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بانک و بیمه و بورس

بانک

فرصت یکماهه دولت
به بانک مرکزی برای تدوین
ضوابط پرداخت الکترونیک

هیات وزیران ،بانک مرکزی را موظف کرد که
چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد ،کیف پول
الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را ظرف
یک ماه از ابالغ این مصوبه تدوین و ابالغ کند.
در جلسه روز یکشنبه هیات دولت با توجه به ضرورت
تدوین مقررات الزم در حوزه پرداختهای الکترونیک،
تدوین ضوابط پرداختهای الکترونیک از سوی بانک
مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و برای این امر فرصت
یکماهه از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده است.
همچنین بانکها و شرکتهای ارایه دهنده خدمات
پرداخت ،موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای
شرکتهای خدمات فناوری مالی (فنمها) که دارای مجوز
از صنف مربوط هستند را فراهم آورند و در مواردی که به
تشخیص بانک مرکزی شرکتهای یاد شده ضوابط مربوط
را رعایت نکنند ،فعالیت آنها متوقف میشود.
به موجب تصمیم دولت ،دستگاههای اجرایی موظف
شدند ساز وکارهای الزم برای دریافت وجوه خرد دولتی
از طریق شرکتهای خدمات فناوری مالی را فراهم کنند
و بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت
الکترونیک از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای
بانکی پرداخت ،نسبت به تنظیم آنها اقدام کند و تحمیل
هرگونه روشهای خاصی از کسب و کار توسط دستگاههای
اجرایی در این حوزه ممنوع است.

تغییر سقف عمومی تراکنشهای شتابی
و غیرشتابی در سامانههای غیرحضوری
بانک ملت

پیرو بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین سقف جدید
برای انتقال وجه از طریق کارتهای بانکی ،سقف عمومی
تراکنشهای شتابی و غیر شتابی کارتهای بانکی در
سامانههای غیرحضوری بانک ملت تغییر کرد.
بنابر اعالم بانک ملت ،از این پس سقف عمومی
تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای
سامانههای خودپرداز ،بانکداری اینترنتی و همراهبانک ملت
برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ  ۳۰میلیون
ریال هست .همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت
از طریق پایانههای فروشگاهی ( )POSو درگاه پرداخت
اینترنتی ( )VPOSبانک ملت برای هر فقره کارت در هر
شبانهروز مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال تعیین شده است.
با وجود این تغییرات ،سقف عمومی تراکنش انتقال
وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان
شعبهای برای هر فقره کارت در هر شبانهروز همچنان،
مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال میباشد.
کارشناسان مرکز ارتباط ملت با شماره  ۱۵۵۶در
تهران و  ۰۲۱-۸۲۴۸۸در شهرستانها آماده پاسخگویی
به سواالت هموطنان در این زمینه هستند.
دکتر صباغی:

پست بانک در طراحی خدمات بانکی به
نیازهای روز جامعه توجه دارد

عضو هیات مدیره پست بانک ایران در مراسم تکریم
و معارفه رییس اداره کل بازاریابی این بانک گفت :این
بانک در طراحی خدمات جدید بانکی به نیازهای روز جامعه
توجه دارد.
به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران ،غالمحسین
صباغی افزود :درراستای تحقق برنامه ایران الکترونیک و
توسعه خدمات غیرحضوری ،رویکرد سیاست های بازاریابی
و طراحی محصول در این بانک به سمت خدمات نوین
مبتنی بر فناوری است و تالش می کنیم باجه های روستائی
از محل مراجعه مردم به محل پشتیبانی خدمات الکترونیک
بانکی تبدیل شوند .صباغی مبنای تغییر مدیریت اداره کل
بازاریابی را تقویت رویکرد فناورانه این اداره کل دانست و
تصریح کرد :با اجرای این سیاست سرعت تبدیل نیازهای
جامعه به سرویس بانکی رشد می کند و سهم ما از بازار
خدمات بانکی افزایش می یابد.
صباغی در ادامه مهندس قیطاسوند را از مدیران
جوان و خوشفکر بانک دانست و گفت :رویکرد جوانگرائی و
تخصص محوری در انتخاب مدیران ،آینده خوبی برای بانک
رقم می زند .گفتنی است ،در این مراسم از سیدحسین
ابطحی رییس پیشین اداره کل بازاریابی و کامران کاویانی
مسئول اداره کل مذکور تقدیر و حمید قیطاسوندنیز به
عنوان سرپرست اداره کل بازاریابی معرفی شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:

روابط بانکی بینالمللی برقرار است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به
طراحی سازوکارهای جایگزین ارایه خدمات بانکی در
شرایط تحریم ،گفت :امکان ادامه روابط بین الملل با یورو و
ارزهای ملی کشورها وجود دارد.
علی صالح آبادی با اشاره به تحریم های جدید
آمریکا علیه کشورمان ،اظهار داشت :در شرایط کنونی،
سازوکارهای جایگزین خدمات بانکی بین المللی در بانک
توسعه صادرات ایران پیش بینی شده است.
وی افزود :تحریم های بانکی به تازگی آغاز و پیش بینی
های الزم نیز برای آینده برنامه ریزی شده و در صورت قطع
سوئیفت می توانیم ارتباط های خود را با سایر کشورها و
هر کدام از بانک های خارجی که تمایل به همکاری با
ایران دارند ادامه دهیم .مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایران ،گفت :با توجه به شرایط تحریم ها ،ما این امکان
را داریم که با سایر کشورها از طریق یورو و ارزهای ملی
معامله داشته باشیم .صالح آبادی با اشاره به اینکه شرایط
فعلی کشور ،موقعیت خوبی برای صادرات است ،اعالم کرد:
در شرایط حاضر که نرخ ارز در کشور افزایش یافته ،برای
شرکت های صادراتی فرصت خوبی است تا صادرات خود را
هنگام تبدیل ارز به ریال با قیمت باالتری تبدیل کنند که
در اینصورت صادرات از توجیه پذیری بیشتری برخوردار
است .به گفته وی ،در زمینه تامین منابع مالی ارزی و ریالی
برای سرمایه در گردش بنگاه های صادراتی ،واردات مواد
اولیه این بنگاه ها و  ...منابع ارزی و ریالی مشخص و تدارک
الزم دیده شده است .مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران،
افزود :برای تامین منابع ریالی نیز مقرر شد تا از منابع بانک،
صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری بانک مرکزی که
در اختیار ما گذاشته شده ،به بنگاه ها کمک کنیم .صالح
آبادی تاکید کرد :یکی از موضوعات مطرح در بنگاه های
صادراتی ،مباحث مربوط به حوالجات است که ساز و کار
الزم دیده شده است.

انتقاد صریح رئیس دولت از بانک مرکزی؛

برخی بانکها هر روز گرفتاری درست می کنند

رئیس دولت با انتقاد از ایجاد رقابت
ناسالم بین بانکها ،بر افزایش نظارت بانک
مرکزی بر بانکها تاکید کرده است.
اصالح نظام بانکداری مهمترین موضوعی
است که این روزها تمامی اقتصاددانان بر آن
تاکید دارند و از مهمترین درخواستهای
رئیسجمهور و نمایندگان مردم از وزیر
جدید اقتصاد نیز بوده است .فرهاد دژپسند
 وزیر امور اقتصادی و دارایی ،که به تازگیبر کرسی وزارت اقتصاد نشسته است ،نیز در
همان زمان انتقاداتی به سیستم بانکداری
وارد کرده بود ،اما این بار حسن روحانی به
طور صریح ،مشکالت نظام بانکداری را اعالم
کرده و از بانک مرکزی خواسته که نسبت به
اصالح این موارد اقدام کند.
رئیسجمهور دیروز در دیدار با معاونان
و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با
اشاره به موضوع بانکها در نظام اقتصادی
کشور ،اصلی ترین وظیفه فعلی وزیر اقتصاد را
اصالح امور بانکها دانست و بقیه مسئولیتها
را با همه اهمیتی که دارند ،در درجه دوم قرار
داده است.
بانکها گاهی بار بر دوش دولت
میگذارند
روحانی این را هم گفته است که در
شرایط کنونی ،بانکها گاهی به دولت
کمک میکنند و گاهی بار بر دوش دولت
میگذارند.
به گفته روحانی ،وقتی دولت اقدام به
استقراض از بانک مرکزی نکرده و پایه پولی
را باال نبرده است ،این حجم از نقدینگی که
همه از آن شکایت دارند ،مشخص نیست
که برای چه آمده و به کجا رفته است؟ اگر
هم این افزایش به پایه پولی مربوط میشود،
دولت نیست که این پایه پولی را باال میبرد،
بلکه عمدتاً بانکها هستند .بانکها پایه پولی
را باال میبرند؛ یعنی از یک طرف با یک دست
به مردم خدمت میکنند و با دست دیگر به
جامعه فشار میآورند.

بانکها باید سالمسازی شوند
وی در این دیدار با تاکید بر اینکه
بانکها باید سالمسازی شوند ،گفت :متأسفانه
یا خوشبختانه امروز اقتصاد به بانکها وصل
است که به تدریج باید این وابستگی و تکیه
اقتصاد به بانکها را به بازار سرمایه وصل
کنیم .بانک مسئولیت بسیار سنگینی دارد.
وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یکبار
نگاه میکنم ،بعضی از آنها تکاندهنده
است ،چراکه وضعیت بانکهای خصوصی
خیلی بد است؛ بعضی از بانکهای دولتی هم
وضعشان خوب نیست و این وسط خصولتی
هم که هستند.
بانکها تسهیالت را اول به بنگاههای
خودشان میدهند
روحانی از وزیر اقتصاد خواسته است
که به عنوان اولین اقدام ،نظام بانکداری را
اصالح و کاری کند که در مرحله نخست،
بانکها از بنگاهداری خارج شوند؛ چراکه در
حال حاضر تسهیالتی که بانکها میدهند،
اول به بنگاههای خودشان میدهند ،بنابراین
بانک باید از بنگاهداری خارج شود تا بتواند
عادالنه رفتار کند.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در هفت ماهه نخست سال

تسهیالت اعطایی بانک رفاه در هفت ماهه نخست سالجاری در بخش های مختلف
اقتصادی ،بنگاه های کوچک و متوسط ،ضمانتنامه های صادره ریالی و قرض الحسنه ازدواج
و تهیه جهیزیه اعالم شد.
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه ،این بانک طی سال های  ۹۶ ،۹۵و هفت ماهه
نخست سالجاری ،بالغ بر  ۱۱.۴۳۹میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های
کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه در هفت ماهه نخست سال جاری ،در بخش های کشاورزی،
صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،بازرگانی ،خدمات و متفرقه بالغ بر ۱۵۵.۵۲۷میلیارد
ریال تسهیالت اعطا کرده است .این بانک در سال  ۹۶و هفت ماهه نخست سال  ،۹۷تعداد
 ۱۸.۸۶۸فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی ،اشتغال زایی و کارفرمایان طرح
های مدد جویی به مبلغ بیش از  ۲.۱۷۸میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سوی این بانک
پرداخت کرده است.
بانک رفاه همچنین در مقطع هفت ماهه نخست سال جاری ،مبلغ بیش از ۱.۱۷۲
میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا
کرده است .این گزارش حاکی است ،بانک رفاه در مقطع هفت ماهه ابتدای سال جاری،
بالغ بر  ۲۲.۳۵۴میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد  ۱۷.۱۷۵فقره صادر
کرده است.
همچنین شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در هفت ماهه
نخست سال جاری ،تعداد  ۳۵.۴۵۶فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به
مبلغ  ۵.۴۶۲.۹۰۵میلیون ریال پرداخت کرده است.

وی با اشاره به ساختمانها و شعبات
بانکها در بهترین و حساسترین نقاط
خیابانهای شهر تهران ،از ایجاد یک رقابت
ناسالم بین بانکها سخن گفت و تاکید کرد
که نظارت بانک مرکزی باید به مراتب افزایش
پیدا کند ،چراکه االن نظارت بانک مرکزی
بر بانکها ضعیف است و دیدیم یک مؤسسه
غیرمجاز چه بالیی سر کشور آورد؛ چقدر به
اعتماد عمومی مردم لطمه زد و چه هزینه
سنگینی بر دوش کشور گذاشت.
نام ولیاهلل سیف در تاریخ ایران به
نیکی یاد میشود
رئیس دولت در عین حال در سخنان خود
از رئیسکل پیشین بانک مرکزی نیز یاد کرد و
یکی از اقدامات خوب وی را بستن مؤسسات
غیرمجاز اعالم و تصریح کرد که نام وی همیشه
در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شد ،چراکه
کار بسیار سنگینی بر عهده گرفت و با وجود
تهدیدهای فراوان از آدمهای مختلف کار خود
را به درستی انجام داد.
روحانی با اشاره به اختیارات بسیار زیاد
و وسیعی که به بانک مرکزی داده شده ،زمان
کنونی را زمان مناسبی برای اصالح نظام

بانکی کشور خواند و گفت :در همین مصوبات
چند هفته گذشته ،کام ً
ال دست بانک مرکزی
را باز گذاشتیم و همه اختیارات قانونی مورد
درخواست را به آن دادهایم تا بتواند بانکها
را اصالح کند.
وی افزود :برخی از بانکها روزانه و نه
ماهانه برای ما گرفتاری درست میکنند ،هر
روز و ساعتی برای ما مشکل درست میکنند.
همانطور که بانکهای سالم میتوانند کمک
بسیار بزرگی باشند و تولید بدون بانک راه
نمیافتد و نقش مهمی در روابط ما با دنیا
دارند.
انتقاد صریح رئیسجمهور از نظام بانکی
نشان از آن دارد که این عزم در دولت وجود
دارد که نظام بانکی را اصالح کند .مشکلی
که یکی دو روز نیست که در اقتصاد ایران
وجود دارد و به گفته بسیاری از اقتصاددانان
اگر نظام بانکی کشور اصالح شود ،بسیاری از
دیگر مشکالت نظام اقتصادی کشور نیز حل
خواهد شد.
اختیاراتی که دولت طی هفتههای
گذشته به بانک مرکزی داده است ،نیز بر
همین موضوع صحه میگذارد که با توجه به
خروج آمریکا از برجام و مشکالت ارزی که
ممکن است در پی تحریمهای ثانویه آمریکا
برای ایران ایجاد شود ،اصالح نظام بانکی از
مورد توجهترین اقداماتی است که باید در
ساختار اقتصادی کشور انجام شود و دولت
نیز به خوبی به آن واقف است.
با این حال ،با وجود این همه مشکالتی
که در نظام بانکی کشور حتی از سوی خود
رئیسجمهور اعالم شده و مشکالت دیگری
که عالوه بر اینها وجود دارد ،این کار اصال
آسان نیست و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
در اجرای این موضوع با مشکالت زیادی
روبرو خواهند شد؛ مشکالتی که ممکن است
شامل همان تهدیدها از سوی برخی افراد که
رئیس دولت به آنها اشاره کرده است نیز
شود و قطعا کار سختی پیش روی آنهاست.

بانک کشاورزی استارت آپ های فین تکی برگزار می کند

بانک کشاورزی با برگزاری استارت آپ های فین تک و کشاورزی از ظرفیت های
جذاب موجود در استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان باهدف خلق ارزش افزوده برای
کلیه ذینفعان خود بهره برداری خواهد کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ،در این رویداد بانک کشاورزی شبکه گسترده
مشتریان اعم از کشاورزان خرد و کالن و مشتریان خدمات عمومی و زیرساخت ها ،سرمایه
و دانش و تجریه عمیق کارشناسان در بخش کشاورزی و بانکداری را با برترین استارت آپ
های فعال در بخش کشاورزی و فینتک در سراسر کشور به اشتراک می گذارد.
بر اساس این گزارش ،هدف از برگزاری این رویداد یافتن تیم های توانمند با ایده های
هوشمندانه است تا با تعاملی برد-برد ،راه ورود آن ها به بازارهای موجود و جدید هموار
شود ،کسب و کار آن ها گسترش یابد و با همکاری بانک به مثابه شریکی قدرتمند ،به
بازارهای جدید وارد شوند.
این گزارش می افزاید ،این رویداد فین تکی با موضوع فناوری های مالی حوزه
کشاورزی ،مدیریت زنجیره تامین و لجستیک ،فرآوری محصوالت کشاورزی ،به کارگیری
فناوری بالکچین در زنجیره ارزش کشاورزی ،کشاورزی دقیق ،نهاده های کشاورزی،
مکانیزاسیون زنجیره ارزش کشاورزی ،بانکداری و سرمایه گذاری سبز ،آب و محیط زیست
و توسعه روستایی برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است آخرین مهلت ثبت نام در این جشنواره ،نهم آذرماه سال جاری است
و هزینه های سفر و اسکان تیم های مقیم شهرستان برای حضور در رویداد توسط بانک
کشاورزی پرداخت خواهد شد .برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد استارت
آپی بانک کشاورزی می توانید به وب سایت بانک به نشانی  www.bki.irو یا به نشانی
اینترنتی  https://goo.gl/CLAeZ۵مراجعه فرمایید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد:

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره
به انتقال تکانههای ارزی به سایر بازارها و
افزایش نرخ تورم گفت :حفظ ذخایر ارزی
برای مقابله با شـوکهای احتمالی در آینده
باید در اولویت برنامههای سیاستگذاران
باشد.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک
مرکزی در بخش یادداشت سردبیر شماره
 80فصلنامه روند بانک مرکزی نوشت:
در پی تداوم سیاستهای انضباطگرایانه
پولی و مالی در سالهای اخیر ،همانطور
که پیشبینی میشد ،اقتصاد ایران توانست
در سال 1396نیز کارنامه قابل قبولی
از خود به جا بگذارد و با حرکت در مسیر
رونق اقتصادی ،تورم تک رقمی را به عنوان
مهمترین دستاورد اقتصادی دولت دوازدهم
تکرار کند .این توفیقات در شرایطی حاصل
شد که اقتصاد کشور از ابتدای این سال،
مدام در معرض تهدیدات سیاسی از جمله
کارشکنیهای ایاالت متحده آمریکا در مسیر
اجرای برجام و تهدید بـه خروج از این توافـق
و بازگشت تحریمهای اقتصادی قرار داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقدمه
این یادداشت آورده است :البته ،افزایش
تنشهای سیاسی در فضای اقتصاد کالن بی

شروط مهار تورم و نقدینگی

تاثیر نبود وموجب ایجاد فضای نااطمینانی
در اقتصاد و نوسانات قابل توجه در بازار
ارز به ویژه در سه ماهه پایانی سال شد .با
این وجود ،بانک مرکزی با افزایش مداخله
در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و
اتخاذ راهکارهایی به منظور افزایش جذابیت
ابزارهای بازار پول ،موفق شد که تا حدودی
نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال
آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و
افزایش شتابان نرخ تورم شود.
وی خاطرنشان کرد :در بخش واقعی
اقتصاد ،ارقام مقدماتی حسابهای ملی
در سال  1396نشاندهنده رشد تولید
ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت (برحسب
قیمتهای ثابت سال ( 1390به ترتیب به
میزان  3.7و  4.6درصد است .رشد ارزش
افزوده بخش نفت در شش ماهـه دوم سال
 1396منفی بود و سهم این بخش در تولید
ناخالص داخلی در مقایسه با سال 1395
کاهش یافت؛ اما تولید ناخالص داخلی بدون
نفت درفصول اول تا چهارم سال  1396به
ترتیب به میزان  4.2 ،4.9 ،4.3و  4.8درصد
نسبت به ارقام مشابه سال  1395افزایش
داشت و دراین دوره ،بخشهای «صنایع و
معادن»« ،کشاورزی» و «خدمات» به عنوان

زیرمجموعههای تولید ناخالص داخلی بدون
نفت به ترتیب به میزان  4.4 ،5.1و 3.2
رشد داشتند؛ همچنین ،به استثنای افت
 3.5درصدی تولید زیربخش ساختمان
در فصل نخست سال  ،1396رشد تمامی
زیربخشهای تولید ناخالص داخلی بدون
نفت در تمام فصول سال مثبت بوده که
نشان دهنده فراگیرشدن رشد در بین تمامی
بخشهای اقتصاد است.
سردبیر فصلنامه روند در بخش
جمعبندی یادداشت خود نوشت :به رغم
عملکرد مثبت اقتصاد کشور در سال  ،1396با
اقدام آمریکا در خروج یک جانبه از برجام در
اردیبهشت ماه  1397و تعیین مهلتهای سه
ماهه و شش ماهه برای بازگشت تحریمهای
اقتصادی ،جوی از نااطمینانی نسبت به آینده
و انتظارات منفی در بین فعاالن اقتصادی
شکل گرفت و فعالیتهای سوداگرانه در
اقتصاد به ویژه در بازار ارز افزایش یافت.
تکانههای ارزی در حال انتقال به بازارهای
دیگر بوده و همانطور که آمارهای بانک
مرکزی نشان میدهـد ،در ماه های ابتدایی
سال 1397شاخصهای قیمت تولیدکننده و
مصرفکننده در مقایسه با دوره مشابه سـال
 1396افزایش قابل مالحظهای داشته است.

وی ادامه داد :با توجه به تاثیر نقدینگی بر
تورم و نرخ ارز ،کنترل رشد نقدینگی بایستی
از اولویتهای بانک مرکزی در سال 1397
باشد .همانطور که بررسی آمارها نشـان داد،
عامل مسلط در افزایش نقدینگی و رشد پایه
پولی در سال  1396افزایش بدهی بانکها به
بانک مرکزی بوده و در صورت ادامه این روند،
مشکالت تشدید خواهد شد .اصالح ترازنامه
بانک ها ،شتاب در اصالحات ساختاری نظام
بانکی و فروش اموال مازاد بانکها به بخش
خصوصی واقعی ،رویکردهایی است که باید
در این خصوص دنبال شوند؛ همچنین ،با
توجه به تحت تاثیر قرارگرفتن عواید ارزی
در پی اعمال تحریمهای نفتی ،حفظ ذخایر
ارزی به منظور مقابله با شـوکهای احتمالی
در آینده اولویت مهم دیگری است که باید در
رأس برنامههای سیاستگذار ارزی قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات خبر داد:

آغاز فرایند تهاتر بزرگ  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به آغاز فرایند تهاتر ۱۰۰
هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای دولتی
و عمومی ،بانکها و بانک مرکزی گفت :امیدواریم تا چند هفته
آینده کار نهایی شده و اوراق اسناد خزانه برای آن منتشر شود.
حجتاهلل صیدی ،درخصوص روند اجرای تبصره  5قانون
بودجه سال  97که براساس آن تا سقف  100هزار میلیارد تومان
از بدهیهای پیمانکاران ،دولت ،شرکتهای دولتی ،شرکتهای
عمومی ،بانکها و بانک مرکزی ،تهاتر میشود ،اظهارداشت:
فرمهایی به بانک داده شده است که پیمانکاران و سایر بدهکاران
به بانک آن فرمها را پر میکنند و پس از بررسی و تایید نهایی،
مجموع بدهیها در قالب اوراق اسناد خزانه منتشر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهی بانک

صادرات در این چارچوب تسویه و تهاتر خواهد شد ،گفت:
سهمیهای که برای بانک صادرات در نظر گرفتهاند  8500میلیارد
تومان است و ما در این چارچوب مطالباتمان را از پیمانکاران و
شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی وصول و بدهی بانک را با
بانک مرکزی تسویه میکنیم.
مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که این
تسویه و تهاترها تا پایان سال انجام خواهد شد؟ گفت :امیدواریم
تا چند هفته آینده انجام شده و اوراق اسناد خزانه مرتبط با آن
منتشر شود .صیدی همچنین درخصوص خبرهای منتشر شده
مبنی بر توقف انجام حوالههای ارزی در بانکها ،اظهارداشت:
خیر تاکنون مشکل خاصی بابت انجام حوالههای ارزی وجود
نداشته است و تا زمانی که امکان استفاده از سامانه پیامرسانی

مالی وجود داشته باشد ،حواله ارزی هم انجام میشود
وی اضافه کرد :هر چند ممکن است یک بانک خارجی به
عنوان کارگزار حواله ارزی ما را قبول نکند اما بانکهای دیگری
این حواله را میپذیرند .وی ادامه داد :بنابراین انجام حوالههای
ارزی متوقف نشده است و تا زمانی که امکان پیامرسانی مالی
بین بانکهای ایرانی و خارجی وجود داشته باشد ،انجام حواله
ارزی هم امکانپذیر است .مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به
این پرسش که آیا بانکها با سامانههای پیامرسان دیگری برای
نقل و انتقاالت مالی استفاده میکنند ،گفت :بانک مرکزی در
تالش است تا سامانه پیامرسان جایگزین سوئیفت ایجاد کند اما
هنوز سامانهای جایگزین سوئیفت برای پیامرسانیهای مالی کل
سیستم بانکی اجرایی نشده است.
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بیمه
بیمه مرکزی اعالم کرد:

مردم سرمایه خود در بیمههای بدنه را
افزایش دهند

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با
توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو ،بر پیشنهاد خود مبنی
بر افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه ،تاکید کرد.
بیمه مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد ،با عنایت به
نوسانات قیمت خودرو ،پیشنهاد می شود بیمه گذارانی
که دارای بیمه بدنه هستند با مراجعه به نمایندگی های
شرکت های بیمه ،سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند
تا در هنگام بروز خسارت با مشکالتی چون اعمال ماده ۱۰
قانون بیمه مواجه نشوند.
در این ماده قانونی آمده است :در صورتی که مالی به
کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ،بیمه گر به تناسب
مبلغی که بیمه کرده  -با قیمت واقعی مال  -مسئول
خسارت خواهد بود.
در اطالعیه بیمه مرکزی بر این نکته تاکید شده
است که در بیمه نامه های خودرو صرفا ابتیاع بیمه نامه
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه اجباری بوده و بیمه نامه بدنه خودرو و در
صورت لزوم ،اخذ الحاقیه آن اختیاری است وتنها تکلیف
شرکتهای بیمه درموارد قیمت خودرو اطالع رسانی به بیمه
گذاران برای خرید الحاقیه است.
بنابراین گزارش فلسفه وضع ماده  ۱۰جلوگیری از
تقلبات بیمه ای در راستای اصل رعایت حد اعالی حسن
نیت در بیمه است و بیمهگذاری که نسبت به خرید بیمه
بدنه براساس قیمت واقعی وسیله نقلیه خود اقدام نموده و
مرتکب هیچ تقلب و رفتارخالف قانون نشده و هیچ تکلیف
قانونی ندارد که براثر هربار افزایش قیمت نسبت به خرید
الحاقیه اقدام کند و به لحاظ قانونی شرکت بیمه مکلف
است تا سقف بیمهنامه،خسارت وارده را جبران کند.
گفتنی است برخی از نمایندگی های شرکت های
بیمه ای دریافت الحاقیه را اجباری دانسته اند که این اجبار
از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مردود اعالم
شده است.
بورس رشد کرد؛

برای خودروییها و بانکیها صف کشیدند

قیمت سهام شرکتهای خودرویی و بانکی دیروز بر
خالف روز یکشنبه در مدار رشد قرار گرفت .در عین حال با
افزایش قیمت سهام بیشتر شرکتها ،شاخص کل توانست
حدود  ۱۲۴۱واحد رشد کند.
دیروز از لحظه باز شدن معامالت بورس اوراق بهادار
تهران شاخص کل شروع به رشد کرد و توانست با ۱۲۴۱
واحد افزایش تا رقم  ۱۸۴هزار و  ۱۵۹واحدی باال رود.
همچنین شاخص کل هموزن نیز همراستا با نماگر اصلی
 ۳۴۹واحد رشد کرد و به رقم  ۲۸هزار و  ۲۵۰واحدی
رسید.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۵۵۴واحد رشد رقم ۱۹۳
هزار و  ۹۰۴واحدی دست یافت .شاخص بازار اول و دوم نیز
هر یک به ترتیب  ۸۷۲و  ۲۶۷۴واحد رشد کرد.
بانک ملت ،معدنی و صنعتی گلگهر ،بانک صادرات
ایران و پاالیش نفت تهران هر یک به ترتیب ۶۳ ،۷۱ ،۱۱۰
و  ۵۹واحد تاثیر مثبت روی شاخصهای بازار سهام داشتند
اما در طرف مقابل نفت بهران ،صنایع پتروشیمی خلیج
فارس و پاالیش نفت تبریز هر یک به ترتیب  ۲۱ ،۳۴و ۲۰
واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند.
دیروز در گروه بانکها و موسسات اعتباری قیمت
سهمها با رشد همراه بود و اکثرا بیش از سه درصد رشد
را در این نمادها شاهد بودیم .حتی در تعدادی از نمادهای
بانکی صف خرید قابل مشاهده بود.
در گروه فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای
نوسان قیمت سهمها عمدتا کمتر از دو درصد بود .برخی
از این نمادها نیز همچون نماد سرمایه گذاری صنعت نفت
توانست چهار درصد افزایش قیمت را شاهد باشد در عین
حال نفت بهران با حدود  ۳.۱درصد کاهش قیمت روبهرو
شد.
در برخی از روزها در هفته گذشته خودروییها
و بانکیها توانسته بودند شاهد رشد قیمت سهمشان
باشند ،اما از ابتدای هفته گذشته این سهمها و مخصوصا
خودروییها با کاهش قیمت روبهرو شده بودند ،اما دیروز
فعاالن بازار سهام شاهد افزایش فزاینده سهمها در گروه
خودرو و ساخت قطعات بودند؛ به طوری که تعداد زیادی
از سهمهای این گروه بیش از چهار درصد رشد قیمت را
تجربه کردند و بعضا با صف خرید همراه شد.
اما در گروه استخراج کانههای فلزی شاهد رشد
قیمتها بودیم .البته این رشد قیمتها در برخی سهمها
کمتر از یک درصد ،در برخی حدود  ۲.۵درصد و در اندک
سهمهایی حدود پنج درصد بود .ارزش معامالت بورس
تهراندیروز به رقم  ۷۹۴میلیارد تومان رسید و حجم
معامالت رقم  ۲.۳میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد.
همچنین تعداد معامالت این بازار به عدد  ۱۳۲هزار و ۷۱۲
واحدی رسید.

نقدینگی،موتورمحرکرونقبورساست

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :تداوم ورود و حضور
نقدینگی به بازار سهام در بلندمدت زمانی اتفاق میافتد
که اقتصاد کشور از حالت تورمی و رکود خود خارج شود.
محمود آقایی با اشاره به نوسان شاخص بورس و سهام
شرکتهای مختلف در بازار سرمایه در هفتههای گذشته،
اظهار داشت :پس از افزایش چشمگیر شاخص و قیمت
سهام در بورس و فرابورس ،طبیعی است که معامالت به
تعادل رسیده و دیگر خبری از رشدهای خیرهکننده در
بازار سهام نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :این که انتظار داشته
باشیم شاخص و قیمتها در بازار سهام بدون وقفه رو به
رشد و تصاعدی باشند ،تفکر نادرستی است .به همین دلیل
به معاملهگران توصیه میشود زمانی که سود معقولی از
سرمایهگذار در بازار کسب کردند اقدام به فروش سهام خود
کنند.
وی اضافه کرد :عالوه بر افزایش نرخ ارز و تاثیر آن
بر ارزش جایگزینی شرکتها که اثر مثبت خود را در بازار
سهام در ماههای گذشته نشان داده است ،رکود حاکم بر
سایر بازارها نیز عاملی شد تا نقدینگی به سمت بازار سهام
حرکت کند و این عامل هم رشد شاخص و قیمتها را در
بورس و فرابورس شتاب بیشتری دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در تایید ادعای ورود
نقدینگی به بازار سهام اظهار داشت :به عنوان مثال در
هفتههای گذشته شاهد افزایش حجم معامالت به بیش از
 ۵میلیارد سهم در روز نیز بودیم ،که دستکم در چند سال
گذشته این آمار در بازار سهام به ثبت نرسیده بود.

