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بانک و بیمه و بورس

بانک

تعیین تکلیف  ۳۴۶۰میلیارد ریال
امالک مازاد بانک م ّلی

بانک ملّی ایران در  ۹ماه ابتدای سال جاری سه هزار
و  ۴۶۰میلیارد ریال از امالک و شرکتهای مازاد تملیکی
خود را تعیین تکلیف کرده است.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،این واگذاریها
در راستای عمل به ماده  ۱۶قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر ،ارتقای نظام مالی کشور و اجرای سیاست های خروج
از بنگاهداری بانک ها صورت گرفته است.
بانک ملی ایران همچنین در سه سال  ۹۵ ،۹۴و ۹۶
نیز تعداد  ۶۶۱مورد از امالک مازاد خود را از طریق ۵۱۲
مزایده تعیین تکلیف کرده که ارزش آن به پنج هزار و ۶۰۹
میلیارد و  ۹۰۳میلیون ریال میرسد.
الزم به ذکر است ،با توجه به تأکیدات رئیس جمهور
و ابالغ قانون کاهش  ۳۳درصدی بنگاهداری ساالنه بانک
ها ،همه بانکهای دولتی کارگروههایی را برای واگذاری و
فروش شرکتها و امالک مازاد تشکیل دادهاند که بانک
ملی ایران یکی از موفقترین سازمان ها در فروش و
واگذاری امالک مازاد و تملیکی بوده است.

بانک توسعه صادرات گواهینامه سیستم
مدیریت امنیت اطالعات دریافت کرد

گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات از سوی
مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری (افتا) به بانک
توسعه صادرات اعطا شد.
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل این بانک در مراسم
دریافت این گواهینامه گفت :با توسعه و گسترش فناوریهای
نوین الکترونیک به زودی بسیاری از فعالیتهای بانک در
بستر الکترونیک انجام خواهد شد .وی با اشاره به لزوم ارتقا
و مراقبت از پروژه ها اضافه کرد :توجه به بحث امنیت در
حوزه الکترونیک به ویژه در شبکه بانکی بسیار اهمیت دارد
چرا که عموم مردم روزانه با این حوزه ارتباط مستقیم و
تنگاتنگ دارند .مجید زارع دبیرکل و معاون اجرایی مرکز
مدیریت راهبردی افتا در این نشست ضمن تبریک به
مجموعه بانک توسعه صادرات بابت موفقیت در دریافت این
گواهینامه تصریح کرد :دریافت گواهینامه سیستم مدیریت
امنیت اطالعات مقدمه ای برای آغاز راه است و قطعا
اقدامات و ارزیابیهای مداوم برای نگه داشت این گواهینامه
الزم خواهد بود .عشرت عدالت مدیر امور فناوری اطالعات
و ارتباطات در بانک توسعه صادرات نیز باتشریح پروسه
چگونگی دریافت این گواهینامه گزارشی ارائه کرد.
سیستم مدیریت امنیت اطالعات یک سیستم جامع
مدیریتی مبتنی بر رویکرد مخاطرات کسب و کار به
منظور استقرار ،پیادهسازی ،اجرا ،نظارت و بهبود امنیت
اطالعات است  ISMSدربرگیرنده ساختار سازمانی،
خطمشیها ،فعالیتهای برنامهریزی ،تعیین مسئولیتها،
دستورالعملها ،روشهای اجرایی ،فرایندها و منابع است.
استفاده از استانداردهای امنیت اطالعات راهکاری
است که اطالعات بانک را دسته بندی و ارزشگذاری کرده
و با ایجاد خطمشیهای متناسب با بانک و همچنین پیاده
سازی کنترلهای امنیتی مختلف ،اطالعات بانک را ایمن
می سازد .در این راستا ،بانک توسعه صادرات ،استقرار این
سیستم را در محدوده تعیین شده انجام و پس از انجام
ممیزی شخص ثالث ،موفق به اخذ گواهینامه استاندارد
 27001:2013 ISOاز مرکز راهبردی افتای ریاست
جمهوری شد.

افتتاح باجه بانک تجارت
در شرکت جهان فوالد سیرجان

باجه بانک تجارت در شرکت جهان فوالد سیرجان
طی مراسمی با حضور نایب رئیس هیئت مدیره و مشاور
مدیرعامل بانک تجارت در منطقه گل گهر افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ،اشرفنژاد نایب
رئیس هیات مدیره این بانک در آئین افتتاح باجه بانک
تجارت در شرکت جهان فوالد سیرجان از شرکتهای
زیر مجموعه گل گهر گفت :بانک تجارت طی این سالها
همواره با ارائه خدمات ویژه به شرکت جهان فوالد سیرجان
روابط مناسبی را با این شرکت داشته و امیدواریم با افتتاح
این واحد بانکی سطح همکاریها گسترش یابد.
اشرفنژاد با ابراز خرسندی از همراهی نام بانک تجارت
در کنار واحدهای تولیدی معتبر کشور افزود :واحدهای
تولیدی مکانهای مهم کلیدی در اقتصاد کشور هستند
و راهاندازی مجموعههای تولیدی با مشارکت بانک تجارت
برای این بانک غرورآفرین و ارزشمند است.
علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان
با تقدیر از خدمات بانک تجارت در افتتاح و راهاندازی این
شرکت صنعتی از ابتدای پروژه تاکنون گفت :با حمایت
بانک تجارت زمین بایر را به شرکت جهان فوالد تبدیل
کردیم و همکاری خود با بانک تجارت را پیوسته ادامه
میدهیم .مجیدرضا رضایی مدیر شعب استان کرمان نیز
با تقدیر از روابط حسنه و تعامل مثبت شرکت جهان
فوالد سیرجان با بانک تجارت افتتاح این باجه را زمینهساز
گسترش همکاریهای دو جانبه دانست.
باجه جهان فوالد تحت پوشش شعبه مرکزی بانک
تجارت سیرجان فعالیت میکند.

نصب دستگاههای خودگردان
در  ۸۰شعبه بانک سامان

بانک سامان در راستای برنامه «سامان »۱۴۰۰و
بهینهسازی خدمات ،نسل جدید دستگاههای بانکی را با نام
«خودگردان» راهاندازی کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک سامان ،عباسمیرزا
نیری مدیر بانکداری الکترونیک با اعالم این خبر گفت:
دستگاههای خودگردان نسل جدید و پیشرفته دستگاههای
بانکی است که با هدف سهولت سرویس دهی و تامین
امنیت پولی و مالی هموطنان راهاندازی شده است.
وی افزود :این دستگاهها دغدغه بسیاری از صاحبان
صنوف کوچک و متوسط در زمینه نگهداری وجه نقد را
برطرف میکند و برهمین اساس ،راهاندازی دستگاههای
خودگردان در شعب پرازدحام در دستورکار بانک سامان
قرار گرفته است .نیری گفت :دستگاههای خودگردان عالوه
بر برخورداری از تمام امکانات دستگاههای خودپرداز ،امکان
دریافت وجه نقد و واریز آنی مبالغ دریافتی به حساب
مشتریان بانک سامان را نیز دارد .مدیر بانکداری الکترونیک
بانک سامان تصریح کرد :سقف واریز به حساب ازطریق
این دستگاهها ۱۵ ،میلیون تومان در شبانهروز است .وی
خاطرنشان کرد :درحال حاضر  ۸۰دستگاه خودگردان در
شعب بانک سامان نصب شده است و در نظر داریم این
تعداد را به  ۱۰۰دستگاه افزایش دهیم.

همتی در جمع اعضای فراکسیون والیی مجلس:

الیحه حذف  ۴صفر از پول ملی تقدیم دولت شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت :الیحه
حذف چهار صفر از پول ملی روز گذشته از
سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و
امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه
برسد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی صبح دیروز (یکشنبه) در جمع
اعضای فراکسیون والیی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به مجموعه اقدامات بانک
مرکزی اظهار داشت :در حوزه ریالی و ارز،
بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است و این
نهاد روند تعادلی نرخ ارز را با تدبیر و رعایت
عوامل دخیل در بازار پیش میبرد و همانطور
که قبال نیز گفتهام این روند تعادلی بازار ارز
نبایستی براساس هیجانات کوتاه مدت پیش
برده شود.
رئیس بانک مرکزی با توجه به مجموعه
اقدامات در حال انجام گفت :پیش بینی

میکنیم که عرضه ارز توسط صادرکنندگان
غیرنفتی شتاب بیشتری به خود گیرد .مهم
ترین اقدام پیشروی بانک مرکزی اصالح

نظام بانکی و سامان دادن به این مهم است.
این موضوع از حساسیت و اهمیت بسیاری
برخوردار است و نباید شتابزده در مورد آن

سهم  ۱۰۰درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاریها

معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی اعالم کرد :در سالهای ۹۶
و  ۹۷در راستای اجرای قانون خصوصیسازی ،صددرصد واگذاریها در کشور به بخش
خصوصی واقعی بوده است.
زهره عالیپور با بیان اینکه در یک مقطعی در سالهای قبل انحرافاتی در اجرای
قانون خصوصیسازی در کشور به وجود آمد و واگذاری ها به عنوان رد دیون دولتی به
تصویب میرسید ،گفت :در همین چارچوب شاهد برخی از واگذاریها به نهادهای عمومی
غیر دولتی بودیم.
وی خاطرنشان کرد :بر اساس این تفکر ،در واگذاریها مشکالتی پیش آمد ولی با
اهتمام دولت از سال  ۹۳اجرای واگذاریها در قالب رد دیون دولتی متوقف شده است،
چنان که در سال  ۹۶و  ۹۷صددرصد واگذاریها به بخش خصوصی واگذار شده است.
موانع خصوصیسازی
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در بخشی دیگری از
صحبتهای خود با تشریح موانع خصوصیسازی در کشورها خاطرنشان کرد :خصوصیسازی
صرفاً انتقال مالکیت نیست ،بلکه در این زمینه باید موضوع رقابتپذیری ،توانمندی بخش
خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار نیز مورد توجه قرار بگیرد.
عالیپور با اشاره به اهمیت کوچک شدن دولت و واگذاریهای دولت به بخش
خصوصی گفت :در این زمینه اقداماتی انجام شده ولی این احساس همچنان به فعاالن
بخش خصوصی منتقل نشده که سهم دولت کاهش پیدا کرده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به خاطر برخی مشکالت موجود در واگذاریها به
ندرت سوددهی وجود دارد ،ادامه داد :بعضا امر واگذاریها تحت تاثیر مباحث حاشیه قرار
میگیرد در حالی که به جای مقاومت در برابر خصوصیسازی باید با تدوین بستههای
حمایتی این روند را تقویت کرد و دستگاههای مسئول نیز به صورت متمرکز در کنار هم
به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

عمل کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد :اصل
مهم بانک مرکزی در پیشبرد طرح اصالح
نظام بانکی صیانت از سپردههای مردم و
ثبات بازار پول است .الیحه حذف چهار صفر
از پول ملی روز گذشته از سوی بانک مرکزی
تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه
سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
وی همچنین افزود :شاخص بهای
تولیدکننده در آذر ماه نسبت به آبان ماه
 ۴.۵واحد درصد کاهش داشته است و با
کاهش رشد بهای کاالها و خدمات مصرفی
در ماههای آبان و آذر امیدواریم با ثبات ایجاد
شده در بازار و روند نرخ ارز شاهد کنترل
بیشتر تورم باشیم.
گفتنی است در این جلسه ،همتی در
ادامه به سواالت متعدد نمایندگان در امور
ارزی و اعتباری و بانکی به تفصیل پاسخ داد.

شفافسازی صورتهای مالی بانک پاسارگاد

کرد.

بانک پاسارگاد با انتشار اطالعیهای در سامانه کدال صورتهای مالی خود را شفاف

بانک پاسارگاد در این شفاف سازی اعالم کرد  ،در دوره  ۹ماهه منتهی به  ۳۰شهریور
ماه ( ۹۷حسابرسی نشده) به ازای هر سهم  ۱۹۶ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۹درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش  ۸درصد جمع درآمدهای
مشاع است.
بر اساس این گزارش ،از سویی دیگر ،این شرکت براساس عملکرد  ۹ماهه برای سال
مالی منتهی به  ۲۹اسفند ماه  ۹۷مبلغ  ۹.۸۸۴میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.
همچنین بانک پاسارگاد در بین بانک های حاضر در بازارسرمایه اعالم کرد که
دارایی ها و بدهی های ارزی خود را تا تاریخ  ۳۰آذر ۱۳۹۷با نرخ هر دالر معادل  ۵۷هزار
ریال تسعیر ارز داده است.
از سویی دیگر ،بانک پاسارگاد در صورت های مالی حسابرسی نشده میان دوره ای ۹
ماهه منتهی به  ۳۰آذر ۱۳۹۷اعالم کرد :سود انباشته بانک  ۴هزار و  ۶۶۵میلیارد و ۳۶۶
میلیون ریال است .این بانک با سرمایه  ۵۰هزار و  ۴۰۰میلیارد ریالی برای دوره  ۹ماهه
سود هرسهم را ۱۹۶ریال اعالم کرده است .سود خالص را نیز  ۹هزار و  ۸۸۴میلیارد و ۳۸۶
ریال منتشر کرد« .وپاسار» از سوی دیگر در بین بانک های حاضر در بازارسرمایه توانست
پیشگام باشد و نرخ تسعیر ارز خود را اعالم کند .این بانک طی گزارشی که در شبکه کدال
منتشر شده است اعالم کرده است که دارایی ها و بدهی های ارزی خود را تا تاریخ ۳۰
آذر ۱۳۹۷با نرخ هر دالر  ۵۷هزار ریال محاسبه کرده است.
این بانک دارایی های دالری خود را در دوره مذکور  ۲میلیارد و ۴۶۰میلیون و ۵۴۷
هزار و  ۶۴۱دالر اعالم کرده است.
از جمله برنامه های با اهمیت «وپاسار» می توان تکمیل پروژه های معدنی میدکو و
همچنین تکمیل خط لوله انتقال گاز توسط شرکت گسترش انرژی است.

در گردهمایی سراسری مدیران و روسای شعب تاکید شد؛

اتحاد و همدلی کارکنان؛ افزایش سرمایه و رتبه برتر بانک ایران زمین

اعضای هیات مدیره ،هیات عامل،
مدیران ارشد ،مدیران و روسای شعب سراسر
کشور بانک ایران زمین ،به منظور تشریح
اهداف بانک درسالن همایش های هتل
المپیک گرد هم آمدند.
به نقل از بانک ایران زمین ،در این
گردهمایی ،عبدالمجید پورسعید مدیرعامل
بانک ایران زمین با اشاره به تغییر نقش شعب
در شرایط کنونی بانکداری اظهار داشت :ارائه
خدمات با کیفیت به مشتریان در تمامی
زمانها و مکانها از اولویتهای بانک ایران
زمین است.
وی با اشاره به اقدامات موثر انجام شده
جهت توسعه زیرساخت های بانک ایران
زمین بیان داشت :در بانکداری امروز رسالت
ما با گذشته متفاوت است ،اکنون نقش شعب
تعریف دیگری پیدا کرده است؛ در حال حاضر
زمان و مکان به معنای آنچه در گذشته بوده
وجود ندارد .بانک ها باید در تمامی زمان ها و

مکان ها ،به تمامی مشتریان خدماتی مناسب
و با کیفیت ارائه کنند.
مجتبی شیروانی قائم مقام بانک ایران
زمین ،با نگاهی به اهداف سال  ۱۴۰۰این
بانک ،از آماده سازی زیر ساخت ها به منظور
پیاده سازی بانکداری دیجیتال سخن گفت
و اظهار کرد :قدرت هر سازمانی در اتحاد
درونی آن سازمان تعریف میشود که بانک
ایران زمین در اوج آن قرار دارد.
وی تاکید کرد :با اقداماتی که در حوزه
های مختلف بانک از جمله افزایش سرمایه
این بانک صورت گرفته است تا پایان سال
آینده بانک ایران زمین به رتبه دوم بانک
های خصوص دست می یابد.
در ادامه هادی قدیمی معاون عملیات
بانکی با اشاره به استفاده از نیروهای جوان در
سمت روسای شعب این بانک ،اظهار داشت:
اگر بپذیریم که نیروهای انسانی یک سازمان
مهمترین سرمایههای آنها است باید در حفظ

این سرمایه ها و انتقال دانش و تجربه های
آنها به نیروهای جدید و تازه وارد کوشا بود.
وی افزود :در سالهای گذشته ما برای
تحقق این امر از نیروهای بازنشسته شبکه
بانکی ،برای انتقال دانش و تجربه استفاده
کردیم ،و امروز شاهد این هستیم که قریب
به اتفاق روسای شعب ما از نیروهای جوان و
با تجربه متعلق به بانک ایران زمین هستند،
که امیدواریم با تالش مضاعف آنها شاهد رشد
و بالندگی بانک باشیم.
در این مراسم ،فرهاد اینالویی معاون
فناوری اطالعات نقشه راه بانکداری دیجیتال
و تحوالت شعب در این بانکداری را برای
حاضرین تشریح کرد.
اینالوئی با اشاره به اهمیت همراه بانک
در آینده بانکداری اظهار داشت :بانکداری
مبتنی بر موبایل یا موبایل بانکینگ یا همراه
بانک تحولی در نظام بانکداری است ،و در
حقیقت در آینده مشتریان بیشتر امور خود

را از این طریق پیگیری خواهند کرد.
در بخش هایی از این همایش طرح های
تسهیالتی کارساز ایران زمین و بانکداری
مدرن شامل دستگاه های  ،posکارتهای
هدیه ،بخشهای جدید همراه بانک و تجهیز
منابع و بخشودگی جرائم بدهکاران بانک
ایران زمین برای روسای شعب تشریح شد.
در پایان این گردهمایی از بیست رئیس
شعبه برتر بانک با اهداء لوح و جایزه تقدیر
شد.

استقبال از ابزار معامالتی آتی سبد سهام در بورس

معاون بازار بورس تهران گفت :راه اندازی معامالت
قراردادهای آتی سبد سهام با استقبال سرمایه گذاران همراه
شد ،به طوریکه طی  ۱۶روز کاری ارزش معامالت آن از ۱۰۰
میلیارد ریال عبور کرده است.
سید مهدی پارچینی معاون بازار بورس تهران با بیان
مطلب فوق گفت :بر طبق آمار بین المللی ۶۰ ،درصد از

معامالت بازارهای مشتقه مربوط به آتی شاخص است .لذا
بورس تهران به عنوان بورس پیشتاز در توسعه ابزارهای
مشتقه ،با معرفی قراردادهای آتی سبد سهام ،جایگزین
مناسبی برای قراردادهای آتی شاخص طراحی و اجرایی کرد.
وی هدف اصلی ابزار آتی سبد سهام را مدیریت ریسک
دانست و گفت :این ابزار برای سرمایه گذاران و صندوق های
سرمایه گذاری به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می
شود.
پارچینی به آمار معامالتی آتی سبد سهام در  ۱۶روز
کاری از افتتاح تا  ۱۶دی ماه اشاره کرد و گفت :در بازار
قراردادهای آتی سبد سهام ،از  ۲۵آذر تا کنون طی شانزده
روز کاری برابر با  ۱۵۵۱قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۰
میلیارد ریال مورد معامله قرارگرفته است.
این در حالی است که متوسط ساالنه ارزش معامالت
بازار آتی از سال  ۸۹تا  ۹۵برابر با  ۹۱میلیارد ریال به ازای
هر سال بوده است .این امر نشانگر استقبال فعاالن بازار از
ابزار جدید آتی سبد سهام در این مدت بسیار کوتاه است.

معاون بورس تهران تاکید کرد :بورس تهران قصد دارد تا
با طراحی موشن گرافی ،انتشار جزوات و برگزاری دوره های
آموزشی بازار قرارداهای آتی سبد سهام ،دانش فعاالن بازار
سرمایه را نسبت به این ابزار ارتقا داده و نقدشوندگی و عمق
این بازار را افزایش دهد.
وی در پایان اظهار داشت بورس تهران آمادگی دارد در
صورت تمایل شرکت های کارگزاری و سایر نهادهای مالی
فعال در بازار سرمایه ،نسبت به برگزاری جلسات آموزشی در
محل این نهادها اقدام کند.
شایان ذکر است معامالت ابزار قراردادهای آتی سبد
سهام در روز  ۲۵آذر ماه  ۱۳۹۷طی یک مراسم با حضور
مدیران ارشد بازار سرمایه آغاز شد.
قراردادهای آتی سبد سهام شامل سبد بر روی  ۷نماد
معامالتی قرار دارد که شامل سبد شاخص  ۳۰شرکت بزرگ
و سبد شاخص صنایع فلزات اساسی ،خودرو و قطعات ،بانک
ها ،فرآورده های نفتی ،کانه های فلزی و صنایع شیمیایی
هستند.

در سال  ۲۰۱۸؛

بهترین و بدترین بورس متعلق به کدام کشورها بود؟

هر چند که بازارهای مالی جهان در
سال گذشته بدترین عملکرد یک دهه اخیر
خود را به ثبت رساندند ،اما عملکرد برخی از
آنها بهتر و برخی بدتر از متوسط جهانی بود.
به نقل از سی ان بی سی ،جنگ تجاری
بین دو اقتصاد برتر جهان ،افزایش نرخ بهره،
بریگزیت و تنشهای سیاسی باعث شد تا در
مجموع سال  ۲۰۱۸سال تلخی برای بورس
های جهان باشد .با این حال  ۵بورسی که
بهترین عملکرد را از نظر افزایش ارزش بر
حسب دالر داشتهاند عبارتاند از:
 .۱اوکراین :شاخص بورس کیف اوکراین
بیش از  ۸۰درصد در سال  ۲۰۱۸رشد
داشت که در سطح جهان بی نظیر بود .این
افزایش علی رغم مشکالت اقتصادی اوکراین
و درخواست این کشور از متحدان غربی و

سازمانهای بینالمللی برای کمک مالی رخ
داده است.
 .۲مقدونیه :شاخص بورس مقدونیه در
سال  ۲۰۱۸توانست رشدی  ۳۰.۴۱درصدی
را تجربه کند .رشد بورس مقدونیه پس از آن
شدت گرفت که به دنبال توافق این کشور
و یونان برای تغییر نام مقدونیه ،امیدها به
عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا
افزایش یافته است.
 .۳قطر :شاخص بورس دوحه با رشد
 ۲۰.۸۷درصدی در سال  ،۲۰۱۸سومین
شاخص موفق جهان بود .این کشور اخیرا در
بیانیه ای اعالم کرد تصمیم گرفته است به
نیم قرن عضویت خود در اوپک خاتمه دهد.
 .۴امارات :سلطان بن سعید آل منصور،
وزیر اقتصاد امارات گفته است انتظار دارد نرخ

رشد اقتصاد این کشور در سال جاری میالدی
بین  ۵ ،۲تا  ۳درصد باشد .بورس ابوظبی این
کشور با رشد  ۱۱.۷۵درصدی در سال ۲۰۱۸
یکی از برترین بورسهای جهان بود.
 .۵عربستان :با وجود مشکالت داخلی
عربستان در سالی که گذشت بورس ریاض با
رشد  ۸.۷۷درصدی توانست رده پنجم بورس
های موفق جهانی را از آن خود کند.
از طرف دیگر  ۵بورسی که بدترین
عملکرد را داشته اند عبارت اند از:
 .۱ونزویال :شاخص بورس کشور بحران
زده ونزویال در سال گذشته  ۹۴.۸۹درصد
سقوط کرد .تالش های دولت مادورو برای
نجات اقتصاد این کشور نیز تاکنون تنها به
وخیم تر شدن اوضاع منجر شده است.
 .۲آرژانتین :شاخص بورس آرژانتین با

بیش از  ۵۰.۲درصد ریزش به کار خود در
سال  ۲۰۱۸خاتمه داد .کاهشارزش پزو در
برابر دالر باعث شده است تا نرخ تورم افزایش
و مشکالت اقتصادی این کشور افزایش یابد.
 .۳ترکیه :بورس استانبول به دلیل
کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ تورم با زیان
 ۴۳.۳۵درصدی به کار خود در سال ۲۰۱۸
خاتمه داد.
 .۴چین :علی رغم نرخ رشد اقتصادی باال،
به دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا ،شاخص
بورس شانگهای چین در سال گذشته ۲۸.۶۴
درصد سقوط کرد تا این کشور در رده چهارم
بدترین عملکرد بورسی جهان جای گیرد.
 .۵پاکستان :شاخص بورس کراچی
پاکستان در سال گذشته با ریزش ۲۸.۰۷
درصدی بسته شد.

7

بیمه

ساختار فعلی کارمزدها فضای کسبوکار
بانکها را متالطم کردهاست

یک کارشناس بانکداری الکترونیک می گوید ،نظام کنونی
کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک نه فقط به کارمزدخواهی
و تضاد منافع میان بانک ها و شرکت های پرداخت دامن زده
بلکه فضای کسب و کار بانک ها را نیز متالطم کرده است.
یکی از تفاوتهای مهم بانکداری در ایران با سایر
کشورها در منابع تأمین درآمد بانکهاست .در ایران درآمد
بانکها از محل جمعآوری سپرده و اعطای وام تأمین میشود
در حالی که در سایر کشورها کارمزد خدمات بانکی بخش
اعظم درآمد بانکها را ایجاد میکند .در ایران و براساس نظام
کارمزدی کنونی ،هزینه خدمات الکترونیک به عنوان بخشی
مهمی از خدمات بانکی بر دوش بانکهاست .کارشناسان
معتقدند حذف این هزینه میتواند در شرایط اقتصادی فعلی
کمک بزرگی به نظام بانکی کند.
در این خصوص «محمدمهدی صادق» مدیرعامل شرکت
پرداخت الکترونیک سداد یکی از شرکت وابسته به بانک ملی،
کارمزد خواهی ،تضاد منافع میان بانکها و شرکتهای پرداخت
را از پیامدهای نظام کارمزدی کنونی دانسته و میگوید :در نظام
کارمزدی کنونی بحث تحمیل هزینه سرویس به صنعت بانکی
کشور مطرح است و از طرفی با توجه به اینکه هزینه سرویس
از سمت کاربر تقبل نمیشود رقابت ناسالمی بین شرکتهای
پرداخت با نام کارمزدخواهی و بازگشت کارمزد ایجاد شده
است« .نظام کارمزدی کنونی سبب اختالف هدف گذاری بین
بانکها و شرکتهای پرداخت شده؛ بانکها به دنبال جذب
منابع و شرکتهای پرداخت به دنبال دریافت کارمزد هستند و
این تضاد منافع چالشهایی را بین شرکتهای پرداخت و بانک
ها ایجاد کرده است».
صادق ،به افزایش بحث تقلب های مالی با نظام کارمزدی
کنونی اشاره دارد :اتفاق دیگری که به علت نظام کارمزدی
اشتباه پیش آمده ،گسترش تقلب های مالی و تراکنشسازی
به شیوههای مختلف در شبکه پرداخت است .با توجه به اینکه
در این حالت افراد ذینفع نبوده ،اهمیتی نیز به وقوع تقلب های
مالی و هزینه تراکنشهای ساختگی نمیدهند.
به گفته وی ،باوجود بحث کارمزد خواهی ،هنوز نیمی از
درآمدهای شرکتهای پرداخت از کارمزد تراکنشها حاصل
میشود .وی میافزاید :درآمد کارمزدی برای شرکتهای
مختلف بین  50تا  70درصد درآمد را پوشش میدهد و با
وجود بحث کارمزدخواهی ،همچنان بخش زیادی از درآمدهای
یک شرکت پرداخت از تراکنشهای شاپرکی حاصل میشود؛
اما اینکه چرا شرکتهای پرداخت این کارمزد را بازگشت
میدهند دلیل زیادی دارد« .با این کار قصد دارند به ظاهر
درآمد کارمزدی خود را با افزایش در سهم پذیرندگی خود
افزایش دهند .در صورتی که اگر هزینهها را بررسی کنید این
بازگشت کارمزد به سمت پذیرندگان سبب سودآوری نبوده و
تنها سبب درخواست حق کارمزد بیشتر از سمت پذیرندگان
خواهد شد ».صادق بحث دیگر در بحث کارمزد خواهی را ارزش
آفرینی سهام دانسته و ادامه میدهد :خیلی از شرکتهای
پرداخت ( )pspبا اعطای کارمزد به پذیرندگان به دنبال ارزش
آفرینی سهام در بازار سرمایه هستند تا سود عملیاتی؛ این
سبب میشود مشکلی با پدیده کارمزدخواهی نداشته باشند
و با بازگشت کارمزد ،سهم بازاری خود را گسترش داده و
قراردادهای جدیدی با بانکها منعقد و درآمدهای حاشیهای
دیگری کسب کنند.
«البته همه این مشکالت به دلیل نظام کارمزدی اشتباه
ایجاد شده و سبب تغییر نقشها شده است».
صادق تاکید دارد ،در اصالح نظام کارمزدی ،الگوبرداری
از مدل پیاده شده در سایر کشورها به چند دلیل امکان پذیر
نیست زیرا ساختار سیستم بانکی و نظام کارمزدی در صنعت
بانکی ما با سایر کشورها متفاوت است .درآمد بانکهای ما
بهرهای است و از جمع آوری سپرده و اعطای وام بدست میآید
در صورتی که در سایر کشورها بیشترین درآمد بانکها از محل
اخذ کارمزد خدمات دریافت میشود و افراد به پرداخت کارمزد
عادت دارند.
«مشکل دیگر مدل کسب و کار در کشور است؛ در حال
حاضر و در مدل کسب و کار در ایران ،فروشنده و صاحب
کسب وکار یک نفرند؛ در صورتی که در سایر کشورها اینگونه
نیست .در سایر کشورها مزایایی که پرداخت الکترونیک برای
کسب و کار ایجاد میکند در ایران ایجاد نشده و از طرفی
چون اندازه کسب و کار در ایران معموالً کوچک است پرداخت
کارمزد برای صاحب کسب و کار تعریف نشده و مبلغی قابل
توجه است؛ اما حجم بزرگ کسب و کارهای سایر شرکتها و
مزایای پرداخت الکترونیک نسبت به نقدی ،هزینه کارمزد را
ناچیز و توجیه پذیر میکند».
صادق میگوید :کارمزد باید از کسی دریافت شود که
بهره بیشتری در این چرخه میبرد .از طرفی ،هزینه کارمزدی
نیز باید در نظر گرفته شود .به همین دلیل دریافت کارمزد
از دارنده کارت اتفاقی شدنیتر است زیرا به نظر میرسد
دارندگان کارت بهره بیشتری از عدم حمل پول نقد و مبادالت
مبتنی بر آن خواهند برد.
«از طرفی ،رقم کارمزدی که دارنده کارت در ماه پرداخت
خواهد کرد عددی کمتراز پذیرنده خواهد بود .درحقیقت
افزایش یک تا دو درصدی هزینهها برای دارنده کارت مشکل
ساز نخواهد بود و تقریباً هزینه عدم استفاده از پول نقد برای
دارنده کارت قابل پذیرش خواهد شد».
«برای مثال اگر هر دارنده کارت در ماه  50تراکنش
داشته باشد با نرخ کنونی کارمزد  200تومانی ،هزینه خدمات
الکترونیک او معادل  10هزار تومان میشود که عددی قابل
پذیرش خواهد بود .اما برای پذیرندهای که چند صد تراکنش
دارد این هزینه میتواند رقم قابل توجه شده و حتی معادل
سود یک روز پذیرنده شود ».وی میافزاید :مشکل دیگر در
پذیرش کارمزد از پذیرنده این که پذیرنده ممکن است هزینه
را روی قیمت کاال لحاظ کرده و از خریدار آن را دریافت کند.
صادق ادامه میدهد :ابتدا باید از دارنده کارت کارمزد
دریافت شود؛ به نظر ،پذیرندهها آمادگی پذیرش آن را دارند
که البته در قالب هزینه اجاره ثابت بابت پوز یا هزینه خرید
پایانههای فروش است .به گفته وی ،اخذ کارمزد در شرایط
کنونی از پذیرنده امکان پذیر نخواهد بود و مدل باید ترکیب
درآمد تراکنشی از دارنده کارت و هزینه ثابت از پذیرنده باشد
که این هزینه ثابت باید بعد از دریافت کارمزد از دارنده کارت
اخذ شود .صادق معتقد است :اضافه شدن کیف پول سبب
کاهش هزینه سخت افزاری بانکها برای مدیریت شبکه
میشود و به طور قطع اضافه شدن کیف پول به کاهش
کارمزد بانکی کمک خواهد کرد .اما برای شرکتهای پرداخت
تفاوت عمدهای نخواهد داشت و بحث تسویه همواره مطرح
میشود؛ اما میتواند کارمزد کمتری نسبت به تراکنشهای
آنالین داشته باشد« .تا زمانی که نظام کارمزدی اصالح نشود
این سیکل نادرست با هر ابزار پرداختی ادامه خواهد یافت؛
مگر اینکه مدل کارمزدی درستی از ابتدا برای ابزارهای جدید
پرداخت ارائه شود و امیدوار باشیم این مدل کارمزدی ،به
تراکنشهای آنالین نیز گسترش یابد».

