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بانک و بیمه و بورس

بانک

برپایی اختتامیه مسابقات فوتسال رسانهها
با حضور مدیران بانک ملت

مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات فوتسال
رسانهها با عنوان جام والیت ،با حضور مدیران بانک ملت
برگزار شد .در این مراسم که با حضور علیاکبر صابریان،
مدیرکل روابطعمومی و داوود براتی ،رییس اداره کل رفاه
و جبران خدمت بانک ملت و همچنین علیرضا فغانی داور
بینالمللی کشورمان برگزار شد ،از تیمهای اول تا سوم ،تیم
اخالق و همچنین بهترین گلزن و بهترین دروازهبان این
دوره از مسابقات تجلیل شد .در نخستین دوره مسابقات
فوتسال جام رسانهها که با حمایت بانک ملت برگزار شد،
تیم نود از شبکه سه سیما در دیدار نهایی ،با غلبه بر تیم
خبرگزاری میزان با نتیجه یک بر صفر ،به مقام قهرمانی
رسید و گردنآویز طالی مسابقات بر گردن بازیکنان
این تیم ،آویخته شد .تیم خبرگزاری میزان هم به مقام
نایبقهرمانی رسید و بازیکنان این تیم گردنآویز نقره را
از آن خود کردند .در عین حال تیم فوتسال بانک ملت هم
در دیدار ردهبندی با نتیجه سه بر یک ،تیم شبکه  ۵سیما
را از پیش رو برداشت تا این تیم ،عنوان سوم مسابقات را
از آن خود کند و بازیکنان این تیم ،صاحب گردنآویز برنز
مسابقات شوند .در مراسم اختتامیه مسابقات جام رسانهها
که با حضور  ۴۰تیم از رسانههای مختلف برگزار شد ،کاپ
اخالق به تیم پایگاه فوتسال ایران تعلق گرفت و از ناصر
سلطان نژاد از تیم شبکه  ۵سیما به عنوان بهترین گلزن
و محمدرضا سمسار از تیم خبر فوری به عنوان بهترین
دروازهبان تجلیل شد .علیرضا فغانی ،علیرضا رمضانی،
محمدرضا منصوری ،غالمرضا عباچی ،محمدعلی یعقوب
خانی و حمید سماواتی نیز داوران این دوره از مسابقات
بودند که در مراسم اختتامیه مورد تجلیل قرار گرفتند.
علیاکبر صابریان ،مدیرکل روابط عمومی بانک ملت
در این مراسم ،با اشاره به اهمیت رسانهها در پیشبرد اهداف
نظام جمهوری اسالمی ایران به ویژه در بخش اقتصادی،
اظهار داشت :بانک ملت مفتخر است که در راستای تعامل
سازنده با رسانهها و باهدف جبران بخش کوچکی از زحمات
و تالشهای اصحاب رسانه ،حمایت از برگزاری نخستین
دوره مسابقات جام رسانهها را با عنوان جام والیت در
دستور کار قرارداد که خوشبختانه با استقبال خوب رسانهها
نیز روبهرو شد .وی بابیان این نکته که اقتصاد کشور بانک
محور است و اصحاب رسانه میتوانند پل ارتباطی بین
بانکها ،موسسات مالی و افکار عمومی باشند ،شفافیت،
بالندگی و پویایی اقتصاد کشور را مرهون عملکرد رسانهها
خواند و یادآور شد :به نمایندگی از کل مجموعه بزرگ
بانک ملت دست همه دستاندرکاران رسانهها را به گرمی
میفشاریم و امیدواریم که با تداوم چنین حرکتهایی،
بخشی از دین خود را به جامعه رسانهای کشور ادا کنیم.
محمد عزیزی ،دبیر اجرایی مسابقات نیز در سخنانی
از حمایتهای بانک ملت در طول برگزاری مسابقات
قدردانی کرد و اظهارداشت :خوشبختانه مدیران بانک ملت
از مراسم افتتاحیه تا پایان مراسم اختتامیه در کنار ستاد
برگزاری جام بودند و با کمک آنان ،این مسابقات به بهترین
شکل ممکن به پایان رسید .وی با اشاره به استقبال خوب
رسانهها از نخستین دوره این مسابقات ،گفت :خوشبختانه
این مسابقات همدلی و همبستگی اهالی رسانه را به خوبی
نشان داد و ثابت کرد که اصحاب رسانه ،در کنار رقابت،
برای رفاقت ،دوستی و مودت اهمیت زیادی قائل هستند.
نخستین دوره مسابقات فوتسال جام رسانهها با
عنوان جام والیت ،به همت انجمن صنفی خبرنگاران و
روزنامهنگاران ایران و مشارکت و حمایت بانک ملت در
فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی برگزار شد.

اطالعیه بانک ملی در خصوص عوارض
خروج از کشور

سامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور با
همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان
امور مالیاتی کشور عملیاتی شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به منظور
تحقق اهداف دولت الکترونیک و سهولت در انجام امور
بانکی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و با توجه
به فعال شدن سامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از
کشور ،از فردا مورخ  ۱۴آذر ماه در شعب غیر مرزی بانک
ملی ایران عوارض به صورت نقدی دریافت نخواهد شد.
در فاز اول این طرح تمامی شعب غیرمرزی کشور
از دریافت وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی خودداری
نموده و مراجعان محترم می توانند به منظور پرداخت وجوه
عوارض خروج از کشور از طریق درگاه ها و کانال های
پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک بانک ملی
ایران به شرح ذیل می باشد:
 -۱درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور
 -۲دستگاه های POS
 -۳دستگاه های CASHLESS
 -۴دستگاه های کیوسک
 -۵اپلیکیشن موبایلی بله
 -۶اپلیکیشن موبایلی ایوا

تسهیالت جدید بانک سامان
برای آژانسهای مسافرتی

بانک سامان در راستای تقویت زیرساختهای
گردشگری و بهبود فضای کسبوکار آژانسهای مسافرتی،
صدور ضمانتنامه ُحسن اجرای تعهد به نفع شرکتهای
هواپیمایی داخلی و خارجی را تسهیل کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک سامان ،تمام آژانسهای
مسافرتی دارای حداقل  ۵سال سابقهکار و دارای مجوز (بند
الف) از سازمان هواپیمایی کشوری که در یک سال گذشته
فعال بودهاند ،میتوانند از این خدمت جدید بانک سامان
بهرهمند شوند.
براساس این گزارش ،آژانسهای مسافرتی برای
استفاده از این خدمت نیازی به اینکه از قبل مشتری بانک
سامان باشند ندارند و میتوانند با مراجعه به شعب بانک
سامان و افتتاح حساب در صورت برخورداری ازشرایط الزم
از این خدمت استفاده کنند .البته آژانسهایی که در بانک
سامان حساب فعال دارند ،بر اساس ضوابط مربوطه مشمول
تخفیف در کارمزد صدور ضمانتنامه میشوند.
این گزارش حاکی است ،سقف مجموع این نوع از
ضمانتنامه برای هر آژانس مسافرتی معادل مبلغ ۲۰
میلیارد ریال است که درصورت احراز شرایط الزم ،با
حداقل سپرده نقدی ودر قبال ارائه چک توسط متقاضی
قابل صدور است .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه
کنند یا با تلفن  ۰۲۱-۶۴۲۲تماس بگیرند.

در دیدار همتی با سفیر چین مطرح شد:

تاکید ایران و چین برای حل مشکالت بانکی

شرئیس کل بانک مرکزی و سفیر
جمهوری خلق چین در تهران در خصوص
روابط بانکی و مالی و ارتقای آن و تسریع در
حل مشکالتی بانکی  2جانبه تاکید کردند.
به گزارش بانک مرکزی« ،عبدالناصر
همتی» رئیس کل بانک مرکزی در دیدار
«پانگ سن» سفیر چین در ایران بر لزوم
گسترش روابط مالی و بانکی  2کشور تاکید
کرد و افزود :با وجود تالشهایی که ایاالت
متحده آمریکا برای قطع روابط بانکی و
مالی جمهوری اسالمی ایران انجام داده
است ،کشورهای متعددی با ارائه راهکارهای
گوناگون روابط بانکی و مالی خود با ایران را
حفظ کرده و توسعه میدهند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:
شاهد هستیم که اقدام های دولت آمریکا
نتوانسته است آثار مورد نظر آنها را بر اقتصاد
ایران برجای گذارد.
سفیر چین نیز در این دیدار به ثبات
ایجاد شده در بازارهای اقتصاد ایران اشاره
کرد و گفت :چین عالقهمند به بسط و
گسترش روابط استراتژیک و بلندمدت با

جمهوری اسالمی ایران است.
پانگ سن گفت :نهادهای مختلف
سیاسی و اقتصادی چین به گسترش روابط
استراتژیک و بلندمدت عالقه مند هستند و
براین اساس برنامه ریزی هایی در دستور
کار دارند .براساس این گزارش 2 ،طرف در
این دیدار در خصوص روابط بانکی و مالی

چین و ایران و نحوه ارتقای این روابط بحث
و تبادل نظر کردند .همچنین بر لزوم تسریع
در حل مشکالت بانکی فیمابین و گسترش
روابط اقتصادی در زمینههای گوناگون تاکید
کردند.
چین بزرگترین شریک تجاری ایران به
شمار می رود که بر اساس تازه ترین آمار

یک مقام مسئول در بورس انرژی:

گمرک از ابتدای امسال در مجموع  6میلیارد
و  462میلیون دالر کاال از ایران به مقصد این
کشور بارگیری شده است؛ چین با در اختیار
داشتن بیش از  20درصد از صادرات ایران،
دومین مقصد مهم صادراتی ایران در آبان ماه
گذشته بوده است.
همچنین در هشت ماهه امسال چین با
هفت میلیارد و  385میلیون دالر و و سهم
 24.99درصدی از سبد واردات ایران ،جایگاه
نخست را در صدور کاال به ایران دارد.
با این حال در ماه های اخیر برخی
بازرگانان از بروز اختالل در مراودات مالی
با چین خبر دادند که سرانجام «اسداله
عسگراوالدی» رئیس اتاق ایران و چین هفتم
آذرماه اعالم کرد که مبادالت مالی ایران با
بانک «کانلون» چین از سوم دسامبر (12
آذر) پس از یک ماه توقف دوباره از سر گرفته
می شود.
به گفته وی ظرف یک ماه گذشته ،به
دلیل توقف فروش نفت ایران به چین ،این
بانک فعالیت خود را برای ارائه خدمات به
ایران متوقف کرده بود.

یک کارشناس بانکی مطرح کرد:

جزییات عرضههای آتی نفت در بورس انرژی

رئیس عملیات بازار فرآوردههای هیدروکربوری بورس انرژی با تاکید بر عرضه مجدد
نفت در این بورس به زودی و پس از اصالحات اطالعیه عرضه و انعطاف بیشتر در شرایط
معامله گفت :فعال حجم عرضه نفت سبک ایران در حجم یک میلیون بشکه ای خواهد بود.
محمد صالحی فر رئیس عملیات بازار فرآوردههای هیدروکربوری بورس انرژی پیرامون
آخرین اقدامها برای تداوم عرضه محمولههای نفت خام در این بورس گفت :بزودی و پس
از اصالحات جدید در اطالعیه عرضه و انعطاف بیشتر در شرایط معامله ،عرضه محمولههای
جدید نفت خام در بورس انرژی آغاز خواهد شد.
صالحی فر با تاکید بر اهمیت قیمت گذاری نفت خام به عنوان کاالی استراتژیک
کشور در اطالعیه عرضه ،بر لزوم تداوم عرضه این کاال در بورس انرژی تاکید و اضافه کرد:
تداوم عرضه نفت خام در بورس از اهمیت باالتری نسبت به تمرکز صرف بر لزوم معامله
شدن یک محموله عرضه شده برخوردار است.
رئیس عملیات بازار فرآوردههای هیدروکربوری بورس انرژی افزود :بر این اساس برای
جذب اعتماد بیشتر در بازار پیشنهادهایی برای افزایش انعطاف در اطالعیه عرضه به وزارت
نفت ارائه شده که با استقبال روبرو بوده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای موجود برای اصالح اطالعیه عرضه نفت در بورس
انرژی ،میبایست به لحاظ عملیاتی و تکنیکی بررسی شود ،افزود :فرصت ایجاد شده از
زمان معامله دومین محموله نفت خام در بورس انرژی باعث شد تا بررسیهای جامع تری
برای افزایش جذابیت و مشارکت بخش خصوصی بخصوص در زمینه تعیین قیمت پایه
نفت خام در بورس صورت گیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه به محض تصویب اطالعیه جدید ،عرضه نفت خام در
بورس انرژی آغاز خواهد شد ،گفت :برخی از موارد برای اصالح اطالعیه عرضه ،نیازمند
صرف زمان بود .به عنوان مثال ،موضوع استخراج قیمت رسمی نفت خام ( )OSPایران
که در دهم هر ماه شمسی صورت می گیرد زیرا قیمت کشف شده در عرضههای بعدی
بسیار با اهمیت است .صالحی فر از استقبال خریداران خارجی از طریق سفارت خانههای
متبوع خود در ایران سخن گفت و افزود :در حال حاضر برخی از پیشنهادها از جمله امکان
عرضه نفت سنگین و نیمه سنگین ایران در بورس انرژی در کنار عرضه نفت خام سبک در
انتظار تأیید وزارت نفت است و گفته میشود برخی از موارد نیز میبایست در شورای عالی
هماهنگی اقتصادی مصوب شود.
رئیس عملیات بازار فرآوردههای هیدروکربوری بورس انرژی افزود :عرضههای نفت
خام سبک ایران فع ً
ال در حجم یک میلیون بشکه ای بر روی رینگ بین الملل بورس انرژی
خواهند رفت اما پس از عرضههای مستمر این کاال حجم عرضهها به تدریج افزایش خواهد
یافت .همچنین اقدامهایی برای انتشار اوراق سلف نفتی صورت گرفته که در آینده ای
نزدیک انجام خواهد شد.
هفته گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،بر عدم تصمیم گیری موردی در این شورا اشاره کرده و عدم نیاز به مصوبه جدید
این شورا برای تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژی تاکید کرده بود.

ضرورت سفر بانکها به سمت بانکداری دیجیتال

یک کارشناس بانکی با اشاره به تغییر انتظارات مشتریان از بانکها ،گفت :اتخاذ
یک راهبرد تحولگرا در بانکها اجباری است و بانکها را ملزم به آغاز یک سفر به سمت
بانکداری دیجیتال کرده است .مرتضی ترک تبریزی در خصوص تحول دیجیتال در شبکه
بانکی ،اظهار کرد :با توجه به رشد روزافزون فناوری در دنیا و ایران و تغییر انتظارات
مشتریان ،جایگاه بانکداری سنتی در حال تزلزل است ،از این رو لزوم اتخاذ یک راهبرد
تحولگرا در بانکها اجباری است و بانکها را ملزم به آغاز یک سفر به سمت بانکداری
دیجیتال کرده است .وی افزود :شاید بتوان گفت اصلیترین هدفی که در بانکداری
دیجیتال دنبال میشود ،بهبود تجربه مشتری است که این هدف با غنیسازی سرویسهای
استاندارد برخط و موبایلی از طریق بهکارگیری فناوریهای دیجیتال با تکیه بر عامل مهم
هوشمندی محقق میشود .ترک تبریزی اضافه کرد :سادگی در استفاده از محصوالتی که
هوشمندانه و هدفمند با مالحظات امنیتی تولیدشده باشد ،از جنبههای مهم بانکداری
دیجیتال است که سبب افزایش رضایت مشتریان و استفاده آنها از کانالهای دیجیتال
میشود .وی با بیان اینکه بانکداری دیجیتال مستلزم تحول ،فرهنگسازی و مدرن سازی
در تمام الیههای مدیریتی ،فرایندی ،عملیاتی و فناوری است ،تصریح کرد :بانکداری
دیجیتال ،نیازمند گذار از یک دیدگاه محصولگرا به مشتریگرا و خدمت محور است.
این کارشناس بانکی تأکید کرد :داده ،محور اصلی بانکداری دیجیتال است و ایجاد
فرهنگ دادهمحور در بانک ،مهمترین رکن این نوع بانکداری است ،زیرا مشتریان خواهان
سیستمهایی هستند که با کمترین تعامالت انسانی و بیشترین امنیت به دور از فرایندهای
سنتی ،روندهای اداری پیچیده و کاغذبازیهای معمول ،تنها در بستر موبایل و شبکههای
اجتماعی به آنها عرضه میشود .وی در خصوص تفاوت بانکداری دیجیتال با بانکداری
الکترونیک ،توضیح داد :بانکداری دیجیتال عالوه بر اینکه از داده و فناوری اطالعات
استفاده میکند ،به شدت نیازمند تغییر در فرایندهای سازمانی و نظامهای معماری بانک
است تا از این طریق ،محصوالت بانکداری دیجیتال مورد حمایت واحدهای بانک واقعشده
و اجرایی شوند .ترک تبریزی افزود :درصورتیکه بانکداری الکترونیک با فرایندهای پشت
پرده مرسوم بانکی کاری ندارد و شاید به همین دلیل است که بانکهای کشور بهشدت
مستند محور ،آنهم از نوع سنتی و کاغذبازی هستند ،ولی یادمان باشد که تأکید بانکداری
دیجیتال برداده محور بودن بانک است .وی اضافه کرد :تحقق تحول دیجیتال در شبکه
بانکی فرآیند سنگینی دارد و به دلیل ماهیت آن ،فرابخشی و فراواحدی است و طبیعتاً
با تالش جزیرهای یک بخش بانک ،مانند فناوری اطالعات یا بخشهای مختلف کسب و
کار بانک به تنهایی قابلیت اجراشدن ندارد .ترک تبریزی تصریح کرد :تحول دیجیتال در
کشور ،نیازمند تحول بخشهای مختلف کسبوکار و نیروی انسانی با نگاه فناورانه است،
از این رو یکی از ارکان اصلی تحول دیجیتال ،فناوری اطالعات است که باید با بهرهگیری
از فناوریهای نوین ،ابزارها و سامانههای الکترونیک درصدد کاهش هزینههای عملیاتی و
رضایت حداکثری مشتریان باشیم .اظهارات این کارشناس بانکی در حالی مطرح میشود
که هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع «انقالب
بالک چین» در روزهای  ۹و  ۱۰بهمنماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس بیمه مرکزی:

مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حذف میشود

رئیس بیمه مرکزی با اشاره به وجود
شرایط تورمی در اقتصاد بر ضرورت حرکت
شرکتهای بیمه به سمت سرمایهگذاریهای
مولد تاکید کرد و از حذف مالیات بر ارزش
افزوده در صنعت بیمه خبر داد.
غالمرضا سلیمانی در نشست خبری
خود با اصحاب رسانه در مورد نحوه واکنش
صنعت بیمه به وضعیت تورمی در اقتصاد
اظهار کرد :واقعیت این است که شرکتهای
بیمهای تا حدی میتوانند حق بیمه دریافتی
را با عنوان تورم افزایش دهند و بخش دیگر
باید از طریق سرمایهگذاریهای مولد تامین
شود.
سلیمانی در ادامه گفت :زمانی بیمهها
پول خود را در بانکها سرمایهگذاری

میکردند اما اکنون به دلیل نزدیک شدن
نرخ تورم به نرخ سود بانکی باید سعی کنند
در حوزههای سودآور دیگری مانند خرید
سهام یا اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری
کنند منوط به اینکه در شرکتداری درگیر
نشوند.
وی در ادامه این نشست با اشاره به
ثابت ماندن سطح توانگری برخی شرکتهای
بیمهای اظهار کرد :برخی شرکتها حدود
سه سال است که در سطح توانگری شماره ۲
بیمه قرار دارند که اینها برای ارتقای خود باید
مطابق با آییننامه به بیمه مرکزی مراجعه و
اسناد آمادگی خود را برای ارتقای سطح فنی
اعالم کنند ،در غیر این صورت پرونده آنها به
شورای بیمه ارجاع داده خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به برخی
مباحث پیرامون شرکتهای تابعه بیمه ایران،
این شرکت را یکی از بزرگترین شرکتهای
بیمهای کشور توصیف کرد و گفت :بیمه
مرکزی برای ایجاد شفافیت در بیمه ایران
به این شرکت فشار بیاورد که در این راستا
بیمه ایران اطالعاتی را از عملکرد خود منتشر
کرده است .شرکت بیمه ایران با اصالح برخی

پرتفویهای زیانده خود میتوانند جلوی
زیان بیشتر را بگیرد .سعی میکنیم عالوه بر
شفافسازی شرکتهای بیمهای که زیانده
هستند را هم خارج کنیم.
سلیمانی در ادامه با بیان اینکه برخی
شرکتهای بیمهای مشکالتی دارند که برای
بررسی آنها کمیتهای را تشکیل دادهایم،
اظهار کرد :در این راستا قصد داریم براساس
استانداردهای صنعت بیمه آن دسته از
شرکتهایی را که مشکالتی دارند یا ممکن
است در آینده به مشکالتی بربخورند از قبل
هشدارهای الزم را به آنها بدهیم.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ
استارت آپها در صنعت بیمه آنها را یک
واقعیت غیرقابل انکار توصیف کرد و گفت:
طبیعی است ظهور و بروز استارتاپها در
صنعت بیمه خیلی سریع است و صنعت بیمه
باید خیلی پیشتر از اینها خود را برای این
فناوریهای جدید آماده میکرد.
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه با بیان
اینکه اگر میخواهیم رشد استارتآپها در
صنعت بیمه گسترش پیدا کند باید بسترهای
قانونی آن را آماده کنیم ،اظهار کرد :در این

راستا قصد داریم قوانین الزم را طراحی کنیم.
هرچند برخی از این استارتآپها در قالب
نمایندگیهای بیمهای فعالیت میکنند ،اما
قوانین برای آن دسته از کارگزارانی که در
قالب استارتاپها فعالیت میکنند ضروری
است .سلیمانی همچنین به ضرورت برداشتن
تعرفهها در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت:
با برداشتن تعرفهها فضای صنعت بیمه را
رقابتی کردیم .بیمه مرکزی وظیفه دارد
حق و حقوق بیمهها را رعایت کنند اما ایجاد
تعرفهها تنها به نفع شرکتهای بیمهای
خواهد بود ،چراکه در آن صورت جلوی ایجاد
فضای رقابتی را در این صنعت گرفتهایم.
وی همچنین به مباحث مطرح شده
پیرامون برقراری مالیات بر ارزش افزوده
در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت :طرحی
با عنوان حذف مالیات بر ارزش افزوده را
برای ارسال به مجلس شورای اسالمی آماده
کردهایم که اگر حتی در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی رای نیاورد و کماکان اصرار بر
وضع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه
داشته باشند ،نظر دولت این است که مالیات
بر ارزش افزوده از صنعت بیمه اخذ نشود.

رحیمی انارکی:

تسهیالت مسکن ویژه اقشار متوسط و کم درآمد است

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ،اعالم کرد :گروه هدف
این بانک برای تامین مالی کمک هزینه خرید مسکن ،اقشار
متوسط و کم درآمد است .به نقل از بانک عامل بخش مسکن،
ابوالقاسم رحیمیانارکی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن از
سال  ۶۹در این بانک تاسیس و استقبال شد ،با اشاره به اجرای
طرح مسکن مهر و حجم سنگین مسئولیت تامین مالی این
طرح از اواسط دهه  ۸۰توسط بانک عامل بخش مسکن ،افزود:
این طرح در فعالیت های عادی بانک ،گسست جدی ایجاد کرد و
حجم سنگین مسئولیت تامین مالی این طرح ،سایر فعالیت های
توسعه ای بانک را تحت تاثیر قرار داد .رحیمی انارکی با بیان
اینکه بانک برای ساخت  ۲میلیون و  ۳۷۰هزار واحد مسکونی
مهر تسهیالت پرداخت کرده است گفت :از سال  ۸۴تا  ۹۲به
دلیل آنکه همه توان بانک صرف تامین مالی طرح مسکن مهر
شد ،هیچ افزایشی در سقف انواع تسهیالت صورت نگرفت و
عمده فعالیت های بانک به تامین مالی مسکن مهر منحصر شد.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن افزود :تا االن ،پرونده
مربوط به یک میلیون و  ۹۳۰هزار واحد مسکونی مهر تعیین
تکلیف شده اما ساخت  ۴۶۰هزار واحد از این طرح باقی مانده
به این معنا که از نظر بانک ،پرونده مالی آنها هنوز به سرانجام
مشخصی نرسیده است بنابراین الزم است برای این موضوع
تدبیر اساسی در دولت و مجلس صورت بگیرد .وی ادامه داد:
این بانک از سال  ۹۲تا کنون موفق شد با طراحی سبدی از
انواع تسهیالت ساخت و خرید مسکن ،سقف تسهیالت را تا ۸
برابر افزایش دهد و در عین حال ،ارزان ترین تسهیالت در شبکه
بانکی را به متقاضیان مسکن ارایه کند .رحیمی انارکی همچنین
راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان ،ایجاد شرکت تأمین
سرمایه مسکن و سایر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی مسکن
را ریل گذاری جدید بانک مذکور طی سال های گذشته از دولت
یازدهم و دوازدهم عنوان کرد .وی افزود :گروه هدف بانک برای
تامین مالی ،اقشار متوسط و کم درآمد هستند و محصوالت بانک

متناسب با شرایط اقتصادی این گروه ،تعریف و عرضه می شود.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن سپس از نمایندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواست با توجه به شرایط
فعلی اقتصاد کشور ،رکود حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک
در برابر تسهیالتی که باید به این بخش ارایه کند ،سیاست ها
و برنامه های مؤثر برای افزایش توان مالی بانک را به تصویب
برسانند .رحیمی انارکی در این باره تصریح کرد :بانک عامل
بخش مسکن بلندمدت ترین تسهیالت را در بین سایر بانک
ها پرداخت می کند که شامل تسهیالت خرید مسکن با طول
بازپرداخت  ۱۲تا ۲۰سال است .از طرفی بانک ،طی سال گذشته
موفق شد قیمت تمام شده منابع خود را  ۴درصد کاهش دهد و
در این مسیر وارد رقابت مخرب با برخی بانک ها در پرداخت نرخ
سود باال به سپرده های بانکی نشد .این در حالی است که ارزان
ترین تسهیالت بانکی در حال حاضر توسط این بانک و از طریق
صندوق پس انداز مسکن یکم ارایه می شود.
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بیمه
رئیس سازمان بورس خبر داد:

عرضه مجدد نفت خام در بورس تا کمتر
از یک ماه دیگر

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه آمادگی برای عرضه
مجدد نفت خام در بورس را داریم ،گفت :این کار به زودی
و تا کمتر از یک ماه دیگر انجام میشود.
شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که عرضه جدید
نفت خام در بورس از چه زمانی خواهد بود ،گفت :سازمان
بورس پیشنهاد داده که یک برنامه عرضه منظم مثال هر
هفته یا هر دو هفته یکبار از سوی وزارت نفت تعیین شود
و در آن زمان بندی عرضه را انجام دهد که وزارت نفت هم
در حال بررسی است .رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان اینکه این آمادگی از نظر بازار سرمایه وجود دارد،
گفت :وزات نفت مالحظات فنی و بررسیها را باید انجام
دهد و زمان عرضه را اعالم کند .وی در پاسخ به این
سوال که آیا برای عرضه نفت در بورس مصوبه جدیدی الزم
است ،بیان داشت :اگر مصوبهای الزم باشد ،وزارت نفت آن
مصوبه را میگیرد ،اما از نظر بازار سرمایه مصوبات ما کامل
است .رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت:
مصوبه راجع به این مسائل را وزارت نفت براساس اختیارات
قانونی که دارد یا باید از دولت بگیرد ،یا باید از مراجعی که
مرکب از سه قوه هستند و یا مراجعی که اختیارات قانونی
راجع به فروش نفت خام به صورت ریالی بگیرد ،در این
مواقع طبیعتا وزارت نفت باید مجوز بگیرد و وزارت نفت
برای عرضه نفت در همه جا لزوما نیاز به مجوز ندارد ،اما
به هر حال دریافت مجوز برای عرضه نفت خام در بورس
براساس تشخیص وزارت نفت است و بازار سرمایه در این
حوزه ورودی ندارد .محمدی بیان داشت :گرفتن مجوز در
مورد فروش نفت خام به تشخیص خود وزارت نفت است،
بازار سرمایه راجع به مقررات و قوانین خودش متولی است.
محمدی در پاسخ به این سوال که عرضه نفت در
بورس دقیقا از چه زمانی آغاز خواهد شد ،گفت :فکر
میکنم این کار به زودی و در کمتر از یک ماه آینده انجام
شود.

قیمتها در بورس کاهشی شد

معاملهگران بازار سهام دیروز شاهد افت آرام قیمت
سهمها بودند .مقدار عرضهها نسبت به روز گذشته کمتر
بود و در نهایت شاخص کل حدود  ۶۰۲واحد کاهش یافت.
دیروز (سهشنبه) شاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۶۲واحد افت کرد و به رقم ۱۶۵
هزار و  ۷۰۱واحدی رسید .همچنین شاخص کل هم وزن با
 ۵۳واحد کاهش رقم  ۲۷هزار و  ۱۲۳واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد و شناور نیز دیروز  ۵۰۷واحد افت کرد و
تا رقم  ۱۷۷هزار و  ۵۷۹واحدی کاهش یافت .در عین حال
شاخص بازار اول با  ۲۹۷واحد افت عدد  ۱۲۲هزار و ۳۲۱
واحدی را تجربه کرد .همچنین شاخص بازار دوم بیش از
 ۱۹۰۰واحد کاهش یافت و رقم  ۳۲۸هزار و  ۸۹۶را تجربه
کرد .دیروز نمادهایی در گروه محصوالت چند رشتهای،
فنی مهندسی ،بانکی و پاالیش و پتروشیمی بیشترین تاثیر
را روی نوسانات شاخصهای باال گذاشته است .از جمله
شرکتهایی که به افزایش شاخص کل کمک کردهاند
میتوان به گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ،پاالیش نفت
اصفهان ،معدنی و صنعتی گل گوهر و نفت بهران اشاره
کرد .اما گروه مبنا بانک ملت ،پتروشیمی پارس ،پتروشیمی
جم و فوالد مبارکه اصفهان همه دست به دست هم دادند تا
در مجموع شاخص کل با شتاب بیشتری افت کند.
دیروز در گروه بانکها و موسسات اعتباری ،معاملهگران
بازار سهام شاهد نوسان قیمت کمتر از دو درصد بودند .این
نوسان قیمتها اکثرا رو به پایین بود .بانک ملت حدود ۲.۳
درصد افت قیمت را تجربه کرد و بانک صادرات کمتر از
یک درصد قیمت پایانی کاهش یافت .محصوالت شیمیایی
نیز نوسان کمتر از دو درصد داشتند و تعداد معدودی از
نمادهای این گروه توانستند بیش از چهار درصد رشد
قیمت را تجربه کنند .در گروههای فرآوردههای نفتی کک
و سوخت هستهای نیز تقریبا نیمی از نهادها با شتاب بسیار
کمی رشد قیمت را تجربه کردند .ارزش معامالت بورس
تهران دیروز به رقم  ۴۲۹میلیارد تومان رسید و حجم
معامالت رقم  ۱.۳میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
همچنین تعداد معامالت این بازار به رقم  ۱۱۵هزار و ۹۸۷
نوبت رسید .آیفکس نیز  ۵.۳۲واحد رشد کرد و تا رقم
 ۱۸۲۹واحدی باال رفت .ارزش معامالت فرابورس ایران عدد
 ۴۲۱میلیارد تومانی را تجربه کرد و حجم معامالت آن به
 ۸۰۴میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران در استان کرمان:

 20درصد از حق بیمه استان کرمان به
افاغنه پرداخت میشود!

مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران در استان کرمان
گفت 20 :درصد از حق بیمه استان به افاغنه پرداخت
میشود در صورتی که این قشر هیچ مشارکتی در تامین
حق بیمه ندارند.
«حسن عمادآبادی» ظهر دیروز  13آذرماه در نشست
با استاندار کرمان به مناسبت روز صنعت بیمه اظهار کرد:
 0.2درصد حق بیمه تولیدی در دنیا متعلق به کشور ماست
که کمتر از  10میلیارد دالر و سهم استان کرمان از این
عدد سه درصد است.
عمادآبادی با بیان اینکه  32شرکت بیمه در کشور
فعالیت میکنند که به جز تعدادی که در مناطق آزاد
هستند و بیمه زندگی ،مابقی آنها در استان کرمان شعبه
دارند ،تصریح کرد 41 :هزار دفتر نمایندگی فروش بیمه در
کشور وجود دارد که از این تعداد  1012دفتر مربوط به
استان کرمان است و نزدیک به  5000نفر در صنعت بیمه
استان کرمان مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به سهم  42درصدی بیمه ایران از
شرکتهای بیمه استان کرمان بیان کرد :یک سوم حق
بیمه تولیدی استان مربوط به شهر کرمان است17 ،
درصد سیرجان 15 ،درصد جنوب استان 14 ،درصد در
شهرستانهای رفسنجان ،انار و شهربابک ،هشت درصد
شرق استان و چهار درصد شهرستانهای راور ،کوهبنان
و زرند سهم بازار استان را دارند.
«محمدجواد فدایی» استاندار کرمان نیز در این
نشست گفت :در حوزه بیمه کارهای بزرگی را میتوان
انجام داد اما عقب هستیم و باید با ایدههای جدید در این
راستا اقدام کرد .وی از بیمه به عنوان صنعتی تاثیرگذار در
حوزه اقتصاد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم یاد کرد و
ادامه داد :با برنامهریزیهای مشترک بین بیمه و استانداری
کرمان میتوان کارهای بزرگی را آغاز کرد ضمن آنکه با
توسعه فرهنگ بیمه ،زمینه جبران خسارتهای وارده به
افراد فراهم میشود و در این راستا از مراجعات مردم به
بیمهها جلوگیری کرد.

