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بانک و بیمه و بورس

بانک

افتتاح  ۲۶هزار فقره حساب تسهیالت
ویژه مسکن بانک ملی ایران

تعداد حسابهای طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران
از مرز  ۲۶هزار فقره گذشت .بنابر اعالم بانک ملی ایران،
طرح ویژه مسکن که به منظور ارائه تسهیالت خرید و
ساخت مسکن در نیمه دی ماه سال گذشته توسط بانک
ملی ایران آغاز شد ،اکنون با استقبال گستردهای از سوی
متقاضیان مواجه شده است .متقاضیان تسهیالت میتوانند
با افتتاح سپرده ویژه مسکن در همه واحدهای بانک ملی
ایران و طی مراحل قانونی ،از این تسهیالت استفاده کنند.
در روش دیگر که به تازگی و پس از عرضه اوراق تسهیالت
مسکن بانک ملی ایران در فرابورس میسر شده ،متقاضیان
میتوانند این اوراق را از طریق فرابورس خریداری کرده و
تسهیالت را دریافت کنند .شروع معامالت اوراق تسهیالت
ویژه مسکن بانک ملی ایران در فرابورس ،تاثیر محسوسی
بر قیمت اوراق مشابه آن داشته و پیشبینی میشود با
افزایش عرضه این اوراق ،قیمتها باز هم تعدیل شود.
پیش از این فعاالن بازار مسکن در اظهارنظرهای متعددی
ضمن تقدیر از بانک ملی ایران برای ورود به این عرصه و
شکستن انحصار بازار تسهیالت مسکن ،این اقدام را گامی
موثر برای کمک به خانهدار شدن بخش قابل توجهی از
متقاضیان دانسته بودند .نرخ سود تسهیالت ویژه مسکن
بانک ملی ایران  ۱۷.۵درصد است و به سپردهها نیز سود
ساالنه  ۱۰درصد تعلق میگیرد .هر یک برگ اوراق گواهی
مسکن معادل پنج میلیون ریال تسهیالت است که مشتری
میتواند پس از دوره های مشخص ،اوراق خود را به صورت
تسهیالت از بانک دریافت کرده و یا اصل اوراق را با نرخ
روز در فرابورس معامله کند .سقف تسهیالت انفرادی در
تهران به ازای هر نفر  ۶۰۰میلیون ریال به همراه ۱۰۰
میلیون ریال تسهیالت جعاله است و زوجین میتوانند تا
سقف یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال از این تسهیالت
استفاده کنند .سقف تسهیالت مسکن بانک ملی ایران
در مراکز استان و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
برای زوجین  ۸۰۰میلیون ریال و در سایر مناطق شهری
 ۶۰۰میلیون ریال است .همچنین سقف میزان تسهیالت
جعاله در این مناطق همچنان  ۱۰۰میلیون ریال است.
دوره بازپرداخت این تسهیالت حداکثر  ۱۲سال و دوره
بازپرداخت تسهیالت جعاله حداکثر سه سال است .اوراق
گواهی حق تقدم مسکن بانک ملی ایران از تاریخ صدور به
مدت دو سال اعتبار دارند و حداکثر یک ماه پس از پایان
مهلت انقضای اوراق ،امکان دریافت تسهیالت مسکن از
طریق شعب بانک میسر است.

گامهای بلند بانک صادرات ایران در
نوسازی ناوگان باربری جادهای

حمایتهای بانک صادرات در زمینه نوسازی ناوگان
باربری جادهای کشور با تخصیص  ٤٨٠٠میلیارد ریال
تسهیالت برای جایگزینی  ١٣٧٥دستگاه خودرو سنگین
تا پایان اردیبهشت امسال ،ابعاد وسیعتری به خود گرفت.
به نقل از بانک صادرات ایران ،مدیریت شعب استان
البرز این بانک در قالب تفاهمنامهای با مجتمع صنعتی
ماموت ،نوسازی  ٢٠٠٠دستگاه خودرو سنگین (کشنده و
تریلر) را بر عهده گرفت که از ابتدای اجرای این تفاهمنامه
در سال  ٩٦تا پایان اردیبهشت ماه سال  ،٩٧بالغ بر ٤٨٠٠
میلیارد ریال برای نوسازی  ١٣٧٥دستگاه خودرو سنگین با
کشندههای پیشرفته «اسکانیا» تخصیص یافته و پیشبینی
میشود تا پایان مدت قرارداد  ٢ساله بانک با این شرکت،
تعداد ناوگان خودروهای نوسازی شده به  ٢٠٠٠دستگاه
مورد نظر خواهد رسید .بنا براین گزارش ،اجرای تفاهمنامه
منعقده بین بانک صادرات ایران ،مجتمع صنعتی ماموت و
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در سال ٩٥
با اهداف مهمی همچون اثرگذاری مستقیم در ساماندهی
تجهیزات حمل و نقل جادهای ،کمک و همراهی در امر ایجاد
اشتغال ،رونق بخشی به خدمات محصوالت بیمهای ،کاهش
چشمگیر خطرات جادهای و یاریرساندن به امکان کنترل و
رهگیری متناسب سوخت مورد توجه قرار گرفت .عالوه بر
این ،بانک صادرات ایران در استان البرز با ارائه خدمات متنوع
به شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی در سال  ٩٦تامین
مالی  ١٥هزار و  ٦٣٠فقره تسهیالت به ارزش بیش از ٢٢
هزار و  ٩١٥میلیارد ریال در بخشهای کشاورزی ،صنعت و
معدن ،خدمات و بازرگانی ،صادرات ،ساختمان و مسکن را بر
عهده داشت .عالوه بر این ،این بانک در راستای حمایت از
بخشهای مختلف اقتصاد مقاومتی ،از جمله کمک به ایجاد
مشاغل خانگی ،مسکن اقشار ویژه ،نوسازی و بهسازی مسکن
روستایی ،اعطای وام ازدواج و تهیه جهیزیه ،کمک به رونق
تولید واحدهای کوچک و متوسط و سایر وامهای ضروری
طی سال  ٩٦بیش از  ٦١٢٠فقره وام بالغ بر  ٣١٧٦میلیارد
ریال پرداخت کرده که سهم عمدهای در بهبود معیشتی
مناطق کمتر توسعه یافته استان البرز داشته است.

بانک رفاه حامی کاروان ورزش شرکتها

بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و
رسالتهای خود ،حامی کاروان ورزشی کارگران برای اعزام به
دومین دوره مسابقات جهانی شرکتها در فرانسه شد .بنابر
اعالم بانک رفاه کارگران ،در یک نشست خبری با حضور
صادقیفر مشاور وزیر و معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزرات
تعاون کار و رفاه اجتماعی ،تنی چند از مسئوالن عالیرتبه
حوزه ورزش کارگری و اصحاب رسانه ،ضمن رونمایی از پیراهن
کاروان اعزامی منقوش به نام و لگوی بانک رفاه کارگران ،از
حمایت و حضور بانک در این رویداد ورزشی قدردانی شد.
صادقیفر ضمن قدردانی از حمایتهای همهجانبه بانک رفاه
از رویدادهای کارگری ،اظهار داشت :وزرات تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از تمامی ظرفیتهای خود برای فراهمسازی رفاه
کارگران استفاده میکند .وی با اشاره به نام سال  ۹۷تحت
عنوان حمایت از کاالی ایرانی ،گفت :برای تحقق این شعار
باید حمایت ویژهای از کارگران بخشهای مختلف تولید به
عمل آید .صادقیفر حمایت از تیمهای ورزشی کارگری را
در راستای ایجاد انگیزش و نشاط جامعه کارگری دانست
و افزود :حوزه ورزش ارتباط تنگاتنگی با بهرهوری دارد .هر
چه در این حوزه سرمایهگذاری بیشتر باشد ،بهرهوری افزایش
خواهد یافت .در ادامه این نشست رمضی سرپرست فدراسیون
ورزشهای کارگری نیز با قدردانی از حمایت بانک رفاه به
معرفی مسابقات جهانی شرکتها پرداخت و گفت :کشور ایران
برای نخستین بار و در قالب یک کاروان یکصد نفره در این
مسابقات حضور خواهد یافت .در ابتدای این مراسم ،کرمی
معاون روابط عمومی بانک رفاه طی سخنانی به تشریح اهداف
بانک درخصوص حمایت از جامعه کارگری و بهویژه ورزشهای
کارگری پرداخت و گفت :ساختار و شالوده بانک رفاه کارگران
با جامعه معظم کارگر عجین است و این بانک برای حمایت از
این رویداد ورزشی از تمامی ظرفیتهای خود استفاده میکند.

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد:

جزئیات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانهها

به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید
ارزی ،طی مذاکراتی بین بانک مرکزی و
وزارت امور خارجه قرار بر این شده تا از این
پس هزینه صدور ویزا به سفارتخانهها بهجای
ارز ،ریالی پرداخت شود.
دولت از  ٢١فروردین ماه سال جاری،
سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله
اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج
ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل
انجام شود ،بر این اساس مسیر عرضه و تامین
ارزی تغییر کرده و از کانالهای مشخص شده
و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار
آزاد و صرافیها بود ،انجام میشود .اما در این
بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی
که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی
پیشبینی نشده و بانک مرکزی به مرور در
حال پوشش آنهاست.
اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از
سوی مسافران به سفارتخانهها را برای هزینه
ویزا در دستور کار قرار داده است ،سیاستی
که ابعاد آن در گفتوگو با مهدی کسرائی پور
 مدیرکل سیاستهای ارزی بانک مرکزی-مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل سیاستهای ارزی بانک
مرکزی با اشاره به دالیل پیشنهاد اخیر
این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه
با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانهها و
نمایندگیهای کنسولی مقیم به منظور صدور
ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت :پس از
اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و
بانک مرکزی و پیشبینی مصارف ارزی کشور

در مقررات جدید ،برخی نیازهای خرد ،جزو
مصارف پیشبینی نشده و از این رو پس از
دریافت بازخوردهای ذیربط ،بانک مرکزی
حتیاالمکان سعی کرده است راهکارهایی
برای پاسخ به این تقاضاها بیابد .در ارتباط
با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئوالن
وزارت امور خارجه ،ابتدا تصمیم بر این بود
که سفارتخانههای مقیم در ازای خدمات
کنسولی خود ،ریال دریافت کنند که این
موضوع بنا به برخی دالیل اجرایی نشد.
از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی
کشورها ،سفارتخانه مقیم باید خدمات
کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه
کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا است.
از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید
ارزی امکان خرید ارز از صرافیها را نداشته
و نمیتوانند این گونه مصارف را به راحتی

بانک تجارت اعالم کرد:

اختتامیه جشنواره طالیی بانک تجارت

مراسم اختتامیه جشنواره طالیی پایانههای فروشگاهی بانک تجارت در پاساژ نام آوران
و بلورشهرداری بازار شوش تهران برگزار شد.
بنابر اعالم بانک تجارت ،در مراسم اختتامیه جشنواره طالیی پایانههای فروشگاهی
بانک تجارت ،جایزه ویژه این جشنواره به نصرالهزاده و عابدینی از پذیرندگان دستگاههای
 POSدر این دو بازار اهدا شد.
از دیگر بخشهای این مراسم که با استقبال گسترده مشتریان این مجتمعها برگزار
شد ،مراسم اهدا  ۲۰کارت هدیه پنج میلیون ریالی به پذیرندگان و  ۶۰کارت هدیه یک
میلیون ریالی به دارندگان تجارت کارت بود ،که در این مجموعه و از طریق دستگاههای
 POSایران کیش خرید خود را به انجام رساندهاند.
جشنواره طالیی بانک تجارت با همکاری شرکت ایرانکیش در مجتمعهای تجاری و
مراکز خرید سیتیسنتر در اصفهان و قشم ،ستاره باران در تبریز ،آفتاب شیراز ،بازار رضا،
مجتمع میالد نور ،بازار قائم تجریش ،نامآوران و بلور شهرداری در شهر تهران و پروما مشهد
طی سال ۹۶و  ۹۷برگزار شد ،که با استقبال گسترده پذیرندگان و مشتریان بانک تجارت
مواجه شد .در این جشنواره که از ابتدای سال ۹۶کلید خورد ،تعداد  ۷دستگاه خودرو
«هایما ۲ ،»۷دستگاه خودرو»پژو ۷۵۰ ،»۲۰۶کارت هدیه پنج میلیون ریالی به پذیرندگان
و تعداد ۳هزار و  ۸۰۰کارت هدیه یک میلیون ریالی به خریداران این مجتمعها اهدا شد.
شرکت ایران کیش یکی از مهمترین تامینکنندگان خدمات دستگاههای پایانه
فروش بانک تجارت در کشور بوده و تاکنون دستگاههای  posبسیاری را این شرکت در
واحدهای صنفی مشتری بانک در اقصی نقاط کشور نصب کرده و دارندگان تجارت کارت
و پذیرندگان دستگاههای  POSشرکت ایران کیش که مشتری بانک تجارت هستند،
میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص این جشنواره به سایت اینترنتی شرکت
ایران کیش مراجعه کنند.

تامین کنند ،پس باید به این تقاضاها پاسخ
داده میشد.
کسرائیپور ادامه داد :بانک مرکزی
راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن
ابعاد مختلف آن ،مذاکراتی را با وزارت
امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل
را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی
خدمات کنسولی (صدور ویزا )... ،در تامین
ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی
بتواند با پرداخت ریال ،امور خود را در
سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه
چنانچه سفارتخانه ذیربط که مایل به دریافت
ارز است ،بتواند ارز خود را در قبال ارائه
خدمات کنسولی دریافت کند.
وی با بیان این که نتیجه مذاکرات بانک
مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب
یادداشتی به سفارتخانهها و نمایندگیهای

کنسولی مقیم ایران اعالم شد گفت :سیاست
از این قرار است که ساز و کاری فراهم شده
تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت
خدمات خود باشد ،بتواند به بانک مرکزی و
یا یکی از بانکهای عاملی که این سرویس را
ارائه میکند مراجعه کرده و یک حساب ارزی
مثال به ارز یورو افتتاح کند .این حساب به یک
پایانه فروش ( )POSارزی متصل میشود
که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد
گرفت .هنگامی که متقاضی دریافت خدمات
کنسولی (ویزا ،تایید اسناد )... ،به سفارتخانه
مراجعه میکند ،برای پرداخت وجه خدمات
مورد نظر ،کارت بانکی ریالی وی که میتواند
متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد،
در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی
استفاده میشود .او ادامه داد :متعاقب این امر
معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعالمی
بانک مرکزی از حساب متقاضی ،به ریال
کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه
خدمات دهنده به ارز بستانکار میشود.
برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور
سفارتخانه مورد نظر  ۶۰یورو باشد ،با وارد
کردن مبلغ  ۶۰یورو در پایان فروش معادل
ریالی آن به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی از
حساب متقاضی (دارنده کارت) کسر شده و
بالفاصله  ۶۰یورو به حساب سفارتخانه واریز
میشود.به گفته مدیر کل سیاستهای ارزی
بانک مرکزی هرگاه که سفارتخانه بخواهد
میتواند با مراجعه به بانک عامل ،تا سقف
مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور
حواله یا دریافت اسکناس ارز کند.

توسط بانک آینده در سال ۱۳۹۶صورت گرفت؛

پرداخت بیش از  ۲۲هزار میلیارد ریال تسهیالت ُخرد و متوسط

بانک آینده در سال  ،۱۳۹۶نسبت به سادهسازی و تسریع فرآیند پرداخت تسهیالت
اهتمام ویژهای کرده تا عده بیشتری از مردم بتوانند از تسهیالت بهرهمند شوند.
بنابر اعالم بانک آینده ،در نتیجه تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت ،میزان تسهیالت
اعطایی به میزان قابل توجهی افزایش یافت؛ بهگونهای که با پرداخت بیش از ۲۵هزار فقره
تسهیالت خُ رد با جمع مبلغ ۱۲هزار میلیارد ریال ،تعداد مشتریان تسهیالتی خُ رد نسبت
به سال قبل ،بیش از  ۶۲درصد افزایش پیدا کرد.
تسهیالتی مشتریان ،محصوالت متمایزی
این بانک در سال  ،۱۳۹۶برای تأمین نیازهای
ِ
را متناسب با نیازهای مختلف گروههای هدف ،طراحی و عرضه کرد .محصوالت اعتباری
متنوع ،با نامهایی همچون «زندگی»« ،رویش»« ،بهاور»« ،اشتغال»« ،متخصصان» و
«کاریز» و با اهدافی مانند تأمین احتیاجات ضروری مردم؛ از قبیل خرید کاال ،خرید خودرو،
تهیه جهیزیه ،تعمیر و بازسازی مسکن و  ...پاسخ سریع به نیازهای مالی سپردهگذاران،
ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای اقشار متخصص جامعه ،شامل :پزشکان ،مهندسان ،وکال
و  ...تا سقف  ۱۰میلیارد ریال ،کمک به اشتغالزایی توسط صاحبان اصناف و دارندگان
مدارک آموزش فنی و حرفهای ،در سطح شعب این بانک عرضه شدند.
تعداد  ۱۳هزار و  ۸۴۸فقره تسهیالت خُ رد ،با جمع کل ۹هزار و  ۷۰۷میلیارد ریال
از مبلغ پرداختی ذکر شده ،از طریق محصوالت فوق به متقاضیان و عموم مردم پرداخت
شده است.
با توجه به نقش مهم بنگاههای کوچک و متوسط( )SMEsدر اشتغالزایی ،در سال
«اقتصاد مقاومتی؛ تولید -اشتغال» ،بانک آینده نسبت به تأمین مالی  ۲۵۵بنگاه کوچک و
متوسط ،با مبلغ ۱۰هزار و  ۶۵۵میلیارد ریال در  ۱۹استان اقدام کرده است.
بانک آینده اعالمکرد :از طریق تأمین مالی این بنگاهها ،تعداد یک هزار و  ۲۰۳نفر به
میزان اشتغال جدید ،در واحدهای تولیدی کشور افزوده شد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی:

تعیین نرخ دستوری ارز راهگشای اقتصاد نیست

عضو پژوهشکده پولی و بانکی با بیان
این که تعیین نرخ دستوری ارز برای اقتصاد
خطرناک است گفت :اگر نرخ ارز بر اساس
شرایط بازار تعیین شود این امر می تواند تا
حدودی به اقتصاد کشور کمک کننده باشد
و از نوسانات ناگهانی جلوگیری به عمل آورد.
کامران ندری ،عضو پژوهشکده پولی و
بانکی در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل
نرخ ارز در آینده اقتصاد ،اظهار کرد :تعیین
نرخ دستوری ارز برای اقتصاد خطرناک است

به این دلیل که منابع محدود ارزی که در
اختیار داریم در این سیستم تخصیص پیدا
می کند و انگیزه برای کسب مابه التفاوت نرخ
دستوری با نرخ بازار آزاد بسیار زیاد می شود.
وی افزود :اگر نرخ ارز بر اساس شرایط
بازار تعیین شود این امر می تواند تا حدودی
به اقتصاد کشور کمک کننده باشد و از
نوسانات ناگهانی جلوگیری به عمل آورد.
عضو پژوهشکده پولی و بانکی گفت:
در حال حاضر با بحرانی ارزی که مواجه
هستیم چاره ای جز تعیین یک نرخ دستوری
و اینکه به فعاالن اقتصادی وعده بدهیم که
نیازهایشان را در نرخ  4200تومانی تامین
می کنیم را نداشتیم.
ندری بیان کرد :در سال  90و 91
نرخ  1226تومان را به عنوان نرخ دستوری
تعیین کردیم و نرخ بازار آزاد را به عنوان بازار
غیررسمی درنظر گرفتیم ،اما در حال حاضر

نسبت به آن زمان یک پله عقب تر هستیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد :سیستم
ما در طول  40سال گذشته به این صورت
بوده که به پتروشیمی ها یارانه و نفت ارزان
تخصیص می دادیم و زمانی که به مرحله
صادرات می رسید این طور انتظار می رود که
منابع ارزی این بخش با همان نرخ به چرخه
اقتصاد برگردد که این امر امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه بنده معتقد هستم
که دادن یارانه و انتظار دریافت ارز به نرخ
 4200تومان هردو اشتباه است ،تصریح کرد:
باید به پتروشیمی ها یارانه تعلق نگیرد و با
همان نرخی که نفت را به دنیا می فروشیم در
اختیار پتروشیمی های داخل نیز قرار دهیم
و پتروشیمی ها نیز آزاد باشند تا ارز صادراتی
را با هر نرخی که تمایل دارند مورد استفاده
قرار دهند .ندری توضیح داد :ما در مدیریت
اقتصادی به شدت از سازوکار بازار فاصله

گرفته ایم و همه مشکالت ما به دلیل وجود
چنین مداخالتی است که برای مردم تعیین
می کنیم که به چه میزان مصرف ،تولید و
یا صادرات کنند که این نوع مدیریت در هر
کجای دنیا محکوم به شکست است.
وی با اشاره به اینکه با تعیین دستوری
نرخ ارز  4200تومان واردات برای تولیدکننده
بهتر است ،گفت :تولیدکننده میزان واردات را
کمتر از مقدار واقعی انجام می دهد و باقی
مانده ارز دریافتی را در بازار به فروش می
رساند و به دلیل اینکه دولت فرصت کسب
سود مناسبی را با نرخ دستوری فراهم کرده
دیگر انگیزه ای برای تولید وجود ندارد .عضو
پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد :بنده
معتقد هستم که نرخ ارز در بازار باید با
هدایت بانک مرکزی تعیین شود و بر اساس
پیش بینی از تقاضا در بازار یک نرخ را ارائه
دهد که این نرخ بتواند بازار را مدیریت کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

دستورالعمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه نهایی شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای
دستورالعمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه خبر داد
و گفت :در شورای عالی بورس این تفاهمنامه نهایی شده
است.
به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ،شاپور
محمدی در اولین گردهمایی تبیین جایگاه روابط عمومی
در بازار سرمایه گفت :همانگونه که هر کاال و خدماتی
میتواند با ارتقای کیفیت دوام خود را حفظ کند ،خدمات
روابط عمومی و محصوالت رسانهها نیز در سایه دقت،
سرعت ،صحت و بیطرفی قادر خواهد بود دوام بلندمدت
داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بازار سرمایه ،شفافیت نقش
کلیدی دارد و هیچکس نمیتواند مدعی شود که در
این بازار شفاف بینیاز از روابط عمومی و ارتباطات قوی
است ،گفت :البته به کارگیری روابط عمومی برای تبلیغ
شخصی ،سوءاستفاده از رسانه است که باید در سازمانها
ممنوع شود و خوشبختانه شان اصحاب رسانه به گونهای
است که اجازه استفاده نامعقول از این امکان و ابراز را
نخواهند داد.
سخنگوی سازمان بورس همچنین با اشاره به نقش
روابط عمومیها در کاهش تنش با محیط پیرامونی گفت:
روابط عمومی در واقع نوعی نظام فیصله نیز به حساب
میآید؛ چراکه کمک میکند خیلی از مسائل که ممکن
است تبدیل به ادعاهای حقوقی در دادگاه شود ،فیصله

یابد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از
اجرای دستورالعمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه
خبر داد و گفت :خوشبختانه در شورای عالی بورس با
کمک وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات ،تفاهمنامه دستورالعمل تامین مالی
جمعی نهایی شد.
محمدی مهمترین کارکرد این دستورالعمل را تامین
مالی محصوالت فرهنگی از جمله فیلم و سریال در
حوزههای مختلف از جمله بازار سرمایه دانست و گفت:
این اقدام از طریق پلتفرمهایی اجرا میشود که شرکت
فرابورس ایران نیز سازمان بورس را در ساماندهی این
برنامه کمک خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگسازی
عمومی را یکی دیگر از نقشهای رسانه و روابط عمومی
ذکر کرد و افزود :همکاران ما در شرکت اطالعرسانی و
خدمات بورس و روابط عمومی سازمان ،تاکنون در حوزه
فرهنگسازی اقدامات زیادی از جمله برگزاری دورههای
مختلف آموزشی ،انعقاد تفاهمنامه با وزارت آموزش و
پرورش و بازدیدهای دانشآموزی داشتهاند و در سال
جاری نیز این رویکرد تقویت خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اظهار
داشت :اینکه همچنان اشخاصی پیدا میشوند که برای
ورود به بازار سرمایه خانه پدری خود را به فروش گذاشته،
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بیمه
براساس بخشنامه بانک مرکزی؛

شرایط تامین ارز خرید نسیه اعالم شد

بر اساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا
ارز غیربانکی داشته اند ،بانک مرکزی امکاناتی را به آن ها ارایه
کرده است .به نقل از سامانه جامع تجارت ،واردکنندگانی که
منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه
هیئت وزیران (شماره /۴۳۵۳ت۵۵۳۰۰هـ مورخ )۲۲/۰۱/۹۷
داشتهاند :بانک مرکزی طی بخشنامه  ۴۶۳۲۷/۹۷مورخ ۱۸
اردیبهشت  ۱۳۹۷امکان تأمین ارز الزم برای تسویه حساب
این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی
بانکهای کشور ایجاد کرده است .برای بهرهمندی از این
امکان ،واردکنندگان الزم است با رعایت نکات زیر ،به بانک
عامل مراجعه کنند:
سر رسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ ۲۲
فروردین  ۱۳۹۷به بعد باشد؛
تمام منشأ ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به
بانک ،در سامانه جامع تجارت اعالم ترخیص شده باشد؛
پس از مراجعه بازرگان ،بانک عامل در پورتال ارزی
اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تأمین ارز خرید نسیه»
میکند و فرایند تأمین ارز مانند سایر خدمات طی میشود؛
مهلت ثبت خدمت و تأیید آن در بانک مرکزی تنها تا
تاریخ  ۱۰/۳/۱۳۹۷است.
الزم به ذکر است :هر بازرگان تنها مجاز به یک بار
استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشأ ارزهای
مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود .بنابراین با
توجه به آن که امکان ثبت تنها یک درخواست تأمین ارز
وجود دارد ،دقت شود تمامی منشأ ارزهای مشمول پیش از
مراجعه به بانک اعالم ترخیص شده باشند.
بیمه ایران با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی خود
در سراسر کشور اعالم کرد:

جزئیات شرایط ادامه قراردادهای بیمه
نامه های عمر شرکت بیمه توسعه در بیمه
ایران

بیمه ایران با صدور بخشنامه ای به واحدهای اجرایی خود
در سراسر کشور جزئیات شرایط ادامه قراردادهای بیمه نامه
های عمر شرکت بیمه توسعه در شرکت سهامی بیمه ایران را
اعالم کرد .با توجه به اینکه فرآیند صدور بیمه نامه های عمر
بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه در سامانه جامع بیمه عمر
بیمه ایران تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفته ،برای آن
دسته از بیمه گذاران بیمه توسعه که تقاضای ادامه بیمه نامه
آنان قبل از تاریخ 315/ 1396/به مدیریت بیمه های اشخاص
بیمه ایران ارسال شده است ،مطابق اطالعات بیمه نامه قبلی
آنان ( بیمه نامه صادرشده از سوی شرکت بیمه توسعه ) و
صورتجلسه های تنظیم شده توسط بیمه مرکزی ایران  ،بیمه
نامه های جدید از طریق مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه
ایران واقع در تهران صادر شده است .معاونت نظارت بر بیمه
های زندگی مدیریت بیمه های اشخاص بیمه ایران در ادامه
شیوه نامه مزبور از مدیران مجتمع های بیمه ای ،شعب مراکز
استانها و شعب استان تهران بیمه ایران خواسته است ضمن
اعالم مراتب به بیمه گذاران مذکور ،در اسرع وقت فهرست
اطالعات این دسته از بیمه نامه ها را تهیه و پس از تکمیل این
اطالعات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مجتمع خدمات بیمه
ای فاطمی در تهران ارسال کنند  .مجتمع مذکور نیز بالفاصله
پس از دریافت اطالعات هر یک از شعب سراسر کشور  ،اصل
بیمه نامه های جدید صادرشده هر یک از بیمه گذاران را به
همراه جدول ارزش بازخرید و برگ پرداخت اقساط آنان به
شعبه مربوطه ارسال خواهد کرد و شعبه اعالم کننده نیز پس
از دریافت مدارک مذکور  ،بیمه نامه های جدید صادره را در
اختیار بیمه گذاران آنها قرار خواهد داد .در این شیوه نامه
تصریح شده است :بیمه گذاران بیمه نامه های عمر بیمه توسعه
متقاضی ادامه بیمه نامه خود در شرکت سهامی بیمه ایران ،به
دو روش باید نسبت به پرداخت اقساط و برقراری بیمه نامه
اقدام کنند .برای آن دسته از بیمه نامه های عمر بیمه توسعه
که مبلغ ارزش بازخرید آنها در فایل های ارسالی شرکت بیمه
توسعه درتاریخ 312/ 95/از آخرین قسط حق بیمه پرداختی
آنان « بیشتر » باشد ،اولین قسط حق بیمه بیمه نامه جدید
آنان از ارزش بازخرید بیمه نامه قبلی کسر شده و مانده ارزش
بازخرید بیمه نامه قبل به عنوان آورده اولیه در بیمه نامه عمر
جدید آنان لحاظ شده است و مبلغ حق بیمه اولین قسط
بیمه نامه و آورده اولیه این بیمه نامه ها راسا توسط شرکت
بیمه ایران پرداخت خواهد شد و بیمه گذاران محترم موظف
به پرداخت اقساط حق بیمه از سررسید دوم بیمه نامه به بعد
خواهند بود .برای آن دسته از بیمه نامه های عمر بیمه توسعه
که مبلغ ارزش بازخرید آنها در فایل های ارسالی شرکت بیمه
توسعه در تاریخ 312/ ،95/از آخرین قسط حق بیمه پرداختی
آنان « کمتر » باشد ،هیچ گونه آورده ای لحاظ نشده و بیمه
گذاران محترم راسا موظف به پرداخت اقساط حق بیمه از
اولین سررسید بیمه نامه خواهند بود .بدیهی است شرکت بیمه
توسعه نیز مکلف به استرداد کل مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه
قبلی این دسته از بیمه گذاران به آنان خواهد بود .گفتنی است
برای آن دسته از بیمه گذاران بیمه های عمر شرکت بیمه
توسعه که درخواست ادامه بیمه نامه آنان در بیمه ایران بعد
از تاریخ 315/ 1396/از طریق شعب و واحدهای اجرایی به
معاونت نظارت بر بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران
ارسا ل شده است ،متعاقبا و در اسرع وقت بیمه نامه جدید
صادر و مراتب مجددا اعالم خواهد شد.
تازه ترین آمارها نشان میدهد:

صدور بیش از  ۱۰میلیون کد سهامداری

اقدام به خرید تک سهم کرده و در نهایت نیز دچار ضرر
و زیان میشوند ،نشان میدهد که آموزش و فرهنگسازی
در این بخش کافی نبوده است.
محمدی در ادامه سخنان خود بر اهمیت فرهنگ
پیشگیری در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت :فرهنگ
پیشگیری از تخلفات در بازار سرمایه نیازمند کمک
رسانههاست.
وی با بیان اینکه در ماههای اولیه سال  ۹۵تعداد
تاخیر در ارسال اطالعات شرکتهای بورسی  ۳۰تا ۴۰
مورد و متوسط تاخیرها بیش از  ۳۰روز بوده است افزود:
با اقدامات سازمان بورس از جمله پیادهسازی کدال ۳۶۰
درجه و سیستم هشدار قانونی وظایف مدیران ،امروز
تعداد تاخیر در ارسال اطالعات در هر ماه تنها به  ۱تا ۲
مورد و مدت تاخیر حداکثر به  ۳روز رسیده است.

آخرین اطالعات و آمارهای رسمی منتشر شده نشان
می دهد که تعداد کدهای معامالتی بورسی در سال  ۹۷از
مرز  ۱۰میلیون کد سهامداری عبور کرده است.
بر اساس اعالم شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه
وجوه تا پایان اسفند ماه سال  ۹۶تعداد  ۹میلیون و ۹۴۸
هزار کد بورسی صادر شده بود که در سال  ۹۷از میزان از
 ۱۰میلیون کد هم فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش ،جزییات آمار اعالم شده نشان
می دهد که تعداد کدهای بورسی در بازار سرمایه در سال
 ۹۷به  ۱۰میلیون و  ۲۰۹هزار کد رسیده است.
گفتنی است در سال  ۹۶کل کدهای بورسی صادر
شده در بازار سرمایه به میزان  ۶۰۰هزار کد در آمارهای
اعالم شده ،ثبت شده است.
این گزارش می افزاید :تعداد کدهای معامالتی خارجی
هم تا به امروز به  ۱۰۷۶رسیده که این آمار نسبت به
آخرین آماری که در سال  ۹۶اعالم شد نیز با رشد همراه
بوده است .الزم به ذکر است که پس از آزادسازی سهام
عدالت و ورود این سهام به بورس برای معامله آن ،به تعداد
مشموالن سهام عدالت کد بورسی صادر خواهد شد که در
این وضعیت تعداد کدهای سهامداری به مرز  ۶۰میلیون
کد نیز خواهد رسید.

