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بانک و بیمه و بورس

بانک

پيشنهاد افزايش وام خريد مسکن در
انتظار تصويب شوراي پول و اعتبار

پيشنهاد افزايش وام خريد مسکن در انتظار تصويب
شوراي پول و اعتبار خبرگزاري آريا  -وزير راه و شهرسازي
گفت :افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن از سوي بانک
مسکن به بانک مرکزي پيشنهاد شده و بايد شوراي پول
و اعتبار با آن موافقت کند .عباس آخوندي در پاسخ به
پرسشي مبني بر اينکه با توجه به رشد قيمت مسکن آيا
موافق افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن هستيد و آيا
پيشنهادي در اين خصوص ارائه شده است گفت :پيشنهاد
افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن از سوي بانک مسکن
به بانک مرکزي ارائه شده است ،بنابراين بايد شوراي پول
و اعتبار با اين افزايش موافقت کند .البته چندي پيش
رحيمي انارکي مديرعامل بانک مسکن از ارائه پيشنهاد
افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق به
بانک مرکزي خبر داده بود و شنيده ميشود که قرار است
سقف اوراق خريد مسکن در تهران از 60ميليون تومان به
80ميليون تومان افزايش يابد.

افتتاح رسمی شرکت پتروشیمی مرجان
عسلویه با حمایت بانک ملت

شرکت پتروشیمی مرجان عسلویه با حضور رییس
جمهوری ،بیژن زنگنه وزیر نفت و امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع در شهر عسلویه منطقه پارس جنوبی و با استفاده از
تسهیالت بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،شرکت پتروشیمی
مرجان با ظرفیت ساالنه تولید  ۱،۶۵۰،۰۰۰تن گاز متانول
از مهم ترین و بزرگ ترین تولید کنندگان این محصول و از
مشتریان ارزنده بانک ملت است .بر اساس این گزارش ،در
آیین افتتاح این پروژه ملی ،مسعود نصر اصفهانی مدیر امور
بانکداری شرکتی بانک ملت و تعدادی از مدیران ارتباط
با مشتری نیز به نمایندگی از این بانک حاضر شدند و
سپس از بخش های مختلف پروژه بازدید کردند .حسن
بیگی ،مدیر عامل شرکت پتروشیمی مرجان در این بازدید،
با قدردانی از مساعدت های بانک ملت ،گسترش روز افزون
روابط فی مابین به ویژه در تامین مالی و راه اندازی و
تکمیل سایت های جدید را خواستار شد.

بانک اقتصاد نوین سهامداران را به
مجمع فراخواند

نظر به عدم حصول به حد نصاب الزم برای رسمیت
قانونی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
ساعت  ۱۵روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۷.۰۴.۳۱در محل
سالن همایشهای صدرا ،جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده نوبت دوم (پس از نوبت اول مجمع عمومی عادی
سالیانه) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی
عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۳۹۶.۱۲.۲۹رأس ساعت
 ۱۵روز سهشنبه مورخ  ۱۳۹۷.۰۷.۰۳در محل مجموعه
سالنهای همایش و مراسم صدرا ،بـه نشانی تهران ،خیابان
مالصدرا ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،جنب مسجد بقیة ا...
(عج) ،سالن همایشهـای صدرا؛ تشکیل میشود.
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا
نمایندگان قانونی آنان دعوت مینماید ،به منظور اخذ
برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در
یکی از روزهای یکشنبه م ّورخ  1397.07.01و دوشنبه
م ّورخ  1397.07.02از ساعت  8:30صبح الی  15:30با در
دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی
 /وکالت /والیت /قیمومت و کارت شناسایی معتبر به امور
سهام بانک ،به نشانی تهران ،خیابان آفریقا ،باالتر از چهارراه
جهان کودک ،نبش خیابان برادران شریفی ،پالک  ، 2طبقه
دوم مراجعه فرمایند.
تلفن مستقیم امور سهام84612050 :
ضمناً ترتیبی اتخاذ شده است که بجز ایام مذکور،
برگه ورود به جلسه ،از ساعت  14روز برگزاری مجمع
( )1397.07.03نیز در نشانـی صدرالذکر ،به حضور
سهامداران محترم ارائه گردد.
دستور جلسه:
 .1اســتماع گزارشـات هیأت مدیـره و حسـابرس
مسـتقل و بازرس قانـونی بانک در خصـوص عملکـرد
سـال مالـی منتهـی بـه  29اسفند .1396
 .2تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به  29اسفند
 1396و اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود؛
.3انتخاببازرسقانونیاصلیوعلیالبدلوحسابرسمستقل؛
 .4تعیین حقالزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛
 .5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای بانک؛
 .6تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره؛
 .7سایر مواردی که قابل طرح در این مجمع عمومی باشد.
هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین
برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی؛

نرخ بهره بانکی ترکیه به  24درصد
افزایش یافت

بانک مرکری ترکیه ،نرخ بهره بانکی در این کشور را
در راستای مقابله با افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی
از  17.75درصد به  24درصد افزایش داد.
بانک مرکزی ترکیه در پایان جلسه پنجشنبه گذشته
تعیین سیاست های مالی خود و در راستای کاهش ارزش
پول ملی این کشور ،نرخ بهره بانکی را با  625امتیاز رشد
از  17.75درصد به  24درصد رساند.
بنا بر اعالم رسانه های ترکیه ،پس از این تصمیم
بانک مرکزی ،نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت به
طوری که نرخ دالر و یورو در بازار معامالت ارز با حدود 8
درصد کاهش قیمت ،به ترتیب به ارقام  6.01و  7.11لیر
افت کرد .قیمت دالر پیش از افزایش نرخ بهره در ترکیه
 6.63و یورو  7.56لیر معامله می شد .بانک مرکزی ترکیه
در اطالعیه ای ضمن اعالم خبر افزایش نرخ بهره بانکی
افزود :استقرار آرامش و ثبات قیمت ها در بازار مهم ترین
هدف بانک مرکزی است و از همه ابزارها برای پیشبرد
این هدف استفاده می کند .افزایش نرخ بهره بانکی در
حالی اعالم می شود که نگرانیها دربارۀ افزایش نفوذ رجب
طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه بر سیاست های پولی
همچنان بازار مالی را تحت تاثیر قرار می دهد .افزایش
نرخ بهره بانکی ،تصمیمی بر خالف سیاست های اردوغان
محسوب می شود که خود را ‹دشمن نرخ بهره› می خواند و
معتقد است که افزایش نرخ بهره به افزایش تورم در کشور
منجر خواهد شد .رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در
مجمع عمومی تجار و صنعتگران ترکیه در آنکارا با اشاره به
نوسانات اخیر ارزی اظهار کرد :برای مقابله با نوسانات ارزی
تدابیر بسیاری را اتخاذ کرده و خواهیم کرد و در این راستا
گام های جدیدی نیز بر خواهیم داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی:

تعامل پلیس راهور و بیمه موجب کاهش تخلفات رانندگی می شود

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :تعامل
میان پلیس راهور و صنعت بیمه به کاهش
حوادث و تخلفات منتهی می شود.
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه
مرکزی روز پنجشنبه اعالم کرد« ،غالمرضا
سلیمانی» در دیدار با فرمانده راهنمایی و
رانندگی کشورمان افزود :صنعت بیمه به
عنوان پشتیبان راکبان وسائط نقلیه همواره
چتر گسترده ای برای آرامش و امنیت مردم
محسوب می شود و ماموریت های پلیس
راهنمایی و رانندگی نیز با زندگی روزمره
مردم درآمیخته است.
وی همچنین با قدردانی از تالش های
شبانه روزی پلیس راهور در کاهش سوانح،
جانباختگان و مصدومان جاده های کشور،
تصریح کرد :موفقیت صنعت بیمه در گرو
توفیق پلیس در انجام وظایف خود است و
بی شک در رشته های بیمه ای ثالث و بدنه
به همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیاز
داریم.
سلیمانی با اشاره به تجربه کشورهای

پیشرفته در حوزه پیشگیری و استفاده آنان
از تجهیزات و فن آوری های نوین برای
کاهش سوانح ،خاطرنشان کرد :صنعت بیمه
برای پیشگیری از بروز تخلف ها و تقلب های
بیمه ای نیاز مبرمی به فرهنگ سازی دارد و

توجه به استارتآپها و خلق محصول بیمهای جدید
با پردازش دادهها

احمدرضا ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان در نشست پنل جمعبندی توصیههای سیاستی
سمینار توسعه بیمههای زندگی گزارش ،خود را پیرامون پنل محصوالت جدید بیمههای زندگی
ارائه کرد .احمدرضا ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان در نشست پنل جمعبندی توصیههای سیاستی
سمینار توسعه بیمههای زندگی گزارش ،خود را پیرامون پنل محصوالت جدید بیمههای زندگی
ارائه کرد .مهمترین نتیجهای که در پنل “محصوالت جدید بیمههای زندگی” گرفته شد حاکی
از آن بود که باید آئیننامه  ۷۸جدی گرفته شود و از حسابرسان رسمی و اکچوئرهای رسمی در
هر شرکت استفاده شود .مدیر عامل بیمه سامان با طرح اهمیت شفافیت در شرکتهای بیمه
اظهار داشت :مقررات باید به گونهای تدوین شوند که در آن گرایش به شفافیت در صورتهای
مالی با ارائه گزارشهای اکچوئران ،همراه شود و مشهود باشد و در آئیننامه  ۷۸به این بحث با
جدیت پرداخته شود .وی افزود :محصوالت جدید بیمه یا یونیت لینکها میتوانند در حوزه
سرمایهگذاری ایجاد شفافیت کنند و طبیعی است که این شفافیت برای شرکتهای بیمه در حوزه
نوع و بازده سرمایهگذاریها و علت انتخاب سرمایهگذاری توسط شرکت بیمه بسیار حایز اهمیت
است و الزم است با دقت باالیی انجام شود .ضرابیه خاطر نشان کرد در حال حاضر بیمههای
زندگی به خاطر جنبههای سرمایهگذاری است که فروش میرود و این امر جای تاسف دارد که
ما نتوانستهایم جذابیت بیمههای عمر را به افکار عمومی نشان دهیم .وی به تجارب شرکتهای
بیمه در زمینه شفافیت در سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت :عرضه اوراق بیمهای توسط شرکت
بیمه ملت و طرح سهامدار شدن در بیمههای عمر توسط شرکت بیمه پارسیان نشان میدهد
که در این مسیرگامهایی توسط بیمهها برداشته شده است .وی گفت :بیمههای زندگی ساالنه
 ۴۰درصد رشد داشتهاند و خود را به خوبی نشان دادهاند و در ادامه این مسیر تاکید میکنم که
ضرورت دارد سهام شرکتها به اندوخته زندگی اختصاص یابد .ضرابیه در ادامه بحثهای خود
در پنل جمعبندی توصیههای سیاستی به ورود استارتآپها به صنعت اشاره کرد و گفت حضور
آنها در صنعت بیمه مغتنم است و باید فضای الزم برای فعالیتهای آنان را به گونهای ایجاد کرد
که مانع از کوچ آنها به صنایع دیگر شود .وی افزود :اکنون در دنیا طراحی محصول توسط عوامل
فروش انجام میشود و این برونسپاری بسیار هوشمندانه و موثر است چون آنها دائما خود را به
روز میکنند و از زوایای مختلف به ابعاد مورد عالقه خود در صنعت توجه دارند .ضرابیه کاوش در
دادهها و اطالعات شرکتها را موجب خلق محصول بیمهای جدید دانست و گفت :اکنون اطالعات
انباشته در شرکتهای بیمه و پردازش الیههای اطالعات موجود با استفاده از روشهای علمی
آنچنان حایز اهمیت است که از این دادهها میتوان با ویژگیهایی که استارتآپها دارند به طور
مرتب محصول جدید تولید کرد .وی افزود :هماهنگ شدن با نیازهای جدید به قابلیتهایی نظیر
سرعت و شناخت ،همراه است و صنعت بیمه به این چابکی نیاز دارد.

ما در این مسیر ،حضور پلیس و رسانه ها را
در کنار خود احساس می کنیم.
رییس شورای عالی بیمه با تاکید بر این
نکته که کاهش خسارات مرتبط با راهنمایی
و رانندگی در کیفیت نرخ و شرایط بیمه ای

اثر مستقیمی دارد ،اظهار کرد :هر چقدر
خسارت کمتری پرداخت کنیم به طور قطع
می توانیم نرخ بیمه نامه ها را کاهش دهیم
که این امر نیز مستلزم تعامل پلیس و صنعت
بیمه است.
رییس کل بیمه مرکزی اضافه کرد :ارائه
سرویس مناسب توسط صنعت بیمه می تواند
رضایت عمومی و امنیت اجتماعی را در پی
داشته باشد که تحقق این امر از ماموریت
های اصلی پلیس نیز به شمار می رود.
وی با ابراز خرسندی از فعالیت های
سردار «تقی مهری» فرمانده پلیس راهور
ناجا و همکاران ایشان ،آمادگی کامل بیمه
مرکزی و صنعت بیمه را در تمامی ابعاد اعالم
کرد و گفت :تبادل اطالعات و شفاف سازی
دستگاه های مرتبط به کاهش تخلفات و
همچنین سوانح رانندگی منتهی خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی و فرمانده پلیس
راهور ناجا و هیات همراه با حضور در آرامگاه
شهدای گمنام نسبت به شهدای هشت سال
دفاع مقدس ادای احترام کردند.

یک هفته صف پایدار خرید
در بورس تهران

« ۱۷هزار و  ۳۴۷واحد» رشد خیره کننده شاخص کل بورس در طی هفته جاری
بود ،ریشه این رشد را باید در افزایش قیمت دالر در طی ماه های اخیر جستجو کرد؛ در
طی  ۵روز کاری بورس تهران معامله گران شاهد صف های پایدار خرید مخصوصا در گروه
های صادرات محور بودند.
در چهارشنبه  ۱۴شهریور ماه جاری ،شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق
بهادار تهران در تراز  ۱۳۷هزار و  ۷۱۴واحدی قرار داشت اما تنها در  ۵روز کاری فعاالن
تاالر شیشهای شاهد آمار عجیبی بود ،چرا که این شاخص در این مدت  ۱۷هزار  ۳۴۷واحد
رشد کرد .این رشد سبب شد نماگر اصلی بازار در قله  ۱۵۵هزار و  ۶۱واحدی بایستد.
در این هفته قیمت سهم ها در بورس تهران با رشد فزاینده ای مخصوصا در گروه های
نفتی ،محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی بود .در این گروه ها در روزهایی شاهد صف
خرید پایدار بودیم .که علت ریشه ای افزایش فزاینده قیمت سهم ها را می توان افزایش
قیمت دالر در طی ماه های گذشته بیان کرد.
در طی هفته اخیر شاخص بازار اول  ۱۴هزار و  ۶۰۳واحد رشد کرد و تا تراز ۱۱۵
هزار و  ۹۲۰واحدی باال رفت .در عین حال شاخص بازار دوم با  ۲۵هزار و  ۷۸۶واحد رشد
مواجه شد و به رقم  ۳۰۰هزار و  ۷۲۳واحدی رسید.
همچنین شاخص آزاد شناور در این مدت با رشد فزاینده  ۱۹هزار و  ۳۵۰واحدی رو به
رو شد و تا رقم  ۱۶۶هزار و  ۲۴۶واحدی باال رفت در عین حال شاخص  ۳۰شرکت بزرگ
 ۹۴۱واحد رشد کرد و به عدد  ۷۶۳۷رسید.
فلزات اساسی چهارشنبه گذشته با روند رو به رشدی مواجه شدند و تعدادی از سهمها
در این گروه تا پنج درصد رشد کردند .حجم معامالت فلزات اساسی چهارشنبه گذشته
به  ۴۱۳میلیون سهم رسید و ارزش آن به  ۲۱۶میلیارد تومان دست پیدا کرد .از دیگر
گروههایی که با رشد فزاینده قیمت و صف خرید همراه بودند میتوان به گروه محصوالت
شیمیایی نیز اشاره کرد .در این گروه نیز تعداد زیادی از سهمها حدود پنج درصد رشد
قیمت را تجربه کردند.
حتی خودروییها هم در آخرین روز کاری بورس تهران در این هفته با روند افزاینده
روبهرو شدند و تعداد زیادی از سهمها بیش از چهار درصد در قیمت پایانی رشد را تجربه
کردند .در این گروه  ۵۶۲میلیون سهم به ارزش بیش از  ۷۲میلیارد تومان در  ۳۳هزار و
 ۹۸۱نوبت معامله ،مورد خرید و فروش قرار گرفتند.
حجم معامالت بورس تهران چهارشنبه گذشته به رقم  ۳.۳میلیارد سهم و ارراق مالی
را رد کرد و تعداد معامالت این بازار به  ۲۱۹هزار و  ۷۴۶رسید.

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ کرد:

شرایط بخشش جرائم معوقات بانکی تولیدکنندگان

چنانچه مشتریان بدهی معوق بانکی
خود مربوط به سررسید پایان سال ۱۳۹۶
را تا پایان شهریور ۱۳۹۷تسویه کنند،بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل
و سود را بدون احتساب جریمه دریافت و
تسویه کنند.
به نقل از بانک مرکزی ،این بانک در
بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاههای
اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل
تسویه مطالبات بانک ها ،توضیحاتی را
درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره ()۱۶
بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور ،به شبکه بانکی
کشور ابالغ کرد.
پیش از این و در بند «و» تبصره ()۱۶
قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور مقرر
شده بود« :به منظور تشویق تولیدکنندگان
و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق
خود را که تا پایان سال  ۱۳۹۶سررسید شده
باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه
 ۱۳۹۷تسویه کنند ،بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق
قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت
و تسویه کنند».
الزم به ذکر است ،پس از آن که
حکم قانونی فوق طی بخشنامه شماره
۴۵۸۲۱۹۷.مورخ ۱۸۲. ۱۳۹۷.به شبکه
بانکی کشور ابالغ شد ،سئواالت و استعالمات

متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک
ارسال شد .براین اساس از آنجایی که به
استناد اصل  ۷۳قانون اساسی ،مرجع تفسیر
قوانین عادی ،مجلس شورای اسالمی است،
بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعالمات
مورد اشاره ،مکاتبات مختلفی نیز با هدف
رفع ابهامات و مشکالت با مراجع ذیربط از
جمله مجلس شورای اسالمی و دولت انجام
داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده
در جلسه مورخ  ۲۷مرداد  ۱۳۹۷کمیسیون
فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و
به استناد نظریه تفسیری شماره ۵۸۳۲۱.۷۶.
مورخ ۱۰۳. ۱۳۷۶.شورای نگهبان و همچنین
با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی دارای
بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز
تسهیل تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی ،مراتب ذیل را در خصوص
حکم قانونی مورد نظر به استحضار میرساند:
 .۱عبارت جریمه در حکم قانونی فوق
اطالق بر «مازاد /مابهالتفاوت نرخ وجه التزام
تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس
مقررات فعلی به میزان  ۶درصد)» دارد.
 .۲مشموالن حکم قانونی مورد اشاره
تولیدکنندگان هستند ،لذا بدهی سررسید
شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط
سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
 .۳منظور از عبارت «تسویه» در بند

مورد اشاره ،تسویه بخش سررسیدشده است.
به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای
قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده
ضرورتی ندارد.
 .۴قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶
تعیین تکلیف شدهاند و سررسید آن سال
 ۱۳۹۷و بعد از آن است ،مشمول حکم قانونی
مورد اشاره نیست.
 .۵نظر به مختومه شدن قراردادهای
قبلی با انعقاد قرارداد جدید ،قرارداد جاری
(نافذ در پایان سال  )۱۳۹۶مبنای عمل
محاسبات خواهد بود.
 .۶نظر به سئواالت متعدد در ارتباط
با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده،
هرگونه بدهی سررسید/حال شده پرداخت
نشده در پایان سال  ۱۳۹۶مشمول حکم
مورد اشاره است.
 .۷همانگونه که در بند قانونی مورد
اشاره شده است ،تسهیالت اعطایی بدون
تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است.
لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی
سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال
 ۱۳۹۶میتوانند از مزایای بند قانونی فوق
بهرهمند شدند.
 .۸شرط برخورداری از مزایای بند قانونی
فوق ،داشتن بدهی سررسید شده پرداخت
نشده در پایان سال  ۱۳۹۶و همچنین تسویه
آن تا پایان شهریور سال  ۱۳۹۷است ،از این

رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال
 ۱۳۹۷و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید،
بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال
آن اقدام کرده باشند ،میتوانند در صورت
درخواست ،از مزایای بند قانونی مورد اشاره
برخوردار شوند .در این حالت بانک میتواند
مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب
تسویه در حالت جدید منظور کند.
در پایان خاطر نشان می شود ،اصالح
و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی
مذکور ،در دستور کار مجلس شورای
اسالمی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد
بر مسئولیت بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد
شده ،ضروری است مراتب به قید تسریع و
با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳۹۶.
مورخ ۱۶۵. ۱۳۹۶.به تمام واحدهای ذیربط
آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ
شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به
عمل آید.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:

سطح باالی رضایتمندی مشتریان از خدمات دهی بانک مسکن

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:
مطابق با نتایج گزارش دایره افکار سنجی ،سطح رضایتمندی
مشتریان از شعب بانک مسکن در سراسر کشور به بیش
از  ۷۰درصد رسیده است .اداره کل روابط عمومی بانک
مسکن به نمایندگی از مدیر عامل ،به طور دوره ای با هدف
بررسی روند خدمات دهی و سرویس دهی شعب بانک
مسکن در سراسر کشور را مورد بازدید و بررسی قرار می
دهد .در این میان با شناسایی نقاط ضعف و قوت ،مشکالت
و پیشنهادهای مختلف مطرح شده از سوی پرسنل شعب
و همچنین مشتریان و ارایه گزارش های دوره ای ،زمینه
اقدامات اصالحی برای رفع مشکالت احتمالی و تدوین بسته
های خدماتی نوین و منعطف در بانک مسکن فراهم می شود.
مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با
تاکید بر آنکه بازدید از شعب مختلف بانک مسکن در سراسر
کشور به نمایندگی از سوی مدیر عامل به صورت دوره ای
انجام می شود ،اظهار کرد :از آنجا که اداره کل روابط عمومی
به صورت مستقیم به عنوان زیرمجموعه مدیریت عامل بانک

مسکن محسوب می شود ،این اداره کل به نمایندگی از مدیر
عامل به صورت دوره ای مسولیت بازدید از شعب مختلف
بانک مسکن در استان های مختلف کشور را بر عهده دارد.
وی ادامه داد :این بازدیدها با هدف شناسایی نقاط ضعف و
قوت ،مشکالت و پیشنهادهای ارایه شده شعب مختلف و
گزارش دهی آن به ستاد انجام می شود .به گفته وی در
قالب این بازدیدها از یک سو مشکالت پرسنلی و مربوط به
درون مجموعه شعب و از سوی دیگر مشکالت و درخواست
های مشتریان مراجعه کننده به شعب در استان های مختلف
مورد بررسی قرار می گیرد .احمدی با بیان اینکه بیشترین
مطالبات مطرح شده از سوی شعب بانک مسکن در خصوص
مشکالت فضای کاری است ،تصریح کرد :در جریان این
بازدیدها ،موارد مختلف مطرح شده از سوی کارکنان شعب
همچون انتقادات و پیشنهادها نسبت به فضای کار استخراج،
ثبت ،طبق ه بندی و سپس به صورت گزارشهای کاربردی به
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ارایه می شود .رییس
اداره کل روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد :در قالب این

بازدیدهای دوره ای ،به مشکالت وپیشنهادهای ارایه شده از
سوی مشتریان نیز رسیدگی می شود .بخش عمده سواالت
و درخواست های مشتریان ،در خصوص بسته های اعتباری
و تسهیالتی جدید تدارک دیده شده برای متقاضیان بخش
مسکن است .وی اضافه کرد :بخش دیگری از درخواست های
مطرح شده از سوی مشتریان مربوط به درخواست افزایش
سقف تسهیالت خرد ،تقاضای افزایش تسهیالت جعاله و
افزایش سن آپارتمان های مشمول تسهیالت صندوق یکم
از  15سال به  20سال است .وی در عین حال گفت :به طور
کلی بخش مهم درخواست مشتریان مراجعه کننده به شعب
بانک در استان های کشور افزایش سقف تسهیالت خرید
مسکن است .احمدی با اشاره به نتایج گزارش دایره افکار سنجی
عنوان کرد :در این بخش آمار رضایت از بخش های مختلف از
مشتریان به صورت دوره ای (سه ماهه و شش ماهه) دریافت
می شود .نتایج این گزارش نشان می دهد در حال حاضر سطح
رضایت مندی مشتریان از خدمات دهی شعب بانک مسکن در
عمده استان به بیش از  70درصد رسیده است.
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بیمه
با حکم روحانی؛

ولیاهلل سیف به عنوان «مشاور رئیس
جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی دکتر»ولی اهلل سیف» را
به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی»
منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
به شرح ذیل است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ولی اهلل سیف
نظر به مراتب تعهد ،توان علمی و سوابق مدیریتی
جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس
جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب میشوید.
امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف
ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت اصول قانونمداری،
اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران»

پیامد آزادی سقف معامالت پتروشیمی،
حذف دالالن از بورس است

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت:
برداشته شدن سقف معامالت محصوالت پتروشیمی در
بورس کاال می تواند باعث حذف دالالن شده و قیمت این
محصوالت را کاهش دهد.
فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به نرخ
ارز  4200تومانی ،سبب شده دالالن به خرید از بورس
کاال و فروش محصوالت به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات
آن اقدام و سود سرشاری عاید خود کنند .این روند سبب
رشد قیمت ها شده و در نتیجه تولیدکنندگان بخش پایین
دستی و مصرف کنندگان ،از دسترسی به مواد اولیه ارزان
محروم شوند .بر این اساس ،طرح هایی برای پاالیش و
کنار گذاشتن دالالن از بازار بورس ارائه شده که تازه
ترین آنها برداشته شدن سقف قیمت معامالت در بورس
کاالست؛ تاکنون سقف معامالت 10 ،درصد در روز بوده
است .احمد مهدوی ابهری روز پنجشنبه درباره برداشته
شدن سقف معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال،
با تاکید بر لزوم حذف دالالن و واقعی سازی تقاضاها در
بورس کاال گفت :اکنون از یک سو تولیدکننده باالدستی
سود آنچنانی نمی برد و قیمت برای مصرف کننده نهایی
یعنی مردم افزایش زیادی داشته است؛ در واقع ،سود اصلی
نصیب دالالن می شود« .برداشته شدن سقف معامالت
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال می تواند با پایین
آوردن قیمت مواد اولیه ای که به دست تولیدکنندگان می
رسد ،باعث کاهش قیمت محصول نهایی تولید شده نیز
شود ».دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش
از این به افزایش تقاضای محصوالت پتروشیمی در بورس
کاال پس از نوسانات نرخ ارز اشاره کرده و گفته بود :از
ابتدای سال  96تا  20شهریور پارسال تقاضای محصوالت
پتروشیمی ،دو میلیون و  622هزار تومان بود اما در مدت
مشابه امسال به هفت میلیون و  704هزار تومان رسیده که
رشد حدود  300درصدی را نشان می دهد .وی با انتقاد
از این مساله تصریح کرده بود« :مگر چه اتفاقی در کشور
افتاده که این میزان تقاضا باال رفته است؟ آیا کارخانه های
جدیدی افتتاح شده و یا ظرفیت تولید باال رفته است؟»
به گفته مهدوی ابهری ،بررسی ها نشان می دهد که
چنین اتفاقی نیفتاده و دالالن اقدام به خرید محصوالت
از بورس و فروش چند برابری آن در بازار آزاد می کنند.
با توجه به مشکالتی که در بازار معامالت پتروشیمی
رخ داده و جوالن دالالن را به دنبال داشته ،حمایت ها
از حذف سقف معامالت با هدف کنار گذاشتن دالالن رو
به افزایش است .حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی
بورس نیز در این باره گفت :چند ماه است که شورای عالی
بورس و سازمان بورس ،مخالفت جدی و مستدل خود را با
فروش محصوالت بر مبنای دالر  4200تومانی محصوالت
پتروشیمی و فلزی در بورس اعالم کرده اند.
وی با بیان اینکه همه قبول دارند این معامالت به
معنای توزیع رانت و گتسرش فساد است ،افزود :اما عده ای
نگران باال رفتن قیمت ها برای مصرف کننده نهایی هستند،
غافل از اینکه مدتهاست قیمت ها خود را با دالر نرخ آزاد
منطبق ساخته اند.
عضو شورای عالی بورس ،به آزادسازی سقف معامالت
محصوالت فوالدی در بورس اشاره کرد و گفت :خوشحالم
که معامالت همه فلزات و فوالد از رانت رهایی یافت و از
چهارشنبه ،معامالت فوالد در بورس کاال عادی شد.
عبده تبریزی ابراز امیدواری کرده است که مساله
پتروشیمی نیز حل و از روز شنبه معامالت آن در فضای
رقابتی انجام شود.

تأثیر بستن بازار آتی سکه طال در افزایش
التهابات

کارشناس بازار آتی سکه طال درباره بهترین راهکار
برای کنترل التهابات بازار دست به دست دادن مردم به
یکدیگر است ،گفت :تعطیلی بازار آتی سکه طال راهکار و
درمان قطعی نبود.
بر اساس اطالعیه شماره  03421/30مورخ 11
شهریور  1397تمام موقعیتهای قرارداد آتی توسط
کارگزاران بر اساس آخرین قیمت معامالتی بسته شده
است .این تصمیم توسط بورس کاال و با تأیید سازمان
بورس و اوراق بهادار گرفته شد و تمام کارگزاران ملزم به
بستن تمام موقعیتهای تعهدی باز بوده که بدین ترتیب
هیچ موقعیتی در بازار آتی باقی نمانده است.
کارشناسان معتقدند که با بسته شدن بازار آتی سکه
طال التهابات در بازار طال ،سکه و ارز تشدید خواهد شد ،در
همین رابطه با یک فعال و کارشناس بازار آتی سکه طال
گفتگو کردیم.
محمد حسن تسلیمی ،کارشناس بازار آتی سکه طال
و یکی از فعاالن این بازار به خبرنگار بورس گروه اقتصادی
خبرگزاری آنا درباره بسته شدن بازار آتی سکه طال ،گفت:
میتوان از دالیل التهابات بازار سکه و ارز در چند هفته
اخیر را به اعالم بانک مرکزی در خصوص حفظ ذخایر ارزی
خود و کاهش تولید و صادرات نفت اشاره کرد که موجب
نگرانی بازار و بیاعتمادی فعاالن به آینده آن شده است.
این کارشناس بازار آتی سکه طال ،سرمایههایی که در
اختیار مردم است را علت التهابات بازار سکه و ارز دانست و
افزود :در کشور ما سالی  100هزار میلیارد تومان سود پول
از سوی بانکها به مردم پرداخت میشود .با این سود پولی
که به مردم پرداخت میشود ،قطعاً این پول به بازارهای
مختلف سرازیر میشود .وقتی مردم این حجم از پول را در
اختیار دارند باید اقدام به خرید کنند.

