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بانک و بیمه و بورس

بانک

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران
راهاندازی شد

مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران با حضور مدیرعامل
این بانک افتتاح شد.
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در
مراسم افتتاح مرکز نوآوری این بانک ،اظهار داشت :امروز
حرکتی را پایهریزی کردیم که میتواند در تحوالت اساسی
آینده بانک منشاء اتفاقات مهم باشد.
وی افزود :با بهرهبرداری از این مرکز طلیعه تحوالت
جدی در رشد فرهنگ نوآوری ،توسعه اکوسیستم نوآوری
و توسعه رویکردها در بانک نسبت به بهرهبرداری از مزیت
فناوری و تکنولوژی را شاهد هستیم.
سهمانی با بیان اینکه امروز در نظام بانکی کارهای
زیادی برای انجام دادن داریم ،تصریح کرد :یکی از
شروط اصلی برای اصالح ساختار بانکها ،تامین نیاز
مشتریان ،ایجاد سبد خدمات کارا ،متنوع و متناسب با
سلیقه مشتریان ،زدودن غبار را از چهره نظام بانکی و
خدماترسانی گسترده با ساختار چابکتر و موثرتر ،توسعه
دانش و فناوری در نظام بانکی است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد :طی سالهای
گذشته شاهد تغییر و تحوالت کمی و کیفی زیادی در
سالهای گذشته بودیم که نقطه اوج این تغییر و تحوالت
راهاندازی مرکز نوآوری با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف
در پارک علم و فناوری این دانشگاه است.
سهمانی خاطرنشان کرد :اگر دنبال آرمان بانک رفاه
 ۱۴۰۰هستیم که یکی از شعارهای اصلی آن بانک متمایز
است ،نمیتوان با رشد منابع ،تعداد شعب ،نیروی انسانی
و  ...به این هدف دست یافت بلکه الزمه این تحول این
است که از علم و دانش و پژوهش و تکنولوژی در طراحی
خدمات حوزههای مختلف بانک بهره بگیریم.
وی افزود :سالهاست که فعالیتهای علمی و پژوهشی
در بانک صورت میگیرد اما امروز بستر جدیدی فراهم شده
و آغازی جدید است که با نگاهی وسیعتر در این مرکز از
مزیت تکنولوژی استفاده کنیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد :ساختار این
مرکز مستقل از بانک در نظر گرفته شده و قصد داریم از
ساختارهایی مانند صندوق نوآوری در دولت بهره بگیریم
که البته برای این کار باید شرایط مدنظر این مراکز را
داشته باشیم.
رحمتی عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران نیز در
این نشست اظهار داشت :تغییراتی که در صنعت بانکداری
و مدل کسب و کار بانکها را رخ داده باعث شده تا خال یک
مرکز خالقیت احساس شود و امیدواریم این مرکز بتوانند
کمک بانک در ایجاد مدل جامع بانکداری برای همکاری با
کسب و کارهای جدید باشد.
وی با اشاره به چهار محور عملکرد این مرکز تصریح
کرد :سرمایهگذاری در استارتاپها ،طراحی روشهای
تامین مالی نوین ،پرورش ایدههای جدید و مباحث حقوقی
و قراردادها چهار محوری است که مرکز بر روی آن متمرکز
میشود که امیدواریم با تعامل با بخشهای مختلف و
نخبگان بانک شاهد خروجی خوبی از این مرکز باشیم.
رحمتی ادامه داد :امیدواریم این مرکز با بدنه جوان
و کارشناسی که دارد ،با تعامل با سازمانها ،دانشگاهها و
شرکای تجاری ،حرکتهای نوینی را ایجاد کند.
ویسی رئیس مرکز نوآوری بانک رفاه کارگران نیز
در این مراسم گفت :امروز دیگر رقیب بانک سایر بانکها
نیستند ،بلکه استارتاپهایی هستند که تحوالت نوین را
ایجاد کردند و همچنین فناوریهای مانند بالکچین و
بیتکوین نظام بانکی را به چالش کشیدهاند.
وی با بیان اینکه امیدواریم این مرکز بتواند این خال
را برای بانک پر کند ٬ادامه داد :تمرکز اصلی این بانک بر
دو محور مشتریان موجود بانک و مشتریان جدید خواهد
بود تا با توسعه خدمات نوین بتواند رضایتمندی آنها را
فراهم کند.

عملکرد سهام «وتجارت» در بورس

بانک تجارت با انتشار یک اطالعیه رسمی شفافسازی
در سامانه کدال آخرین وضعیت سهام خود را تشریح کرد.
در نامه شفاف سازی این شرکت بانکی آمده است به
استناد ماده دو مکرر  3دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات
شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطالع میرساند پیرو
شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتشار برخی
اخبار غیر موثق درخصوص عملیات تسعیر بان ،تسعیر
دارایی ها و بدهیهای ارزی طی مدت باقی مانده از سال
 97در جریان است که به محض اخذ مجوز مربوطه و قطعی
شدن نرخ قابل اعمال ،عملیات تسعیر صورت می گیرد.
در ادامه این اطالعیه شفاف سازی بانک تجارت آمده
است که برنامه افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید
ارزیابی دارایی های ثابت و سرمایهگذاریهای بلندمدت این
بانک در حال رسیدگی توسط بازرس قانونی بانک است.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت،
مراتب مطابق مفاد ماده  13دستورالعمل اجرایی افشای
اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
این گزارش می افزاید :بر اساس اطالعات تارنمای
 TSETMCدر حال حاضر نماد معامالتی شرکت بانک
تجارت که با نماد «وتجارت» در بازار اول «تابلوی اصلی»
بورس فعال است در وضعیت «مجاز» قرار دارد و هیچ گونه
محدودیتی برای داد و ستد به روی سهام این شرکت وجود
ندارد .همچنین آخرین وضعیت این شرکت در بازار سهام
نیز نشان می دهد « »P/Eسهام این شرکت منفی ()2.37
مرتبه و « »EPSآن به میزان منفی ( )717ریال در صورت
های مالی درج شده است .افزون بر این ،میزان سهام شناور
آزاد بانک تجارت در بازار سهام در این سامانه اطالعاتی
 24درصد درج شده است .گفتنی است سهام شناور آزاد،
« »Free floatبخشی از سهام یک شرکت سهامی اطالق
می شود ،که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن بخش
از سهام میباشند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک قابل
معامله باشند و مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ
آن در مدیریت شرکت مشارکت نمایند .از سویی دیگر،
برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران،
بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد در عین حال
سهامدار راهبردی ،سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت،
قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معموالً میخواهند
برای اعمال مدیریت خود ،این سهام را حفظ کنند و این
فرض در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به
دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر
میشود 5 .سهامدار عمده بانک تجارت ،شامل «دولت با 17
درصد ،سرمایه گذاری صبا تامین با  7.640درصد ،سازمان
خصوصی سازی با  4.990درصد ،صندوق سرمایه گذاری.
ا با  4.860درصد و سرمایه گذاری استان تهران با 4.060
درصد» است.

مدیرعامل بورس کاال خبر داد:

راه اندازی معامالت قراردادهای
اختیار معامله زعفران تا پایان سال

مدیرعامل بورس کاال از راه اندازی
معامالت قراردادهای اختیار معامله زعفران
تا پایان سال جاری خبر داد.
حامد سلطانی نژاد عنوان کرد :با توجه
به استقبال گسترده فعاالن بازار از راهاندازی
معامالت آتی و گواهی سپرده زعفران و تاثیر
مثبت آن بر شفاف شدن قیمت زعفران و
حذف واسطهها ،بورس کاال بر آن شد تا
معامالت قراردادهای اختیار معامله زعفران
را نیز تا پایان سال جاری راه اندازی نماید.
وی افزود :بورس کاال با هدف پوشش
ریسک قیمت معامالت زعفران و به تبع آن
ایجاد امکان برنامهریزی و مدیریت بلندمدت
عرضه و تقاضا برای کشاورزان و فعاالن این
حوزه و نیز توسعه معامالت ابزارهای مشتقه
که یکی از ستونهای اصلی توسعه بازار
سرمایه کشور به شمار میرود ،قراردادهای
آتی زعفران را برای اولین بار در ایران در
ابتدای سال  ۹۷راه اندازی کرد که با استقبال
باالیی همراه شده است.
به گفته سلطانی نژاد ،از ابتدای
راهاندازی این معامالت تاکنون بیش از ۱۱
میلیون قرارداد آتی زعفران در شرکت بورس
کاال مورد معامله قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه
ورود ابزارهای معامالتی جدید باعث کاهش
هزینه مبادالت ،رشد شفافیت و افزایش
سطح مبادالت میشود ،گفت :راه اندازی
قراردادهای آتی زعفران در سال جاری
منجر به ارتقای ساختارهای سنتی بازار به

ساختارهای مدرن و توسعه بازارهای داخلی
زعفران شد.
از این رو با توجه به استقبال گسترده
فعاالن بازار از معامالت آتی و گواهی سپرده
زعفران ،معامالت قراردادهای اختیار معامله
زعفران نیز تا پایان سال جاری راه اندازی
می شود.
سلطانی نژاد در بیان مزایای استفاده
از این ابزار معامالتی اظهار کرد :معامالت
قراردادهای اختیار ،امکان تضمین فروش در
قیمتهای مشخص را برای کشاورزان فراهم
میکند .عالوه بر آن با توجه به هزینه اندک
معامالتی و شفافیت قیمت در بورس کاالی
ایران ،ورود کشاورزان به این بازار منجر به
حذف بیشتر واسطهها و مدیریت قیمت

بدهی  ۱۰۰۰میلیاردی بنیاد شهید به بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به طلب باالی این شرکت از برخی از نهادها ،گفت :بنیاد
شهید هزار میلیارد تومان به بیمه ایران بدهی دارد.
محسن پور کیانی دیروز (سهشنبه) در نشستی خبری درباره احتمال تغییر حداقل
سهم بیمهها نزد بانکها با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد اظهار کرد :این سهم طبق
آئیننامه باید  ۳۰درصد باشد .باتوجه به شرایط تورمی باید به سمت سرمایهگذاری در
حوزههای مولد مانند بورس و امالک برویم .قصد داریم بخشی از امالک بیمه ایران در
حوزههای مشارکتی سرمایهگذاری کنیم و بخش دیگر امالک بیمه ایران را هم به فروش
برسانیم.
او همچنین به یکی از ساختمانهای اداری  -تجاری این شرکت هم اشاره کرد و
گفت :این ساختمان که در تهران است یکی از سرمایهگذاریهای اصلی بیمه ایران و یکی
از محلهای اصلی جبران زیان انباشته است.
پور کیانی همچنین به بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش به عنوان دو بدهکار
اصلی شرکت بیمه اشاره و اظهار کرد :حدود  ۵۰درصد از طلب بیمه ایران از این دو نهاد
دریافت شده است ،اما بنیاد شهید همچنان هزار میلیارد تومان بدهکاری به بیمه ایران
دارد .مدیر عامل بیمه ایران همچنین درباره بیمه خودروهای صفر کیلومتر با بیان اینکه
این قراردادها بیشتر با دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو است ،اظهار کرد :ایران
خودرو تعهداتش را به موقع پرداخت کرده است ،اما سایپا از مهرماه سال جاری حق بیمه
خود را پرداخت نکرده و حدود  ۱,۵۰۰میلیارد تومان به صنعت بیمه بدهی دارد.
وی با بیان این که این شرکت یک بنگاه بازرگانی است که باید سودآوری داشته باشد،
گفت :در کنار این وظایف ،وظایفی حاکمیتی را هم برعهده داریم که بعضاً با سودآوری
در تضاد هستند.
پور کیانی با اشاره به آمار  ۱۰ماه سال جاری این شرکت اظهار کرد ۲۹ :درصد رشد
داشتهایم .همچنین توانستهایم سه درصد کنترل خسارت کنیم .با این حال در تالش
هستیم نسبت خسارت را کنترل کنیم و در همین راستا  ۱۸درصد وصول بدهی را از
بدهکاران داشتهایم.
او با بیان این که بعد از بیمه شخص ثالث ،رشته درمان بیشترین سهم را در این
شرکت داشته است ،گفت :سهم بیمه درمان در شرکت بیمه ایران  ۲۱درصد است.
همچنین قصد داریم در حوزه بیمههای زندگی نماینده جذب کنیم.
مدیرعامل بیمه ایران با بیان این که از سال  ۱۳۹۰حدود  ۳,۵۰۰میلیون تومان هزینه
فرصت از دست رفته داشته ایم ،خاطر نشان کرد :در حوزه بیمه شخص ثالث حدود ۳,۲۰۰
میلیارد تومان هم زیان داشتهایم .با این حال مجموع ذخایر بیمه ایران از سال  ۱۳۹۰رشد
داشته است و حق بیمه ما حدود  ۲۵۰درصد رشد داشته است .همچنین ذخایرمان در این
سالها هزار درصد افزایش یافته است.

زعفران خواهد شد.
مدیرعامل بورس کاال افزود :راه اندازی
و توسعه بیشتر معامالت مشتقه در بورس
کاال ،اطمینان خاطر کشاورز را نسبت به
قیمتهای آینده و تصمیم گیری برای کشت
و فروش در آینده را در پی خواهد داشت.
سلطانی نژاد با بیان اینکه این معامالت
برای فعاالن حوزه معامالت آتی زعفران نیز
به عنوان یک ابزار مکمل عمل میکند و
سرمایهگذاران و فعاالن میتوانند با پوشش
ریسک نوسانات قیمت ،سرمایه خود را
مدیریت کنند ،گفت :با توجه به انجام فرآیند
تحویل این قراردادها به وسیله گواهی سپرده
کاالیی و انبارهای مورد تایید بورس کاالی
ایران ،فعاالن این بازار میتوانند با اطمینان

خاطر از کیفیت و استاندارد زعفران تحویلی
بر اساس استانداردهای مشخص ،کاالی خود
را در سررسید این قراردادها از انبار تحویل
بگیرند.
براساس این گزارش ،اختیار معامله،
قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده
است که براساس آن خریدار قرارداد ،حق
(نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از
دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و
در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد .در واقع
در این قرارداد ،دو طرف توافق میکنند که
در آینده معاملهای انجام دهند ،به طوریکه
خریدار اختیار معامله ،در ازای پرداخت مبلغ
معینی ،حق خرید یا فروش دارایی مندرج
در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که
هنگام بستن قرارداد تعیین شده است ،به
دست میآورد.
از طرف دیگر ،فروشنده قرارداد اختیار
معامله ،در مقابل اعطای این حق به خریدار
با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد،
براساس مفاد قرارداد ،آماده فروش دارایی
مذکور است.
چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله
پیداست ،دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال
حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ
تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرفنظر
وی از اجرای قرارداد ،مبلغی را که در ازای
این حق ،پرداخته است از دست میدهد؛
از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل
خریدار ،مجبور به اجرای قرارداد است.

ضرورت انقالب در نظام کارمزد پرداخت الکترونیکی

یک کارشناس پرداخت الکترونیکی میگوید نظام پرداخت کشور از نظر توسعه شبکه
و زیرساخت ،جزو بهترینها در جهان است ،اما از نظر نظارت ،قانونگذاری و نظام کارمزد،
نیازمند یک انقالب هستیم.
علیرضا بزرگمهری ،کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی معتقد است نظام پرداخت
ایران در بعضی حوزهها از بسیاری از کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای پیشرفته
جلوتر است .وی در این زمینه گفت :در بسیاری از کشورها نظام پرداختی که همه بانکها
را به یکدیگر متصل و با یک دستگاه کارتخوان هر کارتی را عملیاتی کند ،وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از نظر زیرساخت ،اتصال به خدمات بانکی و توزیع اتصال ،بسیار
جلوتر از منطقه و در سطح کشورهای پیشرفته قرار داریم ،افزود :در عین حال ،در حوزه
ابزارهای جدید ،پرداخت خرد ،کیف پول و نظام کارمزد ،تأخیر بیش از حدی وجود دارد.
مث ً
ال نظام کارمزد ما مربوط به  12سال قبل بوده است .جدول نظام پرداخت ما در طی این
سالها هیچ تغییری نکرده است.
بزرگمهری در این باره اظهار کرد :در آن زمان خریدهای زیر پنج هزار تومان بخش
اصلی تراکنشها را در برمیگرفت ،اما امروز احتماالً با پنج هزار تومان خریدی جز نان
وجود نداشته باشد .با این وجود ،جدول و درصدهای کارمزد همان چیزی است که 12
سال پیش بود .در مقابل طی این سالها هزینه زیرساختها و دستمزد بسیار رشد کرده
و از این نظر میتوان گفت یا در آن زمان درصدها را باالتر از آن رقمی که باید بود ،اعمال
کردهاند یا اینکه جرئت تغییر در این سازوکار وجود ندارد.
وی همچنین گفت :البته استدالل اول نمیتواند درست باشد ،زیرا در آن زمان
کارمزدها مطابق با نظرات کارشناسی تعیین شد ،اما در مورد استدالل دوم باید گفت در
اینجا دو ذینفع نادیده گرفتهشده است؛ یکی بانکها و دوم ارائهدهندگان خدمات پرداخت
الکترونیک یا PSPها.
بزرگمهری ادامه داد :آیا فعاالن کسبوکار که برای فعالیتهای اقتصادی روزانه خود
مجبور به حمل یک گونی پول نیستند و موجودیشان از امنیت کامل برخوردار است،
هزینهای پرداخت میکنند؟ در این حوزه ،دو ذینفع یادشده اص ً
ال دیده نمیشوند و قرار
است هزینهها را تنها بانکها پرداخت کنند ،انگیزهای هم برای تغییر نظام کارمزد وجود
ندارد.
وی گفت :بنابراین نظام پرداخت کشور از نظر توسعه شبکه و زیرساخت جزو بهترینها
در جهان است ،اما از نظر نظارت ،قانونگذاری و نظام کارمزد نیازمند یک انقالب هستیم.
بزرگمهری در پایان بیان کرد :شاپرک و بانک مرکزی اگر از مشورتهای بخش
خصوصی استفاده کنند ،فرآیندها و بازخوردهایش باعث میشود سرعت بیشتری در بهبود
ایجاد شود .توصیه میکنم یک سری جلسات مشترک ماهانه بین بخش خصوصی و بانک
مرکزی برگزار شود تا اشکاالت حوزه پرداخت مرتفع شود.

دکتر علی صالح آبادی:

تامین سرمایه درگردش بنگاههای صادراتی اولویت بانک توسعه صادرات

مدیر عامل بانک توسعه صادرات
گفت:اولویت بانک تامین سرمایه درگردش
بنگاههای صادراتی فعال است.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ،علی صالح آبادی  ،افزود:با توجه
به شرایط حاکم بر کشور،مهمترین اولویت
بانک درحال حاضر تامین سرمایه در گردش
بنگاه های صادراتی فعال است که هدف این
سیاست حفظ اشتغال ،سودآوری وصادرات
بنگاه های اقتصادی است.
وی در همایش سراسری مدیران بانک
توسعه صادرات ایران بااعالم این مطلب
افزود :از  ۵۱هزار میلیارد ریال تسهیالت
اعطایی در سال  ۷۱ ،۹۷درصد به سرمایه
درگردش و  ۲۹درصد به طرح ها تخصیص
داده شده است .وی با اشاره به نظارت موثر بر
مصرف تسهیالت گفت :انتظار هیات مدیره از
همکاران شعب این است که نظارت کافی بر
تسهیالت پرداختی به بنگاهها داشته باشند
که واقعا به مصرف سرمایه در گردش رسیده
باشد .صالح آبادی از کاهش مطالبات غیر
جاری به کمتر از  ۹.۹درصد خبر داد و گفت:
این دستاورد جزوسیاست های اعتباری بانک
در سال جاری بود؛ بر این اساس هر شعبه
موظف است حداقل یک جلسه از کمیته
اعتباری شعبه را به مطالبات غیرجاری خود
اختصاص دهد و پیگیری های الزم را در این
زمینه انجام دهد بنا داریم با دعوت از شعب
مختلف به کمیته وصول مطالبات و کمیته
اعتبارات مرکز ،گزارش تسهیالت غیرجاری
شعب را دریافت کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در
حوزه طرح ها اظهارداشت :عمده طرح های
تامین مالی شده توسط بانک ،از محل منابع
صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند؛ ما
باید تمام تالش خود را برای به پایان رسیدن

این طرح ها به کار ببندیم؛ هرچند مشکالتی
به دلیل تحریم ها وجود دارد اما با راهکارهای
مختلف سعی دررفع موانع و تداوم پیشرفت
این طرح ها را داریم.
صالح آبادی از انعقاد قراردادی برای
تامین مالی طرح های کوچک و متوسط
صادراتی با صندوق توسعه ملی خبر داد و
گفت :به زودی قراردادی با صندوق توسعه
ملی امضا خواهیم کرد که طی آن صندوق
 ۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای طرح های
کوچک و متوسط در ابعاد کوچک به بانک
خواهد داد .صالح آبادی با بیان اینکه ،شرکت
های دانش بنیان صادراتی ،زمینه ایست که
بانک در سالهای اخیر به آن ورود پیدا کرده
است؛ توضیح داد :بانک با معاونت علمی و
فناوری نهاد ریاست جمهوری تفاهم نامه به
امضا رسانده و از صندوق توسعه ملی ،قرارداد
 ۵۰۰میلیارد ریالی با نرخ سود  ۱۲درصد
منعقد شد که برای شرکتهای حوزه دانش
بنیان به مصرف می رسد؛ در ۹ماهه اول
امسال  ۹۵۰میلیارد ریال تسهیالت دانش
بنیان صادراتی از سوی بانک توسعه صادرات
به شرکت ها پرداخت شده است.
وی به قراردادهای فعال بانک با صندوق
توسعه ملی اشاره کرد و گفت :دوهزارو ۲۲۰
میلیارد تومان قرارداد فعال با صندوق توسعه
ملی داریم که با نرخ های  ۱۱و  ۱۲درصد به
مشتریان پرداخت می شود و بصورت ترکیبی
با منابع بانک و سایر منابع که نرخ باال دارند
به صورت تلفیقی در استان های مختلف با
نرخ میانگین  ۱۴.۵درصد به صادرکنندگان
پرداخت می شود و کماکان جزو اولویت های
مهم بانک در مباحث اعتباری است.
وی وضعیت عمومی بانک را خوب
ارزیابی کرد و گفت :خوشبختانه بانک در
بخش منابع ریالی و ارزی مشکلی ندارد و

منابع خوبی از سوی صندوق توسعه ملی و
بانک مرکزی دریافت کرده ایم و در ارائه
تسهیالت به صادرکنندگان دغدغه ای در
بانک وجود ندارد .صالح آبادی افزود :در
سالهای اخیر مشتریان جدید زیادی اعم
از شرکت های بزرگ ،کوچک و متوسط با
رویکرد صادرات جذب بانک شده اند که جا
دارد از تالش همکاران در شعب بانک توسعه
صادرات در تنوع بخشی به پرتفوی بانک
تقدیر کنم .مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایران خاطر نشان کرد :در بخش طرحها،
پروژه های متنوعی از صنایع مختلف از سوی
بانک تامین مالی شده اند که غالبا دارای
مزیت نسبی در کشور هستند از جمله این
طرح ها ،پتروشیمی و فوالد هستند که هم
صادرات دارند و هم می توانند به ارزآوری
در کشور کمک کنند؛ پتروشیمی بوشهر از
جمله طرح های مهمی است که با مشارکت
بانک صنعت و معدن با سهم پنجاه درصدی
و استفاده از فاینانس چین تا خرداد ماه سال
آینده به بهره برداری می رسد و با آغاز به
کار این پروژه صادرات محصوالت پتروشیمی
کشور ،یک میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد
کرد .صالح آبادی خاطر نشان کرد :بانک
تالش دارد منابع در اختیار خود را به جاهایی
ببرد که با خطر بلوکه شدن مواجه نشود؛ این
اطمینان را به همکارانم می دهم علی رغم
تحریم ها ،منابع بانک در جاهایی متمرکز
شده که امکان استفاده از آنها وجود دارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات به نیاز
بنگاه های اقتصادی به نقدینگی ریالی اشاره
کرد و گفت :در شرایط فعلی از همکاران
انتظار داریم که با هر مشتری بصورت
بسته ای ترکیبی از خدمات و تسهیالت
توافق کنند؛ خوشبختانه شاهد استقبال از
این رویه بوده ایم به نحوی که در گزارش

عملکرد شعب نیز رشد را مشاهده می شود؛
ضمانت نامه های ریالی و ال سی داخلی
خدماتی هستند که به مشتریان ارائه شده
و رضایتمندی آنها را به دنبال داشته است.
صالح آبادی در حوزه ارزی به تشریح
اهمیت موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصادی کشور پرداخت و گفت:
زمانی ارز نفتی ،بسیاری از نیازهای کشور را
پوشش می داد اما با کاهش درآمدهای نفتی،
انتظار می رود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
به چرخه اقتصاد کشور برگردد و باید در
شعب بعنوان یک اولویت مدنظر قرار بگیرد.
صالح آبادی آخرین جمع بندی های
بانک را در خصوص تسویه تسهیالت ارزی
مطرح کرد و گفت :بر اساس آخرین جمع
بندی ها مشتریانی که تسهیالت ارزی دریافت
کرده اند باید این تسهیالت را بصورت ارزی
برگردانند؛ کسانی هم که درآمد ارزی ندارند
به صورت ریال تسویه کنند می بایست به
نرخ نیما اینکار را انجام دهند؛ خوشبختانه ما
توانسته ایم در صرافی بانک توسعه صادرات،
برای مشتریان به نرخ نیما ارز تهیه کرده و
سپس با صندوق توسعه ملی تسویه کنیم.
وی از سه برنامه توسعه ای در حوزه
آی تی در بانک توسعه صادرات خبر داد
و گفت :اتصال سیستم ها به یکدیگر و
یکپاچگی آنها ،توسعه بانکداری الکترونیکی
و فناوری بالکچین از جمله برنامه هایی است
که بانک دنبال می کند.

7

بیمه

تغییر در شرایط خرید ارز در صرافیها

بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی و ایجاد
شفافیت بیشتر ،بهنام بودن چکهای تضمینی ،خرید و
فروش ارز با کارت ملی و  ...را مطرح کرد و اخیرا نیز خرید
ارز با کارت ملی ،کارت بانکی و سیمکارت همنام با شخص
خریدار را در صرافیها اعمال کرده و در آینده نزدیک هم
قرار است تراکنشهای موبایلی فقط با سیمکارت همنام فرد
متقاضی انجام شود.
بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصالح نظام بانکی
داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که
بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماههای اخیر ،با هدف
اصالح نظام بانکی بوده و این در حالی است که یکی از
مهمترین وظیفههای این بانک در ماههای گذشته ،مدیریت
بازار ارز بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان اصالح
نظام بانکی به دنبال آن است ،مقابله با پولشویی و مشخص
بودن رد پول و نقل و انتقاالت ریالی و ارزی مردم است
که در این راستا چکهای تضمینی بانکی را غیرقابل
پشتنویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده معتبر
اعالم کرد.
اقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست را
همزمان با کنترل بازار ارز پیش میبرد .یکی از این اقدامات،
تغییر در شرایط خرید و فروش ارز است؛ به طوری که بر
اساس شرایط جدید ،صرافیهای مجاز فقط با ارائه کارت
ملی ،کارت بانکی و سیمکارت همنام با شخص خریدار اقدام
به فروش ارز تا سقف  ۲۰۰۰یورو به متقاضیان میکنند.
بر این اساس ،در صورتی که فردی بخواهد از این
صرافیها ارز بخرد ،باید مشخصات کامل آن شامل اطالعات
فردی ،شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام
شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
با این اقدام به نظر میرسد که بانک مرکزی به دنبال
این است که آمار ارزهای موجود در دست مردم و اینکه
هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد.
اما این مهم ،زمانی عملی میشود که تمامی
صرافیهای مجاز ،نسبت به انجام این کار و ثبت اطالعات
خریداران در سیستم اقدام کنند ،چراکه در حال حاضر
بعضاً صرافیها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با
خود خریدار انجام میدهند و آن را در سامانه سنا ثبت
نمیکنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی
بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر ،با وجود تالش بانک مرکزی و نیروهای
امنیتی در ماههای اخیر برای حذف دالالن از بازار آزاد ارز،
هنوز برخی از این دالالن به فعالیت خود در حاشیه بازار ارز
ادامه میدهند؛ جالبتر آنکه گزارش میدانی از فعالیت این
دالالن حاکی از آن است که اکثر آنها با صرافیهای مجاز
در ارتباط بوده و به عنوان دالل آنها کار میکنند.
بانک مرکزی در این خصوص اقدام دیگری را نیز انجام
داده که استفاده از تراکنشهای موبایلی فقط با سیمکارت
همنام شخص در آینده نزدیک است.
این بانک با ابالغ بخشنامهای به شرکتهای پرداخت
اعالم کرده که در آینده نزدیک تراکنشهای موبایلی فقط
با سیمکارت همنام خود شخص امکانپذیر خواهد بود و
شرکتها نیز باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.
این اقدامات بانک مرکزی شفافیت را در نظام مالی
افزایش میدهد و عالوه بر آن میتواند جلوی بسیاری
از تخلفات و جرایم را بگیرد؛ به طوری که در سالهای
گذشته استفاده از سیمکارت همنام شخص با مشکالت
زیادی روبرو بود و این موضوع به تدریج شفافتر شد و
با این اقدامات قطعاً شفافیت استفاده از سیمکارت به نام
شخص استفادهکننده نیز افزایش مییابد.
به این ترتیب به نظر میرسد که بانک مرکزی تمرکز
خود را بر افزایش شفافیت در نظام مالی گذاشته و با این
اقدامات اصالح نظام بانکی را جدیتر از دورههای قبل
پیگیری میکند.

باز هم سهمهای کوچک بازار سرمایه را
دست گرفتند

دیروز قیمت سهمهای کوچک در بورس و فرابورس
ایران با کاهش همراه شد اما تعدادی از سهمهای بزرگ
و شاخصساز از افت فزاینده نماگر اصلی بازار جلوگیری
کردند .سهمهای فلزی ،پتروشیمی ،دارویی و بانکی بیش
از دیگر سهمها در نوسانات بازار سرمایه تاثیرگذار بودند.
دیروز بورس تهران به رهبری برخی از سهمهای فلزی
در کنار تعدادی از نمادهای پتروشیمی توانست همچنان
شاهد رشد نماگر اصلی بازار باشد ،اما افت قیمت سهمهای
کوچکتر همچون گروههای دارویی شاخص هم وزن را به
سمت پایین هدایت کرد.
از ابتدای سال جاری با افزایش قیمت ارزهای خارجی
قیمت سهمهای شرکتهایی که صادرات محور هستند
رشد کرد .این موضوع در صورتهای مالی  ۹ماهه شرکتها
که در کدال منتشر شده نیز تأثر داشت ،چرا که سود هر
سهم در این صورتهای مالی نشان دهنده رشد فزایندهای
نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز هزینه شرکتها را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد بسیاری از کارشناسان معتقدند
که سودی که شرکتهای صادرات محور در صورتهای
مالی این دوره اعالم کردند در دوره مشابه سال آینده
اصالح خواهد شد.
در عین حال تحلیل گران بازار سهام در این روزها
معتقدند که در شرایط فعلی عدم ورود ارز ناشی از صادرات
به کشور میتواند ریسکهای سیستماتیک شرکتهای
صادرات محور را تحت تأثیر قرار دهد .این موضوعات در
این روزها بر داد و ستدهای فعاالن بازار سهام تأثیر داشته
است .دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۵۱
واحد رشد کرد و به رقم  ۱۵۸هزار و  ۳۹۴واحدی رسید.
اما شاخص کل هم وزن در حرکتی معکوس با  ۸.۷۴واحد
افت تا رقم  ۲۹هزار و  ۴۲۸پایین رفت .شاخص آزاد شناور
نیز با  ۵۹۱رشد رقم  ۱۷۳هزار و  ۵۷۱واحدی را تجربه
کرد و شاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتیب ۳۳۲
و  ۳۴۵واحد رشد را نشان دادند.
ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان،
پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین چهار نمادی بودند
که بیشتر تأثیر افزاینده روی شاخصهای بازار سرمایه
داشتند معامالت هر یک از شرکتهای نام برده به ترتیب
 ۲۴۴،۱۶۴،۵۷و  ۴۶واحد تأثیر افزاینده روی شاخصهای
بازار داشت.
در عین حال البراتوار داروسازی دکتر عبیدی ،معدنی
و صنعتی چادرملو ،ایران خودرو و بانک پاسارگاد چهار
نمادی بودند که سعی در کاهش شاخصهای بازار داشتند
هریک از نمادهای یاد شده به ترتیب  ۳۳،۲۴،۲۲و ۲۱
واحد تأثیر کاهنده روی دماسنجهای بازار داشتند.

