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بانک و بیمه و بورس

بانک

 ۳۵هزار زائر اربعین در موکب بانک ملی
خدمات درمانی گرفتند

تعداد زائران اربعین حسینی که از موکب درمانی
بیمارستان بانک ملّی ایران ،خدمات درمانی و پزشکی
شبانه روزی دریافت کردند ،به مرز  ۳۵هزار نفر رسید.
به نقل از روابط عمومی بانک ملّی ایران ،از روز بیست
و هشتم مهر ماه تا روز جاری  ۳۵هزار نفر در این مرکز
توسط پزشکان ویزیت شده و یا انواع خدمات بستری و
جراحی سرپایی به علت جراحت حین راه رفتن و حمل
بیماران را دریافت کرده اند.
رسیدگی به بیماران قلب یا دارای افت قند و نیز ارائه
خدمات پزشکی به حادثه دیدگان ناشی از تصادف در کنار
خدمات عمومی چون تزریق سرم و آمپول از دیگر اقدامات
موکب درمانی بانک ملی ایران بوده است .در این موکب تا
کنون بیش از  ۱۰۰هزار عدد ماسک میان زائران توزیع
شده است.
گفتنی است ،تعداد دو دستگاه آمبوالنس برای اعزام و
انتقال بیماران به مراکز درمانی نجف اشرف در این موکب
سرویس دهی کرد .موکب بیمارستان بانک ملی ایران در
طریق الحسین (ع) عمود  ۲۰۲برپاست .تدارکات الزم و
ارائه خدمات در این موکب رایگان است و منابع آن از محل
هزینه شخصی کارکنان بانک به ویژه کارکنان بیمارستان و
پزشکان تامین شده است.

کاهش  ۵۸درصدی زیان بانک صادرات
در نیمه اول سال

بانک صادرات با انتشار صورت های مالی میاندوره
نیمه اول سال اعالم کرد زیان هر سهم  ۵۸درصد کمتر
شده است.
بانک صادرات که با سرمایه  5.7هزار میلیارد تومانی
بزرگترین بانک بورسی محسوب می شود،گزارش عملکرد
مهر و  7ماه سال جاری را منتشر کرد.
بر این اساس»،وبصادر» در  6ماه نخست سال جاری
 163ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته حکایت از کاهش  58درصدی
زیان دارد  .باتوجه به شناسایی زیان  164ریالی در 3
ماه ابتدایی سال و توقف روند زیاندهی می توان به بهبود
وضعیت این بانک امیدوار بود.
رشد سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی در کنار
افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها
موجب شده سهم بانک از درآمدهای مشاع به  1.16میلیارد
تومان برسد .این رقم در دوره مشابه سال گذشته ()376.3
میلیون تومان بوده است.
جمع درآمدهای «وبصادر» در  6ماهه سال جاری
 3.59میلیارد تومان و در دوره مشابه سال گذشته 1.28
میلیارد تومان بوده است .البته هزینه ها هم رشد جدی
داشته اما در مجموع وضعیت در این بانک نسبت به گذشته
به مراتب بهتر شده است.

زیان انباشته بانک ملت در نیمه اول
سال  97چقدر شد؟

زیان انباشته بانک ملت در شش ماهه نخست سال
جاری به حدود  9هزار و  500میلیارد ریال رسید.
مطابق اطالعات مالی شش ماهه نخست سال  97که
به تازگی در سامانه کدال ارائه شده است ،ارزش کل زیان
انباشته بانک ملت به بیش از  9450میلیارد ریال رسیده
است.
این رقم در سه ماهه نخست سال جاری  9هزار و 530
میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است سرمایه این بانک  5هزار میلیارد تومان
است.
همچنین درآمدهای مشاع بانک در اطالعات و
صورتهای مالی میاندورهای دوره  6ماهه نخست سال
جاری رشد  11درصدی نیز داشته است.

آمادگیخدماتارزیوصرافی
پاسارگادبرایفروشدیناربهزائراناربعین

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد آماده ی
فروش اسکناس دینار عراق به زائران اربعین حسینی است.
به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد ،به اطالع
هممیهنان گرامی میرساند؛ شرکت خدمات ارزی و صرافی
پاسارگاد ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین
حسینی ،بهمنظور رفاه حال زائران گرامی سرور و ساالر
شهیدان امامحسین (ع) و یاران باوفایش ،آماده فروش
اسکناس دینار عراق به میزان یکصد هزار دینار به هر نفر
در قبال ارایه گذرنامه و ویزای عراق است.
متقاضیان میتوانند به محل شرکت واقع در تهران،
خیابان نلسون ماندال ،باالتر از میرداماد ،نبش کوچه تابان
شرقی مراجعه فرمایند.
شماره تلفن  ۸۸۱۹۹۲۸۰الی  ۹آماده راهنمایی و
پاسخگویی به هموطنان گرامی است.

افتتاح حساب کوتاه مدت  ۲۰درصدی
توسط بانک خصوصی

یکی از بانکهای بزرگ خصوصی در طرح جدید خود
حساب کوتاه مدت  ۲۰درصدی برای مشتریان افتتاح می
کند.
با توجه به درج اخباری مبنی بر عدم رعایت نرخ سود
سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در بسیاری از بانک ها
و موسسات اعتباری پایگاه خبری اخبار بانک از این به بعد
تالش دارد تا با سرکشی به شعبات بانک ها و موسسات
نرخ سود سپرده های آنان را جویا شده و گزارشاتی را در
این زمینه تهیه کند.
بر همین اساس طی روزهای گذشته خبرنگار ما با
مراجعه به یکی از شعب بانک بزرگ خصوصی نرخ سود
سپرده ها را جویا شد.
کارمند بانک مربوطه اعالم می کند که اگر مشتری
مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان را بیاورد بانک مورد نظر در قالب
طرح زرین  ۳حساب کوتاه مدت افتتاح می نماید.
نرخ سود این نوع سپرده در صورتی که موجودی در
پایان روز به باالی  ۱۰۰میلیون تومان برسد  ۲۰درصد
تعیین شده است.
بر اساس اعالم کارمند بانک مربوطه اگر مبلغ مورد
نظر به زیر  20میلیون تومان برسد نرخ سود به  ۱۰درصد
کاهش پیدا خواهد کرد.
از نکات جالب توجه طرح زرین  ۳در این بانک
خصوصی دارا بودن کارت عابر بانک شتابی برای این نوع
حساب است و مشتری میتواند در هر ساعت از شبانه روز
موجودی خود را افزایش و کاهش دهد.

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران:

بیمه ها پارسال از طرح تحول سالمت هزارمیلیارد تومان ضرر کردند

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه
گران ایران اعالم کردند شرکت های بیمه
بازرگانی از طرح تحول سالمت در سال
 ،1396یک هزار میلیارد تومان زیان دیدند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای
بیمه گران ایران ،در جلسه شورای عمومی
این سندیکا که دوشنبه با حضور مدیران
عامل شرکت های بیمه برگزار شد ،اعضای
این شورا به سخنان وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی درباره سود شرکت های بیمه
از اجرای طرح تحول سالمت انتقاد کردند.
وی گفته بود اجرای تحول سالمت به
سود شرکت های بیمه بوده است.
طرح تحول سالمت از حدود پنج سال
پیش با هدف کاهش هزینه درمان و گسترش
خدمات عمومی درمان بین قشرهای مختلف
با محوت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اجرا شده است.
در ادامه نشست روز دوشنبه« ،هادی
اویار حسین» عضو سندیکای بیمه گران که
به نمایندگی از دیگر اعضا در نشست دیروز
کمیسیون اجتماعی دولت شرکت کرده بود،
گزارشی درباره تدوین آیین نامه ماده 57
قانون بیمه شخص ثالث ارایه کرد.
بر اساس این ماده از قانون بیمه شخص
ثالث ،بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون

نظارت می کند و در صورت قصور یا تخلف
هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون،
اقدام هایی چون توبیخ کتبی مدیران شرکت
بیمه ،سلب صالحیت حرفه ای مسؤول فنی
یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات
مدیره شرکت بیمه ،برای حداکثر پنج سال
با تایید شورای عالی بیمه ،سلب صالحیت
افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تایید
شورای عالی بیمه ،محکومیت شرکت بیمه
به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا  20برابر

عضو هیاتمدیره بانک مسکن:
توجه بانک مسکن به ارتقای بهرهوری نیروی انسانی

عضو هیاتمدیره بانک مسکن با اشاره به لزوم ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بانک،
بر ارتقای سطح دانش و بهروزرسانی اطالعات نیروی انسانی شاغل در ستاد و شعب بانک
تاکید کرد.
جعفر آقامالیی ،عضو هیاتمدیره بانک مسکن در دومین روز از گردهمایی مدیران
ارشد این بانک که با حضور مدیرعامل ،اعضای هیاتمدیره و مدیران استانی بانک مسکن
برگزار شد ،به شاخص ارزیابی عملکرد مدیران استانی اشاره کرد و گفت :خاصیت ارزیابی
عملکرد مدیران استانی این است که نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت نیز تقویت شوند
که انتظار میرود مدیران استانی و شعب بتوانند نقاط قابل بهبود را برای ارتقای سطح
عملکردی خود شناسایی کنند.
عضو هیاتمدیره بانک مسکن با بیان اینکه مانده تسهیالت بانک نیز  ۳۲۵درصد رشد
داشته است ،گفت :در بانک مسکن هیچ مانعی را به عنوان چالش نمی بینیم و قطعا همه
موانع قابل رفع هستند همانطور که پروژه مسکن مهر را توانستیم مدیریت کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بهرهوری نیروی انسانی در بانک مسکن اشاره
کرد و افزود :خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه آموزش نیروی
انسانی در راستای ارتقای سطح دانش و بهروزرسانی علم همکاران بانک صورت گرفته است.
آقامالیی ادامه داد :نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع یک سازمان است که در بانک
مسکن نیز به این موضوع توجه ویژه شده است ،چرا که توسعه و ارتقای سطح بهرهوری
نیروی انسانی مستقیما در موفقیت سایر شاخصهای بانک موثر است.

حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( )8این
قانون در زمان پرداخت یا تعلیق فعالیت
شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای
حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه
صورت می گیرد.
این مدیر صنعت بیمه از مدیران عامل
شرکت های بیمه خواست نظر خود را درباره
متن پیش نویس این آیین نامه ،برای طرح
در جلسه آینده این کمیسیون ارایه دهند.
همچنین «حسین کریمخان زند»

نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورای
عالی بیمه ،گزارشی از مصوبات این شورا ارایه
کرد و گفت :در اصالح آیین نامه ماده 54
(نمایندگی های فروش بیمه های عمر) مقرر
شد از این پس سندیکای بیمه گران ایران
و بیمه مرکزی امتحانات پذیرش نمایندگی
های فروش را برگزار کنند.
پیش از این بیمه مرکزی امتحانات
مربوط به پذیرش نمایندگی های فروش
شرکت های بیمه را برگزار می کرد که اکنون
این سندیکای بیمه گران نیز این امکان را
یافته است که آزمون های مشابه برگزار کند.
همچنین گزارشی درباره روند کاهشی
ارزش ذخیره ریاضی بیمه گذاران در اثر
کاهش ارزش ریال و بررسی راهکارهای
مناسب به منظور رفع مشکالت موجود
مطرح شد.
بر اساس آمارهای بیمه مرکزی ،سهم
بیمه زندگی از پرتفوی صنعت بیمه در نیمه
نخست امسال به  14.8درصد رسید اما هنوز
این میزان قابل قبول نیست؛ زیرا در سایر
کشورها این میزان حدود  50درصد صنعت
بیمه است.
سندیکای بیمهگران ایران در سال
 1316تاسیس شده است و نهاد صنفی
صنعت بیمه به شمار می رود.

دربانکقرضالحسنهمهرایرانصورتگرفت؛پرداخت ۷۰۰فقره
تسهیالتاشتغالزاییبهاعتبار۸۳میلیاردریالدرشهرستانراور

بانک قرضالحسنه مهر ایران با هدف بهبود اقتصادی مناطق محروم کشور بیش
از  ۷۰۰فقره تسهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر  ۸۳میلیارد ریال در
شهرستان راور استان کرمان پرداخت کرده است.
بنابر اعالم بانک قرضالحسنه مهر ایران ،این بانک با همکاری بنیاد برکت ،وابسته
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور زدودن غبار محرومیت از چهره مناطق
کمبرخوردار و کمتر توسعهیافته کشور به پرداخت تسهیالت قرضالحسنه در شهرستان
راور استان کرمان اقدام کرده است.
توجه به محرومان و اقشار آسیبپذیر جامعه ،همواره یکی از مهمترین اولویتهای
بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان ایفای مسئولیتهای اجتماعی است .این بانک در
تالش است تا با پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به ارتقا معیشت مردم ،رفع مایحتاج
ضروری نیازمندان ،اشتغالزایی و کارآفرینی ،ازدواج جوانان و بهبود اقتصادی از طریق
تقویت تقاضا برای تولیدات داخلی کمک کند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران در مشارکت با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام خمینی (ره) با هدف تقویت خیر جمعی ویژه محرومان و کمک به
بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان راور استان کرمان ،به پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
در زمینه مشاغل خانگی ،احداث پنل خورشیدی ،قالیبافی ،پرورش شترمرغ و دامپروری
مبادرت کرده است و تاکنون نزدیک به  ۷۰۰فقره تسهیالت قرضالحسنه به ارزش ۸۳
میلیارد ریال پرداخت شده است.
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بیمه

زمان عرضه بعدی نفت خام در بورس

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه بعد از ارزیابی از
بازخورد معامله روز گذشته نفت خام ،نسبت به اعالم زمان
عرضه بعدی اقدام خواهد شد ،گفت :وزارت نفت نظرات
اصالحی را در اطالعیه بعدی لحاظ میکند .سیدعلی حسینی
با اشاره به معامله  ۲۸۰هزار بشکه نفت خام در اولین عرضه
در رینگ صادراتی بورس انرژی گفت :برای عرضه بعدی
نفت خام ،باید منتظر اعالم شرکت ملی نفت باشیم؛ چراکه
برنامهریزی در این خصوص به این شکل است که ارزیابی از
بازخورد عرضه دیروز صورت گرفته و بر اساس آن تصمیم
گرفته میشود که آیا عرضههای دیگری صورت میگیرد و
زمان آن چه وقت باید باشد .مدیرعامل بورس انرژی افزود:
به لحاظ قانونی و کارشناسی ،عرضه روز یکشنبه یک عرضه
موفق به شمار میرفت؛ چراکه حداقل خرید تعیین شده برای
آن ۳۵ ،هزار بشکه بوده؛ در حالی که  ۲۸۰هزار بشکه معامله
شد و به نظر من عرضه موفقی بود .باید توجه داشت که این
اولین باری بود که این عرضه صورت گرفت .وی تصریح کرد:
هر کار نو مالحظات خاص خود را دارد و شرکت نفت نیز
قبول کرده که اگر عرضههای نفت خام تداوم داشته باشد،
حتما نظرات دستاندرکاران و فعاالن اقتصادی در اطالعیههای
بعدی لحاظ شود .حسینی در پاسخ به این سوال که دلیل
عدم حضور شرکت چندملیتی در عرضه روز گذشته نفت خام
چه بوده است ،گفت :اطالعات خریداران محرمانه است؛ ولی
موارد مطرح شده در خصوص شرکت چندملیتی به نظر من
شایعه است و صحیح نیست و مرجع رسمی هر گونه اظهارنظر
راجع به خریداران ،شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه
وجوه(سمات) است.

بورس تهران عضو کمیته حسابرسی
«فیاس» شد

در بیست و ششمین نشست ساالنه فدراسیون بورس
های اروپا-آسیایی که  ۲۸اکتبر  ،۲۰۱۸به میزبانی بورس
ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شد با تصمیم اعضا،
بورس تهران عضو کمیته حسابرسی فیاس شد.
دبیرخانه فیاس اعالم کرد ،در رویداد سال ۲۰۱۸
که به همراه نخستین کنفرانس فدراسیون طی روز های
 ۲۸تا  ۳۰اکتبر  ۶ ( ۲۰۱۸تا  ۸آبان ماه  )۱۳۹۷برگزار
شد ،نمایـــندگان بورس ها و نهاد های بازار سرمایه از ۲۰
کشور منطقه از جمله ایران حضور داشتند .بر اساس این
گزارش ،در مجمع عمومی سال  ،۲۰۱۸رای گیری اعضای
هیات مدیره و کمیته های تخصصی انجام شد و بورس
اوراق بهادار تهران عضویت کمیته حسابرسی فدراسیون
بورس های اروپا-آسیایی را از آن خود کرد .همچنین ۹
عضو جدید هیات مدیره شامل «بورس ابوظبی ،بورس
آتن ،سپرده گذاری مرکزی ایران ،بانک بازسازی و توسعه
اروپایی ،بورس قزاقستان ،بورس مسقط ،بورس نزدک
ارمنستان ،بورس فلسطین و بورس مصر» تعیین و از میان
آنها بورس های «مسقط ،آتن و مصر» به ترتیب به مدت ۲
سال رییس هیات مدیره ،نایب رییس هیات مدیره و رییس
کمیته کاری فیاس شدند.

