بانک توسعه صادرات استفاده کردهايم و در صورت عملي
ش��دن وعدههاي اين بانک در حمايت و ارائه تس��هيالت در زمينه گس��ترش صادرات هزينههاي بيش��تري خواهيم
کرد و در صورتيکه روند دريافت اين تسهيالت درگير بوروکراسي نشود،امکان دريافت منابع کافي با سرعت و نرخ
س��ود عادالنه را خواهيم داش��ت.وي گفت :در حال حاضر بحث رقابت در تجارت دنيا حرف اول را ميزند و رقيبان
ما از حمايتهايي با س��ود خيلي پايين و در اس��رع وقت برخوردارند .اين در حالي اس��ت که ما با وجود تحريمها و
مش��کالتي که همه صنايع به نوعي با آن دس��ت به گريبانند ،مقابله کرده و ميکنيم.به گفته خالقي بانک توس��عه
صادرات با توجه به عنوان خود که با نيت حمايت از صادرات و توليد داخلي تش��کيل ش��ده ،همين توقع هم از آن
ميرود لذا انتظار داريم سرعت و کيفيت خدماتي که اين بانک مطرح کرده است باال باشد .اين در حالي است که
در حال حاضر رقباي ما از حمايتهاي بهتري برخوردارند و اين رقابت نابرابر را ما به سختي ادامه ميدهيم.مشاور
عالي صنايع غذايي شيرين عسل افزود :در مجموع کاهش بوروکراسي ،افزايش اعتبار و تأمين منابع بانکي با نرخ
ارزان انتظار همه صنايعي اس��ت که در وضعيت موجود در حال فعاليت هس��تند .ما قصد داريم صادرات را توس��عه
بدهيم و اضافه ش��دن هر کش��ور به بازار ما نيازمند گس��ترش گردش مالي اس��ت.خالقي افزود :گردش کاال از خريد
ماده اوليه ،حمل به مقصد ،افزايش خطوط توليد ،س��اخت ابنيه و اس��تخدام نيروي انس��اني نيازمند اختصاص منابع
مالي اس��ت و بانک توس��عه صادرات در جلس��ههاي گفتگو اعالم امادگي کرده اس��ت که از صادرات حمايت خواهد
کرد و اميدواريم اين اتفاق به زودي و با بهترين شکل ممکن رخ دهد.گروه صنايع غذايي شيرين عسل يک گروه
صنعتي متشکل در زمينه توليد شيريني و شکالت و محصوالت کاکائو است که محصوالت متنوعي را وارد بازار
کرده و در زمينه اشتغالزايي موفق بوده است .امروز حدود  13500نفر در مجموعه صنايع شيرين عسل مشغول به
کارند و برنامههاي توسعه اي در اين شرکت همچنان ادامه دارد.طي ساليان متمادي با سازماندهي کارآمد بخش
صادرات اين گروه ،توانسته است امکان صادرات مستمر و گسترده محصوالت غذايي شيرين عسل را به بيش از
 65کشور جهان از جمله آلمان ،هلند ،بلژيک ،روسيه ،اوکراين ،اسپانيا ،ترکيه ...و کشورهاي آسياي جنوب شرق،
خاورميانه ،آسياي ميانه و آفريقا فراهم آورد.شيرين عسل بارها بخاطر کيفيت برتر،برند منتخب مصرف کنندگان،
کارآفرين و صنعتگر نمونه و همچنين صادر کننده نمونه مورد تقدير قرار گرفته است.

اس��ت و اطمينان داريم که اين س��ير صعودي
ادامه پيدا ميکند.
وزير دادگستري گفت :بخشي از مراقبتهاي
ض��د فس��اد همچ��ون مب��ارزه با پولش��ويي
و جلوگي��ري از ف��رار ماليات��ي و گمرک��ي و

تصميم��ات مثبت اقتصادي اتخاذ ش��ده و در
حال نشان دادن آثار خودش است ،بدانيم که
دولت هر گام مثبتي که بخواهد بردارد ،مبارزه
با فساد يکي از بالهاي آن است .در اين جلسه
مردعلي ،دبير مرجع ملي کنوانس��يون مبارزه
با فس��اد ،ضمن تبيين اقدامات انجام ش��ده در
راس��تاي تکميل فهرس��ت «خ��ود ارزيابي»
جهت ارائه به س��ازمان ملل متحد ،از تشکيل
دو کميته تخصصي «سترداد اموال و دارايي»
و «پيش��گيري» در ذيل ش��وراي مرجع ملي
کنوانس��يون مبارزه با فس��اد خبر داد .وي با
بيان اينکه نمايندگاني از همه دس��تگاههاي
ذيربط کش��ور در اين کميتهها حضور دارند،
از انج��ام مصاحبهه��اي تخصصي و عميق با
مديران دس��تگاههاي دولتي ،به عنوان يکي
ديگر از اقدامات اين مرجع در تکميل فهرست
درخواستي سازمان ملل ياد کرد .در اين جلسه
که با حضور الفت ،معاون پيش��گيري از وقوع
جرم قوه قضائيه و ديگر نمايندگاني از وزارت
خانهها و دس��تگاههاي دولتي تش��کيل شد،
راه کارهاي تکميل فهرس��ت «خودارزيابي»
جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسي قرار
گرفت.

وجه تمايز کوثر جوان گرايي و تربيت مديران آينده است

مراسم تکريم و معارفه جمعي از معاونين و مديران حوزه مرکزي موسسه اعتباري کوثر برگزار شد.
به گزارش روابط عموميموسسه اعتباري کوثر ؛ دکتر عيسي رضايي مديرعامل اين موسسه گفت  :موسسه اعتباري
کوثر از آغاز فعاليت تا کنون ،استفاده حداکثري از منابع محدود و دستيابي به جايگاه شايسته در نظام بانکي کشور
را در دستور کار خود قرار داده است.
وي افزود :با اين رويکرد يکي از وجوه تمايز موسسه اعتباري کوثر به عنوان شرکت پيشرو ،آينده نگر و آينده ساز
در طول  5سال فعاليت حرفه اي خود در نظام بانکي کشور شناسايي و تربيت مديران آينده به منظور ايجاد محيط
رقابتي سالم در فضاي سازمان ،ماندگاري نيروهاي توانا و نهادينه سازي فرهنگ شايسته گزيني است.
نايب رئيس هيئت مديره موسس��ه اعتباري کوثر تصريح کرد :پيام اصلي مراس��م امروز ما جوان گرايي و اهميت
به جوانان است.
عملکرد موسسه کوثر از ابتداي فعاليت تا کنون نشان داده است که کارکنان شايسته با بهره وري باال مسير ارتقاء
شغلي را به خوبي طي نموده و در پستهاي باالتر سازماني قرار گرفتهاند.
دکتر رضايي خاطرنش��ان س��اخت :موسس��ه اعتباري کوثر در س��يکل عمر سازماني خود به شرايط ثبات رسيده و در
اين شرايط صبر ،انگيزه ،تالش مضاعف و ارتقاء دانش بانکي در ساختار منابع انساني الزامياست.
در شرايط ثبات سازماني عمئه فرآيندها بايد از پيش تعيين شده باشد.
رهبر کارآفرين اقتصادي با اشاره با ساختار جوان نيروي انساني موسسه گفت :در بازار رقابت نظام بانکي نهادهايي
موفق هس��تند که در مس��ير حرکت توس��عه اي خود با ايجاد تيمها و هس��تههاي پژوهش��ي نس��بت به متنوع سازي
خدمات مالي برنامه ريزي نمودهاند.
در پايان مراسم دکتر رضايي مدير عامل موسسه اعتباري کوثر در پايان مراسم طي احکام جداگانه اي معاونين و
مديران جديد حوزه مرکزي با رويکرد جوان گرايي را منصوب نمود.
بر اساس اين گزارش ؛طي احکام صادره از سوي مديرعامل موسسه اعتباري کوثر ،غالمرضا قبادي رئيس مرکز
تحول اس��تراتژيک با حفظ س��مت به عنوان مدير جديد برنامه ريزي و تحول ،حس��ين کرميمعاون س��ابق اعتبارات
و تس��هيالت به عنوان نماينده موسس��ه در کانون بانکها ،محمد علي قاضي به عنوان سرپرس��ت معاونت اعتبارات
و تس��هيالت ،غالمرضا کرميمعاون س��ابق مالي به عنوان مش��اور مديرعامل ،مهدي عزتي مش��اور و مدير س��ابق
حوزه رياست به عنوان جانشين جديد معاونت توسعه و مديريت سرمايههاي انساني ،حميد جم مدير سابق برنامه
ريزي و تحول به عنوان مدير جديد اداره مبارزه با پولشويي ،حميدرضا رضايي مدير سابق اداره مبارزه با پولشويي
و پيگيريهاي ويژه بانک مرکزي به عنوان مشاور و مدير جديد حوزه رياست ،ابوالفضل محمودي به عنوان مشاور
مديرعامل در امور نظارتي و بانکي ،محمد حس��ن عباس��ي فر به عنوان مس��ئول پروژه  ،۳۰۹۰حس��ين استاد حسين
معاون س��ابق حسابرس��ي و بازرس��ي به عنوان مش��اور مديرعامل در کميته مشورتي و محمد رضا عالي پور جانشين
سابق معاونت مالي به عنوان معاون جديد مالي منصوب شدند.

تجارتـينـودرراهاست...
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دو خطر خروج سپرده مردم
از بانك ها

دول��ت چند ماهی اس��ت تصمیم گرفته تا
نرخ س��ود تس��هیالت و سپردهها را کاهش
داده و آن را ب��ا ی��ک خی��ز آرام ،به نرخ تورم
نزدیک کند.
هم��ان چی��زی که مدتها اس��ت فعاالن
اقتصادی به دنبال آن هستند و معتقدند حال
که نرخ تورم به سمت کاهش و تکرقمی
شدن پیش رفته است ،باید نرخ سود هم به
تناس��ب تورم ،سیر نزولی را در پیش بگیرد
و بانکه��ا و دولت ،ش��رایط را برای نزدیک
شدن به این نرخ مهیا کنند .از سوی دیگر،
تعیین دس��توری نرخ ارز هم همواره مورد
چالش بوده و بانک مرکزی نیز  ،خط مشی
خود را تعیین غیردستوری نرخ سود بانکی
اعالم کرده است.
اگرچه دولت بنا را بر کاهش نرخ سود بانکی
گذاشته است ،اما جمعی از بانکها با ارسال
نامهای بهرئیسکلبانکمرکزی،خواستار
شناور شدن نرخ سود بانکی شدند.
هم اکنون اما با کاهش پلکانی نرخ س��ود
بانک��ی و زمزمهه��ای کاه��ش مجدد آن،
برخی از س��پردهگذاران نگران ش��ده اند که
مب��ادا کاهش مج��دد ،پساندازهای آنها را
در این فضای نامس��اعد کس��ب و کار دچار
مش��کل کرده و با نرخ س��ود کمتری مواجه
کند؛ به خصوص اینکه اکنون ،هیچ مسیری
مطمئنترازسپردهبانکیبرایسرمایههای
خرد نیست و مردم طبقه متوسط ،راهی به
جزسپردنمنابعمالیخودکهشایدپسانداز
یک عمرش��ان باش��د ،به جایی مطمئنتر از
بانکها ندارند.
یک مقام مسوول در گفت و گو با مهر گفت:
بدلیل کاهش نرخ سود  ،اخیر فقط از یکی
از بانکهای خصوصی حدود  7هزار میلیارد
تومان سپرده خارج شده است.
وی اف��زود :مدی��ران برخی بانکها اخیرا در
نامه ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت
به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان
کرده اند که این کار باعث خروج گس��ترده
سپرده های مردم از بانکها شده است.
او اظهار کرد :بانکها در نامه ش��ان به س��یف
عن��وان کرده اند که جریان خروج س��پرده
از بانکه��ا دو خط��ر جدی در پی دارد؛ یکی
خطر ورشکستگی بانکها و دیگر اینکه این
سپرده ها پس از خروج از بانکها به بازارهای
همچون طال و ارز و مس��کن س��رازیر شده
و تورم ش��دیدی را در این بخش ها ایجاد
می کنند.
وی ادام��ه داد :بانکه��ا در این نامه از رییس
کل بانک مرکزی خواس��ته اند تا بانکهای
خصوصی امکان یابند در مورد نرخ س��ود،
خودشان تصمیم گیری کنند.
ای��ن در حالی اس��ت که ب��ه تازگی ،بهمن
عبدالهی ،عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار نیز
در گفتگ��و با خبرن��گار مهر ،درباره کاهش
دوباره نرخ تورم طبق اعالم بانک مرکزی
و مرکز آمار و طرح دوباره کاهش نرخ سود
بانکی متناس��ب با نرخ تورم گفت :شورای
پول و اعتبار به دنبال این است که نرخ سود
تس��هیالت بانکی را کاهش بدهد .بر این
اس��اس ،آخرین تصمیمی که شورای پول
و اعتبار در زمینه کاهش نرخ س��ود بانکی
گرفته مربوط به یکماه پیش است و با توجه
به اینکه نرخ تورم دوباره کاهش یافته و در
نرخ نقطه به نقطه حدود  ۷درصد ش��ده ،به
نظر می رس��د که جا دارد دوباره نرخ س��ود
تسهیالت بانکی کاهش یابد.

آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتصادي را
در پايگاه اينترنت��ي تجارتآنـالين بخوانيد
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رشد حجم و ارزش
معامالتفرابورس

هفت��ه گذش��ته در فراب��ورس اي��ران ب��ه
ترتيب س��ه صنع��ت «فلزات اساس��ي»،
«پااليشيها» و «حملونقل ،انبارداري و
ارتباطات» بيشترين ارزش معامالت خرد
ب��ازار س��هام را از ارزش کل معام�لات در
اختي��ار گرفتند.هفته معامالتي منتهي به
 29مردادماه در حالي براي بازار فرابورس
ايران به پايان رس��يد که در مقابل رش��د
برخي متغيرهاي اصلي مانند حجم و ارزش
معامالت شاهد افت شاخص کل و ارزش
ب��ازار بوديم.به گ��زارش فرابورس ايران،
در هفتهاي که پش��ت سر گذاشتيم ارزش
معامالت به رقم  6هزار و  521ميليارد ريال
رسيد که در مقايسه با هفته ماقبل رشد 7
درصدي را نشان ميداد .درعینحال حجم
معامالت نيز بالغبر دادوس��تد يک هزار و
 459ميلي��ون ورق��ه بهادار بود که حاکي از
رش��د  2درصدي در مقياس هفتگي است.
رشد حجم و ارزش معامالت بازار فرابورس
ايران نس��بت به هفت��ه ماقبل و همچنين
مدت مشابه سال گذشته در حالي است که
ش��اخص کل با افت  13.4واحدي معادل
 1.6درصد به ارتفاع  803.7واحدي کاهش
يافت و ارزش بازار نيز با تنزل  1.3درصدي
ب��ه رق��م  943هزار و  630ميليارد ريال در
آخرين روز معامالتي هفته رسيد.بررس��ي
روند معامالت در بازارهاي فرابورس ايران
نيز نش��ان ميدهد هفته گذش��ته بازار اول
ب��ا رش��د  15و  2درص��دي حجم و ارزش
معام�لات ش��اهد دادوس��تد  318ميليون
ورقه س��هام ب��ه ارزش  583ميليارد ريال
ب��ود .همچنين ب��ازار دوم درحالیکه افت
 24درصدي حجم معامالت را تجربه کرد
با افزايش  29درصدي ارزش دادوس��تدها
روبهرو شد .بهاینترتیب در اين بازار تعداد
 505ميليون ورقه سهام خریدوفروش شد
که ارزش آن بالغبر  2هزار و  406ميليارد
ريال بود .در هفتهاي که گذشت بازار پايه
نيز به ترتيب رشد  38و  15درصدي حجم
و ارزش معامالت را تجربه کرد.

معامله  ۵۱هزار تن مواد پليمري

حج��م معامالت محص��والت پليمري در
رينگ پتروش��یمی بورس کاالي ايران در
هفتهای که گذش��ت به  ۵۱هزار تن رسيد.
بهاینترتی��ب عرضهه��اي  ۵۴هزارت نی
هفته گذشته به ميزان  ۲۲۷هزار تن تقاضا
داشت.محصوالتيهمچونپیویسیها،
پلیاتیلنه��ای ترفت��االت ،پلیاتیلنهای
س��بک فيلم ،پلي استايرنهاي معمولي و
مقاوم از جذابترين کاالهاي بورسي بودند.
اين در حالي است که همچنان حجم عرضه
محص��والت پتروش��یمی از تقاضاي بازار
است و از اینرو برخي از محصوالت که با
مصرف بيشتري روبهرو هستند ،با رقابت از
سوي معامله گران خريداري ميشوند.

کارگاه آشنايي با اوراق
بهادارسازي

مرک��ز مال��ي اي��ران کارگاهاموزش��ي
چهارمين دورهاموزش��ي «آشنايي با اوراق
بهادارس��ازي» را از  13شهريورماه برگزار
ميکند.بهگزارشروابطعموميمرکزمالي
ايران ،اين دورهاموزش��ي با هدف آشنايي
کارشناس��ان و مديران بانکها و نهادهاي
مالي با مباني فقهي و قانوني تبديل به اوراق
بهادارس��ازي داراييها برگزار ميش��ود.
تبدي��ل ب��ه اوراق بهادار کردن داراييها يا
اوراق بهادارسازي ،فرايندي است که در آن
شرکتها يا واسطههاي مالي ،داراييهاي
مال��ي ي��ا حقوق مالي را ب��ه صورت اوراق
بهادار به س��رمايهگذاران ميفروش��ند .در
اين روش نهاد تأمين مالي کننده ،فروش
داراييهاي خود را جايگزين گرفتن وام از
واسطههاي مالي ميکند.آشنايي با مباني
اوراق به��ادار س��ازي ميتواند در توس��عه
تأمين مالي و باز س��اختار مالي ش��رکتها
موثر باش��د .همچنين شناخت فرصتها و
ريسکهاي موجود در اين نوآوري ميتواند
ديد وس��يعتري به مديران و کارشناس��ان
بانکها ،موسسات مالي و اعتباري و ساير
شرکتهاي ليزينگ دهد.
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پذیره نویسی صندوق های جسورانه در انتظار مجوز سازمان بورس

فعالی��ت صندوقه��ای س��رمایهگذاری جس��ورانه ب��ا اب�لاغ
دستورالعمل تاسیس این صندوقها در فرابورس دستاوردهایی
همچون توسعه تجاریسازی داراییهای فکری و بهبود ساختار
تامین مالی استارتآپهایی که سابقه فعالیت چندانی ندارند را
داشته است .به گزارش فارس ،معاون پذیرش و ناشران فرابورس
گفت :با ابالغ دستورالعمل تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری

جسورانه از سوی سازمان بورس به زودی «کمیته بررسی» این
صندوقها تشکیل شده و امور مربوط به دریافت درخواستهای
ارسال شده ،تشکیل پرونده و اولویتبندی بررسی آنها را انجام
خواهد داد .سید مهدی علمالهدی با بیان اینکه این کمیته دارای
سه عضو و یک دبیر خواهد بود ،افزود :دبیرخانه این کمیته در
فرابورس ایران مستقر میشود و رئیس «کمیته بررسی» یک

نفر به نمایندگی از سازمان است و از طرف هیاتمدیره فرابورس
ای��ران نی��ز ی��ک نفر حض��ور دارد .به گفت��ه وی همچنین یک
کارش��ناس در حوزه فعالیتهای جسورانه با پیشنهاد فرابورس
و تایید س��ازمان عضو این کمیته خواهد بود و یکی از مدیران
فرابورس ایران بهعنوان دبیر این کمیته و البته بدون حق رای،
سایر اعضا را همراهی خواهد کرد.

پس از بازده  4/5درصدي بازار سهام در مردادماه؛

بازار سهام در حالي وارد دومين ماه داغ تابستاني
ش��د که تيرماه را عليرغم روزهاي گرم آن به
س��ردي گذرانده بود ،اما با ش��روع مردادماه،
بورس تهران نيز همخوان باحال و هواي داغ
مردادماه در مقايسه با روند نزولی که از اواخر
فروردین ش��روع ش��ده بود و با اندکی تعدیل تا
آخر تیرماه ادامه داشت.
در رون��د مثب��ت و صع��ودي ق��رار گرف��ت،
بهطوريک��ه تيرم��اه که ب��ازار را در ارتفاع 74
هزارواحدي تحويل مردادماه داده بود ،شاخص
کل بازار تا نيمه دوم مرداد تا باالي کانال 78
ه��زار واحدي ني��ز اوج گرفت ،اما در روزهاي
پاياني ماه ،اين متغير حس��اس ترجيح داد فاز
اس��تراحت و اصالح��ي را پ��ي گي��رد ،از اينرو
طي يک ماه گذش��ته دورههاي رونق ،س��پس
ف��از احتياط و اس��تراحت و بع��د فاز اصالحي
با برگش��ت نماگر به کان��ال  77هزارواحدي،
نمايش ملموس��ي از نوس��انات يک ماهه را در
اين بازار به اجراء گذاشت.
در مجموع مردادماه براي بازيگران بورس��ي
ب��ا ميانگي��ن بازدهي  4.5درصدي رقم خورد.
تغييرات مديريتي در سازمان بورس مهمترين
اتفاق بورس تهران بود ،بطوريکه موجب شد
که حقوقيهاي بازار در روزهاي نخست ورود
شاپور محمدي با رونق دادن به روند معامالت و
مرتفع کردن شاخص کل ،استقبال خوشايندي
ازرئيستازهبهعملآورند.سومينماهتابستاني
ب��ا اگ��ر و اماهايي براي بازار س��هام به همراه
است ،تا حدودي سردرگميفعاالن بورسي را
با توجه به فضاي واقعي اقتصادي کش��ور که
هنوز ش��اهد تغييرات چشمگيري نشده است،
به همراه دارد؛ هرچند برخي از کارشناسان بازار
سرمايه معتقدند که نيمه دوم سال براي بورس
تهران روزهاي خوش��ايند و براي بورسبازان

حركت بورس تهران به سوي اصالح

دلچسب رقم ميخورد .از سوي ديگر نگاهي
به برخي از سياستگذاريهاي اقتصادي دولت
يازدهم نيز حاکي از توجه و حمايت ويژه دولت
از بازار سرمايه است ،کاهش چند باره نرخ سود
بدون ريس��ک بانکي ک��ه رقيب قدري براي
بورس محس��وب ميشود و حتي احتمال تک
رقميشدن سود نرخ سود و بهره بانکي ،توجه
سرمايهگذاران را به بازار سهام معطوف خواهد
کرد؛ البته اين درصورتيس��ت که رکود حاکم
بر اقتصاد نيز تا حد قابل توجهي تکان خورده
باشد .بر اساس اين گزارش بورس تهران که
در ماه گذشته وارد روند صعود مداوم شده بود
در آخرين هفته به اصالح شاخص و قيمتها
پرداخت؛ به طوري که نماگر بازار س��رمايه در
مجم��وع پن��ج روز کاري  ۳۱۱واحد افت کرد.
در آخري��ن روز معامالت��ي هفته منتهي به ۲۷

مرداد  ۱۳۹۵دماسنج بازار سرمايه در تراز ۷۷
هزار و  ۸۷۹واحدي به کار خود خاتمه داد .اين
در حالي بود که در  ۲۰مرداد  ۱۳۹۵ش��اخص
ب��ورس اوراق بهادار رق��م  ۷۸۱۹۰واحدي را
نش��ان ميداد در نتيجه نماگر بازار س��رمايه در
هفت روز کاري کميبيشتر از  ۳۱۱واحد افت
کرد و از کانال  ۷۸هزار واحدي پايين تر رفت.
شاخص کل بورس اوراق بهادار طي هفتههاي
گذشته توانسته بود  ۱۸روز کاري به طور مداوم
رشد کند؛ به طوري که نماگر بازار مدتها بود
چنين رشد مداوميرا تجربه نکرده بود اما پس
از اين رش��د مدام بازار روند اصالحي را پيش
گرفته و با مقداري کاهش روبرو ش��ده اس��ت.
در پن��ج روز کاري هفت��ه گذش��ته ارزش کل
معامالت س��هام و حق تقدم به  ۹۶۸۱ميليارد
ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با  ۱۳درصد

کاهش روبرو بود .به گزارش ايس��نا عالوه بر
اين تعداد  ۵۵۰۸ميليون س��هم و حق تقدم در
 ۲۸۴ه��زار نوب��ت مورد معامله قرار گرفت و به
ترتيب  ۱۳درصد افزايش و  ۲۶درصد کاهش
را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد .از سوي
ديگر در خصوص وضعيت بورس در ماههای
پاياني دولت يازدهم برخي از کارشناسان بازار
افزايش نقدشوندگي و بازدهي کل بازار و رشد
قابل ملموس��ي را براي بازار س��هام پيشبيني
ميکنند .در اين راستا يک تحليلگر بازار به سنا
گفت :از آنجا که تقريبا سياستهاي دولتها
در سال آخر مشخص شده و خود دولتها نيز
در اي��ن اي��ام ،انتظار هيجان در بازارهاي مالي
را دارن��د تص��ور ميرود که براي اين دولت هم
چنين اتفاقي رخ دهد.س��عيد شيرزادي گفت:
تجربه ثابت کرده که معموال سال آخر دولتها،

شرايط بازار رو به جلو بوده و بازدهي باالتري را
تجربه کرده است و مطالعات هم اين موضوع
را نشان ميدهد.وي با بيان اينکه در ماههای
پاياني دولتها ،هم نقدشوندگي باال بوده و هم
انتظار بازدهي اضافي ايجاد ميش��ود ،افزود:
انتظار ميرود که ماههای پاياني س��ال جاري
و آغازين س��ال آينده ،ش��اهد يک رش��د قابل
لمس در بازار س��رمايه باش��يم .اين کارشناس
بازار س��رمايه در پاس��خ به اين س��وال که آيا
دولت ابزارهاي الزم را براي دس��تيابي به اين
هدف در اختيار دارد يا خير ،گفت :نياز به ابزار
خاصي نيس��ت و در ش��رايط فعلي هم بازار با
ابزارهاي نظارتي و سياستگذاري که دولت در
اختي��ار دارد ،ميتواند جهتي منطقي پيدا کند.
وي ب��ا اش��اره به اينکه ب��ازار به علت وضعيت
صنايع پااليش��گاهي و پتروشيمي ،رکود را در
اي��ن دو س��ه س��ال اخير طي ک��رد ،افزود :اگر
دولت يک حمايت کوچک کند و در خصوص
برخ��ي صناي��ع مانند صنايع پااليش��گاهي و
پتروش��يمينگاهش به بازار سرمايه سوق پيدا
کند ،بازار از وضعيت کنوني خارج خواهد شد.
به گفته ش��يرزادي ،ش��رايط امروز بازار چندان
فرقي با س��ه – چهار ماه گذش��ته نکرده است؛
يعني بازار تقريبا راکد را مخصوصا روي سهام
بزرگ ش��اهديم و يک��ي دو روز هم مجموعه
اتفاق��ات خوب��ي در بازار افتاد ولي باز به حالت
قب��ل بازگش��ت .وي اف��زود :االن غالب افراد
مترصدند که ببينند تغييري در شرکتها اتفاق
افتاده است يا خير.عضو هيات مديره بيمه دانا
اظهار داشت :تصور ميرود گزارشها نسبت به
سال قبل بهتر و سودآوري شرکتها مناسب تر
از گذشته باشد .البته باز با انتظاراتي که ابتداي
سال و همين طور سال گذشته داشتند ،خيلي
فرق ميکند.

آخرين هفته مردادماهي بورس با افت و خيز آرام سپري شد؛

ب��ورس ته��ران آخري��ن روز کاري هفته جاري را با تقويت
 23واحدي ش��اخص کل خود به اتمام رس��اند ،بطوريکه
با رش��د ماليم و نوس��ان آرام نماگر ،بازگشت به کانال 78
هزار واحدي روزهای آتی انتظار اين بازار باشد.
گروه بورس :بورس تهران آخرين روز کاري هفته جاري
را با تقويت  23واحدي ش��اخص کل خود به اتمام رس��اند،
بطوريکه با رشد ماليم و نوسان آرام نماگر ،بازگشت به
کانال  78هزار واحدي روزهای آتی انتظار اين بازار باشد.
در مجموع بازار سهام آخرين هفته مردادماه را با از دست
دادن  311واحد از ارتفاع ش��اخص کل ،زيان کل بازار را
به  0.4درصدي نزديک س��اخت .افت و خيز اين روزهاي
نماگر بازار آنهم با شيب ماليم حاکي از روند معامالتي
آرام و کم نوس��ان در گروههاي پيش��رو بازار است .بازاري
که به اعتقاد برخی از کارشناس��ان از هم اکنون در انتظار
وقوع رخدادهاي سياس��ي و اقتص��ادی تأثيرگذار در نیمه
دوم امس��ال اس��ت .بدین ترتیب روز گذش��ته در مجموع
ب��ورس تهران ش��اهد معامله یک میلی��ارد و  109میلیون
انواع سهم و برگه بهادار به ارزش نزدیک به  197میلیارد
توم��ان در  46ه��زار و  940نوبت معامالتی بود .از س��وی

یکی از اقداماتی که فعاالن بازار س��رمایه مدت هاس��ت
منتظ��ر وقوع��ش هس��تند ولی محقق ش��دن آن هنوز در
هالهای از ابهام مانده ،بحث تک نرخی شدن ارز و در پی
آن تاسیس بورس ارز است؛ موضوعی که یک کارشناس
بازار سرمایه معتقد است این انتظار را دولت برای فعاالن
بورسی ایجاد کرده است.
همچنین بورس انرژی هم علیرغم پتانسیلهای موجود،
در حد انتظار ظاهر نشده است .فردین آقابزرگی در گفتوگو
با ایسنا ،درباره اقداماتی که دولت در یک سال گذشته در
حوزه بازار س��رمایه انجام داده ،اظهار کرد :انتش��ار اوراق

تقويت شاخص کل بازار سهام در روز آخر

دیگر با نگاهی به روند معامالت گروهها به تفکیک صنایع
نشانی مدهد که گروه خودرویی از روند معامالت متعادل
منفي برخوردار ش��د ،برخي قطعه س��ازها پرتقاضا ظاهر
شدند و معامالتي پرحجم و همراه با صف خريد را تجربه
کردند .بازار با معامالت مثبت گروه خودرويي و پااليشي
کار خود را آغاز کرد به طوري که نماد خکاوه در پي انتشار
خبر افزايش س��رمايه  115درصدي از محل مازاد تجديد
ارزيابي در استانه صف خريد هم قرار گرفت اما خيلي زود
خريداران عقب نشستند و داد و ستدهاي کم حجم و متعادل
منف��ي را در گ��روه خودروي��ي و به دنبال آن در کليت بازار
ش��اهد بوديم .نماد خچرخش بعد از رش��دي بي وقفه و 90
درصدي در کنار نماد خاهن از ش��روع بازار با صف خريد
هم��راه بودن��د و در مواجه با عرضههاي مکرر اما همچنان
با اتکا به قدرت خريداران دوباره به صف خريد رسيدند که
نوع معامالتش��ان قابل توجه بود .در اواس��ط بازار با وجود
معام�لات متعادل گروه خودرويي اما قطعه س��ازهايي به
مانن��د خرين��گ ،خکمک و ختوق��ا با افزايش تقاضا همراه
شده و به صف خريد سنگين رسيدند و تا پايان بازار صف
خود را حفظ کردند .مابقي ش��رکتهاي گروه ،معامالتي

متع��ادل منفي را س��پري کردند .گ��روه بانکي ،بيمه اي و
ليزينگ��ي ه��م در غياب بزرگاني همچون صادرات ،ملت و
تجارت معامالتي کم حجم را دنبال کردند .نماد آس��يا در
پي خريد حقوقي نوسانات مثبتي را به خود ديد و نمادهاي
بس��اما ،ملت ،وايران نيز از اقبال بيش��تري برخوردار بودند
و مابق��ي ش��رکتهاي گروه ،معامالت��ي متعادل منفي را
س��پري کردند .بانک مرکزي تسهيالت پرداختي بانکها
به بخشهاي اقتصادي و طي  4ماه اول س��ال را بيش از
 129هزار ميليارد تومان اعالم کرد که در مقايسه با مدت
مش��ابه س��ال قبل ،افزايش  37.8درصدي نشان ميدهد.
براس��اس جدول اعالميبانک مرکزي ،س��هم تسهيالت
پرداختي در قالب س��رمايه در گردش به تمام بخشهاي
اقتصادي طي  4ماه سال جاري بيش از  87.8هزار ميليارد
تومان معادل  67.8درصد کل تس��هيالت پرداختي اس��ت
که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 26.2 ،هزارميليارد
تومان معادل  42.6درصد افزايش داشته است.
س��هم تس��هيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش
بخ��ش صنع��ت و معدن نيز  33.1هزار ميليارد تومان بوده
که حاکي از تخصيص  37.7درصد از منابع تخصيص يافته

ارز تکنرخی حلقه مفقوده بازار سرمایه

بده��ی یک��ی از بزرگترین موضوعاتی بود که در دس��تور
کار دولت قرار داش��ت .اوراق بدهی باعث خلق نقدینگی
میشود و یکی از پررنگترین نمودهای تصمیمات دولت
در چند ماه گذشته به حساب میآید .وی درباره اینکه چقدر
احتمال دارد انتشار اوراق بدهی نقدینگی را از بازار سهام
برباید ،افزود :اوراق بدهی یک ابزار جدید در بازار سرمایه
ماست .البته بیم آن میرود که موجب انتقال بدهی از بازار
پول به بازار سرمایه شود .از طرفی نرخ بازدهی اوراق بدهی
نسبت به سیستم بانکی بیشتر است و ابزار جدید با بازدهی
جدید تلقی میش��ود .در نتیجه این فرضیه که امکان دارد

منابع نقد از بازار اوراق بهادار و س��هام خارج ش��ود ،تأیید
میش��ود .تا پیش از این از ابزار بدهی به عنوان یک اهرم
در بازار س��رمایه اس��تفاده نمیشد ولی از اواخر سال ۱۳۹۴
در دس��تور کار دول��ت قرار گرفت ک��ه خود میتواند نقطه
عطفی برای بازار سرمایه باشد .این کارشناس بازار سرمایه
با اش��اره به کم ش��دن نرخ س��ود و تسهیالت بانکی گفت:
یکی از مهمترین کارهایی که طی چند وقت گذش��ته در
بازار س��رمایه در دس��تور کار دولت قرار گرفت ،تصمیماتی
مربوط به کاهش نرخ س��ود و تس��هیالت بانکی در حوزه
بازار پول بود .این اتفاق تا حدودی منجر شد که نقدینگی

به س��رمايه درگردش تمام بخشهاي اقتصادي است .در
گروههاي پترو پااليش هم در شروع بازار شاهد نوسانات
مثبت بوديم که خيلي زود اشتياق خريداران فروکش کرد
و به مدار منفي برگشتند که در اين بين نماد شپترو و شتوکا
از اقبال باالتري برخوردار بودند و البته شتران هم در گروه
پااليشي مورد توجه فعاالن بازار قرار داشت .گروه پااليشي
از منظر تکنيکالي در محدوده مناسبي براي رشد قرار دارند
و نوع معامالت آن نيز نشان از عدم وجود فروشنده قوي
در اين قيمتها دارد.
ی��ک کارش��ناس بازار درخصوص وضعی��ت اینروزهای
حقوقیه��ا ب��ازار اینطور معقتد اس��ت ک��ه در حال حاضر
انتظارات رواني مثبت همراه با خوشبيني در بورس حاکم
اس��ت و با توجه به ورود حقوقيها به ميدان بورس و نيز
نق��ش پررن��گ تر آنها در معامالت ،ميتوان براي ورود به
بازار س��هام جهت س��رمايه گذاري توصيههايي به افراد
مختلف داشت .علي زارع گفت :بررسي شرايط بازار در دو
س��ال گذش��ته نشان ميدهد پس از هر فرودي در بورس،
فرازي نيز وجود دارد و در صورت منفي شدن چند نماد نبايد
هيجاني شد و اقدام به فروش سهام در بازار کرد.

از بازار پول به سمت بازار سرمایه برود و در نتیجه گردش
نقدینگی افزایش یابد .از طرفی هم به خاطر انتشار اوراق
بدهی حجم نقدینگی افزایش یافت .این دو مورد در کنار
هم موضوعات پررنگی بودند که از جانب دولت درباره بازار
سرمایه انجام پذیرفتند .آقابزرگی درباره اقداماتی که دولت
در حوزه بازار سرمایه باید انجام میداد اما نداد ،افزود :یکی از
اقداماتی که حتما باید صورت میپذیرفت تک نرخی شدن
ارز و به تبع آن انجام معامالت آتی ارز و تأسیس بورس ارز
بود .این موارد انتظاراتی است که خود دولت برای فعاالن
بازار سرمایه ایجاد کرد اما محقق نشد.

ی بانکی گیر کرد
انتقال پول به ایران در پیچ ها 

رئیس س��تاد پیگیری اجرای برجام گفت  :وزارت امور خارجه
س��ناریوهای پیش��نهادی خود در صورت نقض احتمالی برجام
از س��وی هر یک از کش��ورهای  ۵+۱را تدوین کرده و در اختیار
هی��ات نظ��ارت ب��ر اجرای برج��ام قرار داده اس��ت .به گزارش
اخباربانك،عراقچی در پاس��خ به این س��وال که تا چه زمان باید
برای برجام تالش کرد ،گفت :در جریان کمیس��یون مش��ترک

اخیر ایران و  ،5+1که در س��طح معاونین وزیر امور خارجه روز
 29تیر گذش��ته در وین برگزار ش��د ،تاکید کردیم که الزم است
طرفه��اي مقاب��ل خصوصا آمری��کا و اتحادیه اروپایی با اتخاذ
تدابی��ر ج��دی و عملیات��ی برای رفع مش��کالت بانکی مالی و
احی��ای تعام�لات اقتصادی با ایران ،تعهدات خود وفق برجام را
به صورت واقعی و عملی محقق کنند .وی افزود :از جمله این

مش��کالت می توان به تداوم س��ختگیری در تبدیل ارز ،پیچ و
خمه��اي مرب��وط به انتقال پول از طریق بانکی ،برخی ابهامها
در دستورالعملهاي اجرایی رفع تحریمهاي آمریکا و محدوده
و گس��تره تحریمهاي غیر هس��ته ای بخصوص تحریمهاي
اولیه آمریکا ،و از همه مهم تر اقدامات ایذائی کنگره در طرح و
تصویب قوانین جدید تحریمی علیه ایران اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد

شفافیتمالیزبانمشترکبانکهایجهان

عض��و هی��ات علم��ی دانش��کده مدیریت و
حس��ابداری دانش��گاه ش��هید بهشتی گفت:
صورته��ای مالی جدی��د بانکها هم حداقل
ش��ش سال با اس��تانداردهای روز دنیا فاصله
دارد .بانک مرکزی بهواس��طه مش��کل خود
مجبور به ارتقای ش��فافیت مالی بانکها شد.
مش��کل این بود که در مذاکرات پس��ابرجام با
بانکه��ای خارجی قرار بود نظام کارگزاری،
س��وئیفت و ...دوباره با جدیت پیگیری ش��ود.
در این مذاکرات از بانک مرکزی درخواس��ت
زبان مش��ترک میش��د که این زبان مشترک
ش��فافیت و گزارشگری مالی بهروز بود.تا این
مولفه رعایت نمیشد ،هیچکس با ایران وارد
معامله نمیش��د .به گزارش اخباربانك،عضو
ت علمی دانش��کده مدیریت و حسابداری
هیا 
دانشگاه شهید بهشتی گفت :بانک مرکزی از
سال  1393خط خود را از سازمان حسابرسی
ج��دا ک��رد و خ��ود با کمک اف��راد متخصص
باتجرب��ه در حسابرس��ی بانکها و بینالملل
به س��مت شفافیت در گزارشگری مالی رفت.
خروج��ی کار ب��ه بانکها ابالغ ش��د تا برای
سال  1394در گزارشگری مالی استفاده شود.
حال بانکهای دولتی از زیر چنین مسوولیتی
ف��رار میکنند ولی بانکهای خصوصی رفتار
حرفهایتری داشتهاند.
عباس هش��ی در خص��وص اختیارات در نظر
گرفته ش��ده برای سازمان حسابرسی ،گفت:
بهموج��ب ماده واح��ده مصوب 1362/10/5
قانون تش��کیل س��ازمان حسابرس��ی (که از
طریق ادغام ش��رکت س��هامی حسابرس��ی
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی تاس��یس
ش��ده در س��ال 1350؛ حسابرسی صنایع ملی
و س��ازمان برنامه ،تاس��یس در سال  1358و
موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان تاسیس
در  1359و موسسه حسابرسی شاهد تاسیس
 1362تش��کیل ش��د) ،وظایف س��ازمان با دو
مح��ور تعین ش��د :الف -وظیفه حسابرس��ی
ش��رکتهای دولتی (در تداوم مسوولیتهای
قبلی ش��رکت سهامی حسابرسی وزارت امور
اقتص��ادی و دارای��ی همراه با ش��رکتهای
ملیش��ده و تحت پوش��ش دول��ت و بنیادها
و ...ق��رار گرفت��ه) در اختیار این س��ازمان قرار
گرفت و موجب انحصار حسابرسی در فضای
اقتصاد دولتی شد .ب-وظیفه حاکمیتی تدوین
اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی (خأل
قانونی در دولت قبل) نیز به س��ازمان محول
ش��د .او در پاس��خ به این س��وال که آیا تا قبل
از س��ال  1358اس��تانداردهای حسابداری و
حسابرسی در ایران وجود نداشت؟ گفت :قبل
از انقالب از اواخر دهه  ،30حاکمیت انحصاری
حسابداران خبره عضو انجمن انگلستان بر امور
حسابداری و حسابرسی کشور در بدنه مدیریت
بانک مرکزی ،شرکت ملی نفت ایران ،وزارت
اقتصاد و دارایی و موسس��ات حسابرسی حتی
بخش عمده آموزش حس��ابداران (که تالش

آنها در آموزش و کس��ب تجربه جوانان قابل
تقدی��ر ب��وده و حق بزرگی بر گردن این حرفه
دارند) در جریان بود.
او در ادام��ه گفتوگویش با هفتهنامه تجارت
ف��ردا اف��زود :اما آنها متاس��فانه برای تدوین
اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرس��ی
کاری انج��ام ندادن��د .به همت دانش��جویان
و کارآزم��ودگان در مکتب آن پیشکس��وتان،
مرکز تحقیقات حس��ابداری و حسابرس��ی به
همت آقایان علی مستاجران ،محسن شریفی،
س��یامک شهریاری ،داریوش سجادی ،حسن
صالح و شیخ و ...و بعداً علی مدد ،ملکآرایی،
عالی��ور ،ارب��اب س��لیمانی و دیگر اس��تادان
راهان��دازی ش��د و کار ترجم��ه و چاپ کتاب و
اس��تانداردها را ش��روع کردند .در سال 1365
که سازمان حسابرسی تاسیس شد ،این مرکز
در واحد تدوین اس��تانداردها ادغام شد و افراد
بعدی همان کار را ادامه دادند.
هش��ی در ادام��ه بیان ک��رد :اولین مجموعه
استانداردهای حسابداری در سال  1370تهیه
ش��د ک��ه به دالیل ایراده��ای وارده بر آن در
وزارت ،باالخره به همت دانشگاهیان مستقر
در وزارت ،دکتر ش��رافت معاون کل وزیر و با
پش��تیبانی وزیر آقای مهندس محمدخان در
خرداد  1376برای یک دوره سهساله آزمایشی
ابالغ و از س��ال  1379دائمی ش��د .مسووالن
آن موقع این مرکز نه احس��اس طلب داش��تند
و نه انحصار .س��ال  1348به ماده  241بندی
اضافه ش��د که گزارش ش��رکتهای سهامی
عام باید دارای گزارش حس��ابدار رس��می هم
باشند .با در نظر گرفتن موارد مشابهی از این
قبیل حسابداری در کشور کام ً
ال رایج شد ولی
هنوز اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی
ناقص بودند.
عض��و هی��ات علم��ی دانش��کده مدیریت و
حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به
این سوال که اولین قانون حاوی واژه اصول و
استانداردهای حسابداری و صورتهای مالی
در شبکه بانکی کشور چه زمانی تدوین شد؟
گفت :در سال  1351با اصالحی بر قانون پولی
و بانکی کشور (مصوب  )1339بانک مرکزی

تاس��یس ش��د و وظایف این نهاد از بانک ملی
متمایز شد .در این قانون وظایف بیشتری به
بانک مرکزی اختصاص یافت.
او افزود :با توجه به این قانون که مس��وولیت
تدوین اصول حسابداری و نمونه گزارشگری
بانکها از وظایف حاکمیت شمرده شده بود،
در م��اده  33و  36قان��ون پولی و بانکی اصول
دفت��رداری و ثب��ت و نمون��ه گزارش به بانک
مرک��زی محول ش��د .پ��س در ایران تا خرداد
س��ال  1376که اولین اس��تانداردهای قانونی
اعالم شد بهجز در نظام بانکی ،عم ً
ال استاندارد
قانونی در کشور وجود نداشت .پس از انقالب
حسب ضرورت به فکر ایجاد مرکز حاکمیتی
تدوین استانداردها افتادند.
او در پاسخ به این سوال که آیا اکنون تدوین
استانداردهای حس��ابداری کشور در انحصار
س��ازمان حسابرس��ی است؟ گفت :قطع ًا خیر،
در قان��ون مص��وب  1362جمل��ه انحص��ار
حسابرس��ی در بند یک ماده واحده در ش��رح
وظیفه حسابرسی اجرایی درج شده است.
هش��ی اف��زود :در بند  4م��اده واحده مزبور در
خصوصوظیفهتدویناستانداردهاهیچذکری
از انحصار نش��ده است .این برداشت شخصی
آقایان دستاندرکار است .عقبنشینی وزرای
دارای��ی در مقاب��ل این گروه مدیران پایبند به
تصدیگ��ری دولتی ،به آنها این خیال را داده
اس��ت .در اتفاق��ات اخیر و ب��روز اختالف بین
بان��ک مرک��زی و س��ازمان حسابرس��ی آنها
انتظ��ار ی��ک مقاومت جدی در بانک مرکزی
را نداشتند .اقتدار رئیسکل بانک مرکزی در
ایس��تادگی روی برقراری گزارشگری مالی و
بهروز بانکها در چارچوب  ،IFRSبیس��ابقه
اس��ت .البت��ه تصمی��م ایش��ان در جهت رفع
محدودیتهای تحمیلی بر نظام بانکی کشور
اس��ت .او ضمن بیان اینکه در بحث بانکها
اخیراً اختالفنظری میان سازمان حسابرسی
و بانک مرکزی افتاده اس��ت ،گفت :متاسفانه
برخالف انتظار ،در تقابل مدیران س��ازمان با
رئی��سکل بانک مرکزی ،وزیر کنونی دولت
تدبیر موضع بیطرفانه گرفتند و حل مشکل را
به معاونت بانکی خود سپردند .ایشان متاسفانه

به فکر سازش افتادند و حداقل برای بانکهای
دولتی درخواس��ت اس��تثنا داشتند و این نکته
را فرام��وش ک��رده بودند که ای��ن الزام برای
بانکه��ا با هدف رف��ع محرومیت بانکهای
ایرانی از اتصال و همکاری با نظام بانکی دنیا
در پساتحریم است.
عض��و هی��ات علم��ی دانش��کده مدیریت و
حس��ابداری دانش��گاه ش��هید بهشتی گفت:
شفافیت مالی شعار ملی کشور ما شده است چرا
که طبق فرمایش نوروزی مقام معظم رهبری،
شفافیت مالی پادزهر فساد است .دولتمردان ما
در سالهای قبل در برقراری شفافیت قصور
به خرج دادهاند و سازمان حسابرسی نیز تنها
به شعار اکتفا کرده است.
او اف��زود :صورتهای مالی بانکها هم طبق
دستورالعملبانکمرکزیاست.استانداردهای
حسابداری را سازمان مینویسد .تا پیش از عید
 95این دو نهاد با هم رابطه خوبی داش��تند و
هرچه بانک مرکزی ابالغ میکرد ،س��ازمان
حسابرسی میپذیرفت .بانک مرکزی هم البته
طی سالهای قبل قصور داشته است چرا که
طب��ق قان��ون پولی و بانکی موظف به اصالح
گزارشگری مالی بانکها بود.
هش��ی در ادام��ه بی��ان ک��رد :حت��ی همین
صورته��ای مال��ی جدید هم حداقل ش��ش
س��ال با اس��تانداردهای روز دنیا فاصله دارد.
اکنون هم بانک مرکزی بهواس��طه مش��کل
خود مجبور به ارتقای ش��فافیت مالی بانکها
شد .مشکل این بود که در مذاکرات پسابرجام
با بانکهای خارجی قرار بود نظام کارگزاری،
سوئیفت و ...دوباره با جدیت پیگیری شود .در
این مذاکرات از بانک مرکزی درخواست زبان
مشترک میشد که این زبان مشترک شفافیت
و گزارشگری مالی بهروز بود.
او گفت :تا این مولفه رعایت نمیشد ،هیچکس
با ایران وارد معامله نمیشد .االن که یک سال
از برجام گذش��ته اس��ت نیاز به زبان مشترک
بیشتر احساس میشود .بانک مرکزی از سال
 1393خط خود را از س��ازمان حسابرس��ی جدا
ک��رد و خود با کمک افراد متخصص باتجربه
در حسابرس��ی بانکها و بینالملل به س��مت

ش��فافیت در گزارشگری مالی رفت .خروجی
کار به بانکها ابالغ ش��د تا برای س��ال 1394
در گزارش��گری مال��ی اس��تفاده ش��ود .حال
بانکه��ای دولت��ی از زیر چنین مس��وولیتی
ف��رار میکنند ولی بانکهای خصوصی رفتار
حرفهایتری داشتهاند.
او در پاس��خ به این س��وال که اقدام س��ازمان
حسابرسی برای ابراز مخالفت با صورتهای
مال��ی بانکها چه ب��ود؟ گفت :بانک مرکزی
به س��ازمان اطالع داد که من طبق وظیفه و
اختی��ارات خود این صورتها را ارائه کردهام.
البته چند س��ال قبل هم سازمان بورس برای
تطبیق با اس��تانداردهای بینالمللی پیشقدم
ش��د ولی س��ازمان حسابرسی اعالم کرد این
امر زمانبر است.
هشی افزود :االن هم بانک مرکزی مثل همه
دنی��ا گامب��هگام  IFRSرا در بانکها اجرایی
کرده اس��ت .اما مدیران س��ازمان حسابرسی
بسیار دلخور شدند .معلوم نیست دلیل ناراحتی
دعوت نش��دن آنها به جلس��ات بانک مرکزی
بوده است یا ناشی از نگاه حاکمیتی آنهاست؟
این در حالی اس��ت که س��ازمان حسابرس��ی،
وزارت دارای��ی و بان��ک مرک��زی همه در تیم
دولت هس��تند .او در ادامه بیان کرد :اما بانک
مرک��زی اع�لام کرد که پ��س از تالش برای
مبارزه با پولشویی ،گزارشگری مالی بانکها
را ه��م به جدی��ت پیگیری خواهد کرد .بانک
جهان��ی و صن��دوق بینالمللی پول هم اعالم
کرد ایران مرحله به مرحله پیشرفت میکند.
در چنین ش��رایطی انتظار نمیرود که مرجع
تدوین جلوی چنین حرکتی بایس��تد .مقامات
سازمان حسابرسی صورت مساله را اشتباه به
گوش وزیر اقتصاد رساندهاند.
او افزود :در مقدمه استانداردها آمده است که
گزارشگری مالی حسب نیاز ذینفعان است.
م��ا دیدهایم که س��ازمان بورس بس��یاری از
یادداشتها را الزامی ساخته است ولی سازمان
هیچ اعتراضی به آن نکرده است .در استاندارد
یک حس��ابداری بیان شده صورتهای مالی
اساس��ی ش��امل چه صورتهایی هستند .اما
باید ادامه آن را هم ببینیم که میگوید اگر نیاز
احساس شد ،باید برای آن چاره اندیشیده شود.
سازمان حسابرسی متاسفانه اعالم کرد روی
صورتهای جدید اظهارنظر نخواهد کرد .در
حالی که وظیفه او اظهارنظر است.
هش��ی در پاس��خ به این سوال که آیا سازمان
حسابرس��ی ح��ق دارد از اظهارنظ��ر روی
صورته��ای مالی بانکها اس��تنکاف کند؟
گف��ت :قطع ًا خیر ،صدور گزارش حسابرس��ی
نسبت به صورتهای مالی ارائهشده مدیران
که گروکش��ی ندارد .حسابرس تنها حق دارد
طبق بررس��یهای خود اظهارنظر مش��روط،
مقب��ول ،ع��دم اظهارنظر یا مردود اعالم کند.
متاسفانه سازمان حسابرسی به این نوع اعالم
مواضع عادت کرده است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد

ریی��س کل اس��بق بانک مرک��زی به موانع کاهش نیافتن
نرخ س��ود بانکی به تناس��ب کاهش نرخ تورم ،گفت :یکی
از دالیل عمده این فاصله انجماد منابع در سیستم بانکی
و معضل تنگنای اعتباری در ش��بکه بانکی اس��ت که البته
ای��ن مس��اله تقاضا برای اعط��ای اعتبارات را افزایش داده
و ب��ه همی��ن دلیل نرخ س��ود بانکی بی��ش از حد طبیعی از
تورم فاصله گرفته است .به گزارش اخبار بانك،طهماسب
مظاه��ری در خص��وص احتمال کاهش مجدد نرخ س��ود
بانکی در ش��ورای پول و اعتبار ،به ایبنا گفت :س��ود بانکی
یک رابطه هماهنگ ،هم جهت و شانه به شانه با نرخ تورم
دارد و اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند به مثابه آن باید نرخ
سود بانکی نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد :از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ

موانعی که جلوی کاهش نرخ سود را میگیرد

تورم در یک تا دوسال اخیر با توجه به سیاست های بانک
مرکزی به طرز محسوسی کاهش یافته و نتایج خوب آن
در کش��ور نمایان ش��ده اس��ت و بر همین اساس نرخ سود
بانکی هم در بخش س��پرده ها و هم در بخش تس��هیالت
کاهش یافته است.
وزیر اس��بق اقتصاد و دارایی با اش��اره به در دستور کار قرار
گرفتن کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی در ش��ورای پول و
اعتبار ،اظهار داش��ت :کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی در
شورای پول واعتبار به این معنی است که پیش بینی بانک
مرکزی و کارشناس��ان این مرکز از ش��رایط اقتصادی این
است که نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه می دهد که
البته این امر امید بخش اس��ت .وی افزود :اگرکاهش نرخ
س��ود بانکی دوباره در دس��تور کار قرار گیرد با این تحلیل

می تواند منطقی باشد که پیش بینی بانک مرکزی کاهش
مجدد نرخ تورم و به طبع آن کاهش نرخ سود بانکی است.
مظاه��ری یادآور ش��د :با کاه��ش نرخ تورم به  9درصد در
تیرماه سال جاری فاصله نرخ سود بانکی با تورم بیش از حد
نرمال آن است و تفاوت این نرخ با سود سپرده های بانکی
 ۶درصد و با نرخ سود تسهیالت  9درصد فاصله دارد و این
امر به این معنی است که نرخ تسهیالت در شرایط کنونی
دوبرابر نرخ تورم بوده که فاصله زیادی است.
وی با اش��اره به موانع کاهش نیافتن نرخ س��ود بانکی به
تناسب کاهش نرخ تورم ،گفت :یکی از دالیل عمده این
فاصل��ه انجم��اد منابع در سیس��تم بانکی و معضل تنگنای
اعتباری در ش��بکه بانکی اس��ت که البته این مساله تقاضا
برای اعطای اعتبارات را افزایش داده و به همین دلیل نرخ

سود بانکی بیش از حد طبیعی از تورم فاصله گرفته است.
مظاهری یادآور شد :شاید بانک مرکزی به منظور اصالح
این رویه تسهیالتی را در نظر گرفته یا پیشنهاداتی دارد که
بتواند بخشی از این تنگنای مالی در شبکه بانکی را حل کند
و به بانک ها این امکان را بدهد که تسهیالت دهی بهتری
داشته باشند البته با این راهکار فاصله بزرگ بین تورم و نرخ
سود بانکی که در شرایط کنونی وجود دارد کم می شود و
نرخ سود بانکی واقعی بازهم کاهش می یابد.
رئیس اسبق بانک مرکزی با تاکید بر این که کاهش نرخ
سود بانکی نویده دهنده است ،اظهار داشت :کاهش واقعی
نرخ س��ود بانکی اثرات مثبتی برای اقتصاد و تولید دارد و
دولت وبانک مرکزی باید به سمت کاهش مجدد نرخ تورم
و به طبع آن کاهش نرخ سود بانکی حرکت کند.
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برگزاريمجمععموميعادي
ساليانهمؤسسهاعتباريملل

به گزارش روابط عمومی مؤسسه اعتباری
ملل(عسکریه)؛مجمععموميعاديساليانه
اين مؤسسه براي بررسي صورتهاي مالي
و ترازنامه س��ال مالي منتهي به  29اس��فند
 1394روز پنجش��نبه 31تیر 1395با حضور
حدود90درصدسهامدارانمؤسسهاعتباري
ملل(عس��کريه) و يا نمايندگان قانوني آنها
در مح��ل هت��ل همای تهران برگزار ش��د.
سهامدارانمؤسسهاعتباريملل(عسکريه)
در جري��ان برگزاري مجمع عمومي عادي
ضمن اس��تماع گزارش هيات مديره و مدیر
عامل؛تقسیمسودنقدي255رياليرابهازاي
هر سهم اين مؤسسه تصويب كردند.
در اين جلس��ه که حجت االسالم سیدامین
جوادی رياست آن را بر عهده داشت ،فرزاد
طح��ان نظیف و حس��ن واقع��ی به عنوان
ناظ��ران،مه��دیابهریبهعنوانمنش��ی
و س��رکار خانم میرآقایی به عنوان نماينده
س��ازمانب��ورسواوراقبه��اداردرتركيب
هيات رئيس��ه مجمع حضور داشتند.حجت
االس�لام س��ید امین ج��وادی مدير عامل
مؤسسه اعتباري عسکريه با ایراد سخنانی
نمای��یکل��یازبرنامههايآتیمؤسس��هو
ش��رکتهای وابسته را برای اعضای مجمع
عمومی و سهامداران شرح داد.

نشانعالیمدیریتسرآمددر
صنعتبانکداریبهمدیرعامل
بانکسینااهداشد

در هفتمی��ن اج�لاس مدیران و روس��ای
ش��رکتهاي ب��زرگ تولی��دی و خدماتی
نمونه سراس��ر کش��ور (آیتک) که با حضور
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و مدیران و روسای
صنایع برتر همراه بود ،بانک سینا موفق به
دریاف��ت نش��ان عالی مدیریت س��رآمد در
صنع��ت بانکداری ش��د .به گ��زارش روابط
عموم��ی بانک س��ینا در این همایش که با
هدف حمایت از تولید و خدمات ملی ،جذب
سرمایه گذاران خارجی در مسیر تولید ملی
و توس��عه کارآفرینی در سالن همایشهاي
صدا و سیما برگزار شد ،لوح سپاس و نشان
عال��ی برترین مدیریت س��رآمد در صنعت
بانک��داری به مهندس محمدرضا پیش��رو
مدیرعامل بانک س��ینا تعلق گرفت .گفتنی
اس��ت بانک س��ینا با آماده سازی بسترهای
مناسب و تدوین سیاستهاي راهبردی در
جه��تحمای��تازطرحهايتولیدداخلیاز
طریقاعطایانواعتسهیالت؛نقشموثری
را در کم��ک ب��ه رونق بنگاههاي کوچک و
متوسط ،توسعه شرکتهاي دانش بنیان و
مجموعههاي اقتصادی زودبازده ایفا نموده
است.

آغازپيادهسازينرمافزارمنابع
سازماني SAPدر بانک سامان

بانک س��امان براي نخس��تين بار در نظام
بانکيکشوربهمنظورپشتيباني،يکپارچگي
و بهينه کردن فرآيندهاي کسبوکار ،پروژه
پيادهسازي و استقرار نرمافزار SAP ERP
را در سطح بانک آغاز کرد .به گزارش اداره
روابط عموميبانک سامان ،مرضيه عزيزي
مدير بهبود و کيفيت ضمن اعالم اين خبر
گف��ت :بهرهمندي از ابزارهاي مهم فناوري
اطالعاتوارتباطاتميتواندنقشمهميرا
دريکپارچگياطالعاتوايجادزمينهپيوستن
به بازارهاي جهاني فراهم کند .مدير بهبود
و کيفيت بانک س��امان گفت :دراينراس��تا
بانک س��امان طراحي و پيادهسازي سيستم
برنامهري��زي منابع س��ازماني ( )ERPرا در
حوزههاي منابع انس��اني ( ،)HRحسابداري
مال��ي و حس��ابداري مديري��ت ( )FICOو
مديريت مواد و انبار ( )MMبا همکاري يکي
از شرکتهاي مطرح کشور آغاز کرده است.
عزي��زي درباره ويژگيهاي اي��ن نرمافزار
اظهار داش��ت ERP :يک بسته نرمافزاري
کاربردي درونس��ازماني ،جامع و استاندارد
است که شامل کارکردهاي مختلفي است.
گفتني اس��ت ،بانک سامان نخستين بانک
ايراني اس��ت که محصول نرمافزاريERP
ش��رکت  SAPدر آن اج��را و پيادهس��ازي
خواهد شد.

بازديد مدير عامل
از شعب بانك ايران زمين

مديرعامل بانك ايران زمين و هيات همراه
در ادامه بازديدهاي خود ،از  4شعبه استان
ته��ران بازدي��د كردند.به گ��زارش روابط
عموميبان��ك اي��ران زمي��ن :عبدالمجيد
پورس��عيد مديرعامل بانك ايران زمين با
همراهي معاونت عمليات بانكي،مديريت
ش��عب اس��تان ته��ران ،مديري��ت حوزه
مديرعام��ل و مديري��ت روابط عموميروز
گذشته از  ۴شعبه تهرانبازديد و از نزديك
با مديران و كاركنان ش��عب ديدار و گفت
و ك��و كردن��د.در اين ديدارها پورس��عيد از
نزدي��ك در جريان نحوه پاس��خگويي به
مش��تريان قرار گرف��ت ورهنمودهايي را
جه��ت تس��ريع در روند ارائ��ه خدمات به
مشتريان ارائه كرد.محمديه ،جواديه ،خاني
آباد و شهرري شعبي بودند كه روز گذشته
از س��وي مدير عامل و هيات همراه مورد
بازديد قرار گرفت.

ارائه دی کارت هواداری والیبال
در شعب بانک دی

کارت بان��ک ه��واداری والیبال همزمان با
افتخارآفرینی تیم ملی والیبال در مسابقات
لیگ جهانی و المپیک ریو از طریق شعب
بانک دی ارائه ش��د .به گزارش اداره کل
رواب��ط عموم��ی بانک دی ،در راس��تای
ارزش آفرینی و ایفای نقش مسئولیتهای
اجتماعی سازمان در قبال جامعه و ورزش
با همکاری فدراس��یون والیبال جمهوری
اس�لامی ای��ران کارت بان��ک ه��واداری
والیبال در ش��عب سراس��ر کشور قابل ارائه
به مشتریان و عالقهمندان است .این کارت
که با هدف همیاری و هواداری تیم والیبال
جمهوری اس�لامی ایران تهیه شده دارای
قابلیته��ای مختلفی از جمله تخفیف در
خری��د از فروش��گاهها ،خدم��ات بیمهای،
جوایز نقدی و مواردی از این قبیل است.

اولینسمینارتخصصی
کاربرد کالن دادهها با حمایت
مالی موسسه اعتباری عسکریه

اولی��ن س��مینار تخصص��ی کاربرد کالن
دادهها در س��ازمانهاي بزرگ با مشارکت
موسس��ه عالی اقتصاد مونیخ  HDBWدر
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انس��انی
س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی در روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه  30و  31تیرماه 1395
به همت...ایکوبیگ برگزار گردید .موسسه
اعتباری عسکریه یکی از حامیان برگزاری
این رویداد اس��ت .ه��دف از برگزاری این
سمینار تحصصی ایجاد تصویری بنیادین
از کالن داده ها ،موارد اس��تفاده و کاربرد
آنه��ا در صنع��ت و همچنی��ن چالشها و
مشکالت پیاده سازی آن در سازمانهاي
بزرگ اس��ت .در این س��مینار فرصتها و
تهدیدهای پیش روی سازمانهاي بزرگ
از جمله بانکها و موسسات مالی ،بیمهها
و دیگر س��ازمان صنعتی و خدماتی در به
کارگی��ری کالن دادهها بررس��ی گردید.
اس��اتید دوره که از مدرس��ه عالی اقتصاد
مونیخ  HDBWهس��تند آخرین تحوالت
ح��وزه کالن دادهها را در صنایع گوناگون
کش��ور آلمان با ش��رکت کنندگان در میان
گذاش��تند .مدرس��ه عالی اقتص��اد مونیخ
 HDBWاز موسس��ات آموزش��ی پیش��رو
و یک��ی از جدیدتری��ن و نوآورترین مراکز
دانشگاهی در آلمان است.
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مدیرعاملبانکرفاهدرپیامیپنجاهوششمینسالگردتاسیساین
بانک را تبریک گفت و از تالش کارکنان بانک در ارائه خدمت به
مشتریان قدردانی کرد .به گزارش اخباربانك،در پیام دکتر محمد
علی سهمانی آمده است :فرا رسیدن 27مرداد ماه ،پنجاه و ششمین
سالروز تاسیس بانک رفاه را تبریک عرض می نمایم .بانک رفاه با
قدمت بیش از نیم قرن و با داشتن نیروی انسانی متعهد ،شایسته و

بانک رفاه  ۵۶ساله شد

توانمند ،ظرفیت و آمادگی الزم را برای حرکت به سمت توسعه و
تعالی داشته و ایمان دارم با این پشتوانه بزرگ می توانیم ،به آنچه
شایسته نام بانک است دسترسی پیدا کنیم .بانک رفاه و آنچه امروز
بهامانتبهدستانماسپردهشدهاستیادگارگرانسنگجمعکثیری
از کارکنان متعهد و ارزشمند از گذشتههاي دور تا کنون است که
با کمترین امکانات در جهت رشد و تعالی بانک همت گمارده و از

هیج کوششی برای اعتالی بانک دریغ نورزیدند و وظیفه همه ما
حراست از این یادگار کهن و رشد و توسعه بیش از پیش آن است.
راه دشوار خدمت رسانی به مردم شریف و عزیز میهن اسالمی مان
را با توکل به خداوند رحمان ادامه خواهیم داد و انشااهلل برنامهها و
اقدامات بانک به نحوی خواهد بود که از نتایج و دستاوردهای آن
همه ذی نفعان ،خشنود و راضی گردند .محمدعلیسهمانی

سيف برنامه جديد ارزي را اعالم کرد

رئيس کل بانک مرکزي گفت :در سال گذشته
حدود  ۵درصد افزايش در قيمت ارز داشتيم و
امسال نيز پيشبيني ميشود اين افزايش در
همين حدود باشد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت :در سال گذشته
حدود  ۵درصد افزايش در قيمت ارز داشتيم و
امسال نيز پيشبيني ميشود اين افزايش در
همين حدود باشد.
در جريان سفر هيئت دولت به استان کهگيلويه
و بويراحمد ،مقرر شد با مشارکت و هماهنگي
نظام بانکي کشور ،صندوق ويژه توسعه استان
به منظور حمايت از س��رمايه گذاري و جذب
طرحهاي اقتصادي با بهره وري باال تاسيس
شود .به گزارش مهر ،رئيس کل بانک مرکزي
در اين سفر ضمن اعالم اين خبر ،از تازهترين
آمار درباره حمايت شبکه بانکي از بنگاههاي
توليدي کوچک و متوس��ط خبر داد .به گفته
وي ،از ابتداي س��ال جاري تاکنون بيش از ۴
هزار بنگاه کوچک و متوس��ط در قالب طرح
خ��روج اي��ن بنگاهها از رک��ود و بهکارگيري
ظرفيتهاي توليدي ،موفق به اخذ تسهيالت
از شبکه بانکي شدهاند.ولي اله سيف در جلسه
کارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد و نشست
بررس��ي مس��ائل بانکي اس��تان کهگيلويه و
بويراحمد که در جريان سفر رياست جمهوري
به اين اس��تان برگزار ش��د ،ضمن اعالم اين
مطل��ب گفت :در آغاز س��ال جاري پروژهاي
توس��ط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
ب��ا همراه��ي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تعريف ش��د که براس��اس آن پ��روژه۷۵۰۰ ،
بنگاه کوچک و متوس��ط در کش��ور وجود دارد
که نياز به  ۱۶هزار ميليارد تومان تس��هيالت
براي از سرگيري ظرفيت توليدي خود دارند.
وي ادام��ه داد :ب��ا توجه به اختصاص بيش از

نرخ ارز  ۵درصد افزايش مييابد

در س��ال گذش��ته معادل  ۴۱۷ه��زار ميليارد
تومان بوده اس��ت و پيش بيني ميش��ود اين
رقم در سال  ۱۳۹۵به  ۴۶۰هزار ميليارد تومان
برسد.
س��يف اصالح بخش مالي کشور را راهکاري
براي رفع تنگناي مالي بانکها عنوان کرد و
گفت :در دولت يازدهم برنامه مناسبي تدوين
ش��ده و خوش��بختانه در دولت يازدهم درک
شفافي از مسائل نظام بانکي در ذهن مسئوالن
وجود دارد و برنامه اصالح بخش مالي کشور با
هدف حل مشکالت نظام بانکي طراحي شده
است که بانک مرکزي ،وزارت امور اقتصادي
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ،مسئوليت
اجراي آن را به عهده دارند.

زمينه يکسازي نرخ ارز فراهم شد


 ۴۱۷هزار ميليارد تومان تس��هيالت توس��ط
ش��بکه بانکي در س��ال گذش��ته و توان شبکه
بانکي براي اعطاي تسهيالت در سال جاري،
رقم  ۱۶هزار ميليارد تومان ،رقم چشمگيري
نيست و تخصيص اين منابع به راحتي انجام
ميشود .رئيس کل بانک مرکزي افزود :اين
تسهيالت تا آخر شهريورماه ميتواند در اختيار
 ۷۵۰۰واح��د ق��رار گيرد و در حال حاضر بيش
از  ۴ه��زار بن��گاه کوچک و متوس��ط موفق به
اخذ تس��هيالت در اين قالب ش��دهاند .سيف با
اش��اره به اينکه اولويت اول براي تس��هيالت
نظام بانکي در سال جاري ،بنگاههاي کوچک
و متوسط است ،گفت :نظام بانکي به صورت
مس��تمر از تولي��د و فعالي��ت مثبت اقتصادي
حماي��ت ميکن��د و محدوديت��ي در اين مورد
متصور نيست.

درآمده�اي ارزي در پس�ابرجام دوبرابر

شده است

سيف ضمن اشاره به افزايش دوبرابري حجم
صادرات نفت کشور و درآمدهاي ارزي حاصل
از آن افزود :يکي از دستاوردهاي بزرگ برجام،
باز شدن شرايط بين المللي براي اقتصاد همراه
با اجراي اقتصاد مقاومتي در داخل کشور است
که ما را به سمت رشد باالي اقتصادي پيش
ميب��رد.وي در مورد حساس��يتهاي س��ال
جاري و تحوالت پس��ابرجام گفت :س��ال ۹۵
سال حساسي است چرا که اولين سال اجراي
برجام در کشور است .با اجراي برجام در کشور
تحوالت بزرگي اتفاق افتاد اما نبايد فراموش
کنيم که ظرفيتهاي کامل برجام را از طرف
مقابل پيگيري کنيم .انتظار ما بس��يار بيش��تر
اس��ت و ب��ه صورت مس��تمر آنه��ا را پيگيري

ميکني��م ت��ا ارتباطات بي��ن المللي بانکي ما
ب��ه ش��رايط عادي قب��ل از تحريم برگردد .در
ح��ال حاضر اين اتف��اق به طور کامل محقق
نشده است اما نسبت به قبل از برجام شرايط
متفاوت��ي داريم و ارتباط��ات کارگزاري نظام
بانک��ي ،حضور س��رمايهگذاران در کش��ور و
قراردادهاي��ي که بس��ته ميش��ود به صورت
مس��تمر در حال افزايش اس��ت و بايد به آثار و
ابعاد مثبت توجه کنيم.

پيش بيني اعطاي تس�هيالت  ۴۶۰هزار

ميلياردي در سال ۹۵

رئي��س کل بان��ک مرکزي با بي��ان اينکه در
ح��ال حاضر نظام بانکي با محدوديتهايي از
جمله تنگناي مالي و تسهيالتي مواجه است،
گف��ت :علي رغ��م اي��ن محدوديتها حجم
تس��هيالت اعطايي به بخشهاي اقتصادي

رئيسکل بانک مرکزي با بيان اينکه آرامش
اقتصاد ما قابل مقايسه با ساير کشورهاي نفتي
نيست ،گفت :در سال  ۱۳۹۴با کاهش قيمت
نف��ت ،ش��وک نفتي در جه��ان به وجود آمد و
بس��ياري از کشورهاي نفتي را دچار نوسانات
ش��ديد اقتصادي کرد اما اين شوک بر اقتصاد
کش��ور ما تاثيري نداشت.س��يف يکي از نتايج
تالشه��اي ص��ورت گرفته طي س��ه س��ال
گذش��ته در اقتصاد کشور را آرامش اقتصادي
موجود دانس��ت و گفت :آرامش ايجادشده در
اقتصاد کشور ،مقدمه ورود به تک نرخي شدن
ارز اس��ت .نظام ارزي ما ش��ناور مديريت شده
اس��ت و اين سياس��ت با ثتبيت نرخ ارز تفاوت
دارد و در آن ن��رخ ارز ،رون��د طبيع��ي خ��ود را
متناسب با اقتضائات کالن اقتصاد کشور طي
ميکند؛ با اين اوصاف در سال گذشته حدود ۵
درصد افزايش در قيمت ارز داش��تيم و امسال
نيز پيش بيني ميشود اين افزايش در همين
حدود باشد.

بانکتجارتطيمراسميازخبرنگاراناقتصاديتجليلکرد

بانک تجارت آئين تجليل از تالشهاي خبرنگاران اقتصادي
رسانههاي گروهي کشور را برگزار کرد.
بانک تجارت آئين تجليل از تالشهاي خبرنگاران اقتصادي
رسانههاي گروهي کشور را برگزار کرد.
به گزارش روابط عموميبانک تجارت در اين مراس��م که
شامگاه دوشنبه  25مرداد ماه با حضور خبرنگاران اقتصادي
رسانههاي گروهي کشور برگزار شد ،محمدابراهيم مقدم
مديرعامل بانک تجارت با اش��اره به تحوالت چش��مگير
فضاي اطالع رس��اني کش��ور در سالهاي اخير گفت :قطعا
بنگاههاي اقتصادي بايد خود را با اين تحوالت همراه کرده
و روندهاي اطالع رساني و پاسخگويي خود را متناسب با

انتظارات و س�لايق جديد مردم بهبود بخش��ند .وي افزود
 :تجرب��ه پذي��ري و آموخت��ن از تجربيات��ي که بنگاههاي
اقتصادي در ديگر کش��ورها در اين مس��ير کسب کردهاند
ميتوان��د ب��راي بانکها و ديگر بنگاههاي اقتصادي بزرگ
ايراني بسيار مفيد باشد .مديرعامل بانک تجارت با اشاره به
دشواريهاي حرفه ي خبرنگاري و حساسيتهاي بيشمار
آن يادآور شد  :اقتصاد کشور پس از حصول برجام و افزايش
انتظارات مردم ،ش��رايط حساس��ي را پشت سر ميگذارد و
بنگاههاي اقتصادي امروز بيشتر از هميشه نيازمند حرفه
اي ش��دن روندهاي اطالع رساني و تحليلگري اطالعات
درباره عملکرد خود و انتظارات مردم هستند.در اين ميان

رسانهها با توزيع مناسب و به موقع اطالعات بين گروههاي
مختلف جامعه و بين مردم و مس��ئوالن ،مس��ير توس��عه
کش��ور را هموارتر ميکنند .مقدم با اش��اره به اينکهامروز
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مهمترين اولويت عملياتي
بنگاههاي اقتصادي کشور است تاکيد کرد :اصحاب رسانه
ميتوانند با مسئوليت پذيري و شناسايي و معرفي درست
فرصتهاي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مولد در کشور،
م��ا را در اق��دام و عم��ل در اقتصاد مقاومتي ياري کنند .در
ادامه اين مراس��م دکتر ضيايي پرور از کارشناس��ان علوم
ارتباط��ات کش��ور و رئيس مرکز رواب��ط عموميو اطالع
رساني سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري صنايع با اشاره

س��ير تحوالت دو دهه گذش��ته در گذار از روزنامه نگاري
سنتي به روزنامه نگاري مدرن گفت  :همانطور که ظهور
اينترنت ،تحولي بس��يار عظيم در افزايش حجم محتواي
خبري و سرعت چشمگير انتقال اطالعات داشت ،با تولد
ش��بکههاي اجتماعي نيز برخي از ساختارها و فرآيندهاي
خبررساني و بازخورد دچار تغييرات اساسي شدهاند.
گفتن��ي اس��ت مدي��رکل مرکز اط�لاع رس��اني و روابط
عموم��يوزارت امور اقتص��ادي و دارايي ،مديرکل روابط
عموميبانک مرکزي ،روس��اي برخي از تشکلهاي مهم
روابط عموميو مديران مس��ئول تعدادي از روزنامههاي
بزرگ کشور از جمله ميهمانان اين مراسم بودند.

عضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران از شعب استان کهگيلويه و بوير احمد بازديد کرد

تيم��ور غفاري عض��و هيات مديره
بانک قرض الحس��نه مهرايران هم
زمان با سي امين سفر کاروان تدبير
و امي��د به منظ��ور ارزيابي عملکرد
و بررس��ي مي��زان منابع ،مصارف و
مطالبات بانکي ،از مديريت و شعب

استان کهگيلويه و بوير احمد بازديد
کرد .به گزارش اداره روابط عموميو
بازاريابي بانک قرض الحس��نه مهر
ايران ،ارزيابي آمار عملکردي شعب
استاندرحوزهبازاريابيوجذبمنابع،
تخصيص بهينه منابع ،بررسي نحوه

پيگيري ش��عب در وصول مطالبات،
مطالعه درخصوص پتانس��يلهاي
موجود و عملکرد س��تاد و ش��عب در
ج��ذب منابع پاي��دار از جمله اهداف
س��فر ي��ک روزه غفاري به اس��تان
کهگيلويه و بوير احمد بود .بازديد از

ش��عب و ساختمان سرپرستي استان
کهگيلويه و بوير احمد و ش��رکت در
نشست توسعه سرمايه گذاري که با
حضور رئيس جمهور برگزار ش��د ،از
محورهاي اين سفر استاني به شمار
ميآيد .غف��اري عضو هيات مديره

بانک قرض الحس��نه مهر ايران در
بازديد از ش��عب استان بيان داشت:
ب��ا عناي��ت به ماموري��ت راهبردي
بان��ک که گره گش��ايي از نيازهاي
خ��رد ق��رض الحس��نه و اهميت به
کس��ب و کارهاي کوچک و اشتغالزا

ميباش��د ،مش��ترياني که مستحق
دريافت تس��هيالت قرض الحسنه
در ح��وزه رف��ع احتياجات ضروري،
درم��ان بيم��اري ،ازدواج و تامي��ن
مس��کن هستند بايد در اولويت ارائه
خدمات بهينه بانک قرار گيرند.

ی
جذابیتهای صنعت بیمه ایران برای سرمایه گذاران خارج 

با توجه به امنیت باالی ایران برای سرمایه گذاری،شرکتهاي
بیمه در ایران از ورود بیمه گران خارجی استقبال می کنند .یونس
مظلومی ،مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه ایران در تولید حق
بیمه در منطقه منا رتبه دوم را داراست ،گفت :ایران عضو منطقه منا
قرار دارد ،همانطور که می دانید درمنطقه منا بعد از ترکیه،حدود 18
درصد از حق بیمه تولید شده در این منطقه متعلق به ایران است.

که بر اس��اس گزارش��ی که منا اینشورنس ارائه کرده چهار کشور
ایران ،ترکیه ،امارات متحده عربی و عربستان صعودی در مجموع
نزدیک به سه چهارم از کل حق بیمه ای که در این منطقه تولید
می ش��ود را به خود اختصاص دادهاند .وی به ش��رکتهاي فعال
صنعت بیمه در ایران اشاره کرد و افزود :در ایران  30شرکت بیمه
ای مجوز فعالیت دارند که از این تعداد یک شرکت بیمه دولتی،

 22ش��رکت خصوصی و  7ش��رکت بیمه ای که در منطقه آزاد
تجاری فعالیت می کنند که این شرکتها در سال  2014حدود
 7/5میلیارد دالر حق بیمه تولید کردند که این میزان نسبت به
سال  2013که  6/7میلیارد دالر برآورد شده با تبدیل به نرخ آزاد
ارز حدود  11در صد رشد نشان می دهد که این رشد واقعی بوده
نه رشدی که ناشی از تورم باشد.

نقش مهم کارگزاران در سالمسازی بازار بیمه

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران
رسمی بیمه در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی،
خواهان حمایت از تش��کیل کانون کارگزاران
رسمی بیمه شدند.
ب��ه گ��زارش اخباربانك،دکتر همتی امروز در
دی��دار ب��ا اعضای هیات مدیره انجمن صنفی
کارگزاران رسمی بیمه ،ضمن ابراز خرسندی
از ای��ن دی��دار گف��ت :کارگزاران ب��ه عنوان
مش��اوران بیمه گذاران با ارائه نرخ و ش��رایط
مناسب به بیمه گذاران ،می توانند نقش مهمی
در سالم سازی بازار بیمه ایفا کنند.
وی تاکی��د کرد :س��ال  ۱۳۷۳ک��ه به عنوان
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی منصوب ش��دم،
ی��ک کارگزار بیمه داش��تیم آنهم غیرفعال و
خوشحالم که با تالشهاي انجام گرفته ،االن
بیشتر از  ۵۵۰کارگزار فعال داریم .عبدالناصر
همتی ،مشاوره صحیح را از مهمترین وظیفه
کارگزاران دانس��ت و گف��ت :بدترین خدمت
کارگزاران به مردم ،توصیه خرید ارزان ترین
بیم��ه نام��ه به آنها اس��ت ،چرا ک��ه بیمه نامه

ب��ا نرخ غیر فنی ،پش��توانه پرداخت مناس��ب
هنگام خس��ارت را ندارد .ش��رکتهاي بیمه

باید از ظرفیتهاي کارگزاران بیشتر استفاده
کنند و عنایت و حمایت بیشتری از آنها داشته

باشند .رئیس کل بیمه مرکزی ضمن استقبال
از کانون کارگزاران رسمی بیمه گفت :این کار

را با سرعت پیگیری کنید و بیمه مرکزی نیز
حمایتهاي الزم را از شما خواهد داشت تا در
کنار سایر تشکلهاي صنفی نظیر سندیکای
بیم��ه گ��ران ای��ران و انجمنه��اي صنفی
نماین��دگان به نق��ش آفرینی در صنعت بیمه
بپردازند .رئیس کل بیمه مرکزی ،رشد کیفی،
فنی و محتوایی کارگزاران رسمی بیمه را یکی
از عوامل توسعه صنعت بیمه دانست و گفت:
م��ا حمای��ت می کنیم تا م��ردم جایگاه واقعی
کارگ��زاران را به عنوان مش��اور بیمه گذاران
بشناس��ند و ف��رق بی��ن نماینده و کارگزار را از
طریق اطالع رسانی انتقال دهیم.
در ادام��ه اعضای هیات مدیره انجمن صنفی
کارگزاران رس��می کش��ور و استان خراسان
رضوی با اس��تقبال از برگزاری این جلس��ه و
تقدیر از دکتر همتی به عنوان حامی همیشگی
کارگزاران ،دیدگاهها و خواس��تههاي خود را
بی��ان کردن��د و از رئی��س کل بیم��ه مرکزی
خواستار حمایت بیشتر از کارگزاران و تشکیل
کانون کارگزاران رسمی بیمه شدند.

هم انديشي انجمن حرفه اي صنعت بيمه با اصحاب رسانه

نشس��ت خبري مديرعامل انجمن حرفه اي صنعت بيمه
با خبرنگاران در خصوص موضوع چالشهاي خبرنگاري
در صنعت بيمه روز برگزار شد.
نشس��ت خبري مديرعامل انجمن حرفه اي صنعت بيمه
با خبرنگاران در خصوص موضوع چالشهاي خبرنگاري
در صنعت بيمه روز برگزار شد.
در اين نشست خبرنگاران به بيان مشکالت خود در حوزه
خبرنگاري در صنعت بيمه پرداختند و پيشنهادات و نقطه
نظرات خود را بيان کردند و دکتر حجاريان نيز ضمن پاسخ
به برخي از آنها ،ديدگاه خود را در رابطه با موضوعات مطرح
ش��ده ارائه داد .مسعود حجاريان ،مديرعامل انجمن حرفه
اي صنع��ت بيم��ه گفت :خبرن��گاران در خط مقدم كاهش
ريس��ك و خس��ارتهاي اجتماعي هستند چرا كه بافرهنگ
س��ازي و آْموزش مردم ميتوان به كاهش خس��ارتها در

جامع��ه کم��ک كرد .مدي��ر عامل انجمن حرفه اي صنعت
بيم��ه در ادام��ه ،بر تقويت پرسش��گران صنعت بيمه تاکيد
کرد و گفت :اگر پرسشگران تقويت شوند و فعال تر برخورد
کنند ،پاس��خگويي بيشتر شده و پاسخگويان صنعت بيمه
فعال تر شده و حرفه اي تر ميشوند.
وي بر شفافيت به همراه اخالق در حوزه رسانه تاکيد کرد
و گفت :اگر اخالق نباشد ممکن است به اسم شفافيت بد
اخالقي صورت گيرد .به اسم شفافيت توهين شود ،تخريب
شود و خود شفافيت از بين ميرود .شفافيت وقتي اثربخش
اس��ت و توس��عه دهنده و بهبود دهنده اس��ت که با اخالق
عجين شود .حجاريان موضوع حاکميت شرکتي را يکي از
نکات مهم در صنعت بيمه برشمرد و گفت :اين حاکميت
ش��رکتي رابطه بين س��هامدار و مديران ش��رکت را تنظيم
ميکند ،سهامداران يک انتظاري از شرکت دارند و مديران

شعبه خرم آباد بیمه «ما» افتتاح شد

در راستای خدمات رسانی سریع ،شایسته ،مناسب و دقیق بیمه ای و همچنین گسترش شعب و در دسترس مشتری
بودن ،بیمه «ما» شعبه جدید خود را در خرم آباد افتتاح کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه «ما» ،مراسم
افتتاح شعبه خرم آباد بیمه «ما» با حضور مهندس مجید صفدری مدیرعامل ،حجت بهاری فر عضو هیات مدیره،
معاونین برنامه ریزی وفاوا و ش��بکه فروش و توس��عه بازار و تعدادی از مدیران س��تادی و نمایندگان ش��بکه فروش
و مدیر کل محترم بانک ملت اس��تان لرس��تان و معاونین وی و روس��ای ش��عب محترم بانک ملت اس��تان و برخی از
مسئولین محلی برگزار شد .بر اساس این گزارش ،مهندس مجید صفدری مدیر عامل بیمه «ما» ،در آیین افتتاح
شعبه خرم آباد اعالم کرد :یکی از اهداف تدوین شده تحقق مشتری مداری است که باید به آن رویکردی عملیاتی
بخشید و همچون نام برازنده و تاییده شده از سوی مقام معظم رهبری یعنی اقدام و عمل ،اقدامی عملیاتی داشته
و در عمل هدف را محقق ساخت .سالهاست که برخی مسئوالن و مدیران تئوری پردازی داشته اند 9 .سال دیگر
زمان تحقق و کس��ب اهداف س��ند و چش��م انداز اس��ت؛ به تئوریها و نظریهها ،رویکرد اجرایی داده تا با س��رعت
بیش از روز قبل ،به اهداف چش��م انداز  1404برس��یم .مهندس صفدری با تاکید بر مفاد مندرج و اهداف ترس��یم
ش��ده صنعت بیمه کش��ورمان در این چش��م انداز و س��ند ملی تصریح کرد :این زمان به س��رعت س��پری خواهد شد.
مدیر عامل شرکت بیمه «ما» با اشاره به اصل مدیریت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی یادآور شد :یک بیمه گر
حرفه ای یعنی مجموعه ای از بهترین عملکردهاي صف و ستاد .وی رشد و گسترش شرکت بیمه «ما» را نتیجه
همکاری و هم اندیشی و مشارکت ،عنوان نمود.

هم يک تکاليفي دارند ،مديران از نظر بيمه مرکزي مکلفند
که تعهداتشان به جامعه را انجام دهند .در اثر فعاليتهاي
ش��رکت ،منابع و س��ودي ايجاد ميشود ،آيا اين سود براي
تعهدات آتي شرکت بايد ذخيره شود يا بايد در مجمع توزيع
شود و به سهامدار بدهند؟ اينجا امکان تضاد منافع به وجود
ميآيد ،بعضا سهامداران به مديران فشار ميآورند که سود
بيشتري بدهد ،ذخايررا کم کند؛ دولت و بيمه مرکزي نيز
حفظ ذخاير مکفي را خواستار هستنند.
وي افزود :اگر شرکتي نتواند در آينده تعهداتش را ادا کند،
قابل اعتماد نيست .شرکتها بايد قادر باشند به تعهداتشان
پاسخگو باشند و اينها را ميتوان از روي صورتهاي مالي،
آمارها و گزارشات شرکتها محاسبه کرد..
مديرعام��ل انجم��ن حرف��ه اي صنع��ت بيم��ه مديران و
کارشناسان يک شرکت بيمه را يکي از عوامل مهم اعتمادزا

راه اندازی واحد پرداخت خسارت بیمه دانا در شعبه طالقانی

با حضور نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا و مدیران ارشد این شرکت ،واحد پرداخت خسارت درمان
شعبه طالقانی افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در مراسمی که روز 26مرداد ماه سال جاری به همین
مناسبت در محل شعبه طالقانی برگزار شد ،دکتر بیژن صادق نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا طی
سخنانی ضمن قدردانی از عملکرد مثبت و امیدوار کننده این شعبه ،از ضرورت حمایت مالی و اداری الزم از شعبه
طالقانی خبر داد و گفت :با توجه به شاخصهاي رشد و عملکرد مناسب این شعبه امیدواریم با حمایت هایی که از این
پس می شود ،شاهد جذب بیشتر و مناسب تر پرتفوی ،پرداخت سریع تر خسارت و در نهایت رضایتمندی بیشتر بیمه
گذاران باشیم .وی ،نمایندگان را خط مقدم فروش و کسب پرتفوی دانست و با تأکید بر اینکه عدالت باید در حوزه
امور نمایندگان و شعب رعایت شود ،ابراز امیدواری کرد مشکالت باقیمانده در این شعبه با حمایتهاي الزم ستادی
بزودی برطرف شود .دکتر سید داود حسینی معاون فنی بیمههاي اشخاص نیز در این مراسم ،از رشد شاخصهاي
فنی شعبه طالقانی خبر داد و افزود :با توجه به ترکیب مناسب پرتفوی ،نسبت خسارت و وصول به موقع مطالبات در
این شعبه الزم است در حوزه پشتیبانی حمایتهاي معمول بعمل آید .وی همچنین گفت :بحث افزایش اختیارات
شعب در حوزه فنی در شورای فنی مراحل نهایی خود را می گذراند و بزودی نتایج آن اعالم می شود .حسین یاوری
معاون امور استانها هم در این مراسم با اشاره به نقاط مثبت و عملکرد مطلوب شعبه طالقانی ،خواستار بازنگری در
حدود اختیارات فنی ش��عب ش��د و اظهار داش��ت :امیدواریم حدود اختیارات ش��عب از این پس در حوزه فنی و اداری و
پرسنلی افزایش یابد تا با تقویت نظارتهاي الزم ،شاهد افزایش کارایی و چابکی در شرکت باشیم.

ارتباطبامشتریان،کلیدموفقیتبیمهکوثر
برقراری ارتباط موثر با مش��تریان و عموم جامعه یکی از
عوامل پويايي و کلید موفقیت ش��ركت بیمهکوثر اس��ت.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر حقوقی و بازرس��ی
بیمهکوثر؛ سامانه رسیدگی به شکایتها بهمنظور دریافت
و بررسی پیشنهادها ،انتقادها ،شکایتها و نقطه نظرهای
مش��تریان ،کارکنان و س��ایر ذینفعان و شهروندان جهت
ارزیابی عملکرد ،ارائه خدمات بهتر ،ارتقاء سطح فناوری
و بهبود عملکرد کارکنان ش��رکت راهاندازی ش��ده است.
محس��ن تقیچیان افزود :این س��امانه از لحاظ س��رعت،
دقت ،انضباط کاری ،سالمت اداری و سیستمی ،شفافیت،
ضابطهمداری و در نهایت دستیابی به اهداف شرکت ایجاد

ش��ده اس��ت .وی رسیدگی به شکایت مش��تریان را یکی
از راهکارهای مش��تریمداری برش��مرد و خاطرنشانکرد:
نارضایتی ذینفعان موجب حرکت آنها بهس��وی رقبا و
ازطرفی شناخت صحیح جامعههدف و پاسخگویی به نیاز
آنها سبب اعتمادسازی ،جذب و در نهایت افزایش سهم
بازار و سوداوری شرکت میشود .وی با بیان اینکه اعتبار
یک شرکت موفق ،برپایه روابط مستمر با مشتریان بنا شده
است ،تصریحکرد :تقویت سیستم پاسخگویی به مشتریان
از عوامل ایجادکننده رضایت آنها اس��ت .مدیر حقوقی و
بازرسی شرکت با اشاره به اینکه با بهرهمندی از شیوههای
ارتباطی متعدد پاس��خگوی مش��تریان خود خواهیم بود،

معرفي کرد وگفت :تعهد ،تخصص و حرفه نيروي انساني
در ش��رکت از اهميت بااليي برخوردار اس��ت .جمع منابع
انس��اني ش��رکتها ميتواند اعتماد را براي مردم به وجود
بياورد .بسياري از بيمه گذاران ،ريسک خود را بنا بر آشنايي
خود با کارشناس��ي خاص نزد ش��رکتي بيمه ميکنند و اگر
آن کارشناس به شرکت ديگري برود ميتواند پورتفوهايي
را نيز با خود منتقل کند .کار کردن سالم ،شفاف و با تعهد
ميتواند اعتماد را جلب و افزايش دهد.
حجاريان در ادامه به بيان تفاوت در سپرده پذيري بانكها
و بيمهها پرداخت و گفت :در حالي که ش��ركتهاي بيمه
تا  3برابر سرمايه اوليه بايد ريسك بپذيرند اين رقم براي
بانكه��ا ت��ا  8براب��ر س��رمايه اوليه خود اس��ت و بانکها
ميتوانند تا اين رقم مجوز جذب سپرده داشته و تا  9برابر
آن تسهيالت پرداخت كنند.

یاداورش��د :مش��تریان ش��رکت میتوانند از طریق ارسال
ایمی��ل به نش��انی  ،PISHNAHAD@KINS.IRتماس
با ش��ماره تلفنهای  021-88871206و 021-89382
داخلی ،2247ارسال پیام کوتاه به شماره ،02188871206
ارسال نمابر به شماره  021-89382داخلی ،2355مراجعه
ب��ه بخ��ش ارتباط��ات مردمی پرتال ش��رکت به نش��انی
WWW.KOWSARINSURANCE.IRو مکاتب��ه با
صندوقپس��تی ش��ماره  15875-5616و نشانی تهران،
میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،24شرکت بیمهکوثر،
مدیریت حقوقی و بازرس��ی ،اداره رس��یدگی به شکایات با
ما درتماس باشند.
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پرداختخسارت 10میلیارد
ریالی حادثه آتش سوزی

بیمه آسیا خسارت آتش سوزی  10میلیارد
ریالی ش��رکت جهان ستاره آریا را پرداخت
کرد .به گزارش روابط عمومی بیمه آس��یا،
چک خسارت 10میلیارد ریال شرکت جهان
ستاره آریا توسط فرامرز خجیر ،معاون فنی
مدیر عامل بیمه آس��یا در بیمههاي اموال،
تحوی��ل مدی��ر عامل این ش��رکت ش��د.
بنابرای��نگ��زارشودرپیاعالمخس��ارت
آتش سوزی در انبار ماکارونی این شرکت و
اعزام کارشناسان بیمه آسیا به محل حادثه
و بازدیدهاي متعدد ،خسارت وارده تعیین و
به بیمه گذار پرداخت شد.

واريزوجوهحقتقدمبیمهسرمد
بهحسابسهامداران

وجوه ناشی از خالص ارزش فروش حقتقدم
اس��تفاده نشده سهام بیمه سرمد به حساب
سهامداران واریز شد .وجوه ناشی از خالص
ارزش فروش حقتقدم استفاده نشده سهام
آن دس��ته از سهامداران محترم بیمه سرمد
(س��هامی عام) که از حق تقدم س��هام خود
در افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  13اس��فند  1393استفاده
نکرده و نس��بت به اعالم اطالعات مربوط
به شماره حساب خود اقدام نمودند ،در تاریخ
 1395/05/18واریز گردید.

جلسهآموزشصدوربیمههاي
عمر و زندگی بيمه دي

دومی��ن جلس��ه آموزش ص��دور بیمههاي
عمر و زندگی در ش��عبه قزوین برگزار ش��د.
به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ دومین
جلسهآموزشصدوربیمههايعمروزندگی
ب��ا هدف تعمیق آم��وزش بیمههاي عمر و
س��رمایهگذاری در محل مدیریت اس��تان
قزوین برگزار ش��د .در این جلسه آموزشی،
نماین��دگان این اس��تان با مرور س��واالت
و ابهام��ات خود همگام با س��امانه فناوران
مراح��ل صدور و ن��کات مهم را فراگرفتند.
همچنین سرپرس��ت اس��تان قزوین ضمن
تشریحرویکردشرکتبهافزایشسهمبیمه
دی در ب��ازار بیمهه��اي زندگی ،به اهمیت
آموزش مستمر نمایندگان و شبکه فروش
درخصوصپاسخگوییمناسببهمشتریان
اشاره کرد.

محسنپوركيانيرئيسشوراي
عموميسنديكايبيمهگرانشد

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،جلسه
شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران
دوشنبه  18مرداد برگزار شد و طی آن ،آقای
پورکیان��ی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
بیمه ایران به اتفاق آرای اعضای سندیکا به
مدت 2سالبهعنوانرئیسشورایعمومی
سندیکایبیمهگرانایرانانتخابشد.آقای
پورکیان��ی پی��ش از مدیرعاملی بیمه ایران
نی��زضم��نعضویتدرهیـأتمدیرهبیمه
ایران،مسئولیتهایینظیرمدیرعاملیبیمه
ایران معین و ریاست هیأت مدیره کارگزاری
بورس بیمه ایران را به عهدهداشته است.

راه اندازی مرکز 24ساعته
صدورمعرفینامههايدرمانی
بیمهنوین

در راس��تای اجرای سیاس��تهاي مشتری
مدارانه و رفاه حال مش��تریان مرکز ش��بانه
روزی ص��دور معرف��ی نامهه��اي درمانی
ش��رکت بیم��ه نوی��ن راه اندازی ش��د .به
گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه نوین،
مرکز ش��بانه روزی صدور معرفی نامههاي
درمانی این شرکت در راستای ارج نهادن به
شأن و اعتماد بیمه گذاران با هدف سهولت
و تسریع امور در ارائه خدمات متمایز ،از 23
مردادماه س��ال جاری راه اندازی شد .از این
پس بیمه گذاران گرامی می توانند در تمام
ساعات شبانه روز ایام کاری و تعطیالت از
طریق تماس با شماره تلفن -22252423
 021و ارس��ال م��دارک از طریق فاکس به
همین ش��ماره برای دریاف��ت معرفی نامه
و بس��تری در مراک��ز درمانی طرف قرارداد
شرکت بیمه نوین اقدام نمایند.

ديدار خدارحمي
با نمايندگان يوروماني

مهن��دس خدارحميعض��و هي��ات مديره
بانک کش��اورزي ،در ديداري با نمايندگان
موسسهاموزشيوانتشاراتييورومانيضمن
تاکي��د بر ضرورت ارتق��اء روابط چندجانبه
ميان بانکهاي ايراني و خارجي ،انتظارات
بانکه��اي ايران��ي از طرفهاي خارجي
را تبيي��ن کرد .مهن��دس خدارحميعضو
هيات مديره بانک کش��اورزي ،در ديداري
با نمايندگان موسسهاموزش��ي و انتشاراتي
يورومان��ي ضمن تاکي��د بر ضرورت ارتقاء
رواب��ط چندجانبه مي��ان بانکهاي ايراني
و خارج��ي ،انتظ��ارات بانکهاي ايراني از
طرفهاي خارجي را تبيين کرد .به گزارش
روابط عموميبانک کش��اورزي ،مهندس
خدارحميدر ديدار با ويکتوريا بن ،مسئول
امور خاورميانه و آفريقاي يوروماني و اکبر
احسن معاون مدير مسئول مجله يوروماني،
ضم��ن ارائه توضيحاتي درباره رويکردها و
فعاليتهاي بانک کش��اورزي ،از برگزاري
رويداده��اي علميو تخصص��ي در ايران
استقبال کرد و گفت :با برگزاري رويدادهاي
مختل��ف تعاملي مي��ان بانکهاي ايراني و
خارج��ي ،زمين��ه گفتگو و تبادل نظر درباره
موضوع��ات مهم��ياز جمله پولش��ويي،
تطبيق ،مقررات و قوانين حضور بانکهاي
خارجيونيزشناساييفرصتهايهمکاري
فراهم خواهد شد.وي در ادامه ضمن معرفي
تواناييها و ظرفيتهاي بانک کشاورزيدر
موضوعاتي از قبيل مکانيزاسيون ،پرورش
ماه��ي در قفس ،کش��تهاي گلخانه اي،
حمايت از بنگاههاي زودبازه و توانمندسازي
زنان ،از پيش��نهاد يوروماني براي برگزاري
کنفران��س س��االنه و دورههاي آموزش��ي
اس��تقبال ک��رد و گفت :بانک کش��اورزي
آماده بررس��ي پيشنهادات جديد يوروماني
در زمينههاي مشترک است.

www.Tejaratonline.ir

اخبار

8

گزارش هفته

دوشنبه1شهريورماه 1395شماره152

موفقيت بانک در سايه همدلي و همراهي کارکنان ميسر ميشود

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان کرمانشاه،
گفت :دست يابي به موفقيت و اهداف بانک تنها در سايه تالش،
پشتکار ،همدلي و همراهي تماميهمکاران ميسر ميشود.
مدير عامل بانک مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان کرمانشاه،
گفت :دست يابي به موفقيت و اهداف بانک تنها در سايه تالش،
پشتکار ،همدلي و همراهي تماميهمکاران ميسر ميشود.
به گزارش روابط عموميبانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه ،سيد

ضياء ايماني – مدير عامل بانک – در اين بازديدها که با همراهي
معاوني��ن امور مناطق ،پش��تيباني ،مدي��ر کل امور مديران ،مدير
کل حراس��ت و مدير کل روابط عموميو حوزه مديريت صورت
گرفت ،ضمن ديدار و تبادل نظر با کارکنان در جريان مس��ائل و
مشکالت آنان قرار گرفت .وي گفت :هر آنچه که در حال حاضر
در بانک مهر اقتصاد ش��اهد آن هس��تيم نتيجه س��الها تالش و
کوش��ش کارکنان ارزش��ي ،متعهد و خدوم آن اس��ت لذا همواره

قدردان زحمات همکاران هستيم و براي رفاه اين عزيزان از هر
فرصتي استفاده خواهيم کرد .مدير عامل بانک مهر اقتصاد تشکر
و قدرداني از همکاران پر تالش ش��عب که با تمام محدوديتها
با صداقت تمام مشغول خدمت رساني به آحاد مردم ميباشند را
يکي از اهداف بازديد از شعب استانها بيان کرد و گفت :کمک
به روند حل مش��کالت ،روان س��ازي دس��تورالعملها و شناخت
گلوگاهها از جمله نتايج اين قبيل نظارتها ميباشد.

مديرعامل بورس کاالي ايران:

بازار بين بانکي ارز راهاندازي ميشود

شديم و آن اين بود که اين ميزان در سال ۹۴
به  ۵۰ -۵۰رس��يد ۵۰ .درصد ارز (ارز مبادله
اي) در اختيار دولت است و  ۵۰درصد ارز آزاد
اس��ت و در اختيار دولت نيس��ت و در بازار آزاد
م��ورد مبادله ق��رار ميگيرد و ميتواند مبناي
مناس��بي براي بازار نقدي باش��د که ما در بازار
مشتقه بدنبال آن هستيم.

مديرعامل بورس کاالي ايران  ۲پيش شرط
بانک مرکزي براي راهاندازي بازار آتي ارز را
اع�لام ک��رد و از برنامه اين بانک براي ايجاد
بازار بين بانکي ارز خبرداد.
حام��د س��لطاني نژاد در گفتگ��و با مهر درباره
راهاندازيبازارآتيارزگفت:تهيهزيرساختها،
نرم افزارها ،قوانين و مقررات ،انتخاب دارايي
پايه دالر و يورو ،مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل
صرافيها و جلب مشارکت آنها در اين بازار از
جمله اقداماتي است که انجام شده است.

سيگنالهاي بازار ارز


رايزني با بانک مرکزي و جلب مش�ارکت

صرافان

مديرعام��ل ب��ورس کاالي اي��ران از انج��ام
مذاکرات��ي ب��ا بانک مرکزي در ش��ورايعالي
بورس در اين باره خبرداد و تصريح کرد :بيش
از  ۵جلسه به اين موضوع اختصاص يافته است
و مديران ارش��د بان��ک مرکزي در اين زمينه
مباحثي را مطرح کردهاند ،آنها به عنوان تنظيم
گران بازار پول دغدغههايي در اين خصوص
دارند که بايد مرنفع ميشد و بورس کاال هم
س��عي در رفع اين نگرانيها و دغدغهها دارد.
وي با اشاره به اينکه مسئوالن بانک مرکزي
پي��ش نيازهايي را درباره راهاندازي بورس ارز
مط��رح کردهاند ،مبني بر اينکه ش��ايد نياز به
ت��ک نرخ��ي کردن ارز و راهان��دازي بازار بين
بانکي ارز باش��د ،افزود :البته اين موارد بايد از
سوي بانک مرکزي انجام شود و مورد موافقت

ما نيز است.س��لطاني نژاد اقدامات اخير بانک
مرکزي از جمله آزادسازي خريد و فروش ارز
بازار توس��ط بانکها را در راس��تاي اجراي ارز
تک نرخي مثبت ارزيابي کرد و اظهارداش��ت:
اينک��ه فع��االن بازار ارز به جاي اينکه فقط در
سيستم صرافي فعاليت کنند در سيستم بانکي
هم قادر هس��تند مبادالت بانکي انجام دهند
يک گام رو به جلو است.

تعامل داش��ته باش��ند ،بانکها هم در حوزه ارز و
مبادالت ارزي بايد با هم همکاري کنند و اين
حرکت مثبتي براي راهاندازي بازار بين بانکي
اس��ت.وي با اعالم اينکه بورس کاال بدنبال
راهاندازي بازار قرارداد آتي و آپشن(فيوچرز و
آپشن ارز) است ،افزود :در گام اول فيوچرز ارز و
در گام دوم آپشن ارز راهاندازي خواهد شد.

وي ادامه داد :وقتي مش��تريان مختلف بانکي
ش��روع به مبادله ارز ميکنند ،بازار بين بانکي
ارز هم ميتواند راهاندازي شود ،به اين مفهوم
که وقتي مشتريان چند بانک مجبورند با هم

مديرعامل بورس کاالي ايران در پاسخ به اين
سوال که آيا قرار است در ابتدا يکسان سازي
ارزي اتف��اق بيافت��د و پ��س از آن بازار آتي ارز
ايجاد شود؟ اظهارداشت :بانک مرکزي چنين

راهاندازي بازار قرارداد آتي و آپشن


ارز تک نرخي و بازار بين بانکي ارز  ۲پيش

نياز راهاندازي بازار آتي

اعالم کرده اس��ت که در ابتدا يکس��ان سازي
ارزي اتف��اق ميافت��د و پس از آن بازار آتي ارز
ايجاد ميش��ود .براي اينکه قيمتهاي بازار
نفت با قيمتهاي بازار مشتقه به يکديگر در
سررس��يدها نزديک ش��وند بايد يک بازار نقد
منس��جميوجود داشته باشد که بازار قرارداد
آت��ي بتوان��د از آن خط بگي��رد و بر مبناي آن
حرک��ت کند ،هرچن��د از نظر بورس کاال اين
بازار هم اکنون وجود دارد .وي ادامه داد :زماني
که قيمت نفت باال بود ۷۰ ،درصد ارز در اختيار
دولت و  ۳۰درصد در اختيار بخش خصوصي
بود ،اما با کاهش قيمت نفت و افزايش صادرات
غيرنفتي در سالهاي اخير ما با يک رشد مواجه

ﺑﺎﺭﻛﺪ20938979:ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﻓﺠﺮ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ95/4/19ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 494817ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ14005984620ﺛﺒﺖ ﻭ
ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ:ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺌﻮﻥ،ﻧﺌﻮﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ،ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ،ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ،ﭼﻠﻴﻨﻴﻮﻡ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﺍﻝ ﺍﻳﻰ ﺩﻯ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻭﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻭﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ،ﺧﺮﻳﺪﻭﻓﺮﻭﺵ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ.ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ- .ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ:ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ:ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺷﺮﻗﻰ-
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ182ﻏﺮﺑﻰ-ﭘﻼﻙ22ﻛﺪپ 1685975468ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ:ﻣﺒﻠﻎ100000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﻣﺴﻴﺐ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ 0020553048ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ25000000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻣﺴﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺵ
ﻡ0042727057ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 75000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ:ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ-
ﺳﻔﺘﻪ-ﺑﺮﻭﺍﺕ-ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻭﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ًﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ:ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬﻭﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(
/372312ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38979731:ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺭﻛﺎﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻬﺮ
ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ95/4/19ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 494816ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ14005984601ﺛﺒﺖ ﻭ
ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ:ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﻓﺮﻭﺵ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ،ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ،ﺍﺧﺬﻭﺍﻋﻄﺎﻯ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻰ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻰ،ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭﺭﻳﺎﻟﻰ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭﺧﺼﻮﺻﻰ.
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﺧﺬﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ .ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ:ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ:ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﻧﺎﺭﻣﻚ،ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺷﺮﻗﻰ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺻﺪﻡ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
،45ﭘﻼﻙ،7ﻭﺍﺣﺪ11ﻛﺪپ 1683676546ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ:ﻣﺒﻠﻎ500000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻧﻴﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ0081699522ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ250000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﻭﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ ﻡ 0059328053ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
250000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ:ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ-ﺳﻔﺘﻪ-ﺑﺮﻭﺍﺕ-ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘ ًﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ:ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬﻭﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(
/372313ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38978833:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻣﻬﺮﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ391060ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320416110ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/4/9ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ-1 :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻬﺮﺍﻥ-ﺑﻠﻮﺍﺭﺷﻬﺮﺍﻥ-ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻯ ﻣﻌﺮﻓﺖ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ5ﺷﺮﻗﻰ-
ﭘﻼﻙ-53ﻭﺍﺣﺪﻳﻚ-ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ 1474949111ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ 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
/372314ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38988733:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺪﻥ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺩﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ476892ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005136156ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/1/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻣﺎﺩﻩ14ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ:ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ
ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ،ﺑﺮﻭﺍﺕ،ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﺍﺩﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
/372315ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38989004:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺪﻥ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺩﻭ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ476892ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005136156ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/1/25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ،ﺳﻔﺘﻪ،ﺑﺮﻭﺍﺕ،ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ
ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
/372316ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ

سلطاني نژاد درباره نحوه قيمت گذاري ارز در
بازار آتي ارز گفت :بازار آتي ارز سيگنالهاي
خود را از بازار ارز ميگيرد ،ريسکهاي بازار نقد
را ميگيرد و مديريت ميکند و قيمتهايي که
در آن تعيين ميشود بر مبناي عرضه و تقاضا
اس��ت .وي در مورد رايزني با فعاالن بازار ارز
اظهارداشت :فعاالن بازار ارز از راهاندازي بازار
آتي ارز استقبال کردهاند و از اينکه جايي باشد
و بتوانند فعاليتهاي ارزي را به نحوي سازمان
دهي شده و مديريت شده انجام دهند ،استقبال
ميکنند ،زيرا بازار غيررسميارز ،ريسکهاي
خاص خود را دارد .وي به وضعيت معامالتي
تح��ت عنوان معام�لات فردايي و همچنين
اعتم��ادي ک��ه بايد در اين بازار وجود داش��ته
باشد اما بعضا دچار خدشه ميشود ،اشاره کرد
و افزود :اين موضوع باعث جلوگيري از رونق
اين بازار ميش��ود ،اما زمانيکه زيرساختها و
مديريت ريس��ک و تس��ويه فراهم باشد بهتر
ميتوان بازار ارز را مديريت کرد.

ﺑﺎﺭﻛﺪ 38995833:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺼﺮﺗﺠﺎﺭﺕ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ459066ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14004332884ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/4/6ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ:ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ-ﺑﺎﻻﺗﺮﺍﺯﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ-ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻮﺍﺭﻯ-ﭘﻼﻙ-24ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ-ﻭﺍﺣﺪ14
ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ:1948614437ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ
ﺍﺻﻼﺡ 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
/372317ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38993409:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺯﮔﻞ ﺷﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ481013ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005306894ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/4/8ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ
ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﺳﻴﺎﻭﺵ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺵ ﻡ 3961796734ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ ﻓﺎﺯ2
ﺑﻠﻮﻙ19ﻭﺭﻭﺩﻯ2ﻭﺍﺣﺪ 129ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ 1395713446ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
/372318ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎﺭﻛﺪ 38996209:ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻭﻥ ﺁﻭﻳﻦ ﺭﻭﭘﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ491944ﻭﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005846987ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  95/4/5ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﺛﺒﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ:ﻳﻮﺳﻒ ﺁﺑﺎﺩ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﺍﻛﺒﺮﻯ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ-33ﭘﻼﻙ-5ﻃﺒﻘﻪ4ﺷﺮﻗﻰ-
ﻭﺍﺣﺪ 8ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ1434643918ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺖ ﻭﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ
ﺍﺻﻼﺡ 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
/372319ﻡ ﺍﻟﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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برنامه بانک مسکن برای آبادسازی شهرها

مدیرعامل بانک مس��کن به اقدامات این بانک برای آبادس��ازی
ش��هرها اش��اره کرد و گفت :در این رابطه باید بانک مرکزی وام
کوتاهمدت��ی در اختیار بانک مس��کن ق��رار دهد که نیاز به مجوز
بانک مرکزی دارد .به گزارش اخباربانك،بتش��کن که در دیدار
اس��حاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور با مدیران وزارت
راهوشهرس��ازی گزارش میداد ،افزود :بانک مس��کن در تالش
است تا بتواند راهکار تامین مالی برای آبادسازی شهرها و خدمات

مدیریت داراییها را به اجرا درآورد .در این رابطه باید بانک مرکزی
وام کوتاهمدتی دراختیار بانک مسکن قرار دهد که نیاز به مجوز
بانک مرکزی دارد و در این مورد ،عاملیت انتشار اوراق مشارکت
دولت اس��ت .بانک مس��کن ،سال گذشته ۳هزار میلیارد تومان را
برعهده گرفت و تقریبا همه آن را به پیمانکاران پرداخت کرد یعنی
۳هزارمیلیاردتومانبهپیمانکارانمجموعهوزارتراهوشهرسازی
پرداخت شد .وی ادامه داد :درمورد انتشار صکوک برای شرکتها

وسازمانهایتابعهمجموعهوزارتراهوشهرسازی،طبقضوابط
بورس باید سند تکبرگی در دفترخانه داشته باشیم درحالی که
بسیاری از سازمانهای دولتی این سند را ندارند تا بانک مسکن
بتواند به پشتوانه آن صکوک را منتشر کند ،درخواست این است
ک��ه ای��ن موضوع جزو موارد اصالحی در س��ازمان بورس انجام
شود تا بتوانیم صکوک را برای شرکتها و سازمانهای وابسته
به وزارت راهوشهرسازی انجام دهیم.

تعريفبانكداريگلخانهاي

زهرا خانلري


متص��دي امور بانكي اداره بانكداري
نوين

بانك��داري گلخانهاي از نظر بعضي از
كارشناسان و اقتصاددانان ،بانكداري
ميباش��د كه تمركز اصلي خود را بر
مرزه��اي داخلي ق��رار داده و ارتباط
ضعيف��ي ب��ا بانك��داري بينالمل��ل
داش��ته اس��ت .اي��ن كارشناس��ان با
بررس��ي اولويتهاي بانك مركزي و
بانكهاي تجاري در دوره پساتحريم
معتقدندنظامبانكيكنونيپاسخگوي
نيازهاي اين حوزه در بخش بينالملل
براي دوره پس��ا تحريم نيس��ت و به
پوس��تاندازي احتياج دارد .بنابراين
براساس اس��تانداردهاي بينالمللي
بانكي ،بايد معماري جديدي طراحي
ش��ود كه سيس��تم بانكي را از پش��ت
صحن��ه تج��ارت خارج كندو زمينه را
ب��راي ورود بانكها به عرصه جهاني
فراه��م آورد .ب��ه باور كارشناس��ان،
اگ��ر پيش از تحريمه��ا به بانكداري
حرفهاي به ش��كل ي��ك «انتخاب»
نگاه ميش��د در دوران پس��اتحريم،
اي��ن موضوع بايد به يك «ضرورت»
تبديل ش��ود و در اين ضرورت شبكه
بانكي داخل كش��ور بايد با اس��تاندارد

بينالمللي سخن بگويد.
توافقنام��ه «برجام» نقطه عطفي در
عرصهه��اي مختلف امور اقتصادي،
به ويژه نظام بانكي است در يك نگاه
كالن ،پيامده��اي لغو تحريم گرچه
بسترساز فرصتهاي ناب براي نظام
بانكي و اقتصادي كشور است اما خالي
از تهديدها نيست لذا رصد «فرصتها
و تهديدها» هم زمان با هم و اجماع
درخص��وص «بايده��ا و نبايده��اي
پساتحريم» يك ضرورت ملي است
و اي��ن مه��م نيز در گرو همانديش��ي
و همفك��ري همه اض�لاع و اجزاي
اين صنعت به ويژه مديران ارش��د و
تصميمگير نظام بانكي است.

ض�رورت خ�روج از فض�اي

گلخانهاي بانكها

در همه جاي دنيا بزرگترين بانكها
مانن��د «س��يتيگروپ» امري��كا و
 UBSس��وييس برخي س��الها ضرر
ميكنن��د .پس چ��را بانكها ايراني
ض��رر نكنن��د؟ در ي��ك دوره زماني
رقاب��ت كنن��د و حت��ي الزم اس��ت
فرارقاب��ت ()Competitonover
در ش��بكه بانك��ي اتفاق افتد و برخي
از آنه��ا ضرر دهند و س��پس ادغامها
براي ايجاد نس��ل جديد از بانكها در

اس�تقرار نظام كيفيت مطابق با استانداردهاي روز در
ايران خودرو

كشورمان آغاز شوند .ادغام در فضاي
سودآور تنها منجر به تشديد انحصار
ميش��ود .فض��اي بانك��ي را رقابتي
كني��م ت��ا مصرف كننده از اين رقابت
بهرهمند شود (مصرفكننده خدمات
بانكي يعني هم كسي كه سپردهگذار
است و هم كسي كه به دنبال دريافت
تس��هيالت است) اين فضا بانكها را
به چالش ميكش��د تا نگران باشند و
براي از دس��ت دادن مشتري چارهاي
بيانديشند تا بانكها با اين دغدغهها
دست و پنجه نرم نكنند سيستم بانكي
قوام نميگيرد .بارها شده است كه از
صنعت اظهار نارضايتي كردهايم و آن
را صنعت گلخانهاي ناميدهايم .يعني
اين قدر از صنعت حمايت كردهايم كه
قادر به رهاس��ازي آن نيستيم بانكها
را ه��م داريم گلخان��هاي ميكنيم و
نميگذاري��م فض��اي رقابت��ي براي
آنه��ا پيش آيد ت��ا بتوانند رقابت كنند
و تحت فش��ار قرار گيرند و نهايتا به
چال��ش بيافتن��د و در پايان س��ال نيز
يك��ي دو بانك ني��ز ضرر دهند .الزم
اس��ت نظام بانكداري ما بالغ شود .در
مديري��ت نظريهاي به نام چرخه عمر
صنع��ت وج��ود دارد يعني هر صنعتي
يك دوره ايجاد ،يك دوره رشد ،يك
دوره بلوغ و س��پس يك دوره ايجاد،

اگر نگذاريم سيستم بانكي در فرآيند
ايجاد ،رش��د و بلوغ به دور افت برس��د
كاركرد و عملكرد آنها به درد كش��ور
نميخ��ورد بانكداري در ايران صنعت
جديد و نوپايي نيست پيش از انقالب
نيز وجود داش��ته و در حال حاضر نيز
وج��ود دارد ام��ا روزي كه بانكهاي
خصوص��ي وارد صحنه ش��دند نظام
بانك��داري ما به اصط�لاح رايانهاي
 restartي��ا باز آغاز ش��د .بانكهاي
خصوص��ي هنوز از دوره رش��د عبور
نكردهاند و همچنان در دوره رش��د به
سر ميبرند .اگر به صنعت نگاه علمي
داشته باشيم بايد بانكها را به سوي
رقابت سوق بدهيم بايد بانكها زياد
شوند و خدماتشان افزون شود و در
فضاي رقابتي قرار گيرند .بانكهاي

خارجي وارد كش��ور ميش��وند و كنار
بانكهاي ما شعبه راهاندازي ميكنند
و با س��ابقه چندصد س��اله با خدمات
بانكي بهتر با س��رمايههاي باالتر به
ارايه خدمات ميپردازند.
وداع با بانكداري گلخانهاي


بديهي اس��ت قدم گذاشتن در عرصه
جهاني سه مقوله «رقابت» «كيفيت»
و «استانداردسازي» را در پي خواهد
داش��ت و اي��ن در حال��ي اس��ت كه
صنع��ت بانكداري و اقتص��اد ايراني
در طول س��الهاي تحريم ،ش��رايط
گلخان��هاي را تجرب��ه ك��رده و كمتر
طعم «رقابت» را چش��يده اس��ت اين
وضعي��ت با كمال تأس��ف بر كيفيت
خدم��ات بانكي تاثير منفي گذاش��ته

و اي��ن صنع��ت را از اس��تانداردهاي
بينالمللي دور ساخته است .بنابراين،
حضور در جهان رقابتي با قامت نحيف
گلخانهاي ،نيازمند تالشي وافر است.
بخش��ي از اي��ن تالش ب��ه بينش به
اراده و اقدام س��نجيده وابس��ته است
و همه اينها در نهايت ميبايس��تي،
منج��ر به تصميمات��ي مبتني بر خرد
جمع��ي ش��ود .براين اس��اس ،براي
اخذ تصميمات س��ازنده الزم اس��ت
فراين��د تصميمس��ازي ،ب��راي اخذ
تصميمات س��ازنده الزم است فرآيند
تصميمسازي با تبادل نظر اهالي اين
صنع��ت ،به ص��ورت جدي پي گرفته
ش��ود ت��ا ابعاد و جوان��ب فرصتها و
تهديده��ا واكاوي و بس��تر همگرايي
فراهم گردد.

كيفيت؛ مسير ناگريز براي خودروساز شدن

كيفيت يكي از شاخص هاي اصلي رضايتمندي مصرف
كنندگان محسوب مي شود كه پيكره اصلي ايران خودرو
با هدف افزايش مستمر و مداوم آن شكل گرفته است.
كيفيتمهمترينعاملوفاداريمشترياندربازاررقابتي
امروز بش��مار مي رود .گروه صنعتي ايران خودرو پروژه
هاي متنوعي براي ارتقاي كيفيت محصوالت در زنجيره
ارزش خود تعريف كرده و اجرا مي كند.
هدفگذاري 20هزار كيلومتري

ارتقاي كيفيت خود يك راه بي پاياني است كه بستگي به
شرايط فضاي كسب و كار ،ورود تكنولوژي هاي صنعتي
و سرمايه گذاري دارد .برنامه كيفي ايران خودرو به گونه
اي طرح ريزي شده كه بايد خودروي توليدي با  20هزار
كيلومتر پيمايش مش��كلي نداش��ته باشد .اين اقدام ابتدا
از  10هزار كيلومتر ش��روع ش��ده و درحال حاضر تالش
م��ي ش��ود تا به  20هزار كيلومت��ر افزايش يابد .ارتقاي
كيفيت محصوالت براي پيمايش هاي باالتر از اين نيز
در ايران خودرو هدف گذاري شده است .ارتقاي كيفيت
محصوالت در ايران خودرو برمبناي راهبردها و اهداف
مش��خصي دنبال مي ش��ود .توليد و تحويل محصول و
خدمات بدون عيب از اهداف اصلي ايران خودرو است.
براين اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي
با س��اير خودروس��ازان ،تدوين اهداف بلندمدت كيفيت
تا سال  1400مبتني بر شاخص هاي جهاني در سطوح
مختلف تعيين و در دستور كار قرار گرفته است .رسيدن
به متوسط فعلي جهاني در سال هاي آينده و رتبه درخور
ايران خودرو تا سال  1400از مباني اصلي تعيين اهدف
بلندمدت به شمار مي رود.
افزايش رقابت پذيري با استراتژي كيفي

در سال هاي اخير با افزايش سطح توليدات و تنوع آنها،
فش��ردگي بازار ،باال رفتن س��طح انتظارات مشتريان و
همچني��ن بح��ران اقتصاد جهاني ،نيازمندي هاي بازار
دچار تغييرات اساسي شده است .بدون ترديد ،در چنين
برهه اي از زمان ،شرکت هاي موفق ،داراي استراتژي
ه��ا و برنام��ه هاي تجاري کارآمد و جامعي هس��تند که
در آن تم��ام جنب��ه هاي موث��ر در ايجاد مزيت رقابتي و
ارزش س��از تعيين و تعريف ش��ده ،به طوري که مبناي
انجام همه تصميمات ،اقدامات و فعاليت ها از باالترين

تا پايين ترين سطوح است .همچنين يکي از مهم ترين
اس��تراتژي هاي کارکردي يک س��ازمان براي کس��ب
مزيت رقابتي ،استراتژي هاي کيفيت است .الزم است
اين استراتژي ،در راستاي افزايش بهره وري با رويکردي
چند جانبه به عوامل موثر برکيفيت محصوالت ،فرآيندها
و خدمات ،زمان تحويل و هزينه تدوين شده و در راستاي
استراتژيهاي کالن سازمان قرار گيرد تا بتواند با ايجاد
هم افزايي ،س��ازمان را در مس��ير تعالي خويش و کسب
مزيت هاي رقابتي ياري کند.
مسير ناگريز براي خودروساز شدن

ه��دف اصلي گ��روه صنعتي ايران خودرو ،خودروس��از
ش��دن و رس��يدن به س��طح کيفي خودروسازان جهاني
اس��ت که براي دس��ت يابي به اين امر تغييرات س��اختار
گس��ترده اي در حوزه هاي توليد ،مهندس��ي و کيفيت
طراحي و پياده س��ازي ش��ده که هدف از اين تغييرات
صيانت از مشتريان از طريق مديريت متمرکز بر فعاليت
ه��اي اصل��ي و کليدي تأثيرگذار بر کيفيت محصوالت
و خدمات ش��رکت است .تقويت رويکرد خودکنترلي در
فرآيندهاي س��اخت و توليد ،تقويت گيت هاي تجاري
سازي  ACOMو بازرسي قبل از تحويل  PDIاز طريق
انتقال اين فعاليت ها به کيفيت مرکزي و سازمان فروش،
سيستم رفع ايرادات در فرآيند توليد و کيفيت در فرآيند
ساخت و توليد بخشي از اين فعاليت ها است.

ب��ه منظ��ور اطمينان از اينكه كليه راهكارها و اقدامات
مربوط به كيفيت در راستاي رضايت حداكثر مشتريان
اس��ت ،اي��ران خودرو بر اس��اس اطالع��ات دريافتي از
مش��تريان در س��ال  94تعداد  255مصوبه در  65جلسه
ستاد عالي ارتقاء كيفيت در جهت بهبور پروژه ها تصويب
کرد .روند افزايش��ي متوس��ط رضايتمندي مشتريان از
كيفيت محصوالت سواري توليدي ايران خودرو حاکي
از برنام��ه ري��زي هاي اثربخ��ش و جهش کيفيت طي
سالهاي اخير است.
برنامه هاي سال 95

اين شركت برنامه هاي كالن كيفي ديگري براي اجرا
در س��ال  95ط��رح ري��زي كرده اس��ت .كاهش عيوب
محصوات نزد مشتريان و عدم مراجعه مشتري تا كيلومتر
كاركرد  10هزار ،استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي
كيفي و كاهش هزينه هاي شكست كيفي از جمله اهداف
كالن ايران خودرو در اين بخش است.
كيفيت در زنجيره تامين و توليد ايران خودرو از س��وي
تيم هاي متخصص كيفيت همواره مورد رصد و پايش
قرار مي گيرد و براساس آن برنامه هاي بهبود به صورت
مستمر اجرا مي شود .برنامه هاي بهبود كيفيت در حوزه
تامين كه درس��ال جاري اجرا خواهد ش��د شامل برنامه
هاي زيرس��اختي زنجيره تامين ،ارتقاي كيفي قطعات
و مجموع��ه ه��ا در محصوالت جاري و كيفيت تكوين

قطعات در محصوالت جديد است .در بخش برنامه هاي
بهبود كيفيت در حوزه تضمين كيفيت فرآيند نيز هدف
و برنامه هاي كالني ترس��يم ش��ده است .كاهش عيوب
محصوالت از نظر مشتريان ،استانداردسازي سيستم ها
و فرآيندهاي كيفي و كاهش هزينه هاي شكست كيفي
از جمله برنامه هايي اس��ت كه در س��ال  95براي دست
يابي به اهداف اين بخش تعريف شده است .همچنين در
حوزه طرح ريزي كيفيت نيز برنامه هاي بهبودي براي
اجرا در س��ال  95درنظر گرفته ش��ده است .برنامه كالن
در اين بخش استانداردس��ازي سيستم ها و فرآيندهاي
كيفي و كاهش عيوب محصوالت از نظر مشتريان است.
براي دس��تيابي به اهداف هر بخش رويكردهاي ويژه
اي نيز طرح ريزي ش��ده اس��ت كه با اجراي آن اهداف
كيفيت در سال  95محقق خواهد شد.
يكپارچه سازي سايت هاي توليدي

يكپارچه سازي سايت هاي توليدي نيز از ديگر اهداف
كيفي است كه ايران خودرو در نظر دارد با اجراي برنامه
ه��اي بهب��ود كيفيت در س��ايت هاي توليدي درس��ال
ج��اري به آن دس��ت يابد .كاه��ش عيوب محصوالت
توليدي در س��ايت هاي ايران خودرو از نظر مش��تريان،
استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي كيفي و هزينه
هاي كيفيت از برنامه هاي كالن در اين بخش اس��ت.
نتايج ارزيابي هاي ش��ركت بازرسي كيفيت و استاندارد
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سرپرس��ت بان��ک توس��عه تع��اون و عضو
هيات مديره گفت :المپياد ورزشي کارکنان
فرصت مناس��بي براي معرفي بانک است و
بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت استفاده
شود .سرپرست بانک توسعه تعاون و عضو
هيات مديره گفت :المپياد ورزشي کارکنان
فرصت مناس��بي براي معرفي بانک است و
بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت استفاده
شود .به گزارش روابط عموميبانک توسعه
تعاون ،حجت اهلل مهديان درباره شش��مين
المپياد ورزشي کارکنان بانک توسعه تعاون
اظهار داش��ت :بانک توسعه تعاون به عنوان
جديدترين بانک دولتي هفت س��ال از عمر
آن بيشتر نميگذرد اما امسال ششمين دوره
المپياد را تجربه کرده است .وي افزود  :اين
موض��وع به خوبي نش��ان دهنده نگاه ويژه
اين بانک به مقوله ورزشي و ترويج نشاط و
ش��ادابي در ميان کارکنان است که در آينده
اي نزديک بهره وري نيروي انس��اني را دو
چندان خواهد کرد .سرپرس��ت بانک توسعه
تعاون بيان کرد :برگزاري اين مس��ابقات در
سنواتگذشتهاثرگذاريبسيارمطلوبيرادر
ميان بدنه کارشناسي بانک توسعه تعاون که
از ميانگين سني زير  35سال برخوردار است،
داشته و بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت
ب��راي حف��ظ و تقويت روحيه کارکنان بهره
برد .وي تاکيد داش��ت :همچنين برگزاري
اين المپياد در شهرهاي مختلف ايران زمين
فرضت مناسبي جهت معرفي اين بانک نوپا
و جوان است که مردم بيشتري با خدمات اين
بانکبويژهدرحوزههايماليواعتباريآشنا
شوند .مهديان افزود :به همين منظور از سه
ماه قبل شهرهاي مختلف پيشنهادي براي
ميزبانيايندورهازرقابتهادردستوربررسي
قرار گرفت و زنجان به س��بب فراهم بودن
شرايط،نزديکيبهمرکزکشوروبرخورداري
از آب و هواي مناسب انتخاب شد.

ايران كه براساس معيارهاي سازمان گسترش و نوسازي
صناي��ع ص��ورت مي گيرد ،موي��د روند بهبود كيفيت در
محصوالت ش��ركت ايران خودرو اس��ت .شركت ايران
خودرو با بيش��ترين محصول توليدي در رنج  25تا 50
ميلي��ون توم��ان  30درصد بهبود را از ابتداي رويه جديد
 ISQAداش��ته است .براس��اس نتايج ارزيابي هاي اين
شركت محصوالت رانا ،پژو پارس و دنا بيشترين بهبود
در توليدات داخلي كشور را داشته اند .نتايج ارزيابي هاي
شاخص هاي پس از تحويل در پايان سال  94نشان مي
دهد ميزان بهبود ضريب مراجعات تا  10هزار كيلومتر
نس��بت به ابتداي س��ال  94در تمامي محصوالت ايران
خودرو  39درصد اس��ت .همچنين ميزان بهبود ضريب
مراجع��ات ت��ا  5هزار كيلومتر كه ش��اخص مهمي براي
ارزيابي كيفيت محصوالت به شمار مي رود نيز نسبت
به ابتداي سال  94براي كليه محصوالت ايران خودرو 5
درصد است .شاخص آديت ظاهري محصوالت پارس،
پژو  405و آريسان به ترتيب  51 ،33و  672درصد بهبود
در س��ال  94را نش��ان مي دهد .در همين س��ال شاخص
آديت عملكردي محصول پارس ،پژو  405و آريسان به
ترتيب داراي  22 ،35و  2درصد بهبود بوده اس��ت.بنابر
اندازه گيري هاي ش��ركت بازرس��ي و كيفيت استاندارد
ايران ،در سال گذشته شاخص برگشتي قطعات C100
براس��اس  INدر ب��ازه  5ه��زار كيلومتر  14درصد بهبود
يافته اس��ت .همچنين ش��اخص  C100در سه ماه پس
از تحويل محصول پارس ،پژو  405و آريس��ان به طور
ميانگين به ترتيب  50 ،55و  57درصد بهبود را نشاني
مي دهد .همچنين روند متوسط امتياز منفي آديت ايدرو
از س��ال  89تا  94حكايت از كاهش معني دار امتيازات
منف��ي محص��والت ايران خ��ودرو دارد .به گونه اي كه
متوسط امتياز منفي محصوالت ايران خودرو از عدد 93
در سال  89به عدد  28در سال  94كاهش يافته است.
در مجموع گزارش��ات و ارزيابي هاي صورت گرفته در
كيفيت محصوالت توليدي گروه صنعتي ايران خودرو
بيانگر استقرار نظام كيفيت مطابق با استانداردهاي روز
در اي��ن ش��ركت اس��ت .ايران خودرو ب��ا هدف تامين و
جلب رضايت مش��تريان همواره به دنبال اجراي برنامه
هاي بهبود در حوزه هاي مختلف تامين و توليد اس��ت.
كيفيت مسيري بي پايان است كه اين خودروساز مصمم
اس��ت ب��ا ق��درت و اراده اي كه در پي��ش گرفته در اين
مسير گام بردارد.

اعطاي سه نشان برتر
به بانک سرمايه

سه نشان برتر در حوزه مديريت در صنعت
بانکداري ،تامين رفاه مشتريان در خدمات
بانک��داري و کارآم��دي روابط عموميدر
صنع��ت بانک��داري در هفتمي��ن اجالس
روس��اي آيت��ک ب��ه بانک س��رمايه تعلق
گرفت.ب��ه گزارش رواب��ط عموميبانک
س��رمايه ،در هفتمين اج�لاس مديران و
روس��اي ش��رکتهاي ب��زرگ توليدي و
خدماتي نمونه سراسر کشور (آيتک) نشان
عال��ي برترين مديريت س��رآمد در صنعت
بانک��داري ب��ه دکت��ر محمدعليهادي،
رئي��س هيات مديره بانک س��رمايه اعطا
ش��د.همچنين در اين همايش جايزه بين
الملل��ي Supporter of Customer
( Welfarحاميرفاه مشتريان در خدمات
بانکداري) از س��وي کش��ور آلمان به دليل
حس��ن س��وابق و افتخارات و فعاليتهاي
تاثيرگذار اقتصادي به بانک س��رمايه اهدا
شد.شايان ذکر است در اين مراسم ،نشان
مل��ي برترين روابط عموميدانش محور و
کارآم��د در صنع��ت بانکداري نيز به روابط
عموميبانک س��رمايه اعطا ش��د.گفتني
اس��ت هفتمي��ن اجالس روس��اي آيتک
ب��ا حض��ور مقامات ،مس��ئولين ،مديران و
صاحبان صنايع و نمايندگان بخش دولتي،
خصوصي و تعاوني و با همکاري اتاق تعاون
اي��ران در س��الن همايشهاي بين المللي
صدا و س��يماي جمهوري اس�لاميايران
برگزار شد.

صعود تيم واليبال بانک شهر
به مرحله حذفي

تي��م واليب��ال بان��ک ش��هر با حض��ور در
مس��ابقات واليبال بسيج شهرداري تهران
با کس��ب پيروزيه��اي متوالي ،به مرحله
حذفي مسابقات راه يافت.به گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عموميبانک ش��هر ،در
مس��ابقات واليبال بسيج شهرداري تهران
ک��ه ب��ا حضور  38تي��م در قالب 8گروه ،در
مجموعه ورزش��ي ش��هرداري منطقه19
برگزار ميش��ود ،تيم بانک ش��هر در گروه
دوم با تيمهاي ادارات مرکزي ش��هرداري
الف و شهرداريهاي مناطق  16 ،15و 11
همگروه اس��ت.بر اين اساس ،تيم واليبال
بانک ش��هر در دور اول مس��ابقات گروهي
ب��ا پيروزيهاي متوالي برابر حريفان خود
بهعنوان س��رگروه به دور بعدي مسابقات
راه پيدا کرد که نخس��تين مس��ابقه حذفي
اين تيم در مرحله دوم مسابقات روز شنبه
و در مقابل تيم دوم گروه هفت مس��ابقات
خواه��د بود که در صورت پيروزي به جمع
 8تيم برتر راه خواهد يافت.بر اساس قوانين
اين مسابقات ،هر بازي در سه ست (گيم)
برگزار ميش��ود که هر تيم با پيروزي  2از
 3گيم برنده مسابقه خواهد بود.

پاسخگوييمعاونمهندسي
وپشتيبانيورييسادارهامور
مديران بانک انصار به مشتريان

بر اس��اس برنامه ريزي وزمانبندي از پيش
اعالم شده،در سومين مرحله از اجراي طرح
گفتگوي بي واس��طه مديران ارش��د بانک
انصار با مش��تريان و کارکنان اين بانک که
در مرکزخدمات مش��تريان صورت گرفت،
آقايان سعيدي،معاون مهندسي وپشتيباني
و لطف��ي رييس ادارهام��ور مديران در مرکز
خدمات مش��تريان اي��ن بانک حضور يافته
وپاسخگويمشتريانوکارکنانبانکبودند.
بهگزارشادارهکلبازاريابيوتبليغات،تماس
گيرن��دگان،ضم��نقدردانيازاجرايطرح
گفتگوي بي واسطه مديران ارشد ،در گفتگو
با معاون مهندس��ي وپشتيباني در خصوص
ايج��اد صندوق امانات در ش��عب،امکانات
رفاه��ي وتجهي��زات ش��عب،ورنگ لباس
س��ازماني کارکنان وتش��کر از پيگيريهاي
انجام شده در جهت رفع نواقص ومشکالت
انعکاس يافته به بانک مطالب ارزش��مندي
را بيان کردند.همچنين مشتريان وکارکنان
بان��کدرگفتگ��وبارييسادارهامورمديران
در خصوص نحوه جابجايي مديران وتقدير
از پيشکس��وتان بانک به بحث وتبادل نظر
پرداختند.
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دالیل عدم برگزاری مجامع برخی بانکها

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسگفت:سازمانحسابرسیخود
را مس��وول تدوین اس��تانداردها میدانست ،در صورتی که بانک
مرکزی با توجه به وظایف قانونی خود ،خواهان عملیاتی شدن این
استانداردها در گزارشگیریها بود و خود را قانونگذار میدانست.
لذا این اختالف پیش آمد و در نتیجه این امر ،عدم برگزاری مجامع
برخی از بانکها حاصل ش��د .به گزارش اخباربانك،محمدرضا

پورابراهیمی در خصوص مشکالت مجامع بانکی گفت :تدوین
استانداردها در کشور توسط سازمان حسابرسی صورت میگیرد و
نهادها ملزم هستند که تمامی این استانداردها را رعایت کنند .اما
از طرفی این نهاد که خود استانداردها را وضع میکند ،عملیات
اجرایی در راستای همان استانداردهایی را که خود تدوین کرده
نیز انجام میدهد .این موضوع رویکردی غیرقابل قبول است و

معمو ًال در دنیا به صورت جداگانه انجام میشود و البته که باید
به آن پرداخته شود ،اما مساله مهمتر جایگاهی است که قانون
به بانک مرکزی به عنوان یک متولی داده اس��ت .او افزود :این
نهاد که مس��وول حوزه تصمیمات بازار پول کش��ور اس��ت ،ملزم
اس��ت برای گزارشگیری از حس��اب بانکی کش��ور ،به تعریف
استانداردهایی که در سطح دنیا وضع شدهاند ،بپردازد.

آسیبهای بانکداری بانک مرکزی برای دولت

در م��اده  ۱۴الیح��ه جدی��د قان��ون بان��ک
مرک��زی ،این نه��اد بهعنوان «بانکدار دولت»
وظیف��ه نگهداری حس��ابهای ریالی و ارزی
وزارتخانهها ،موسس��ات و ش��رکتها دولتی و
واحده��ای تابع��ه را بر عه��ده دارد .به گزارش
اخباربانك ،این گزارش با بهرهگیری از تجربه
دیگر کش��ورها و رابطه کنونی بانک مرکزی
ب��ا دول��ت ،آس��یبهای بانکدار ب��ودن بانک
مرک��زی برای دول��ت را از دو منظر اقتصادی
و سیاس��ی بررس��ی کرده است .بانک مرکزی
الیحه جدید قانون بانک مرکزی را به تازگی
منتشر کرده تا در معرض نقد کارشناسان قرار
بگیرد .براس��اس ماده  14الیحه قانون جدید
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک
مرک��زی بهعنوان «بانک��دار دولت» ،موظف
ب��ه نگاه��داری حس��ابهای ریال��ی و ارزی
وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی
و واحدهای تابعه آنها است .این موضوع حاکی
از وابس��تگی مس��تقیم بانک مرکزی به دولت
اس��ت .البته رابطه بین بانک مرکزی و دولت
هر کش��وری یک موضوع چالش برانگیز بوده
و میزان اس��تقالل بانکهای مرکزی در دنیا
امری نسبی است ،اما اشاره مستقیم این نقش
درقانونبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
از دو منظر اقتصادی و سیاسی قابل بررسی و
تامل است« .دنیای اقتصاد» با نگاهی به نقش
بانکهای مرکزی دیگر کش��ورها به بررس��ی
آث��ار اقتص��ادی و غیراقتص��ادی این موضوع
پرداخته است.
وضعیت بانک مرکزی در ایران


به نوش��ته دنیای اقتصاد ،در ادبیات اقتصادی،
بانک مرکزی هر کشوری سیاستگذار پولی و
عرضه پول در اقتصاد است که از آن بهعنوان
مادر یا بانک بانکها نیز یاد میکنند .با توجه به
اهمیت و جایگاه مهم پول در اقتصاد ،عملکرد
این نهاد میتواند آثار مهمی بر اقتصاد داش��ته
باش��د مانند بس��یاری از کش��ورهای جهان،
ماموری��ت بانک مرک��زی( ،طبق تعریف ماده
 11در فص��ل دوم الیحه قانون بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران که به تازگی آخرین
نس��خه ویرایش شده آن توسط بانک مرکزی
منتشر ش��ده است) تنظیم سیاستهای پولی
شامل سیاستهای اعتباری و ارزی بر مبنای
موازین اسالمی در جهت تامین اهداف اقتصاد
کالن کش��ور ،حف��ظ ارزش پ��ول ملی و ثبات
قیمته��ا ،حف��ظ ثبات و توس��عه نظام پولی و
بانکی کش��ور ،توازن بخش خارجی اقتصاد و
تسهیل مبادالت تجاری و پولی ،کمک به رشد
اقتصادی و اش��تغال از مهمترین اهداف بانک
مرکزی شمرده شده است که در این میان حفظ
ارزش پول ملی و ثبات قیمتها بهعنوان هدف
اصلی ذکر شده است .در ادامه ،براساس ماده14
الیحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،بانک مرکزی بهعنوان «بانکدار دولت»،
موظف به نگاهداری حسابهای ریالی و ارزی
وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی
و واحدهای تابعه آنها است.
بانکهای مرکزی در سراسر دنیا بنا به روایت
تاری��خ نق��ش بانکدار دولت ب��ودن را به عهده
گرفتهاند و در راستای ایفای این نقش ،حساب
درآمده��ا و مخ��ارج دولت را نیز نگه داش��ته و
در یک تراز مش��خص منتش��ر میکنند که در
واقع دخل و خرج دولت را نیز نشان میدهند.
عالوه بر این ،تراز بانک مرکزی حاوی دو نوع
مطلب اس��ت .یکی صورت داراییها و مخارج
بانک مرکزی بهعنوان یک موجودیت مستقل
از دولت که اموال و تعهدات آن مستقل از دولت
است و دیگری بهعنوان موجودیتی که بانکدار
دولت اس��ت و دفاتر آن نش��اندهنده دخل و
خرج دولت است.

تبعات اقتصادی


براس��اس وظایف و اهدافی که در لوایح بانک

مرکزی ذکر ش��ده اس��ت و با توجه به قدرت
خل��ق پ��ول توس��ط بانک مرک��زی میتوان
دریافت که قدرت خلق پول و نش��ر اسکناس،
از جمل��ه مهمتری��ن اهرمهای قدرت برای هر
دولتی محس��وب میش��ود .وقتی که دولت بنا
ب��ه دالیل مختلف و از جمله کس��ری بودجه،
نی��از به پول پی��دا میکند تمایل دارد از طریق
اتخاذ سیاس��تهای مالی با تحت فش��ار قرار
دادن بانک مرکزی و انتش��ار اس��کناس زیاد،
مش��کل خ��ود را در کوتاهم��دت حل کند .این
موض��وع در کش��ورهای در حال توس��عه که
رش��د اقتصادی را یکی از اهداف اساس��ی خود
ق��رار دادهاند و معموال برای اجرای پروژههای
موردنظ��ر و تامی��ن هزینههـای خـود ـ اعـم
از جـاری و س��ـرمایهای ـ نیاز به بودجههای
کالن دارند و در نتیجه به س��ادهترین راهکار
موجود یعنی اس��تقراض از بانکهای مرکزی
متوس��ل میش��وند ،متداولتر است .از طرفی
ب��ه دلی��ل کوچک بودن پایههای درآمدی و از
طرف دیگر به دلیل عدم گسـترش بازارهـای
پـولی و مـالی عمومـا در ایـنگونـه کشورها،
هیچ راه گریزی برای بانک مرکزی در تامین
کس��ری فـ��وق بـاقینمـیمانـد بهخصوص
وقت��ی ک��ه هیچگونه اختیار قانون��ی برای رد
ایـن تقاضـا نیـز وجـود نداشـته باشد .بنابراین
کسـری بودجـه دولـت سـبب مـیشـود کـه
تخصـی��ص اعتبـارات بـه بخـش خصوصی
یا بخشهای واقعی اقتصادی کاهش یابـد و
نتیجـ��ه آن کـ��ه کـاهش میـزان تولیـدات و
افـزایش قیمـتهـا را در بلندمـدت بـه دنبـال
خواهـد داش��ـت .ضـمن آنکـه سیاستهای
پولی نیز عمدتا تحتالشعاع سیاستهای مالی
قرارمیگیرد.ازآنجاکهاساسابانکمرکزیباید
در پی تحقق اهدافی غیر از اهداف کوتاهمدت
دولت باشد و تعقیب اهداف تعیینشده از سوی
دولت ،نشاندهنده ضعف بانک مرکزی است،
این ضعف تبعاتی از جمله افزایش نقدینگی و در
نهایت افزایش تورم را ایجاد میکند .در تمامی
کشورها ،سیاستهای پولی و مالی به این علت
از یکدیگر تفکیک شدهاند کـه سیاستگذاری و
نظارت مناس��بی در مورد هریک از آنها اعمال
شود .در ایـن صـورت هریک از سیاستهای
فوق میتواند بهصورت کارآ و مناسبی به اجرا
درآی��د .در ای��ن میان وجود یک بانک مرکزی
مستقل،میتواندازاتخـاذچنـینسیاستهای
اقتصادی جلوگیری کند .در واقع بانک مرکزی
مستقل با اعمال سیاستهای پـولی کارآمـد
میتوانـد در بهبود ش��رایط اقتصادی از جمله
کنترل نرخ تورم موثر باشد.
قواعد صندوق بینالمللی پول


ع�لاوه ب��ر این ،در چارچوب م��درن مدیریت
نقدینگ��ی ،در رابط��ه با سیاس��تگذاریهای
مال��ی و بدهیه��ا ،در وهله نخس��ت به رابطه
سیاس��تگذاریها در س��طوح باال یعنی رابطه
وزی��ر دارایی و بانک مرکزی توجه میش��ود.
س��اختارهای قانونی صندوق بینالمللی پول
ه��م ب��ا توجه به تجربی��ات بانکهای دیگر و
درسه��ای بحران دهه  1980و  1990براین
نکت��ه تاکی��د دارد ک��ه مدیری��ت بدهیه��ا و

سیاستهای مالی و پولی باید به مثابه بازوهای
مج��زای سیاس��تهای اقتص��اد کالن تلقی
ش��وند که اهداف مشخصی را دنبال میکنند.
عالوه بر این وجود انس��جام و یکپارچگی در
کل سیاس��تگذاریها ب��ه همراه اس��تفاده از
ابزاره��ای مختلف برای دس��تیابی به اهداف
گوناگون ،ش��فافیت و قاب��ل پیشبینی بودن
شرایط را تسهیل و سبب تضمین اعتماد و تاثیر
سیاستها میشود .در نتیجه رابطه بین دولت و
بانک مرکزی (از طریق وزارت امور اقتصادی
و دارایی) از موارد کلیدی این چارچوب مدرن
اس��ت که با توجه به اس��تقالل بانک مرکزی و
سیاس��تهای پولی بهکار گرفته شده اهمیت
بس��زایی دارد .همانطور که پیش��تر نیز اشاره
ش��د افزای��ش نقش بانک مرک��زی بهعنوان
خزانه دولت و در مقابل آن افول نقش وزارت
دارایی در حد دفتر پرداختهای دولت س��بب
افزایش نقدینگی در دست دولت شده و علت
عمده نوس��انات کوتاه مدت در بازارهای مالی
و نقدینگی بانکها اس��ت .همچنین وامدهی
بانک مرکزی به دولت سبب افزایش پایه پولی
و در نتیجه افزایش تورم میشود.
چارچوب استقالل بانک مرکزی


بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار میرود که
بتواند وظایف خود را براساس ضوابط و قوانین
اقتصادی و نه سیاس��ی انجام دهد .از دیدگاه
برخی از محققان ،استقالل بانک مرکزی از دو
بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است .استقالل
سیاس��ی بانک مرکزی ب��ه معنای توانایی آن
ب��رای تعیی��ن اهداف خود بدون تاثیرپذیری از
دولت است .از سوی دیگر ،استقالل اقتصادی
بانک مرکزی دربرگیرنده توانایی آن در تعیین
و اجرای آزادانه خط مشیهای خود به منظور
دس��تیابی به اهداف مورد نظر اس��ت .در برخی
دیگر از تحقیقات ،برای تحلیل استقالل بانک
مرکزی به سه بعد استقالل نهادی ،که براساس
موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویههای
ب��ه کار رفت��ه در تعیین و به کارگیری اختیارات
بانک تعریف میشود ،استقالل عملکردی که
بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین
و به کارگیری سیاست پولی و خودمختاری آن
در تصمیمگیری روی سایر عملیات مشخص
ش��ود و س��ومین مورد
ش��ده در قانون بیان می 
استقالل مالی ،یعنی داشتن یک رویه یکسان
وهمیشگیبرایجمعآوریوتوزیعمنابعبانک
که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی
میکند اشاره میکنند.بانک مرکزی برای نیل
به اهداف خود باید از استقالل کافی برخوردار
باش��د و در عین حال باید سیاس��تهای خود را
بهطور ش��فاف اعالم و اجرا کرده و به تناس��ب
استقالل پاسخگو نیز باشد.
اما در ایران با توجه به اینکه بخـش عظیمـی
از بودج��ه دول��ت از طریق فروش نفت تامین
میشود ،عملکرد بانـک مرکـزی مسـتقل از
دولت نبوده است زیرا بانک مرکزی ارز حاصل
از فروش نفت را تخصیص مـیدهـد .به همین
عل��ت دولت نفوذ زی��ادی روی بانک مرکزی
داشته است .از دیگر مواردی که در این رابطه
میتوان به آن پرداخت ،موضوع موظف کردن

بان��ک مرکـزی بـ��ه اجـرای مصوبات هیات
وزیران و مجلس ش��ورای اس�لامی (برطبق
قوانین بودجه) اسـت .به این ترتیب که بانک
مرکزیموظفبـهپرداخـتمقـدارمعینـیوام
و اعتبـار بـه اشـخاص حقیقی یا حقوقی دولتی
یا خصوصی مش��خص با مدت و نرخ کارمزد
معـین اس��ـت .در واق��ع پرداخت هزینـههـا
از محـ��ل وامـی کـه احتمـ��اال بازپرداخـت
نمـیش��ـود هزینـه در واحدهای دولتی را به
نحو غیرالزمی باال میبرد از این جهت است که
بودجه دولت در ایران معموال انبساطی است .در
این رابطه نتیجه مطالعهای نشان داده است که
بانک مرکزی مستقل میتواند مانع از ناکارآیی
هزینههـ��ای عمـومی ش��ـود .با وجود بانک
مرکزی مستقل ،این امکان فراهم مـیشـود
کـه سیاسـتهـای پولی از قبل تعیین شود .در
نتیجه دولت باید در تعیین و تامین هزینههای
خود به نحو بهینه عمل کند .بنابراین استقالل
بانک مرکزی میتواند آثـار مثبـت اقتصـادی
بـه همـراه داش��ـته باش��د .افزایش استقالل
بانک مرکزی عالوه بر کنترل تورم ،میتواند
بر عملکرد حوزههای دیگر اقتصاد نیز اثرگذار
باش��د .در یک مقاله پژوهش��ی در پژوهشکده
پولیوبانکی،مریمهمتیبابررسیرابطهدرجه
استقالل بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کالن
در  45کش��ور در حال توس��عه از جمله ایران در
فاصله س��الهای  1990تا  1998نشان دادند
بانک مرکزی مستقل میتواند ضمن کاهش
ن��رخ تورم و کس��ری بودج��ه در اقتصاد ،از آثار
نامطلوب ناشی از مالیاتتورمی راکاهشدادهو
به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای
در حال توسعه کمک کند.
در نهایت با توجه به نظر کارشناسان یک نهاد
تشنه نقدینگی مانند دولت را نباید در کنار یک
نهاد زاینده نقدینگی مانند بانک مرکزی قرار
داد و این همان مصداق آتش و پنبه در ادبیات
خودم��ان اس��ت .بنابراین بانک��داری دولت از
عرصههای پرمخاطره بانکداری مرکزی است
که باید مراتب ایمنسازی آن را رعایت کرد و
ترازنامه بانک را به خاطر تامین کس��ریهای
بودجه دولت ،از انبساط باز داشت.
تبعات سیاسی


اما تنها تهدید بانکداری دولتی بانک مرکزی
وجه اقتصادی آن نیست و در سالهای گذشته
این رابطه تبعات سیاس��ی نیز در کش��ور در پی
داشته است .دادگاه اتحادیه اروپا در  25مارس
 2015به دلیل «دست داشتن در عملیات دور
زدن تحریمه��ا» و «کم��ک ب��ه دولت ایران
برای پیش��برد برنامه هس��تهای این کش��ور»
بان��ک مرک��زی ایران را تحریم ک��رد .در بند
 85حک��م دادگاه اتحادی��ه اروپا صراحتا یکی
از دالیل تحریم بانک مرکزی را با اس��تناد به
م��اده  12و  13فص��ل دوم قانون س��ابق بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیان کرده که
در آن مس��تقیما اش��اره شده که بانک مرکزی
بانک��دار دولت ب��وده و بهطور ضمنی از دولت
ایران حمایت مالی میکند .در این حکم بیان
ش��ده اس��ت که با توجه به این دو ماده قانون،
حدود و اختیارات بانک مرکزی ایران واضح و

مشخص نیست و الزم است وظایف و اختیارات
بان��ک مرکزی ایران بهطور ش��فاف در قانون
بیان ش��ود .بهنظر میرس��د این مواد قانونی در
الیحه قانون بانک مرکزی از ش��فافیت الزم
برخ��وردار نب��وده و برای دادگاه وقت به منظور
عدم اس��تقالل بانک مرکزی و قرار داش��تن
تمام اختیارات بانک مرکزی در دس��ت دولت
جمهوری اس�لامی ایران بوده اس��ت .تحریم
بان��ک مرکزی از س��وی اتحادیه اروپا عواقب
گوناگونی را برای اقتصاد ایران در پی داش��ته
اس��ت .یکی از مهمترین عواقب تحریم بانک
مرکزی ایران از س��وی اتحادیه اروپا« ،انسداد
داراییه��ای بان��ک مرکزی در اتحادیه اروپا»
بوده است .عالوه بر این تحریم بانک مرکزی
باعث شده بود بانکهای اروپایی ،روابط خود
را با برخی از بانکها و موسس��ات مالی ایران
و کارگزاری آنها که در فهرس��ت تحریمهای
اتحادی��ه اروپ��ا قرار نداش��تند ،مح��دود کند.
اگرچ��ه این بانکه��ا محدودیتی در همکاری
با بانکهای اروپایی نداش��تند ،اما با توجه به
اینک��ه درآمده��ای ارزی ایران ،عمدتا از محل
فروش نفت و فرآوردههای نفتی اس��ت که به
حس��ابهای بانک مرکزی واریز میش��ود و
بانکه��ای تجاری برای تامین مالی واردات،
بای��د ابتدا از بان��ک مرکزی ارز الزم برای این
کار را خری��داری کنن��د ،در عمل تحریم بانک
مرکزی ،منجر به اینشد که حتی بانکهای
تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تامین
مالی واردات دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی
ایفا کنند.

درجه استقالل در دیگر کشورها


در برخی از کشورها مانند ایران بانک مرکزی
بهعنوان بازوی پولی دولت عمل میکند ولی
در برخی ازکشورهامثال درکشورهای پیشرفته
این بانک مس��تقل از دولت و سیاس��تهای
دورهای دولته��ا ب��ه اه��داف کالن خ��ود
میپردازد .درجه اس��تقالل بانکهای مرکزی
از کش��وری به کشور دیگر متفاوت است .یک
اصل پذیرفته شده این است که نظام بانکی نیاز
به یک بانک مرکزی دارد و معدود کشورهایی
را میتوان در جهان یافت که فاقد بانک مرکزی
هستند .اگرچه برخی از وظایف بانک مرکزی
قبال به وسیله بانکهای دیگری انجام میشد،
اما بانک مرکزی یک نهاد جوان است .آلمان
و انگلس��تان در ق��رن  19بان��ک مرکزی خود
را تاس��یس کردن��د ،بانک مرک��زی آمریکا در
س��ال  1920تاس��یس ش��د .بانک فرانسه نیز
س��ال  1800به وجود آمد و به تدریج بهعنوان
بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین
نگهدارندهذخایروآخریناعطاکنندهوامدرآمد.
در بانک مرکزی فرانسه ،حجم زیادی از منابع
دولت دست بانک مرکزی است و طبق قانون،
بان��ک مرکزی این کش��ور در صورت بدهکار
بودن دولت اجازه ندارد از موجودی حسابهای
دولت در اختیار آن بگذارد.از اهداف بانکهای
مرکزی مدرن میتوان به تحقق ثبات پولی و
مالی که شامل مدیریت نقدینگی سیستم مالی
و وامدهنده نهایی ،ثبات نظام پرداخت ،تدوین
و نظ��ارت ب��ر اجرای مقررات و سیاس��تهای
احتیاطی اشاره کرد .بانکهای مرکزی غالبا به
غیرازپیگیریثباتمالیواهدافسیاستپولی
وظای��ف دیگ��ری از جمله ارائه خدمات بانکی
ب��ه بانکه��ای تجاری و ارائه خدمات مالی به
دولت ،تهیه مقررات مربوط به زیرساختهای
مالی ،توس��عه و ترویج بخش مالی و حمایت
از مصرفکنن��دگان در قراردادهای مالی آنها
را انج��ام میدهن��د .اموری همچون کمک به
رش��د و توس��عه کشور و تس��هیل بازرگانی نیز
در بعض��ی از قوانی��ن بانکهای مرکزی جزو
کارکرده��ای آنها مورد اش��اره قرار گرفتهاند.
برخی از این وظایف از گذشته وجود داشتهاند
و برخ��ی دیگر نیز بهعن��وان بازوهای کمکی
اهداف اصلی بهوجود آمدهاند.

احتمال افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو

مقامات فدرال رزرو به دنبال بازنگهداشتن فرصت برای افزایش
نرخ بهره هستند و سعی در حل اختالفات برسر این سیاستگذاری
مالی را دارند .به گزارش تجارت آنالین به نقل از وال استریت
ژورن��ال ،ف��درال رزرو در بیانیه اخیر خود از احتمال افزایش نرخ
بهره صحبت کرده است ولی تا زمانی که چشم انداز اقتصادی
و رشد ،تورم و اشتغالزایی مناسب وجود نداشته باشد این تصمیم

گی��ری ب��ه تاخی��ر می افتد .برخی از مقام��ات فدرال رزرو هنوز
مطمئن نیس��تند که تورم به میزان مورد نظر فدرال رزرو یعنی
 2درصد می رسد.برخی دیگر باور دارند که بازار کار آمریکا به
بهبودی کامل نزدیک است .فدرال رزرو در دسامبر گذشته نرخ
بهره را افزایش داد و باعث شد تا انتظار درباره افزایش مجدد نرخ
بهره در س��ال  2016بیش��تر شود .اگرچه سرمایه گذاران نسبت

به تمایل فدرال رزرو در افزایش بهرهها ش��ک دارند .بازارهای
بورس و سهام و ارزش دالر درصورت افزایش نرخ بهره بانکی
تکان خواهد خورد .جانت یلین ریاس��ت فدرال رزرو در آخرین
کنفرانس خود احتمال افزایش نرخ بهرهها را دور از ذهن ندانست
در عین حال رویکرد اقتصادی آمریکا براین امر تاثیر گذار خواهد
بود و در جلسه آینده فدرال رزرو مطرح خواهد شد.
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مالیات آلمان
از سپردههاي بانکی

ادامه رویکرد نرخ منفی بهره در بانکهای جهان

بانکها به دنبال راهی برای استفاده از نرخ منفی

بانکها به دنبال راههای ارزان برای جمع آوری
پول هستند تا درزمانی که نرخ بهرهها به سوی
منفی کاهش میابد ذخایر بانکی تغییر نکند.به
گزارش فایننش��ال تایمز ،برخی از بانکهای
اروپایی اخیرا ش��روع به جمع آوری پول نقد
کردن��د ت��ا با موج بهرههاي منفی درسراس��ر
اروپا دچار ضرر نش��وند .درصورتی که از نظر
اقتص��ادی این امر برای بانکهای دور از ذهن
نیس��ت که مقدار زیادی پول را ذخیره کنند.
اعمال سیاست مالی بانکهاي مرکزی اروپا
ب��رای تقویت رش�� د اقتص��ادی از طریق نرخ
منفی بهره صورت گرفته است .پس از کاهش
اخیر در نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا،
بانکهاي مرکزی و خصوصی  19کشور عضو
اتحادیه اروپا با ضرر  2.64میلیارد یورو روبرو
ش��دند.بانکهاي اروپایی معتقدند درصورت
بدتر ش��دن شرایط اقتصادی بازهم نرخ بهره
کاهش داده می ش��ود.درصورتی که بانکها
هزینه بهره را به بانک مرکزی نپردازند تاثیر
زی��ادی از کاه��ش نرخ منفی نخواهند برد اما
می��زان وام ده��ی آنها تاثیرگ��ذار خواهد بود.
آژانس خدمات مالی ( )FSAبه بانک مرکزی
ژاپ��ن اعالم کرد کاهش س��ود باعث خواهد
شد که توانایی بانکها برای وامدهی کاهش
یابد.بر اس��اس برآورد  ،FSAسود گروه مالی
میتسوبیش��ی  155میلیارد ین س��قوط خواهد
کرد .گروه مالی س��ومیتومو میتوس��ی نیز با

پوند از ذخایر خود را به خرید اوراق قرضه دولتی
که در دس��ت بانکها و س��ایر سرمایه گذاران
اس��ت اختصاص دهد که بدین ترتیب حجم
برنام��ه بازخری��د اوراق قرضه از  375میلیارد
پون��د در س��ال به  436میلی��ارد پوند افزایش
خواهد یافت که این س��بب خواهد ش��د پول
بیش��تری ب��رای وام دادن در اختی��ار بانکها
ق��رار گی��رد ارزش پوند در بازار مبادالت ارزی
جهان به دنبال تصمیم بانک مرکزی انگلیس
ب��رای کاهش می��زان بهره بانکی ،یک و نیم
درصد کاه��ش یافت..به گفته بانک مرکزی
انگلی��س ع�لاوه بر این ،مبلغ  10میلیارد دالر
هم به خرید اوراق قرضه معتبر ش��رکتهاي
تجاری اختصاص خواهد یافت.

کاهش سود  76میلیارد ینی مواجه خواهد شد و
گروه مالی میزوهو  61میلیارد ین کاهش سود
خواهد داشت.این آژانس معتقد است اگر بانک
مرک��زی ژاپ��ن ،نرخ بهره را به مقادیر منفیتر
کاه��ش ده��د ،با توجه به اینکه درآمد به دلیل
ن��رخ بهره منفی ضربه خواهد خورد ،بانکها
با افت چشمگیری در سود خود مواجه خواهند
شد .بانک مرکزی ژاپن در ماه فوریه به منظور
تقویت اقتصاد ،نرخ بهره منفی را اعمال کرد؛

تح��ت این نرخ ،بانکهایی که ذخایر اضافی
خود در بانک مرکزی را به چرخش در نیاورند،
جریمه میشوند .در حالی که نرخ بهره منفی
هزینههای اس��تقراضی را برای کس��بوکار
کاهش میدهد ،این نرخ س��ود بانکها را نیز
به ش��دت کم میکند .بانک مرکزی انگلیس
نیز به منظور مقابله با نوس��انات ش��دید مالی و
اقتصادی ناشی از برگزیت بعد از همه پرسی
 23ژوئن ،نرخ بهره بین بانکی در این کش��ور
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را به رقم  0.25رس��اند که به پایین ترین حد
خود رس��یده است .کمیته سیاستهاي پولی
بانک مرکزی انگلیس( ام پی سی ) در نشست
این کمیته در روز پنجشنبه ،ضمن تغییر نرخ
بهره بین بانکی که طی هفت س��ال گذش��ته
 0.5درص��د ب��وده ،مبادرت ب��ه تغییر برخی از
سیاستهاي پولی و بانکی اش نیز کرده است.
بانک مرکزی همچنین گفته است که عالوه بر
کاهش نرخ بهره ،در نظر دارد مبلغ 60میلیارد

برخیازبانکهایاروپاییاخیرا
د
ش��روع به جم��ع آوری پول نق 
د تا با موج بهرههاي منفی
کردن�� 
درسراس��ر اروپ��ا دچ��ار ضرر
نش��وند .درصورت��ی که از نظر
اقتصادی این امر برای بانکهای
دور از ذه��ن نیس��ت که مقدار
زیادی پول را ذخیره کنند

بانک «ریفیسن» در ایالت باواریا در آلمان
تصمیم گرفته اس��ت حس��ابهاي جاری
مش��تریان خود با بیش از  ۱۰۰هزار یورو
را ش��امل مالیات کند .این بانک برای این
منظ��ور می��زان  ۰.۴صدم درصد را بعنوان
مالیات تعیین کرده است.تصمیم این بانک
با سیاست بهرۀ منفی اعالم شدۀ از سوی
بانکمرکزیاروپابرایسپردهگذاریهاي
صورت گرفته توسط بانکهاي اروپایی در
ن��زد این نهاد مالی مغایرت دارد.نرخ بهرۀ
بانکی برای پولهایی که از سوی بانکهاي
اروپایی به بانک مرکزی اروپا س��پرده می
ش��ود از میزان  ۰.۱ص��دم درصد در ژوئن
 ۲۰۰۴به منفی  ۰.۴صدم درصد در مارس
 ۲۰۱۶رسیده است.این بانک امیدوار است
به این ترتیب مش��تریان خود را به سرمایه
گذاری پولهاي خود تشویق کند تا اینکه
این س��پردهها در حس��ابهاي پس انداز
بدون اس��تفاده باق��ی بمانند.از میان ۱۴۰
دارن��دۀ حس��ابهاي جاری مهم که جمعا
 ۴۰میلیون سپرده در نزد این بانک دارند،
تعدادی ترجیح داده اند س��پردههاي خود
را به دیگر بانکها بس��پارند در حالیکه به
گفتۀ مقامات این بانک ،تعدادی نیز سرمایه
گذاریراانتخابکردهاند.سیاستگذاریهای
سختگیرانه بانک مرکزی اروپا باعث شده
تا دیگر بانکهای اروپایی نیز روند تازه ای
را برای سود خود پیدا کنند.

افقي:


 -1مرکب نجیب وخوش راه  -نقطه ش��روع
 جای امن  -2لقب سالطین پیشدادی  -ازآثار پرل.اس.باک  -3اس��تخوان باالی ران
 بزرگتری��ن ش��به جزی��ره جهان  -پایتختبنگالدش -وی  -4وس��یله ای جهت اندازه
گرفتن درجه حرارت  -هریک ازپنج خشکی
جهان -انگش��ت بزرگ  -5پارچه پنبه ای-
آهوی جوان  -آلبومی با صدای اصفهانی-6
گی��ج و بی هوش -ش��هر مذهب��ی -تمرین
نظامی  -7از كوههای كرمان  -تقویت امواج
الکتریک��ی  -8عنوان اش��رافی برای زنان -
الی جامه  -خدای دس��ت س��از  -مبتال -9
سالح انفجاری  -از صنایع دستی گیالن -10
نگهبان راه  -حیوان وحشی -آلبومی از بابک
جهانبخش  -11رنگی از خانواده سبز -محل
فرودهواپیم��ا -گه��واره كودك  -12واحدی
برای س��نجش مقدار نیروی الکتریس��یته-
موجود  -استراتژی جنگی  -13کامل کننده
مرد -کشمش سیاه دانه دار -خسیس  -كف
دست  -14فرد بازنشسته که حقوق می گیرد
 دریا  -15محافظ سرانگش��تان  -دش��نامگو -سوراخ کوچک

حل جدول شماره قبل

سودوكو شماره 42
ارق�ام  1ت�ا  9را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد
قرار دهيد كه هر رقم در س�طرها ،س�تونها و
مربع هاي كوچك  3*3يكبا ديده شود
حل جدول شماره قبل

عمودي:


-1به دو دوره س��ه ماهه پیاپی رش��د منفی در اقتصاد یک کش��ور اطالق می ش��ود -خودخواه -س��نگین  - 2از رودهای فالت ش��رقی ایران  -آش��كار  -3از
آثار تاریخی اصفهان -فرمانده بدن  -4نام آذری -ش��هری در ترکیه  -لبه برنده شمش��یر -س��الخورده  -5گروگذارنده  -مخفف ش��اه  -تحریم سیاس��ی - 6
س��نجیدن  -پوش��اننده  -امامان  -7روش وطریقه  -خویش��اوندان -بندری در تونس  -8حرف مش��ایعت  -پیش��ینیان  -اش��رار -حرف انتخاب  -9مروارید
دهان  -دزدیدن  -از ش��هرهای کانادا  -10ابزار مكانیك  -مس��تمری -توقف وس��کون  -11بزن بهادر -ازحروف انگلیس��ی -بندی  -12صحرایی نزدیک
مکه  -گریز غریزی  -گنج -امر به رفتن  -13حرف ندا  -فیلمی از پرویز ش��یخ طادی  -14غلبه و چیرگی -مورد نیاز عكاس  -15از اصول دین اس�لام -
هزینه درس خواندن  -زینت لباس

12

دوشنبه1شهريورماه 1395شماره152
www.Tejaratonline.ir

هفتهنامهتخصصي
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باجــهآخــر

مدير مسئول :اصغر نعمتي
صاحب امتياز :موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان
شوراي سياستگذاري :مهندس امير صفري،اسماعيل كريميان ،بهرام فرهي،
ستارشيرعالي ،سجادعبداهللپور
تلفكس66431022 :
تلفن تحريريه66435692 :
صندوق پستي14185-693 :
تلفن سازمان آگهيها66923005:
شهيد

آدرس دفتر نشريه :تهران ،خيابان ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،نبشكوچه
اكبريانآذر ،پالك ،57طبقه2
تلفن66791365 :
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تقدير جهانگيري از حمايت بانک ملي ايران از بنگاههاي کوچک و متوسط

در جلس��هاي که در محل س��تاد اقتصاد مقاومتي برگزار ش��د ،جهانگيري معاون اول رئيس
جمه��ور از عملک��رد بان��ک ملي ايران و بانکهاي کش��ور در حماي��ت از بنگاههاي کوچک و
متوس��ط قدرداني کرد .حس��ينزاده مدير عامل بانک ملي ايران در همين رابطه اعالم کرد:
بانک ملي ايران از ابتداي سال جاري و از زمان ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي مبني بر
حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط تاکنون مبادرت به اعطاي تسهيالت به  1248بنگاه
با مبالغي بالغ بر  8هزار و  600ميليارد ريال نموده اس��ت .اين در حالي اس��ت که رس��يدگي به
 821بنگاه معرفي شده از طرف کارگروههاي استاني را در دست اقدام داشته تا ظرف ماه جاري نسبت به تعيين تکليف
درخواس��تهاي ايش��ان اقدام نمايد .مدير عامل بانک ملي ايران در ادامه افزود :بانک ملي ايران با تش��کيل کارگروههاي
س��تادي و اس��تاني ،برگ��زاري هماي��ش مدي��ران و اعض��اي کارگروهها و با همکاري وزارت صنع��ت و معدن و تجارت و
اس��تانداران محترم ،برنامه حمايت از بنگاههاي داراي توجيه را بدون محدوديت در دس��تور کار داش��ته و آمادگي دارد به
درخواستهاي واصله رسيدگي و اقدام نمايد.

نشانعاليبرترينمديريتسرآمددرصنعتبانکداريبهمديرعاملبانکانصارتعلقگرفت

درهفتمي��ن اج�لاس مدي��ران و روس��اي ش��رکتهاي ب��زرگ تولي��دي و خدمات��ي نمونه
سراسرکش��ور (آيتک) ،مدير عامل بانک انصار دکتر آيت اهلل ابراهيمينش��ان عالي برترين
مديريت س��رآمد در صنعت بانکداري را کس��ب کرد .به گزارش اداره کل بازاريابي وتبليغات،
هفتمين اجالس مديران و روساي شرکتهاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه سراسرکشور
(آيتک ) روز س��ه ش��نبه  26مرداد در مرکز همايش��هاي بين المللي صدا و س��يما و با حضور
وسخنراني وزير صنعت ،معدن،تجارت آقاي نعمت زاده ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،
فع��االن اقتصادي،کارآفرينان،مدي��ران وکارشناس��ان ب��ا ه��دف حمايت از توليد ملي ،رفع موانع توليد ،تش��ويق مصرف
کنندگان برگزارشد.

اتصال آسان به خدمات الكترونيكي بانك ايران زمين

ب��ا عضوي��ت در كان��ال تلگرام بانك ايران زمين به آس��اني ب��ه خدمات بانكداري الكترونيكي
بان��ك متص��ل ش��ويد.به گ��زارش روابط عموميبانك اي��ران زمين ،اين بانك در راس��تاي
دسترسي آسان مشتريان و مخاطبين به خدمات بانكداري الكترونيكي ،اين امكان را فراهم
كرده اس��ت كه مش��تريان با عضويت در كانال رس��ميتلگرام بانك به راحتي به اين خدمات
متص��ل شوند.مش��تريان پ��س از ورود به كانال رس��ميبانك ايران زمي��ن به آدرس https://
 telegram.me/izbankو كلي��ك ب��رروي ه��ر ك��دام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب
س��ايت بانك متصل و س��پس خدمات مورد نظر را دريافت نمايند.دانلود همراه بانك ،دانلود هميار بانك ،تعيين ش��ماره
ش��با ،اينترنت بانك ،باش��گاه مش��تريان ،جس��تجوي شعب ،محاسبه سود حساب س��پرده ،استعالم ضمانت نامه و سايت
بانك ايران زمين از جمله مواردي است كه مشتريان ميتوانند از اين طريق به آنها دسترسي داشته باشند.

قدرداني نماينده مردم شهرستان گناباد در مجلس شوراي اسالمياز بانک کشاورزي

مهندس بنائي نماينده مردم شهرستان گناباد در مجلس شوراي اسالمي ،از بانک کشاورزي
ب��راي ت�لاش در مس��ير تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومت��ي قدرداني کرد.به گ��زارش روابط
عموميمديريت ش��عب بانک کش��اورزي اس��تان خراسان رضوي ،مهندس بنائي روز دوشنبه
 18مرداد با حضور در مديريت بانک کش��اورزي خراس��ان رضوي ضمن اش��اره به ش��رايط
خ��اص اقتص��ادي کش��ور و منوي��ات مقام معظم رهب��ري درحوزه اقتص��اد مقاومتي ،بانک
کش��اورزي را طاليه دار اقتصاد مقاومتي در حوزه کش��اورزي دانس��ت و از اقدامات اين بانک
قدرداني کرد.بر اساس اين گزارش ،وي همچنين آمادگي مجلس را براي حمايت از تحقق برنامههاي بانک کشاورزي
در اين باره اعالم کرد.

رونمايي از خدمتي متفاوت در بانک آينده؛ سامانه تلگرام مشتريان

بانک آينده؛ با رونمايي از «سامانه تلگرام مشتريان» ،امکان بهره گيري از خدمات بانکي از
طريق اين ش��بکه را براي مش��تريان فراهم آورده اس��ت .بانک آينده؛ با رونمايي از «س��امانه
تلگرام مشتريان» ،امکان بهره گيري از خدمات بانکي از طريق اين شبکه را براي مشتريان
فراهم آورده اس��ت .اين س��امانه؛ يک بات تلگرامياس��ت که بهمنظور ارائه خدمات بانکي و
انجام برخي اطالعرس��انيها به مش��تريان بانک آينده ،پيادهس��ازي ش��ده اس��ت .خدماتي از
قبيل :عمليات حس��اب (دريافت موجودي ،دريافت صورت حس��اب ،خريد ش��ارژ ،اطالعات
تسهيالت ،دريافت شماره شبا) ،پيشخوان مجازي ،باشگاه مشتريان ،عمليات دورهاي حساب ،يافتن نزديکترين شعبه
بانک آينده و ....از طريق اين سامانه ،قابل دريافت ميباشد.

دريافت نشان ملي برترين روابط عمومي توسطبانک صنعت و معدن

مديريت امور مش��تريان و روابط عموميبانك صنعت و معدن در هفتمين اجالس مديران و
روس��اي ش��ركتهاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه سراس��ر كش��ور ( )ITECنش��ان ملي
برتري��ن رواب��ط عموميدانش مح��ور و كارآمد در صنعت بانكداري را دريافت كرد.به گزارش
پاي��گاه اط�لاع رس��اني در اين اجالس كه با حضورنعم��ت زاده وزير صنعت،معدن و تجارت،
عظيميدبيركل اطاق تعاون و جمع كثيري از صنعتگران و كارآفرينان كش��ورمان برگزارش��د
موانع توس��عه اقتصادي كش��ورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در اين مراس��م نعمت
زاده ،وجود واردات غيرقانوني ،وجود حلقههاي مفقود در فرايند توليد و عدم س��رمايه گذاري كافي در مناطق محروم و
كمتر توسعه يافته را ازموانعي دانست كه برنامه ريزي براي رفع آنها ضروري است.گفتني است اين اجالس با حمايت و
هم��کاري ات��اق تع��اون اي��ران ب��ا حضور فعاالن اقتصادي و صاحب نظران حوزه فکر و انديش��ه و به منظور ايجاد فضايي
براي هم انديشي و هم افزايي تفکر اقتصاد مقاومتي دركشور برگزار شد.

مثلث راهبردي براي رونق تجارت

مدير برنامه ريزي و بهبود روشهاي بانک توس��عه صادرات گفت :ظرفيتهاي بالقوهاي در
زمينه اعتبار خريدار و تامين مالي در حوزه کاال در کشور وجود دارد که ميتوان عالوه بر آنها
با تمرکز در بخش خدمات نيز در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي حرکت کرد .مدير برنامه
ريزي و بهبود روشهاي بانک توس��عه صادرات گفت :ظرفيتهاي بالقوهاي در زمينه اعتبار
خريدار و تامين مالي در حوزه کاال در کشور وجود دارد که ميتوان عالوه بر آنها با تمرکز در
بخش خدمات نيز در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي حرکت کرد.
به گزارش روابط عموميبانک توس��عه صادرات به نقل از اگزيم نيوز آقاي مرتضي ذکاوت ادامه داد :به عنوان مثال در
اين بخش ميتوانيم از توريست که به عنوان يک پتانسيل خريدار به کشور وارد ميشود استفاده کنيم؛ به عبارت ديگر
اگر به ش��رکتهاي مديريت خدمات توريس��م در اين بخش اعتبار خريدار داده ش��ود بالطبع ظرفيتهاي جديد مهيا ش��ده
که تقويت و رونق هتل داري ،ش��رکتهاي مس��افرتي و ...را در پي خواهد داش��ت و بدين ترتيب بس��تر اش��تغال زايي نيز
فراهم ميشود.

عضو شورای پول و اعتبار از مکاتبه بانک مرکزی با دولت خبر دا د

وام ازدواج در برزخ بي پولي

یک عضو ش��ورای پول و اعتبار از مکاتبه بانک مرکزی
ب��ا دول��ت در مورد مصوبه پرداخت وام ازدواج خبر داده و
گفت چون بانکها در مورد این مصوبه کمی دچار مشکل
شدند قرار شد بانک مرکزی مکاتبهای با دولت داشته و
مش��کالت بانکها را مطرح کند تا دولت بتواند با تعامل
مجلس در این موضوع تجدید نظری داشته باشند.
به گزارش ایس��نا ،بهمن عبدالهی با ش��اره به اینکه یکی
از مصوباتی که در جلس��ه اخیر ش��ورای پول و اعتبار به
تصوی��ب رس��ید در خصوص وامه��ای ازدواج بود اظهار
ک��رد :همه بانکها مکل��ف به اجرای مصوبه وام ازدواج
هس��تند ،منتها برخی بانکها به لحاظ در اختیار داش��تن
منابع زودتر ش��روع کردند و برخی دیگر مش��کل منابع
داشتند که با تاخیر اجرا خواهند کرد.عضو شورای پول و
اعتبار در مورد تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص
بافتهای فرس��وده نیز گفت :موضوع بافتهای فرس��وده
در دس��تور کار ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و به احتمال
زیاد جلس��ه آینده در مورد تس��هیالت بافتهای فرس��وده
تصمیم گیری شود.وی در عین حال از اعالم ساز و کار
فعالیت بورس تعاون به عنوان یک بورس مس��تقل خبر
داد و گفت :به دنبال مذاکرات صورت گرفته با س��ازمان

بورس و توافقی که در خصوص راهاندازی بورس تعاون
حاص��ل ش��د ،طی هفتههای آین��ده نحوه فعالیت بورس
تعاون و حضور تعاونیها در بازار س��رمایه مش��خص و
اعالم خواهد شد.
به گفته وی موانع قانونی و حقوقی پیش روی تعاونیها
برای ورود به بورس با مساعدت سازمان بورس از میان

برداشته شده است .عبدالهی در مورد در دستور کار بودن
کاهش نرخ س��ود توضیح داد :موضوع کاهش نرخ س��ود
تس��هیالت بانکی همواره در دس��تور کار بوده و هیچگاه
خارج نمیشود ،منتهی شورای پول و اعتبار شرایط را رصد
ک��رده و ه��ر زمان که اقتضا کند ورود کرده و تصمیمات
خواهد کرد.

جدیدی را اتخاذ

برندگان سفرهاي بين قارهاي باشگاه وفاداري نوين مشخص شدند

برندگان س��فرهاي بين قارهاي باش��گاه وفاداري نوين
پذيرندگان پايانههاي فروش متصل به بانک اقتصادنوين
مش��خص ش��دندبه منظور تکريم پذيرندگان پايانههاي
ف��روش متص��ل ب��ه حس��ابهاي بان��ک اقتصادنوين
برگزيدگان دومين دوره طرح برترينها معرفي شدند.
به گزارش روابط عموميبانک اقتصادنوين ،برگزيدگان
دومين دوره طرح برترينها ،جوايز ارزش��مندي از جمله
کم��ک هزينه س��فرهاي بي��ن ق��اره اي ،کمک هزينه
س��فرهاي خارجي ،کمک هزينه س��فرهاي داخلي ،لپ
ت��اب و موباي��ل را برن��ده ش��دند.پذيرندگان پايانههاي
متص��ل به حس��ابهاي بان��ک اقتصادنوين ميتوانند با
مش��اهده اس��اميبرندگان و با کسب اطمينان از درج نام

و ش��ماره ترمنيال خود در پورتال ش��رکت پرداخت نوين
آري��ن به ش��عبه افتتاح کننده حس��اب مراجع��ه و با ارائه
اصل کارت ملي نس��بت به دريافت جايزه خود در قالب
کمک هزينه اقدام کنند.ش��رکت پرداخت نوين آرين در
پي اجراي طرحهاي موفق پيشين و در راستاي افزايش
مي��زان وفاداري پذيرندگان پايانههاي فروش و س��طح
فعاليتهاي تراکنشي آنان ،طرح جديد باشگاه وفاداري
نوين را از ابتداي دي ماه سال  94به شيوهاي متفاوت آغاز
کرده است.در طرح جديد باشگاه وفاداري نوين که براي
پذيرندگان وفادار داراي پايانههاي متصل به حسابهاي
بانک اقتصادنوين درنظر گرفته شده است ،به  2صورت
متف��اوت جوايز ارزندهاي ب��ه پذيرندگان تعلق ميگيرد.

پايگاه اطالعرس��اني باشگاه وفاداري نوين نيز به آدرس
 https://www.pna.co.ir/NovinClubجهت کسب
اطالعات بيشتر در دسترس عالقمندان است.

گراميداشت پنجمين سالروز عرضه سهام بانک پاسارگا د در بورس تهران

بازگشايي معامالت دیروز بورس تهران،
در قال��ب مراس��مينمادين و ب��ا حضور
پاسارگاد برگزار شد و

مديران ارشد بانک
زنگ آغاز معامالت به صدا درآمد.
به گزارش روابط عموميبورس تهران ،در
مراسمينمادين ،پنجمين سالروز عرضه
س��هام ش��رکت بانک پاسارگاد در بورس
اوراق بهادار تهران گراميداشته شد .آغاز
معام�لات ب��ه آقاي دکتر ذبيح اله خزايي
عضو هيات مديره سپرده شد تا با نواختن
زنگ معامالت ،دادوستد سهام در بورس

اوراق بهادار تهران آغاز شود.گفتني است
بانک پاس��ارگاد با س��رمايه  50400هزار
ميلي��ارد ري��ال و ارزش بازار  54331هزار
ميليارد ريال ،جزء ش��رکتهاي پذيرفته
ش��ده در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران
اس��ت .س��هام بانک پاس��ارگاد در تاريخ
 15/5/1390در فهرست نرخهاي بورس
درج و در تاريخ  25/05/1390براي اولين
بار عرضه گرديد.يادآوري ميش��ود سهام
 321شرکت در بورس تهران مورد معامله
س��رمايه گذاران قرار ميگيرد .س��هامدار

عم��ده اين بانک ش��رکتهاي س��رمايه
گ��ذاري پ��ارس آرين و س��رمايه گذاري
سامان مجد ميباشند.
پس از برگزاري مراس��م نمادين نواختن
زن��گ معام�لات ،خزاي��ي عض��و هيات
مديره به س��واالت اصحاب رسانه مربوط
به س��الروز عرضه س��هام بانک پاسارگاد
در مح��ل تاالر معامالت بورس تهران به
طور مبسوط پاسخ داد.الزم به ذکر است
اي��ن مراس��م نمادين ک��ه در بورسهاي
مطرح دنيا نيز مرس��وم اس��ت ،در روزها و

مناسبتهاي خاص به ناشران و اعضاي
بورس اجازه ميدهد تا در بازگشايي بازار
مشارکت داشته باشند.بورس اوراق بهادار
تهران نيز با هدف تعامل بيشتر با ناشران
پذيرفته ش��ده و يادآوري ارتباط و تعامل
ناشر با بازار سرمايه اقدام به برگزاري اين
مراس��م کرده است.ش��ايان ذکر است در
حال حاضر بر اساس تقويميکه تهيه شده
اس��ت در س��ال  1395اين مراسم توسط
مديران  50ش��رکت بزرگ بورسي انجام
خواهد شد.


د
د سپرده گذاران تعاوني منحله ميزان تعيين تكليف ميشون 
د  ٩٩درص 
با پرداختهاي جدي 

ميالد با سعادت هشتمين
بانك صادرات ايران به مناسبت 
اختر تابناک آسمان واليت و امامت پرداخت وجوه سپرده
گذاران تا س��قف  ٥٠٠ميليون ريال را از ابتداي ش��هريور
م��اه آغ��از خواهد كرد .به گ��زارش روابط عموميبانك
صادرات ايران ،با تالش بي وقفه و شبانه روزي کارکنان
و مدي��ران اي��ن بانک ،هيأت تصفيه تعاوني منحله ميزان
و با حمايت و همکاري اس��تانداران اس��تانهاي خراسان
بويژه اس��تانداري خراس��ان رضوي و ساير دستگاههاي
اجرايي و نيز دادس��تاني و رياس��ت دادگاههاي عموميو
انقالب استانهاي خراسان بويژه مشهد مقدس تاکنون

وجوه مربوط به اکثريت سپرده گذاران در بانک صادرات
ش��دهاند.در
ايران واريز و موفق به دريافت س��پرده خود 
ادامه اطالعيهامده :با عنايت به تدابير اتخاذ شده اگر چه
ارزيابي و انتقال داراييهاي ثابت به طور کامل انجام نشده
باش��د و به کندي
و با مش��کالت و موانع زيادي روبرو مي 
صورت ميگيرد ،با اين وجود در اين مرحلهامکان پرداخت
وجه سپردههاي تا مبلغ ٥٠٠ميليون ريال فراهم گرديد،
البت��ه ب��ه دليل تأخيري که در دريافت اطالعات س��پرده
گذاران از ش��رکت پش��تيبان نرم افزاري طرف قرارداد
آمد پرداخت از روز دوش��نبه
تعاوني منحله ميزان بوجود 

مورخ يكم ش��هريور ماه س��الجاري به ش��رح جدول زير
صورت ميپذيرد.اين اطالعيه ميافزايد :سپرده گذاران
بر اساس آخرين شماره کد ملي به شرح زير و با در دست
اس��ناد و مدارکي که داللت برسپرده گذار بودن

داش��تن
آنه��ا در تعاون��ي منحل��ه مي��زان دارد و مورد تأييد هيأت
تصفيه تعاوني مذکور ميباش��د و قب ً
ال در بانک صادرات
ايران افتتاح حساب نمودهاند ميتوانند به شعب اين بانک
مراجعه و سپرده خود را دريافت و يا به عنوان سپرده گذار
در بانک صادرات ايران باقي بمانندکه در اين صورت از
شرايط مناسب ايجاد شده برخوردار شوند.

ارتقاي عملکرد ارزي بانک پارسيان پس از برجام

اگرچه بانک پارسيان در يک سال اخير با سه رويداد بزرگ
ش��امل قبول عامليت پرداخت سپردههاي سپردهگذاران
تعاون��ي اعتب��ار ثامنالحجج ،راهان��دازي برنامه طراحي
سيس��تم ش��عب با عنوان لوتوس در پايان س��ال  94و اثر
اج��راي برج��ام مواجه بودهاما ت��وان اين بانک در بخش
ارزي و بينالملل��ي و گس��ترش فعاليته��اي ارزي ب��ا
بيش��ترين کارگزاريها و روابط با بانکهاي خارجي در
بين بانکهاي کش��ور و در ش��رايط پسابرجام ،فرصت و
ظرفي��ت قابلتوجهي براي توس��عه فعاليتهاي ارزي و
بينالمللي و کسب درآمد و سود براي بانک پارسيان در
حوزه ارزي ايجاد کرده است.
تفضل��ي مع��اون بينالملل بانک پارس��يان با اعالم اين
مطلب در همايش توسعه فعاليتهاي ارزي که با حضور
معاونين ،مديران ،کارشناس��ان و معاونان ارزي ش��عب
ارزي اين بانک برگزار شد ،گفت :قبول عامليت پرداخت
سپردههاي سپردهگذاران تعاوني اعتبار ثامنالحجج که
زم��ان زي��ادي از وق��ت و توان کارکنان ش��عب را به خود
اختصاص داد يکي از اتفاقات مهمياست که خوشبختانه

تعداد زيادي از سپردهگذاران موفق شدند سپرده خود را
دريافت و يا در بانک سپردهگذاري کنند.
وي افزود :راهاندازي و پيادهسازي لوتوس در پايان سال
 94دومين اتفاق مهمياست که بيشترين زمان شعب را
به خود اختصاص داده و درعينحال بر بهبود روشهاي
داخلي اثرگذار بوده است.
معاون بينالملل بانک پارس��يان از اجرايي ش��دن برجام
بهعن��وان س��ومين اتف��اق مهم ياد ک��رد و گفت :برجام
در بخ��ش بانک��ي تأثيرات زيادي داش��ته و دارد و اثر آن
بخصوص در بخش ارزي بسيار مثبت بوده است .بر اين
اس��اس ،ما بايد بيش��ترين بهره -برداري را در راس��تاي
سودآوري خدمات و فعاليتهاي بانک پارسيان در بخش
ارزي داشته باشيم .تفضلي افزود :راهاندازي گستردهترين
شبکه کارگزاري خارج از کشور در بين بانکهاي کشور،
توس��ط بانک پارس��يان يکي از تأثيرات عمده و مطلوب
برجام است که ميتواند فرصت و ظرفيتي قابلتوجه براي
فعاليتهاي بانک پارسيان محسوب شود.
معاون بينالملل بانک پارس��يان افزود  :امکان گش��ايش

اعتبار اسنادي و صدور حوالجات مستقيم براي کشورهاي
هدف در اروپا ماند سوييس ،اتريش ،آلمان،ايتاليا،اسپانيا،
بلژيک ،سوئد ،دانمارک ،چکسلواکي و چند کشور ديگر
فراهمش��ده اس��ت .درحاليکه درگذشته اين پرداختها
و کارها از طريق کارگزاريها و ش��ر کت صرافي انجام
ميشد.
گسترش همکاريها در حوزههاي گوناگون


صنعتي نژاد ،معاون اجرايي بانک پارس��يان نيز به س��ه
هدف بانک پارس��يان در بخش مالي اش��اره کرد و گفت:
در کنار گسترش فعاليتهاي ارزي ،جذب سرمايهگذاري
خارج��ي ،ضمانتنامهها و گش��ايش اعتبار اس��نادي با
استفاده از شبکه بزرگ کارگزاريهاي بانک پارسيان و
اس��تفاده از توان معامالت ارزي در بانک پارس��يان براي
بهبود درآمد و سود ،اين بانک سه هدف شامل شناسايي
 50شرکت بورسي در بازار هدف ،برنامهريزي در بخش
دارويي و بازاريابي و مديريت مشتريان ارزنده را از اهداف
مالي خود معرفي کرده است.

