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بانک و بیمه و بورس
رئیس کل بانک مرکزی:

بانک
در بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام شد؛

کاهش ساعت واریز تراکنش های
شاپرکی به حساب مشتریان

اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک قرض
الحسنه مهر ایران از کاهش ساعات و کاهش مدت زمان
واریز تراکنش های شاپرکی به حساب مشتریان خبر داد.
انصاری جعفری ،رئیس اداره کل فناوری اطالعات و
ارتباطات بانک قرض الحسنه مهر ایران در این باره گفت:
واریز تراکنش های شاپرکی در یک سیکل کاری به صورت
روزانه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ،سبب تجمیع و
باالرفتن حجم تراکنش ها و افزایش زمان پردازش آن ها در
یک سیکل شده بود که این امر موجب تأخیر در واریز مبالغ
به حساب مشتریان گردید .وی افزود :با توجه به اقدامات
و پیگیری های به عمل آمده توسط این اداره کل ،در حال
حاضر مدت زمان حدود  4ساعته در واریز وجوه به حدود
 30دقیقه کاهش یافته و تمامی مبالغ قبل از شروع به کار
شعب در حساب مشتریان کارسازی می شود.

ارائه  ۷۰درصد از خدمات بانکی در
پیشخوانهای شهرنت بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره
به پیشرو بودن این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک،
گفت :هم اکنون شهروندان و مشتریان بانک شهر در سراسر
کشور  ۷۰درصد از خدمات بانکی ارایه شده در شعب را می
توانند در ساعت مختلف شبانه روز از طریق پیشخوان های
شهرنت دریافت کنند .عیسی قهرمانی چابک با بیان اینکه
حرکت به سمت توسعه بانکداری الکترونیک طی سال های
اخیر همواره در صدر برنامه های بانک شهر قرار داشته ،
افزود :این نوع بانکداری باعث میشود سرعت گردش پول،
تسویه حسابها و مبادالت بانکی افزایش یابد که برای
اقتصاد ،تجار ،کسبه و شهروندانی که در بخش های مختلف
اقتصادی فعالیت میکنند ،بسیار حائز اهمیت است .وی با
تاکید بر اینکه امروزه با توسعه تکنولوژی در حوزه های
مختلف زندگی  ،بانکداری سنتی جوابگوی نیاز شهروندان
و مشتریان شبکه بانکی نیست،تصریح کرد :هم اکنون
شهروندان و مشتریان بانک شهر در سراسر کشور  70درصد
از خدمات بانکی ارایه شده در شعب را می توانند در ساعت
مختلف شبانه روز از طریق پیشخوان های شهرنت دریافت
کنند .قهرمانی چابک در همین رابطه تصریح کرد :با تالش
کارکنان و مدیران بانک شهر امروز اعتماد به بانکداری
الکترونیک و فرهنگ استفاده از دستگاه هایی مانند خود
بانک (  )VTM – RTMو دریافت خدماتی مانند افتتاح
حساب  ،صدور کارت هدیه و سایرخدمات در مکانی خارج
از شعبه در حال ارائه و نهادینه شدن است .معاون شعب
و توسعه بازاریابی بانک شهر ادامه داد :با توسعه پیشخوان
های شهرنت هم اکنون در حدود  360دستگاه پیشخوان
شهرنت در کالن شهرها و شهرهای کوچک در ساعات
اداری و غیر اداری و حتی روزهای تعطیل به طور کامل به
شهروندان خدمات بانکی ارائه میکنند.

بانک مرکزی فعاالنه در بازار ارز حضور دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت :با
اختیاراتی که از سوی سران سه قوه به بانک
مرکزی داده شده است ،این بانک فعاالنه در
بازار حضور دارد.
به گزارش بانک مرکزی« ،عبدالناصر
همتی» در نشست شورای هماهنگی مراکز
روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های
اجرایی دولت که به میزبانی بانک مرکزی
برگزار شد ،گفت :اکنون در شرایط حساسی
قرار داریم و در تالش هستند که انسجام و
حمیت در میان مردم را از بین ببرند.
وی افزود :بنابراین ضروری است روابط
عمومی های دستگاه های اجرایی با اطالع
رسانی مناسب و بهره گیری از راهبردهای
ارتباطی و اطالعرسانی ضمن کمک به
انسجام میان دستگاه ها ،به عبور از شرایط
دشوار و حساس فعلی کمک کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:
با تالش های انجام گرفته بخش زیادی از
تحریم ها کارساز نبوده است و خوشبختانه

کشور از پشتوانه خوبی برای ایستادگی در
برابر جنگ اقتصادی بهره مند است.
همتی ضمن استقبال از نقطه نظرات
اقتصادی دستگاه های اجرایی ،خواهان
منطقی شدن خواسته ها و نیز افزایش

افزایش  ۲۱برابری تعداد بروات اسنادی صادر شده
در بانک تجارت

علیرضا حاجعلی رئیس هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به عملکرد این بانک در
بخش بانکداری بینالملل از پیشرفتهای چشمگیر بانک تجارت در حوزه خدمات ارزی
این بانک خبر داد.
حاجعلی در گفتوگویی با اشاره به آمار صدور بروات اسنادی صادرشده توسط بانک
تجارت در بازه زمانی پنج ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال  1396گفت:
بروات اسنادی صادر شده توسط بانک تجارت برای واردکنندگان و صادرکنندگان در مدت
مذکور با رشد  21برابری از نظر تعداد و  2.6برابری از نظر مبلغ همراه بوده است.
وی با اشاره به خدمات ارزی ارائه شده توسط بانک تجارت به فعاالن اقتصادی کشور از
جمله حقیقی و یا حقوقی کشور خاطرنشان کرد :بر اساس این آمار در بخش حواله واردات
کاال از نظر تعداد  140درصد و از نظر مبلغ  119درصد رشد داشتهایم.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت اعتبارات اسنادی صادراتی را از دیگر خدمات ارائه
شده توسط این بانک به صادرکنندگان نام برد ،خدمتی که در بازه زمانی پنج ماهه ابتدایی
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مبلغی چهار برابری را از خود به جای
گذاشته است .حاجعلی همچنین رشد تعداد حوالههای وارده ارزی را  34درصد و حوالههای
صادره ارزی را  72درصد عنوان کرد.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به قراردادهای فاینانس و ریفاینانس بانک
تجارت با کارگزاری های معتبر کشورهای مختلف گفت :مشتریان بانک تجارت از طریق
شعب این بانک در سراسر کشور از فرصت ارزشمند ریفاینانس هایی همچون اکوبانک
ترکیه ،تجارت پاریس PIB،لندن EIH ،آلمان و  BCPژنو برای مصارف کوتاه مدت
و فاینانسهای «اگزیم بانک» کره« ،اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک» دانمارک برای
مصارف بلندمدت خود استفاده میکنند .وی خاطرنشان کرد :حاصل حرکت بانک تجارت
در توسعه فعالیتهای بینالمللی ،افزایش بانکهای کارگزاری خارجی طرف قرارداد این
بانک در پایان خرداد ماه سال  1397بوده است.

توسط یک مقام رسمی اعالم شد:

جزییات درخواست پذیرش شرکتها در فرابورس

مدیر پذیرش فرابورس با بیان اینکه در ششماهه نخست امسال تعداد
عرضههای اولیه در فرابورس در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۶
درصدی داشته است ،گفت :تعداد عرضههای اولیه در ششماهه اول سال
گذشت.
سارا سادات اخالقی اظهار داشت :در شش ماه اول امسال شرکتهای
«تجارت الکترونیک پارسیان کیش ،عطرین نخ قم ،کشت و دام قیام اصفهان،
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور» در بازار دوم و شرکت «پتروشیمی
غدیر» در بازار اول فرابورس موفق به عرضه سهام خود شدند.
مدیر پذیرش فرابورس در خصوص درخواستهای پذیرش طی سال جاری
با اشاره به این که در ششماهه اول سال  ،۱۳۹۷تعداد  ۳۲شرکت در صنایع
مختلف از جمله صنایع «داروسازی ،فلزات اساسی ،فناوری اطالعات ،کشت و
دام و طیور ،ساختمانی و سرمایهگذاری» درخواست پذیرش خود را جهت ورود
به بازارهای اول و دوم فرابورس ارسال کردهاند ،اظهار داشت :طبق بررسیهای
صورت گرفته توسط فرابورس در این میان  ۱۶شرکت واجد شرایط اولیه
پذیرش بودند که در  ۹جلسه هیات پذیرش مورد بررسی قرار گرفتند و در
نهایت  ۸شرکت موفق به پذیرش در بازارهای اول و دوم فرابورس شدند.
به گفته اخالقی در سال جاری شرکتهای «کشت و صنعت خرمدره،

بیمه معلم ،بیمه نوین ،عطرین نخ قم ،داروسازی اوه سینا ،کشاورزی مکانیزه
اصفهان کشت ،صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران) ،توسعه مسیر برق
گیالن و ایمن خودرو شرق» موفق به احراز موارد مد نظر هیات پذیرش و درج
در فهرست نرخهای فرابورس شدند.
وی همچنین در خصوص وضعیت پذیرش در بازار  SMEگفت :در بازار
شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس پذیرش  ۱۳شرکت در حال بررسی
است و درخواست پذیرش شرکتهای «فوالدریزی قائم سپهر سپاهان ،مجتمع
فوالد آذر حدید بناب ،راهیابان فردا ،سیماب رزین ،شیمبار و گلدنت» در هیات
پذیرش مطرح و موفق به پذیرش شدند.
مدیر پذیرش فرابورس با بیان اینکه در میان شرکتهای متقاضی
پذیرش شاهد صنایع جدیدی هستیم که تاکنون مشابه آن در بازار سرمایه
وجود نداشته است ،افزود :از صنایع جدیدالورود میتوان به صنایع «تولید
پارکینگهای مکانیزه ،کترینگ غذایی ،تکثیر و پرورش انواع آبزیان ،مرغداری،
سوخترسانی هواپیما ،خدمات شهرداری و اداره شهرکهای صنعتی» اشاره
کرد .به گفته اخالقی همچنین در حوزه دانشبنیان ،شرکتهای دانشبنیانی از
جمله «گلدنت ،توفیق دارو ،رایان همافزا و داروسازی اوه سینا» فرابورس را به
عنوان درگاه ورود به بازار سرمایه انتخاب کردهاند.

همراهی و همیاری در اظهارنظرها شد.
در این جلسه بر لزوم حفظ همگرایی
و انسجام رسانه ای دستگاه های اجرایی،
افزایش گفت و گو و ارتباط با نخبگان
دانشگاهی و مردم ،نحوه مقابله با اخبار جعلی

و نیز افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به
جامعه تاکید شد و سیاست ها و راهبردهای
رسانه ای به ویژه در حوزه اقتصادی به بحث
و بررسی گذاشته شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا هفته گذشته به بانک مرکزی اختیارات
الزم را برای دخالت و مدیریت در بازار ارز
داد؛ این اختیارات مواردی چون انتشار اوراق
مشارکت ارزی و ریالی ،خرید و فروش فوری
ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ،فوالد و
دیگر محصوالت صادراتی در بازار ثانویه و
انجام عملیات بازار باز را در بر می گیرد.
همچنین شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا به منظور تشویق سرمایه
گذاری و جذب منابع ارزی ،اتباع دولت های
خارجی در صورتی که حداقل  250هزار دالر
جهت سرمایه گذاری در ایران به کشور وارد
کنند ،مطابق ضوابطی که دولت اعالم می
کند ،می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج
ساله برخوردار شوند.

تسهیالت  ۲۲هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران
برای ازدواج جوانان

در شش ماه نخست امسال بیش از  ۱۴۶هزار نفر با تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
با توجه به سیاست حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان در این بانک ،میزان
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی ازدواج همواره با روند رو به رشد همراه بوده است
به طوری که از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ،تعداد  123هزار و  123فقره
تسهیالت پرداخت شده و این میزان در شش ماه نخست امسال به  146هزار و 701
فقره رسیده است .ارزش ریالی این تسهیالت نیز بیش از  22هزار و  926میلیارد
ریال است.
بانک ملی ایران در یک سال ابتدای فعالیت دولت دوازدهم نیز رویکرد حمایت
از زوج های جوان را دنبال و از ابتدای مردادماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال
جاری تعداد  214هزار و  688فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به
ارزش  25هزار و  381میلیارد ریال پرداخت کرده است.
این بانک در طرح ضربتی ازدواج سال گذشته هم بیشترین سهم از کل تسهیالت
پرداخت شده قرض الحسنه ازدواج را کسب کرد و از این رو مورد تقدیر بانک مرکزی
قرار گرفت.
الزم به ذکر است ،سقف تسهیالت ازدواج در سال  96مبلغ  10میلیون تومان
برای هر یک از زوجین با مدت بازپرداخت  48ماه ،اقساط مساوی و نرخ کارمزد چهار
درصد بود که در سال  97به منظور حمایت از ازدواج جوانان و بر اساس ابالغ بانک
مرکزی به  15میلیون تومان برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت  60ماهه و نرخ
کارمزد چهار درصد افزایش یافت.
به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج تعلق می
گیرد و متقاضیان به مدت دو سال ( 24ماه) از تاریخ عقد ،می توانند برای دریافت
تسهیالت مذکور اقدام کنند.
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بیمه

شعله نوری سرپرست مدیریت اتکائی
بیمه ایران شد

«شعله نوری فراهانی» با حکم محسن پورکیانی
مدیرعامل بیمه ایران به عنوان سرپرست مدیریت اتکایی
این شرکت منصوب شد.
شعله نوری از متخصصان حوزه اتکائی صنعت بیمه
است که سابقه ای طوالنی در امور اتکائی بیمه ایران دارد
و آخرین مسئولیت وی معاون مدیر اتکائی بیمه ایران بوده
است .پیش از این غالمعلی جهانگیری مدیرکل بیمه های
اتکائی بیمه ایران بود که به سرپرستی معاونت اتکائی بیمه
مرکزی منصوب شد .در حکم انتصاب پورکیانی برای نوری
فراهانی آمده است :به موجب این حکم و با توجه به ابالغ
تشکیالت تفصیلی و در اجرای ماده  32قانون مدیریت
خدمات کشوری ،نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند
شما در بخش عملیاتی اتکایی به عنوان سرپرست مدیریت
بیمه هایی اتکایی منصوب می شوید.
در ادامه این حکم تصریح شده است :شایسته است
با امعان نظر ویژه به اهمیت و حساسسیت نقش عملیات
اتکایی ،به ویژه در بخش واگذاری مناسب ریسک ها به
خارج از کشور ،عالوه بر استمرار پیگیری های جاری،
ظرفیت های جدید و راهکارهای نوین با ملحوظ داشتن
اقتضائات را شناسایی و با پویایی و نشاط حرفه ای همه
همکاران آن مجموعه منشا خدمات بهینه در حوزه بیمه
های اتکایی باشید.
از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفت؛

پرداخت  4میلیارد دالر وام
برای تامین طرح های صنعتی

بانک صنعت و معدن تا پایان شهریور امسال بیش از
چهار میلیارد و  125میلیون دالر تسهیالت ارزی از محل
صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح های صنعتی
کشور پرداخت کرد.
به گزارش سه شنبه تارنمای بانک صنعت و معدن،
در نیمه نخست امسال میزان تسهیالت مصوب از محل
صندوق توسعه ملی به  10میلیارد و  500میلیون دالر
رسید که به  319طرح صنعتی اختصاص یافت.
برپایه این گزارش ،در این مدت  289طرح با
تسهیالتی افزون بر هشت میلیارد و  500میلیون دالر از
محل این صندوق در بانک صنعت و معدن امضا شد.
از سوی دیگر ،اعتباراتی برای  482طرح به مبلغ پنج
میلیارد و  400میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی در
این بانک گشایش یافته است.
بانک صنعت و معدن چندی پیش اعالم کرد :این بانک
از آغاز امسال تا پایان خردادماه مبلغ  944میلیون یورو
اعتبار اسنادی ارزی را برای تامین مالی طرح های صنعتی
کشور گشایش کرد .بانک صنعت و معدن در سال های
اخیر طرح های زیربنایی زیادی را در زمینه پتروشیمی،
سیمان ،نیروگاه ،فوالد ،راه آهن و غیره تامین مالی کرده که
برخی از این طرح ها به بهره برداری رسیده است.

