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بانک و بیمه و بورس

بانک

پرداخت۲۸هزارفقرهتسهیالتخوداشتغالی
بانک ملی برای رونق بازارکار

بانک ملی ایران با رویکرد حمایت از بازار اشتغال و
رونق خوداشتغالی در نه ماه ابتدای امسال  ۲۸هزار فقره
تسهیالت قرض الحسنه خوداشتغالی و بالغ بر ۱۶هزار و
۴۴۱فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی پرداخت
کرد .به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،در نه
ماه ابتدای امسال تعداد  ۲۲هزار و  ۴۵فقره تسهیالت
خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بیش
از سه هزار و  ۹۱۵میلیارد و  ۸۲۶میلیون ریال و بالغ بر
پنج هزار و  ۲۸۱فقره تسهیالت خوداشتغالی بهزیستی به
ارزش  ۸۵۲میلیارد و  ۳۲۵میلیون ریال توسط بانک ملی
ایران پرداخت شده است .همچنین این بانک در راستای
عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود ،پرداخت
تسهیالت مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز
در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت
مذکور ،یک هزار و  ۲۷۵فقره از این تسهیالت به ارزش
 ۹۶میلیارد و  ۹۱میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی
(ره) و  ۵۹۳فقره به ارزش  ۴۷میلیارد و  ۲۱۳میلیون ریال
به سازمان بهزیستی پرداخت شده است .پرداخت  ۶۳فقره
تسهیالت مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش شش هزار و
 ۳۰۰میلیارد ریال و  ۱۴هزار و  ۵۱۰فقره تسهیالت مشاغل
خانگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ارزش یک هزار
و  ۳۶۱میلیارد و  ۹۳۱میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک
ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار و اشتغال
کشور بوده است.

بانک صادرات ایران استخدام میکند

بانک صادرات ایران به منظور تأمین نیروی انسانی
مورد نیاز خود در برخی استانهای کشور از میان داوطلبان
مرد و زن از طریق آزمون استخدام میکند.
به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران ،استخدام
این بانک از میان داوطلبان دارای مدرک کارشناسی و
کارشناسی ارشد از دانشگاههای معتبر کشور در رشتههای
بانکداری ،حسابداری ،حسابرسی ،مهندسی مالی ،مالی،
ریسک و بازارهای مالی ،علوم اقتصادی ،مهندسی صنایع،
مدیریت در گرایشهای مختلف ،علوم رایانه و فناوری
اطالعات ،حقوق ،آمار ،ریاضی و زبان انگلیسی با حداقل
معدل کل  ١٦در  ١٧استان کشور شامل؛ اصفهان ،ایالم،
بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان ،زنجان ،سیستان
و بلوچستان ،قزوین ،قم ،کردستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،لرستان ،مازندران ،هرمزگان ،همدان و یزد
بر اساس ضوابط و آییننامه استخدامی مربوطه ،از طریق
آزمون کتبی ،مصاحبه ،معاینات پزشکی و  ...صورت
میگیرد .داوطلبان میتوانند برای دریافت اطالع دقیقتر از
ساعت  ٩صبح روز چهارشنبه  ٣بهمن ماه  ١٣٩٧با مراجعه
به سایت اینترنتی بانک به نشانی www.bsi.ir:مراجعه و
نسبت به تکمیل فرم ثبتنام موجود در سایت اقدام کنند.
بنابراین گزارش ،مهلت ثبتنام تا ساعت  ٢٤روز
چهارشنبه مورخ  ١٧بهمن ماه سال جاری تعیین شده و
مهلت اعالم شده قابل تمدید نیست .زمان دریافت کارت
ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه  ٢٣بهمن ماه و تاریخ
برگزاری آزمون ساعت  ٩صبح روز جمعه  ٢٦بهمن ماه
سال جاری خواهد بود.

تقدیر بانک آینده از اعتماد مشتریان

بانک آینده با صدور اطالعیهای از ادامه اعتماد مشتریان
قدردانی کرد .به گزارش روابط عمومی بانک آینده اعالم کرد:
مشتریان گرامی بانک آینده؛ بدین وسیله ،مراتب تشکر و
قدردانی مجموعه بانک آینده از توجه و ُحسن اعتماد شما
عزیزان را اعالم میداریم .برای همه ما دستاندرکاران در بانک
آینده ،مایه مباهات است که با عزم راسخ و هشیاری کامل،
به بانک خودتان ،اعتماد مجدد کرده و در کنارمان ایستادید.
دستان شما را به گرمی می فشاریم .خدمتگزاران شما به
ویژه در شعب بانک آینده ،همچون گذشته ،مشتاقانه پذیرای
حضور مشتریان محترم و مردم عزیزمان هستند .بدون تردید؛
خاطره حمایت و اعتماد عمیق شما مشتریان گرامی ،در حافظه
سازمانی بانک آینده ،باقی خواهد ماند .تمام تالش خدمتگزاران
شما در بانک آینده ،این است تا این حمایت و اعتماد را با ادامه
خدمت صادقانه و رفتار در شان شما بزرگواران ،پاسخگو باشند.

کسب تندیس حسابرسی داخلی توسط
نهاد نظارت و حسابرسی بانک سامان

نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک سامان موفق
شد در نخستین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی،
تندیس نقرهای را دریافت کند .به نقل از روابط عمومی
بانک سامان ،این جایزه ملی توسط انجمن حسابرسان
داخلی ایران و پس از بررسی موارد و مستندات ارایهشده
توسط نهاد نظارتوحسابرسی داخلی بانک سامان ،به دلیل
عملکرد مطلوب در استمرار ارتقای حسابرسی داخلی ،به
این بانک تعلق گرفت .براساس این گزارش ،تندیس نقرهای
جایزه ملی حسابرسی داخلی در چهارمین کنگره انجمن
حسابرسان داخلی ایران که با حضور هیاتمدیره انجمن
و جمعی از خبرگان و برگزیدگان صنعت حسابرسی به
قاسم سرخوش مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی و
جواد گوهزاد مشاور هیاتمدیره بانک سامان اعطا شد .این
گزارش حاکی است ،تندیس نقرهای باالترین سطح کیفی
کسبشده توسط بانکهای شرکتکننده در این ارزیابی
است که بانک سامان موفق به دریافت آن شد.

آغاز دومین جشنواره
کارتهای هدیه کوثر

دومین دوره جشنواره کارت های هدیه موسسه
اعتباری کوثر از تاریخ دوشنبه اول بهمن ماه آغاز و تا پایان
تیر ماه  ۱۳۹۸با اهداء جوایز ارزنده ادامه خواهد داشت.
به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دومین
دوره این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب مشتریان و
هموطنان گرامی برای خرید کارت های هدیه کوثر و اهداء
جوایز ویژه از ابتدای بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ مشتریان محترم می توانند با خرید یا
دریافت کارت هدیه از خریداران در بازه زمانی مورد اشاره در
قرعه کشی های ماهانه شرکت نموده و یکی از برندگان خوش
شانس دومین جشنواره کارت های هدیه موسسه اعتباری
کوثر باشند .مشتریان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات
بیشتر به هر یک از  ۳۵۲شعبه موسسه اعتباری کوثر در سراسر
کشور مراجعه نموده و یا با شماره تلفن  ۰۲۱ – ۴۲۸۳۰تماس
حاصل نمایند .شایان ذکر است؛ اولین دوره جشنواره کارت
های هدیه موسسه اعتباری کوثر از اسفند ماه  ۱۳۹۶آغاز و با
اهداء جوایز در خرداد ماه  ۱۳۹۷پایان یافت.

رییس کل بانک مرکزی:

بیش از  10میلیارد دالر وام ارزی هنوز وصول نشده است

رییس کل بانک مرکزی گفت :از حدود
 20میلیارد دالر وام ارزی که پرداخت شده،
حدود  10.5میلیارد دالر از این رقم هنوز
وصول نشده است.
عبدالناصر همتی دیروز -دوشنبه -با
اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت
برای بررسی مشکل پرداخت تعهدات افرادی
که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت
کردهاند ،اظهار داشت :این افراد سه گروه
هستند ،نخست کسانی که تعهدات خود را
به موقع ایفا کردهاند ،گروه دوم افرادی که در
سال  91با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت
طبیعی مشکالتی پیدا کرده و نتوانستهاند
تعهدات خود را ایفا کنند و گروه سوم افرادی
که صادرات نداشته و تولیدشان ریالی است
که این افراد نیز ،در تبدیل ارز و ایفای تعهد
خود با مسائل و مشکالتی مواجه شده اند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس بر

اساس گزارشی که وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به این کمیسیون ارسال میکند
پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای
کمک به افرادی که نتوانسته اند تعهدات

توسط بانک پاسارگاد انجام شد؛

ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد ،افزود:
پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی
مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت باید
یکبار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره

ارزی مشخص شود.
** دو ماه آینده موضوع تعهدات
ارزی تعیین تکلیف می شود
همتی با تاکید بر اینکه از حدود 20
میلیارد دالر وام ارزی که پرداخت شده حدود
 10.5میلیارد دالر هنوز وصول نشده است،
ادامه داد :از رقم  10.5میلیارد دالر حدود
 4میلیارد دالر مربوط به بخش خصوصی و
مابقی مربوط به تعهدات شرکتهای دولتی
است .رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز
امیدواری از اینکه ظرف دو ماه آینده موضوع
تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و
دولت به راهحل مشخصی در این باره دست
یابند ،تصریح کرد :امیدوارم تولیدکنندگان
بخش کشاورزی و صنعت خیالشان در
خصوص تعهدات ارزی راحت شود و بتوان
یک بار برای همیشه معضل تعهد را که در
حسابهای بانک مرکزی و بانکها باقی مانده
حل کرد.

نهم و دهم بهمنماه؛

اختصاص هزینه تهیه هدایاو سررسید به بازسازی مناطق زلزله زده

برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک

بانکپاسارگاد در راستای ایفای رسالتهای اجتماعی خود ،همچون سال گذشته،
هزینهی چاپ سررسید و تهیه هدایای تبلیغاتی را به بازسازی مناطق زلزلهزده کشور و
کمک به مناطق محروم اختصاص میدهد.
به نقل از روابط عمومی بانکپاسارگاد ،خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر
روابطعمومی این بانک ضمن اعالم این خبر گفت :بانکپاسارگاد با توجه به رویکرد خود
نسبت به ایفای مسئولیتهای اجتماعی و با توجه به اهمیت بازسازی مناطق زلزلهزده و
همچنین لزوم کمک به مناطق محروم و آسیبدیدهی کشور ،همچون سال گذشته هزینه
چاپ سررسید و تهیه اقالم و هدایای تبلیغاتی را به این امر اختصاص میدهد و با این
اقدام ارزشمند ،گامی مؤثر در راستای کمک به هممیهنان آسیبدیده و آبادانی کشور
برخواهد داشت.
رفیعی تصریح کرد :عالوه بر این بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک سبز معتقد است
حفاظت و پاسداری از محیطزیست و منابع طبیعی از رسالتهای این بانک است و با
اجتناب از چاپ سررسید میتواند نقش قابلتوجهی در جلوگیری از قطع درختان و تخریب
محیطزیست داشتهباشد .اقدامات این بانک در ارایه خدمات بانکداری الکترونیک و تالش
برای نهادینهسازی فرهنگ بهرهمندی از این خدمات نیز در جهت حفاظت از محیطزیست،
کاهش آلودگی هوا ،کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و جلوگیری از اتالف وقت و انرژی
مشتریان صورت میگیرد .مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد در ادامه ضمن اشاره به سایر
اقدامات این بانک در راستای کمک به مناطق زلزلهزده و همچنین مناطق محروم کشور
تأکید کرد :پیش از این نیز بانک و گروه مالی پاسارگاد با بهرهمندی از امکانات خود و
همچنین کمکهای مردمی اقدامات مثبتی در مناطق آسیبدیده انجام دادهاند .استقرار
و تجهیز مرکز درمانی صحرایی مجهز به ۲۰تخت بستری و ارائه خدمات  ۲۴ساعته شامل
ویزیت ،آزمایشگاه ،سونوگرافی و توزیع دارو به صورت رایگان در منطقه ازگله کرمانشاه،
تهیه و توزیع تعداد  ۱۰هزار تخته پتو در مناطق مختلف زلزلهزده ،خرید  ۶۰۰چادر اسکان
موقت و توزیع آن در سطح روستاهای زلزلهزده ،تهیه و تحویل  ۲۲چادر امدادی در ابعاد
بزرگ ،تهیه و تحویل  ۶۴چادر اسکان ،اعزام  ۶تیم روانشناسی خبره به منظور ارائه خدمات
مشاوره به بازماندگان ،بهویژه کودکان مناطق زلزلهزده ،ارائه خدمات ویزیت سیار به همراه
توزیع دارو و اقالم بهداشتی ،ارسال میزان قابلتوجهی نایلون به منظور پوشاندن و حفاظت
از چادرها در برابر بارش برف و باران ،خرید و استقرار  ۴عدد کانکس سرویس بهداشتی
سیار ،اهدای  ۲دستگاه آمبوالنس و  ۱۰دستگاه دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
و  ...از جمله اقدامات بانکپاسارگاد است .رفیعی در پایان به سایر اقدامات بانکپاسارگاد از
جمله ساخت مدارس ،کتابخانه ،بیمارستان و مراکز بهداشت در سایر مناطق و استانهای
محروم کشور اشاره کرد.

دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت اعالم کرد که این همایش
در روزهای نهم و دهم بهمن ماه در برج میالد تهران توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی برگزار میشود .علی دیواندری صبح دیروز (دوشنبه) و در نشستی خبری با خبرنگاران
درباره برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت :هشتمین
همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع انقالب بالک چین در مرکز
همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار خواهد شد .مهمترین هدف این همایش بحث و تبادل
نظر در خصوص آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک است .وی اهداف این همایش را
«تبیین و بررسی روندهای صنعت بانکداری و پرداخت با استفاده از فناوری بالک چین»« ،تبیین
و بررسی کالن روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت»« ،تبیین و بررسی
تحوالت ایجاد شده در حوزه فناوری اطالعات با فناوری بالک چین»« ،بررسی و تبیین موانع
و چالش های پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت»« ،تبیین و بررسی تحوالت ایجاد شده
در حوزه ارزرمزها» و «تبیین و بررسی فضای جدید کسب و کار مالی» هستند .محورهای این
همایش دو روزه «فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده»« ،رمزارزها»« ،سامانه های پرداخت
جایگزین»« ،فناوری های مالی ،پرداخت و بانکداری باز»« ،تقلب ،پولشویی ،کالهبرداری و روش
های مقابله با آن» و «تحول دیجیتال» هستند .به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی ،قرار است در محور فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده به مسائلی مانند ماهیت
فناوری ،پیاده سازی ها و فناوری ها ،چارچوب قانونی ،خالءهای مقرراتی (مقررات گذاری) و
استانداردهای فنی و اجرایی کاربری دفاتر توزیع شده ( )DLTپرداخت شود .دیواندری گفت:
محور دوم این همایش رمزارزها هستند که در این محور مسائلی مانند انواع رمزارزها ،محیط
های قانونی و مقرراتی ،مسائل فقهی رمزارزها ،نهادهای مرتبط با رمزارزها (صرافی ها) و کاربری
رمزارزهای ملی ،منطقه ای و جهانی بررسی می شوند .وی ادامه داد :در محور سوم که سامانه های
پرداخت جایگزین است ،مسائلی مانند سامانه های پیام رسان جایگزین ،سامانه های پرداخت
منطقه ای و روش های نوین تسویه و پرداخت های تجاری به بحث گذاشته می شوند .دبیر
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت :در چهارمین محور که فناوری
های مالی ،پرداخت و بانکداری باز است نیز موضوعات مهمی همچون دستورالعمل سامانه
های پرداخت ،نسخه دوم ( ،)PSD2فناوری های مقرراتی ( ،)RegTechبانک پرداخت
( )Payment Bankو فناوری مالی و مالیات به بحث گذاشته می شوند .به گفته رییس
پژوهشکده پولی و بانکی ،در محور پنجم که تقلب ،پولشویی ،کالهبرداری و روش های مقابله با
آن است ،موضوعاتی از جمله احراز هویت قوی ،تحلیل کالن داده ها ،کاربردهای هوش مصنوعی
در تشخیص و مقابله و حاکمیت داده بررسی می شوند .دیواندری اعالم کرد که در محور تحول
دیجیتال این همایش نیز کارشناسان و متخصصان درباره کارایی سیستم بانکی ،استانداردسازی
فرایندها ،مدل های جدید کسب و کار و اتحادیه های بانکی و پرداخت صحبت خواهند کرد.

رییس سازمان بورس:

 ۱۳هزار میلیارد ریال سرمایه خارجی جذب بورس شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
اعالم کرد :ارزش سرمایهگذاری خارجی در
بازار سرمایه از  ۱۳هزار میلیارد ریال عبور
کرد.
شاپور محمدی درباره عملکرد  ۳۰ماهه
بازار سرمایه گفت :شاخص کل بورس تهران
در بازه زمانی پنجم مردادماه  ۹۵تا ۲۵
دیماه  ۹۷به میزان  ۸۹هزار و  ۹۴۵واحد
معادل  ۱۱۹درصد رشد داشته است.
در همین مدت ،شاخص کل فرابورس
با  ۱۱۸۱واحد افزایش به عدد  ۱۹۷۸واحد
در  ۲۵دیماه  ۱۳۹۷رسید که رشد ۱۴۸
درصدی را نشان میدهد .این در حالی است
که شاخص صنعت و شاخص  ۵۰شرکت
فعال تر با بازدهی به ترتیب  ۱۳۶و ۱۳۷
درصدی همراه بودهاند.
وی با اشاره به اینکه شاخص هم وزن در
این مدت  ۱۰۹درصد رشد داشته است ،ابراز
داشت :رشد همزمان شاخص کل و شاخص
هم وزن نشان از آن دارد که بازار سرمایه
به طور یکسان رشد کرده است و رشد بازار
سرمایه مختص به شرکت های خاصی نبوده
است.
دالیل رشد قیمت ها
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
تاکید کرد :یکی از دالیل رشد قیمت ها
در بازار سرمایه ،رشد نرخ برابری ارزها بود.
در این مدت صنایع مختلفی هم وارد بازار
سرمایه شد .البته در این مدت ،رشد سکه و
دالر در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر بوده اما
باید بدانیم که رشد قیمت ها در این بازارها
سوداگرانه بوده است.
ارزش بازار سهام
وی با بیان اینکه بورس و فرابورس
همپای هم رشد کرده اند ،تصریح کرد :ارزش
بازار سهام از  ۴۳۷۶هزار میلیارد ریال در ۵
مردادماه  ،۹۵به  ۸۵۶۰هزار میلیارد ریال در
 ۲۵دی ماه سال  ۹۷رسیده است که بیانگر
 ۹۶درصد رشد است.
ارزش بازار صکوک
ارزش بازار صکوک نیز از  ۲۱۲هزار

میلیارد ریال در  ۵مردادماه  ،۹۵به  ۹۲۸هزار
میلیارد ریال در  ۲۵دیماه سال  ۹۷رسیده
است که حکایت از  ۳۳۸درصد رشد دارد.
در مجموع ارزش کل بازار سرمایه (سهام و
صکوک) در بازه زمانی مورد بررسی با ۱۰۷
درصد رشد همراه بوده است.
 ۸۰درصد بازار در اختیار  ۱۰صنعت
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با
بیان اینکه هم اکنون محصوالت شیمیایی
 ۲۵.۴۷درصد از کل ارزش بازار بورس و
فرابورس را به خود اختصاص داده است،
ادامه داد :پس از گروه محصوالت شیمیایی،
به ترتیب گروههای فلزات اساسی با سهم
 ۱۶.۲۴درصد ،استخراج کانههای فلزی با
سهم  ۸.۹۷درصد و گروه فرآوردههای نفتی،
کک و سوخت هستهای با سهم  ۸.۶درصدی
در رتبههای دوم تا چهارم صنایع با بیشترین
ارزش بازاری قرار دارند.
سرمایه گذاری خارجی
در بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با
اشاره به اینکه هم اکنون ارزش سرمایهگذاری
خارجی در بازار سرمایه کشور  ۱۳.۷هزار
میلیارد ریال است ،گفت :این رقم در
مردادماه  ۹۵حدود  ۱۲.۳هزار میلیارد ریال
بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :ارزش
معامالت در کل بازار اوراق بهادار در دوره
 ۳۰ماهه یاد شده ۶۵ ،درصد نسبت به دوره
 ۳۰ماهه مشابه قبل رشد داشته است .در
بورسهای کاالیی نیز ارزش معامالت در
این مدت به  ۳۴۵۴هزار میلیارد ریال رسید
که نشان دهنده  ۱۶۷درصد رشد است .در
مجموع کل بازارها ارزش معامالت در دوره
 ۳۰ماهه یادشده ۱۰۸ ،درصد افزایش داشته
است.
سهم بازار سرمایه در تامین مالی
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان اینکه ارزش مجموع تامین مالی
صورت گرفته از محل انتشار و عرضه اولیه
اوراق بهادار طی  ۳۰ماه اخیر۱,۷۷۵,۵۹۸ ،
میلیارد ریال است ،گفت :این رقم در قیاس
با ابتدای دوره  ۹۷درصد رشد داشته است.
این درحالی است که ارزش مجموع
تامین مالی صورت گرفته از طریق نهادهای
مالی در این دوره  ۱۸درصد نسبت به دوره
مشابه قبل کاهش داشته است .وی در ادامه
به عملکرد مثبت صندوق های سرمایه
گذاری اشاره کرد و ابراز داشت :در بازه زمانی

ابتدای مردادماه سال  ۹۵تا پایان دیماه
سال  ۹۷تعداد صندوقهای سرمایهگذاری
با  ۳۳.۷۵درصد رشد از  ۱۶۰مورد به ۲۱۴
صندوق افزایش یافته است .در این بازه ارزش
صندوقهای سرمایهگذاری با  ۷۲.۶۳درصد
رشد به  ۱۴۷۶هزار میلیارد ریال رسیده
است .همچنین تعداد دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری در پایان بازه زمانی  ۳۰ماهه
منتهی به پایان دیماه  ۹۷با بیش از ۱۰۲
درصد رشد همراه بوده است.
افزایش سرعت افشای اطالعات
محمدی با بیان اینکه سرعت انتشار
اطالعات در بازار سرمایه افزایش یافته است،
تصریح کرد :با برنامه ریزی های صورت
گرفته ،میانگین تعداد روز تاخیر در انتشار
اطالعات از  ۳۹روز در ابتدای سال ۱۳۹۳
به میانگین یک روز در پایان آذرماه ۱۳۹۷
کاهش یافته است .وی با تاکید بر افشای به
موقع اطالعات گفت :طی دوره ابتدای سال
 ۱۳۹۳تا پایان آذرماه  ۱۳۹۷میزان افشاء
به موقع اطالعات از  ۴۴درصد به  ۸۶درصد
افزایش و میزان عدم افشاء اطالعات از ۳۲
درصد به  ۶درصد کاهش یافته است .رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :در
این مدت امنیت سایبری در زیرساختهای
بازار سرمایه ارتقا یافته است.
مهم ترین اقدامات  ۳۰ماهه
محمدی به تشریح مهم ترین اقدامات
بازار سرمایه طی  ۳۰ماه حضور خود پرداخت
و گفت :کاهش هزینه های معامالتی ،کاهش
زمان رسیدگی به شکایات از  ۴۶روز در سال
 ،۹۴به  ۱۰روز در سال جاری؛ بازنگری ۷
دستورالعمل مرتبط با توقف و بازگشایی نماد
در راستای کاهش تعداد و زمان توقف نماد
ها شامل معامالت ،پذیرش و افشاء در جهت
اصالح فرآیند توقف و بازگشایی نمادها و
کاهش زمان توقف نمادها از جمله اقدامات
صورت گرفته در این مدت بوده است.
وی ادامه داد :راه اندازی و توسعه
ابزارهای مشتقه و ابزارهای تامین مالی
اسالمی؛ عضویت دائم در کمیسیون بین
المللی اوراق بهادار ( ،)IOSCOعملیاتی
کردن «حد اعتباری کارگزاران» در راستای
کاهش ریسک نکول در تسویه وجوه
معامالت با اتاق پایاپای؛ پیگیری عرضه
کاالهای جدید در بورس های کاالیی؛ انتشار
اطالعات مالی حدود  ۳۶۰شرکت و بنگاه
اقتصادی مشمول مادۀ  ۶اصالحی قانون
اجرای سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون

اساسی؛ تدوین دستورالعمل و اعطای مجوز
تاسیس شرکتهای رتبهبندی اعتباری؛
پذیرش کلیه اوراق منتشره در سنوات قبل
و راه اندازی بازار ثانویه و متعاقب آن کاهش
نرخ موثر اوراق سخاب از  ۴۰درصد به ۲۰
درصد ،دیگر اقداماتی بود که طی  ۳۰ماه
گذشته در بازار سرمایه اجرایی شد .رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه
در این مدت اقداماتی در راستای شفافیت
اطالعات و حفظ حقوق سرمایه گذاران
صورت گرفته است ،گفت :در عین حال،
تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات
و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و برخورد با
ناهنجاریها اتخاذ شد .از سوی دیگر سازمان
بورس در راستای توسعه و ارتقای زیرساخت
های فناوری و نظارتی بازار سرمایه برنامه
هایی را اجرایی و بسترهای الزم را فراهم
کرده است.
مهم ترین برنامه های آینده
دبیر شورای عالی بورس در ادامه با
اشاره به شفافیت باالی بازار سرمایه ،به مهم
ترین برنامه های آتی این بازار اشاره کرد و
گفت :راه اندازی ابزارها و بازارهای جدید
مالی همانند فروش استقراضی ،همکاری در
انجام عملیات بازار باز و بورس بین الملل؛
پیگیری انجام امور مربوط به برگزاری مجامع
الکترونیک ،انجام اقدامات شرکتی به صورت
متمرکز؛ ارتقای اثربخشی نظارت های
پیشگیرانه با سیستماتیک کردن تذکرات؛
اصالح فرآیند پذیرش در دستورالعمل
پذیرش اوراق بهادار و اصالح دستورالعمل
انضباطی و تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه
امتیاز شفافیت اطالعاتی ناشران؛ تدوین
دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کنترلهای
داخلی نهادهای مالی و طراحی و راهاندازی
سامانۀ جامع نظارت بر رویدادهای مالی و
فعالیت شرکتهای کارگزاری؛ بخشی از
برنامه هایی است که در دستورکار سازمان
بورس و اوراق بهادار قرار دارد.
محمدی در پایان به دغدغه ها و نیازهای
بازارسرمایه پرداخت و تصریح کرد :تصویب
قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور ،ایجاد
قواعد کنترل کننده بدهی های دولت ،تحدید
نرخ های سود بازارهای موازی مبتنی بر
سودآوری ناشی از عدم تعادل های اقتصادی
و همچنین ارایه مشوق های مناسب برای
افزایش مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی
در بازار سرمایه مواردی است که امیدواریم با
کمک مجلس به سرانجام برسد.
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بیمه
یک مسؤول بیمه مرکزی:

سوابق راننده در هزینه بیمهنامه
پررنگ میشود

مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه با بیان اینکه بیمه
شخص ثالث در حال حاضر براساس ویژگیهای وسیله نقلیه
صادر و در کنار آن سوابق راننده هم بررسی میشود ،گفت :اما
تاکید ماده  ۱۸قانون بیمه شخص ثالث پررنگ شدن سوابق
راننده در صدور بیمه شخص ثالث است .حسن رضا عباسیانفر،
با اشاره به ماده  18قانون بیمه شخص ثالث ،اظهار داشت:
براساس تبصره یک این ماده بیمه مرکزی موظف است تا پایان
برنامه ششم و با همکاری نیروی انتظامی امکان این را فراهم
کند که ویژگیهای راننده در صدور بیمهنامه تاثیر داشته باشد.
وی افزود :بیمه شخص ثالث در حال حاضر براساس ویژگیهای
وسیله نقلیه صادر و در کنار آن سوابق راننده هم بررسی میشود،
اما تاکید ماده  ۱۸قانون بیمه شخص ثالث پررنگ شدن سوابق
راننده در صدور بیمه شخص ثالث است ،آیا تخلف حادثهساز
داشته است یا خیر؛ از نظر سنی در چه سطحی است و چند سال
سابقه رانندگی دارد؛ در واقع مولفههای راننده در صدور بیمهنامه
دخیل میشود .البته بخشی از این مولفهها در صدور بیمهنام
دخیل است ،اما هدف قانونگذار پررنگتر شدن این مولفههاست.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به این
سوال که اگر فردی رانندگی کند که ماشین برای او نیست و
بیمهنامه هم به او مرتبط نیست ،شرکت بیمه چه تصمیمی باید
در قبال آن بگیرد ،گفت :یکی از مسائلی که اجرای این سیاست را
سخت و پیچیده میکند ،همین است .هماکنون سوابق رانندگی
و بیمهای اشخاص براساس پالک وسیله نقلیه ثبت میکنیم.
یعنی اگر از چراغ قرمز رد شدید این سابقه برای صاحب پالک
ماشین و در اصل برای پالک ثبت شده ،لحاظ میشود .عباسیان
فر اضافه کرد :اگر فردی سابقه خوبی در رانندگی داشته باشد،
هزینه کمتری برای دریافت بیمه شخص ثالث میپردازد و اگر
در سوابق راننده تعدد سانحه و تخلف وجود داشته باشد ،هزینه
بیمهنامه برای او افزایش مییابد .وی ادامه داد :یکی از کارهایی
که باید انجام دهیم این است که سامانهای ایجاد کنیم که افراد
در پالکهای مختلف چه میزان تخلف داشتهاند .یعنی کد ملی
افراد ارائه کننده سوابق رانندی و بیمهای باشد .عباسیانفر در
پاسخ به این سوال که آیا نیاز به راهاندازی یک سامانه دارد،
گفت :با نیروی انتظامی و نهادهای مرتبط تفاهمنامهای منعقد
کردهایم که در گام اول برای شرکتهای بیمه امکان دسترسی
به سوابق اشخاص در حوزه راهنمایی و رانندگی ایجاد شود .وی
در توضیح این موضوع تصریح کرد :نیروی انتظامی این سامانه
را در حال حاضر هم دارد ،اما دسترسی مستمر شرکتهای بیمه
به اطالعات این سامانه هنوز به طور کامل انجام نشده است که
اگر انجام شده بود ،میتوانستیم نمره منفی رانندگان را در صدور
حق بیمه لحاظ کنیم .در مقاطعی ارتباط برقرار شده ،اما به دالیل
و مالحظات ناجا قطع شده است .مدیرکل دفتر برنامهریزی و
توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که اجرای این ماده
قانونی نیازمند تدوین آییننامه است ،گفت :بله ،مطالعات آن
توسط پژوهشکده بیمه انجام شده و زیرساختهای الزم و
چارچوبهای اجرای این قانون مشخص شده است .پیشنهاداتی
هم ما مطرح کردیم که در حال بررسی است .وی در پاسخ
به این سوال که اگر فردی که رانندگی میکند ،بیمه شخص
ثالث نداشته باشد ،اما صاحب ماشین بیمهنامه داشته باشد ،چه
تصمیمی برای آن گرفته میشود ،اظهارداشت :نیروی انتظامی
باید گزارشدهی خود را براساس راننده اعالم کند تا مشخص
شود چه فردی تخلف کرده و یا تصادف کرده است و این اطالعات
در سامانه به ثبت برسد .در آن صورت این امتیاز منفی برای راننده
به ثبت میرسد .وی در مورد زمان اجرای این طرح گفت :مطابق
قانون ،تا پایان برنامه ششم توسعه مهلت اجرای آن وجود دارد و ما
تالش میکنیم تا پایان سال آینده زیرساختهای اجرای این طرح
(سامانههای اطالعاتی ،تدوین آییننامه و گزارشدهی براساس
راننده) به طور کامل پیاده شود.

تصویب مبلغ  300ريال به ازای هر سهم
بیمه اتکائی امین

بیمه اتکائی امین اعالم کرد :مبلغ  300ريال به ازای
هر سهم برای سود نقدی سهامداران (21درصد قیمت سهم)
تصویب شد .این شرکت از پرداخت این سود به عنوان باالترین
درصد سود پرداختی در صنعت بیمه در این سال مالی یاد کرده
است .مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکائی امین (سهامی
عام) در مورخ  27/10/1397ساعت  13:00با حضور 93/91
درصد از سهامداران ،نمایندگان بیمه مرکزی ،نمایندگان سازمان
بورس و سازمان حسابرسی برگزار شد .این جلسه باحضور مفید
امینی عضو هیأت عامل و معاونت نظارت مالی بیمه مرکزی
ج .ا .ایران ،حق وردیلو مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ج.
ا .ا،جهانگیری معاونت اتکائی بیمه مرکزی و مدیران عامل و
معاونین و مدیران شرکت های بیمه و تعدادی از سهامداران
حقیقی برگزار شد .در ابتدای جلسه کیائی مدیر عامل بیمه
اتکائی امین توضیحاتی در مورد وضعیت شرکت و عملکرد
یکساله ارائه نمود و اظهار امیدواری کرد که با ریسک پذیری فنی
و همکاری کامل با بیمه مرکزی و سهامداران شرکت و ذخائر
شرکت که دارای بهترین وضعیت می باشد ،سال آینده نیز این
شرکت بتواند رشد و شکوفایی بیشتری داشته باشد .وی با اشاره
به تحریم های غیر عادالنه ایجاد شده به صنعت بیمه راهکارهای
بیمه اتکائی امین در مقابله با این تحریم ها را عنوان کرد و گفت:
همچنین رشد و توسعه بیمه اتکایی امین را مرهون همدلی
و همراهی اعضای محترم هیاًت مدیره ،مدیرعامل و کارکنان
شرکت دانست .بیمه اتکائی امین در گزارش خود اورده است که
این گزارش حسابرسی یکی از بهترین گزارشات حسابرسی در
صنعت بیمه بوده است و تنها یک بند شرط که بین شرکتهای
بیمه به صورت مشترک می باشد در گزارش قید گردیده است.
پس از استماع گزارش ،نماینده محترم سازمان حسابرسی
به سواالت سهامداران پاسخ داد .در خصوص دستور جلسه
مصوبات ذیل به اتفاق آرا به تصویب سهامداران رسید.
 :1صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به
 31/06/1397به تصویب رسید.
:2سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت انتصاب گردید.
:3روزنامه های کثیر االنتشار دنیای اقتصاد و اقتصاد کیش
بعنوان روزنامه های شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید.
:4مبلغ  300ريال به ازای هر سهم برای سود نقدی
سهامداران (21درصد قیمت سهم) تصویب و مقرر گردید
بر اساس قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد .سود
سهامداران حقیقی از تاریخ  03/11/1397از طریق کلیه شعب
بانک ملی قابل پرداخت خواهد بود.
سپس مجمع نسبت به انتخاب اعضای حقوقی هیئت
مدیره با رای گیری از سهامداران حقوقی و حقیقی اقدام نمود که
در نتیجه شرکت های سهامی بیمه ایران ،توسعه کسب و کار سبا
 ،شرکت سهامی بیمه آسیا  ،شرکت سهامی بیمه دانا و سرمایه
گذاری های خارجی ایران به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره
انتخاب گردیدند .شرکت های بیمه ایران معین و اطمینان گستر
دانا نیز به عنوان دو عضو علی البدل هیاًت مدیره انتخاب شدند.

