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بانک و بیمه و بورس

بانک
از سوی بانک مرکزی؛

دستورالعمل اعطای وام به پیمانکاران
با ضمانت اوراق ابالغ شد

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه تضمین شدن اوراق
مالی اسالمی برای دریافت تسهیالت بانکی از سوی
پیمانکاران عمرانی را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسالمی
از جمله اوراق اسناد خزانه از سوی بانک ها به عنوان
ضمانت تسهیالت پیمانکاران طرح های عمرانی را به شبکه
بانکی ابالغ کرد.
این دستورالعمل که با همکاری سازمان بورس و اوراق
بهادار و بانک مرکزی تدوین شده و در جلسه کمیسیون
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک به تصویب
رسیده است ،فرآیند توثیق اوراق مالی اسالمی نزد بانک
های عامل را تشریح کرده است.
گفتنی است پیمانکارانی که چنین اوراقی در اختیار
دارند ،برای دریافت تسهیالت از بانک های عامل می
بایست ابتدا فرم های نزد شرکت «سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه» را تکمیل کرده و پس از تأیید
عامل
سازمان بورس ،اقدام به ارائه این اوراق نزد بانک های
ِ
اعطای تسهیالت کنند.
گفتنی است پیش از این نیز اخذ تسهیالت با ضمانت
اسناد خزانه اسالمی در شبکه بانکی مسبوق به سابقه بوده
و اداره کل اعتبارات بانک مرکزی در بخشنامه  ۱۰آبان
 ۱۳۹۶این امر را تأیید کرده بود.

تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید
در سال حمایت از کاالی ایرانی

مدیرعامل بانک پارسیان به همراه گروهی از مدیران،
سه شنبه  ۱۱دی ماه از شرکت لوله و ماشینسازی ایران
بازدید کرد.
کوروش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان ،درجریان
این بازدید که به همراه خسروانی ،عضو هیاتمدیره،
خواجهنصیری ،مدیر اعتبارات ،بشارتیزاده ،مدیرعامل
شرکت فوالد صبح پارسیان و قاسمخانی ،مدیر امور
هماهنگی صورت گرفت ،ضمن اشاره به بخشنامه اخیر
بانک مرکزی ج.ا.ا که حمایت از تولید را در سرفصل
برنامههای حمایتی و ویژه بانکها قرار داده است ،اساس
ماموریت بانکها را حمایت و پشتیبانی از فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان و به ویژه تولید صادرات محور اعالم کرده
و شرایط حال حاضر کشور را برای حضور بانکها در این
عرصه ضروری دانست.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به پروژههایی که
این بانک در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی و
رفاه اجتماعی مانند طرح آبرسانی به شهرها و روستاها
و مناطق محروم ،تمرکز و توجه ویژه این بانک به مقوله
آب و اهمیت آن داشته ،تداوم این حمایت و پشتیبانی را
ضرورتی انکارناپذیر بیان کرد .در همین راستا مقرر شد،
بانک پارسیان از شرکت لوله و ماشینسازی ایران که یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان لولههای چدنی نشکن برای
انتقال آب آشامیدنی میباشد ،حمایت و پشتیبانی کند.
بانک پارسیان در راستای حمایت از تولید و صنعت
کشور و همگام با دولت محترم در طرحهایی از قبیل
طرحهای گندلهسازی اپال پارسیان سنگان به ظرفیت ۵
میلیون تن ،پارس فوالد سبزوار ،به عنوان یکی از هشت
طرح فوالدی و استانی کشور با ظرفیت  ۸۰۰هزار تن فوالد
و همچنین تامین مالی گازرسانی به مناطق مختلف به
خصوص مناطق روستایی ،حمایت ویژه از بخش استراتژیک
کشور با خرید تضمینی گندم ،نوسازی  ۳۰هزار تاکسی
فرسوده برای حمایت از منابع بین نسلی و سوختهای
فسیلی ،توسعه اشتغالزایی روستایی و غیره مشارکتی فعال
داشته است.

سمینار اینترنت اشیاء
در صنعت بانکداری برگزار شد

سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری با حضور
معاونین ،مدیران و کارشنان حوزه مرکزی ،شعب غرب و
شرق استان تهران موسسه اعتباری کوثر برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛
سمینار اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری روز سه شنبه
 ۱۸/۱۰/۱۳۹۷با حضور  ۱۲۰نفر از مدیران و کارشناسان
موسسه کوثر در محل سالن همایش های حوزه مرکزی و
بیش از  ۲۰۰نفر به صورت آنالین از طریق اپلیکیشن لحظه
نگار و ایوند برگزار گردید.
در ابتدای این سمینار مصطفی امجدیان معاون
بازاریابی و امور استان ها گفت :اینترنت اشیاء (Internet
 )of Thingsازجمله موضوعات روز در عرصه فناوری
است که به ارتباط اشیا با یکدیگر در بستر اینترنت و بدون
واسطه انسانی اشاره دارد .
امجدیان با بیان مزایای اینترنت اشیاء در صنعت
بانکداری افزود :فناوری اینترنت اشیا به بانکها کمک
میکند تا هزینههای اضافی را کاهش دهند.
وی تاکید کرد :در فضای رقابتی نظام بانکی یقیناً
نهادهای پولی عملکرد موفق تری دارند که بتوانند با
بکارگیری تکنولوژی روز خدمات جدیدی را در عرصه
بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه نمایند.
دکتر فرزاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس آکادمی بین المللی
اینترنت اشیاء گفت :اصطالح اینترنت اشیاء اولین بار در
سال  ۱۹۹۹مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف
کرد که در آن هر چیزی از جمله اشیاء بی جان برای خود
هویت دیجیتال دارند.
وی افزود :اینترنت اشیاء مفهوم مدرنی است که در آن
برای انسان ،حیوان و یا اشیاء قابلیت ارسال داده از طریق
شبکه های ارتباطی ،اینترنت یا اینترانت ،فراهم می گردد.
فرزاد با اشاره به سیر تکامل اینترنت اشیاء بیان داشت:
گام اول اینترنت «اشیاء» ابتدا دنیایی را محقق می سازد که
در آن تمامی اشیاء اعم از لوازم ،تجهیزات و انواع سنسورها
امکان اتصال به اینترنت و تبادل داده را خواهند داشت.
گام دوم به اینترنت «چیزها» اشاره دارد که عالوه بر اشیاء،
موجودات زنده نیز قابلیت اتصال به اینترنت و تبادل داده را
خواهند داشت و در گام سوم اینترنت «همه چیز» که گام
نهایی است که در این مرحله همه چیز قابلیت اتصال به
اینترنت و تبادل داده را خواهد داشت .
خاطرنشان می سازد؛ با هدف آشنایی و افزایش دانش
مدیران و کارکنان موسسه اعتباری کوثر اولین سمینار
تخصصی بالکچین و ارزهای دیجیتال نیز با حضور دکتر
نیما امیر شکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده
پولی و بانکی بانک مرکزی در تاریخ  ۱۳/۰۵/۱۳۹۷برگزار
شده است.

دبیر کل بانک مرکزی:

مطالعات متمرکز بالکچین در دستور کار بانک مرکزی است

دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات
متمرکز این بانک برای بهره گیری از فناوری
بالکچین خبر داد.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،
محمد طالبی گفت :بسیاری از مشکالت
موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل
و کالهبرداری با سیستم Encrypt
(رمزنگاری) پیشرفتهای که در بالکچین
وجود دارد ،ک ً
ال متحول خواهد شد.
طالبی درباره اهمیت و ضرورت
بررسیهای جدی راجع به تکنولوژی
 ،BlockChainبا این مقدمه که بالکچین
تکنولوژی جدیدی است که در دنیا مطرح
شده و پیش بینی میشود تحول بزرگ در
دنیا بعد از اینترنت باشد ،افزود :پیشبینی
میشود بالکچین تمام ساختارهایی که
توسط اینترنت ایجاد شد را وارد پاردایم
جدیدی کرده و تحوالت چشمگیری را رقم
بزند.
وی با بیان اینکه تحوالت بزرگ در
نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط
تکنولوژی بالکچین رقم خواهد خورد ،اظهار
داشت :پیش بینی میشود که نظام مالی در
عصر بالکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.
دبیرکل بانک مرکزی ،مهمترین

خصوصیت بالکچین را تغییر ساختارهای
متمرکز در نظام مالی توصیف و اظهار کرد:
بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی
بر «نهادهای ادارهکننده نظامات مالی به
صورت متمرکز» تغییر خواهد کرد و در
قالب اصطالحاً Distributed ledger
 technologyکه همان تکنولوژی
بالکچین هست ،اداره خواهد شد.
وی افزود :نظامات مالی دنیا در حال

حاضر بر نهادهای متمرکز مبتنی است؛ به
عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنشهای بین
کشورهای دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز
همه تراکنشهای مالی درون آن کشور را
اداره میکند ،اما تکنولوژی بالکچین این
پاردایم را تغییر میدهد .یعنی دیگر نظارت
متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه
هست در یک شبکه اتفاق میافتد.
طالبی با این بیان که نظام مالی بعد

مدیرعامل بانک آینده خبر داد:

از بالکچین وارد دنیای جالبی خواهد
شد ،خاطرنشان کرد :مث ً
ال Crowd
 financingیا همان تامین مالی جمعی،
پدیده جدیدی در حوزه مالی است و معتقدم
با تکنولوژی بالکچین شکل جدیدی
خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای
نظارتی ،به طریق دیگری اعمال خواهد شد
ضمن اینکه نحوه مشارکت و سرمایهگذاری
و حضور افراد در نظام مالی در یک حالت
(Privacyپوشیدگی و امنیت) بیشتری
اتفاق خواهد افتاد.
دبیر کل بانک مرکزی پیشبینی کرد:
بسیاری از مشکالت موجود در دنیای مالی
فعلی مانند جعل و کالهبرداری با سیستم
( Encryptرمزنگاری) پیشرفتهای که در
بالکچین وجود دارد ،ک ً
ال متحول خواهد
شد.
طالبی با اشاره به اینکه بحث
CryptoCurrencyها (رمز ارزهای)
جهانروا مطرح شده ،ادامه داد :هم اکنون
کشورها به سمت CryptoCurrency
های ملی و نشنال حرکت کردهاند که
تحوالتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین
بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفتهاند
که مبتنی بر بالکچین است.

یک کارشناس بازار سرمایه:

واگذاری سهام ایرانمال
از بهمن ماه

مدیرعامل بانک آینده از واگذاری سهام پروژه ایرانمال در بهمن ماه سال جاری از
طریق بورس خبر داد.
جالل رسولاف با اشاره به چرایی ورود بانک آینده به پروژه ایرانمال اظهار کرد :بانک
آینده از ادغام  ۱۰تعاونی اعتباری ،دو موسسه مالی و یک بانک ایجاد شد و بسیاری از
هزینهها در این موسسه ها و تعاونی ها تحت مقررات بانک مرکزی نبود.
وی افزود :یکی از مواردی که این موسسات و تعاونیها داشتند ،پروژههای نیمهتمامی
بود که به بانک آینده به ارث رسید و با توجه به وضعیت اقتصادی در سال  ۱۳۹۲و ،۱۳۹۳
امکان واگذاری این پروژهها وجود نداشت که با مشورتهای انجام شده ،مجوز ورود این
بانک به پروژه ایران مال از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گرفته شد.
مدیرعامل بانک آینده که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت ،با بیان این که
بخش عمدهای از پروژه ایران مال در سال جاری به بهرهبرداری میرسد ،گفت :در راستای
سیاستهای خود ،از بهمن ماه سال جاری به بعد بخش عمدهای از سهام این شرکت با
همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه میشود که مردم خودشان صاحب این پروژه
شوند؛ هر چند که در حال حاضر نیز سپردهگذاران بانک آینده صاحب آن هستند.
رسولاف اضافه کرد :این پروژه دو میلیون متر مربع مساحت دارد که یک میلیون و
 ۴۵۰میلیون متر مربع آن در این مرحله واگذار میشود و متروی خط شش نیز تا یک سال
و نیم آینده به این پروژه میرسد.
به گفته وی ،برای این پروژه  ۲۰هزار پارکینگ خودرو و موتور سیکلت تعریف شده
و از طریق آن بین  ۲۵تا  ۳۰هزار اشتغال مستقیم و سه تا چهار برابر این مقدار ،اشتغال
غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل بانک آینده در ادامه با بیان این که بخش عمدهای از سپردههای مردمی
در جهت اعطای تسهیالت به فعاالن اقتصادی و مردم هزینه میشود ،تصریح کرد :بیش
از ۷۵درصد از سپردههای مردمی صرف پرداخت تسهیالت میشود که این بانک در سال
جاری  ۷۷۰فقره تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط معادل  ۲۵۰۰میلیارد تومان
پرداخت کرده است.
به گفته رسولاف ،همچنین این بانک  ۲۵۰میلیارد تومان وام قرضالحسنه پرداخت
کرده است.

نقدینگی در بورس به دلیل تغییر مکرر قوانین
در حال جابهجایی است

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درباره ماهشمار شدن
سود سپردههای کوتاه مدت گفت :این بخشنامه هزینه بانکها را کاهش میدهد و این
کاهش هزینه برای این صنعت مناسب است .البته تغییرات قوانین در ماههای گذشته باعث
شده نقدینگی در بازار سرمایه در گروههای مختلف نقل مکان کند.
فردین آقابزرگی درباره روند معامالت بورس طی هفتههای گذشته با اشاره به نوسانات
سهمهای گروه بانک و موسسات اعتباری اظهار کرد :اگر به روند دو ماهه قیمت سهمهای
بانکی دقت کنیم متوجه میشویم که برآیند نشان میدهد که قیمتها در کل در حال
افزایش است.
وی ادامه داد :حتی اگر نگاهی به سهمهای تجارت ،ملت و صادرات بیاندازیم که سابقا
صف فروش داشتند متوجه میشویم که در یک ماه گذشته به قیمت مناسبتری رسیدهاند.
او با اشاره به صفهای خرید و فروش در گروههای متفاوت ،گفت :با توجه به تغییرات
پی در پی که در حوزه بازار پول و سرمایه توسط قانونگذار تصویب میشود ،نقدینگی به
طور مداوم از یک صنعت به صنعتی دیگر نقل مکان میکند ،این جابهجاییها نشان از اتفاق
خاص و تاثیرگذاری در صنعتی خاص نیست بلکه نشان از تغییر مکرر قوانین و مقررات در
حوزههای مختلف است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قوانین جدیدی که در بازار پول به تازگی تایید
شده گفت :من فکر میکنم تغییرات در بازار پول به شدت روی سودآوری بانکها تاثیر مثبت
خواهد داشت .سود ماه شمار بانکها تاثیر مثبتی در وضعیت سهام این گروه میتواند بگذارد
چرا که هزینههای این بخش کاهش مییابد.
شورای پول و اعتبار در  ۲۰آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود
سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد؛ بهگونهای که
حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
در این جلسه همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابالغ مصوبه و تمهید
مقدمات و زیرساختهای الزم در شبکه بانکی کشور ،طی آن مقطع زمانی ،مراتب در
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید .شورای پول و اعتبار بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطالعرسانی الزم را در این خصوص به
سپردهگذاران خود انجام دهند.

بانک مرکزی:

رسانه های معاند درصد ضربه زدن به بازار پول هستند

روابط عمومی بانک مرکزی مطالب
منتشره از سوی رسانه های معاند پیرامون
یکی از بانک های کشور را در راستای تالش
آنها برای ضربه زدن به بازار پول دانست.
به گزارش بانک مرکزی ،این نهاد ناظر
پولی و بانکی کشور از هموطنان خواست در
این زمینه هوشیاری الزم را داشته باشند و
فریب فضاسازی رسانه های معاند را نخورند.
در روزهای گذشته انتشار اخبار دروغ
و شایعات بی اساس در برخی جریان های
خبری وابسته به دشمن ،سبب نگرانی سپرده
گذاران یکی از بانک های خصوصی کشور
شده بود.
از آن جایی که بانک ها در نظام
اقتصادی کشورمان از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار هستند؛ در زمان هجمه بیگانگان
به ساختارهای اقتصادی کشور ،بیشتر مورد
هدف قرار میگیرند .چنانچه در روزهای
اخیر ،شاهد ادعاهای واهی و بیاساس از
طرف رسانهای معلوم الحال و به تبع بازنشر
آن در شبکههای اجتماعی درخصوص

عملکرد بانک بودهایم.
مدعیان و شایعهپراکنان این روزها،
همانهایی هستند که در طول یک سال
گذشته در جنگ اقتصادی ،ابزار عملیات
روانی شدهاند ،آنها مدتی نظام ارزی و
اقتصادی کشور و زمانی بازار محصوالت و
مایحتاج مورد نیاز مردم را مختل کردند و
امروز نیز نام و اعتبار بانکها و کارآفرینان را
مورد حمله قرار میدهند.
بانک آینده ،انتساب هرگونه طرح ادعای
واهی به این بانک که در روزهای اخیر در
فضای مجازی منتشر شده است را قویاً مردود
دانسته و از مشتریان فهیم ،فرهیخته و وفادار
خود دعوت میکند؛ هرگونه اخبار مربوط
به بانک را از رسانه اختصاصی و کانالهای
ارتباطی بانک و یا رسانههای معتبر داخلی و
مراجع رسمی کشور دریافت کنند.
در همین راستا ،بانک آینده نیز در
اطالعیه ای اعالم کرد :از آن جایی که بانک ها
در نظام اقتصادی کشورمان از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار هستند؛ در زمان هجمه

بیگانگان به ساختارهای اقتصادی کشور،
بیشتر مورد هدف قرار میگیرند .چنانچه
در روزهای اخیر ،شاهد ادعاهای واهی و
بیاساس از طرف رسانهای معلوم الحال و
به تبع بازنشر آن در شبکههای اجتماعی
درخصوص عملکرد بانک بودهایم.
در این بیانیه تاکید شده بود :مدعیان و
شایعهپراکنان این روزها ،همانهایی هستند
که در طول یک سال گذشته در جنگ
اقتصادی ،ابزار عملیات روانی شدهاند ،آنها
مدتی نظام ارزی و اقتصادی کشور و زمانی
بازار محصوالت و مایحتاج مورد نیاز مردم را
مختل کردند و امروز نیز نام و اعتبار بانکها و
کارآفرینان را مورد حمله قرار میدهند.
بانک آینده انتساب هرگونه طرح ادعای
واهی به این بانک که در روزهای اخیر در
فضای مجازی منتشر شده است را رد کرد و
از مشتریان خواست اخبار مربوط به بانک را
از رسانه اختصاصی و کانالهای ارتباطی بانک
و یا رسانههای معتبر داخلی و مراجع رسمی
کشور دریافت کنند.

رئیس کانون صرافان با تشریح مکانیزم تشکیل بازار
متشکل ارزی گفت :مکانیزم قیمت گذاری در این بازار
براساس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و واقعی است.
به نقل از صدا و سیما ،رضا ترکاشوند اظهار داشت:
بازار متشکل ارزی ،اتاق شفافی است که تشکیل آن در
شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و همه بازیگران
اصلی بازار ،در آن حضور دارند.
وی درخصوص اصلی ترین کارگزاران و بازیگران این
مجموعه افزود :کانون صرافان ،کانون بانک های خصوصی
و شورای بانک های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این
بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان ناظر عملیات ،این
بازار را رصد می کند تا این بازار سالم کار کند.

رئیس کانون صرافان در خصوص مکانیزم قیمت
گذاری در این بازار گفت :عرضه ای که در این بازار صورت
می گیرد در یک دوره زمانی آزاد است ولی معامله صورت
نمی گیرد ،سپس براساس میزان عرضه و تقاضا و قیمت
هایی که ارائه می شود به صورت میانگین و با توجه به
نرخ روز قبل ،نرخی تعریف می شود و به عنوان نخستین
معامله شروع به کار می کند و بر اساس آن بازار شکل می
گیرد و به کارش ادامه می دهد.
وی با اشاره به اینکه همچنان قیمت گذاری های
ارز به صورت شفاف نیست گفت :صبح ها منتظر هستیم
که نرخ ارز از دو بازار افشاری و سبزه میدان اعالم شود
و این بازارها هم وابسته به بازارهای کشورهای همسایه
مثل بازار هرات ،سلیمانیه و دبی هستند که در این بازارها
نرخی تعریف می شود و در بازار داخلی ادامه پیدا می
کند.
ترکاشوند ادامه داد :بازار متشکل ارزی به دنبال این
است که به صورت شفاف و براساس عرضه و تقاضا و
فاکتورهای بازارهای داخلی عمل کند.
وی درخصوص زمان راه اندازی این بازار افزود :مقدمات
حقوقی این بازار و ساختار کلی آن ،از طرف بانک مرکزی
درحال تعریف شدن است و به محض اینکه مراحل حقوقی
آن تمام شد این بازار کارش را شروع می کند.

بیمه
رییس بیمه مرکزی:

اجازه نرخ شکنی نخواهیم داد

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که بیمه مرکزی
قصد بازگرداندن تعرفهها را ندارد ،اما با قاطعیت برابر نرخ
شکنیها خواهد ایستاد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ،غالمرضا
سلیمانی امیری در نشست مشترک اعضای هیات عامل
بیمه مرکزی و مدیران شرکت بیمه رازی ،با اشاره به
مشکالت ناشی از نرخ شکنی برخی از شرکت های بیمه،
تصریح کرد :بیمه مرکزی قصد ندارد تعرفه ها را برگرداند
اما با قاطعیت در برابر نرخ شکنی ها خواهد ایستاد چرا که
اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر قیمتی قابل قبول نیست
و امکان رقابت سالم را از بین می برد.
وی افزود :مشکالت شرکت های بیمه ریشه در گذشته
ها دارد و ما انتظار نداریم این مسائل یک شبه حل شوند
اما توقع ما این است که با زمانبندی و اتخاذ تدابیر مناسب
برای رفع مشکالت تالش شود.
رییس کل بیمه مرکزی تفکرات مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره شرکت ها را زمینه ساز رشد یا رکود مجموعه
ها ارزیابی کرد و گفت :دیدگاه های مترقی مدیران یک
مجموعه اقتصادی در کنار اراده کارکنان و اشتیاق آنان برای
توسعه شرکت می تواند راهگشا باشد .وی خاطرنشان کرد:
طرح مشکالت موجود صنعت بیمه و شناخت از آن ،اهمیت
ویژه ای دارد و نباید از مطرح شدن مسائل موجود واهمه
داشته باشیم .رییس شورایعالی بیمه ،زیاندهی شرکت ها
را یک زنگ خطر جدی برای اشتغال ،ارزیابی کرد و افزود:
تغییر شرایط و حرکت در مسیر صحیح اداره شرکت ها می
تواند توانمندی شرکت ها را تضمین کند و زمینه حفظ
اشتغال موجود و حتی کارآفرینی را فراهم آورد .سلیمانی
با اشاره به قابلیت ها و پتانسیل های صنعت بیمه نسبت
به همدلی و همگرایی در صنعت بیمه و همچنین ضرورت
توسعه شبکه فروش بیمه ای در کشور تاکید کرد و افزود:
گسترش شبکه فروش با ابزارهای بازاریابی حرفه ای و بهره
گیری از ظرفیت های استارت آپی به پویایی و رشد صنعت
بیمه منتهی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح
ویژگی های سرمایه گذاری در صنعت بیمه و ترکیب
سهامداران آن ،تصریح کرد :سهامداران باید به این باور
برسند که صنعت بیمه یک تجارت جانبی نیست و یک
کسب و کار بزرگ محسوب می شود.
رییس کل بیمه مرکزی نگاه سودآوری مقطعی به
صنعت بیمه را از عوامل رکود این صنعت ارزیابی کرد و
گفت :انباشت ثروت با تقسیم سود سالیانه تفاوت بسیاری
دارد و باید به مساله ثروت آفرینی در صنعت بیمه توجه
بیشتری داشته باشیم.
سلیمانی با اشاره به مشکالت ناشی از نرخ شکنی
برخی از شرکت های بیمه ،تصریح کرد :بیمه مرکزی قصد
ندارد تعرفه ها را برگرداند اما با قاطعیت در برابر نرخ شکنی
ها خواهد ایستاد چرا که اعتقاد داریم جذب پرتفوی به هر
قیمتی قابل قبول نیست و امکان رقابت سالم را از بین می
برد .وی شناسایی و معرفی بیمه گذاران بدحساب را یک
ضرورت جدی برای حفظ و افزایش سرمایه های صنعت
بیمه دانست و افزود :سامانه سنهاب یک ابزار مناسب
برای شناسایی بیمه گذاران بدحساب است که به زودی
این طرح شناسایی در قالب آیین نامه ،تدوین و به شرکت
های بیمه ابالغ خواهد شد .رییس کل بیمه مرکزی در
پایان با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر شرکت بیمه
رازی نسبت به رعایت کامل حاکمیت شرکتی ،تاکید کرد و
گفت :خودکنترلی و بازتعریف رابطه مدیریت و سهامداران و
همچنین نهادسازی هوشمندانه می تواند شرکت های بیمه
را به باالترین سطح ممکن برساند.
گفتنی است ،در آغاز این نشست ،سیدمجید بختیاری
مدیرعامل شرکت بیمه رازی با تشریح آخرین دستاوردهای
این شرکت از رییس کل بیمه مرکزی و هیات همراه به
خاطر همراهی و همدلی با صنعت بیمه و توجه به مشکالت
اهالی این صنعت ،قدردانی کرد.
مدیرعامل بیمه معلم:

خسارت دانش آموزان فوت شده حادثه
زاهدان پرداخت شد

تالش رسانه های معاند برای
جریان سازی علیه نظام پولی و بانکی کشور
در گذشته نیز سابقه دارد؛ سال گذشته نیز
در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری این رسانه ها سعی کردند با انتشار
شایعاتی ،نظام بانکی کشور را ورشکسته و
اموال مردم را در معرض تهدید جلوه دهند.
این در حالیست که بانک مرکزی به
عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی کشور ،بر
عملکرد بانک ها نظارت دارد ضمن آنکه
حساب های مردم نزد بانک ها و موسسه های
اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی از
تضامین الزم برخوردار است.

رئیس کانون صرافان اعالم کرد:

جزئیات مکانیزم تشکیل بازار متشکل ارزی

7

رئیس کانون صرافان افزود :تشکیل بازار متشکل
ارزی ،آرزوی  ۷۰ساله در نظام ارزی کشور است و ما
نیازمند این بازار بوده ایم که بدانیم عرضه در آنجا انجام
می شود و ادامه دارد و براساس واقعیات بازار ،نرخ در
آن تعیین شود.
ترکاشوند درباره وضعیت فعلی بازار ارز گفت :بازار
فعلی ارز ،تابع عرضه و تقاضا است و درصورتی که بتوانیم
عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم ،می توانیم این بازار را
مدیریت کنیم.
وی ادامه داد :درحال حاضر این بازار توسط بانک
مرکزی مدیریت می شود یعنی تقاضا تعریف شده و هر
کسی می داند چه میزان ارز برای چه مقصودی در سال
می تواند بگیرد و از طرفی عرضه هم تعریف و مدیریت
می شود و معلوم است که از چه کانال هایی عرضه صورت
می گیرد ،به چه طریقی ارز وارد کشور می شود ،چگونه
در گمرکات ثبت و تأیید شده و در داخل کشور توزیع
می شود.
ترکاشوند گفت :نقش بانک ها ،صرافی های بخش
دولتی و خصوصی تعریف شده است و اگرچه در این
تعریف ،نقش صرافی های بخش خصوصی تضعیف شده،
اما امیدواریم موانع موجود برطرف شود و صرافی های
بخش خصوصی هم بتوانند باثبات کار خود را انجام دهند.

مدیرعامل بیمه معلم گفت :خسارت مالی فوت چهار
دانش آموز پیش دبستانی حادثه آذر ماه آتش سوزی یک
مدرسه در زاهدان ،پیش از صدور حکم دادگاه ،به عنوان
بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مقصران ،به خانواده آنان
پرداخت شد.
محمد ابراهیم تحسیری روز جمعه در یک نشست
خبری دربندرعباس افزود :حدود 6سال قبل ارتباط بیمه
معلم و آموزش و پرورش برای مدتی قطع بود اما هم اکنون
دانش آموزان سراسر کشور در طول سال تحصیلی برای
حوادث درون مدرسه ای یا حادثه های بیرون از فضای
آموزشی تحت پوشش بیمه معلم هستند.
وی ادامه داد :مدارس و منازل فرهنگیان نیز تحت
پوشش حوادثی از جمله آتش سوزی ،سیل و زلزله هستند.
تحسیری اضافه کرد :هم اکنون یک میلیون و
600هزار فرهنگی و 14میلیون دانش آموز تحت پوشش
بیمه معلم هستند و با احتساب سایر اشخاص ،بیمه معلم
با 16میلیون نفر بیمه شده رتبه اول را از نظر تعداد افراد
بیمه شده دارد .مدیرعامل بیمه معلم در بخش دیگری از
سخنان خود از نهایی شدن ورود این بیمه به فرابورس خبر
داد و اضافه کرد مراحل اداری و قانونی تمام شده و تا پایان
امسال عرضه اولیه سهام محقق می شود.
تحسیری درباره دیگر برنامه های جدید بیمه معلم
اظهار داشت :در یک برنامه ابتکاری ،برای اولین بار بیمه
حوادث ،آتش سوزی و مسئولیت مساجد ،اماکن مذهبی،
بقاع متبرکه و کلیساها توسط بیمه معلم در قالب طرح
فیروزه ای آغاز شده و فراگیری آن روند افزایشی دارد.
مدیرعامل بیمه معلم خاطرنشان شد :ورود این بیمه به
فرابورس نهایی شده و با توجه به قرار گرفتن بیمه معلم در
تابلوی فرابورس ،قبل از پایان سالجاری عرضه اولیه سهام
آن محقق می شود.
وی با اشاره به رشد 40درصدی پرتفوی بیمه معلم تا
پایان آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،این
رشد را نتیجه حضور در بازارهای بزرگ و اجرای طرح های
ویژه دانست .تحسیری یاد آور شد :مدیریت بیمه معلم در
هرمزگان نیز تا پایان آذر امسال 473میلیارد ریال فروش
سبد بیمه ای (پرتفو) کسب کرده که نشان دهنده رشد 80
درصدی است.
وی میزان خسارت پرداخت شده در هرمزگان را
با 33درصد افزایش156 ،میلیارد ریال اعالم و اضافه
کرد:مدیریت بیمه معلم در هرمزگان موفق بوده عملکرد آن
باالتر از پیش بینی ها و سهم تعیین شده است.

