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بانک و بیمه و بورس

بانک

برنامههای بانک مرکزی برای مهار تورم

رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود
با اشاره به چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،مهمترین
برنامههای خود برای ساماندهی نظام بانکی و مهار تورم
را اعالم کرد.
دیروز عبدالناصر همتی اظهار کرد :امروز در آستانه
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در معرض آزمونی دیگر
برای حفظ وتداوم آرمان های انقالب قرار داریم  .جنگ
اقتصادی امروز ،تالش و همت آن روزها را میطلبد.
وی افزود :بنده و همکارانم در بانک مرکزی تالش می
کنیم با مدیریت این شرایط وناکام گذاشتن تالش ها برای
بی ثباتی ارزی ،آرامش و ثبات را برای ادامه فعالیت های
اقتصادی مردم فراهم کنیم.
همتی با بیان اینکه در زمینه تورم ،تمام تالش بانک
مرکزی کاهش تأثیر شوک های طرف عرضه بر قیمت اقالم
مصرفی مردم است ،ادامه داد :پی گیری کانال های مالی با
کشورها ،سامان دهی واردات ،ایجاد تحرک در ارائه خدمات
الزم مالی به واحد های تولیدی و تأمین ارز کاالهای اساسی
از جمله این اقدامات است.
به گفته وی ،بانک مرکزی در مسیر ساماندهی نظام
بانکی کشور ،در تالش است که بانک ها بتوانند در خدمت
تولید ملی و تدارک سرمایه در گردش بنگاه ها باشند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :فروش اموال
ودارائیهای مازاد ،بهبود ترازنامه ،افزایش سرمایه ،کاهش
بدهی های معوق ،روان سازی ارایه تسهیالت و ...از جمله
برنامههای ساماندهی نظام بانکی است.

از سامانه پرداخت موبایلی بانک دی
رونمایی شد

طی مراسمی از سامانه پرداخت موبایلی بانک دی
« دیبا » رونمایی شد.
به نقل از روابط عمومی بانک دی ،طی مراسمی که
با حضور مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،معاونین ،مدیران
ارشد بانک دی و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
تجارت الکترونیک دی برگزار شد از سامانه پرداخت
موبایلی بانک دی« دیبا » رونمایی شد.
در این مراسم محمدرضا قربانی ،مدیرعامل بانک دی
ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ایران گفت :نهال انقالب اسالمی با رهبری امام
راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) و رشادت های مردم انقالبی ایران و به برکت خون
شهدا طی  4دهه گذشته به درخت تنومند و ریشه داری
تبدیل شده که در کوران حوادث و اتفاقات ناگوارکوچکترین
گزندی به آن نمی رسد .وی افزود :امروز نظام استکباری
فهمیده است که با جنگ نظامی نمی تواند خدشه ای به
این انقالب وارد کند و با یک تغییر تاکتیکی ناجوانمردانه
جنگ را به حوزه اقتصادی و معیشتی مردم کشانده است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به نگاه خردمندانه مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) در طرح مفهوم اقتصاد
مقاومتی تصریح کرد :تنها چیزی که در شرایط کنونی می
تواند کشور ما را از کوران تهدیدها و تحریم ها به سالمت
عبور دهد پایندی به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در
زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
وی افزود :مهمترین وظیفه فعاالن اقتصادی و نظام
بانکی در این برهه به کارگیری و تخصیص بهینه منابع
در راستای حمایت از تولید داخلی و اشتغال زایی است و
این امر جز در سایه تبعیت مطلق از مقام معظم رهبری و
اتحاد ملی میسر نمی شود .قربانی در ادامه با اشاره به تقارن
زمانی رونمایی از سامانه پرداخت موبایلی دیبا با ایام اهلل
دهه فجر گفت :سامانه دیبا همچون نهالی است که نیاز به
حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد و می بایست ذینفعان
بانک و تمامی شرکت های گروه مالی دی با حمایت از این
سامانه موجب رشد و تعالی آن شوند.
مدیرعامل بانک دی ضمن تقدیر از همکاران معاونت
فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک و شرکت تجارت
الکترونیک دی با اشاره به اهمیت رقابت در نظام بانکی
گفت :رقابت در نظام بانکی از زمان تاسیس بانک های
خصوصی در حوزه های مشتری مداری و تکریم ارباب
رجوع به اوج رسید اما امروز مهمترین عنصر و مزیت رقابتی
یک بانک  ،سرعت عمل در طراحی و ارائه خدمات در حوزه
فناوری های نوین الکترونیک است.

بانکها ،بیمهها و لیزینگها در انتظار
تنظیم صورتهای مالی به روش بین المللی

در حالی که از سالهای گذشته قرار بود
بیمهها ،بانکها و لیزینگها صورتهای مالی
خود را بر اساس استانداردهای گزارشگری
مالی بینالملی تنظیم کنند ،اما هنوز خبری
از تنظیم صورتهای مالی به این روش
نیست ،اما به تازگی شاپور محمدی گفته که
سازمان بورس باید با سازمان امور مالیاتی در
این مورد به تفاهمی برسد.
در سالهای گذشته بعد از به تفاهم
رسیدن ایران با کشورهای  ۵+۱و توافق بر
سر برنامه جامع اقدام مشترک ،تحریمهای
اتحادیه اروپا و آمریکا که بانک و بیمههای
ایرانی را هدف گرفته بود لغو شد ،اما حتی
پس از باز شدن سوئیفت نیز بانکها و
بیمههای بینالمللی با بانکها و بیمههای
ایرانی کار نمیکردند چرا که صورتهای
مالی این شرکتها بر اساس استانداردهای
مورد قبول جامعه بینالملل نبود.
به همین دلیل نهادهای ناظر بازار پول و
بازار سرمایه اعالم کردند که بانکها ،بیمهها
و لیزینگها باید صورتهای مالی خود را بر

اساس استانداردهای مالی  IFRSتنظیم
کنند تا مشکل مراودات بینالمللی حل شود.
اما بسیاری از همین بانکها و بیمهها
اص ً
ال نمیدانستند که استاندارد مالی IFRS
چیست و حتی ترجمه دقیق و صحیحی از
استانداردهای مالی بینالمللی در ایران وجود
نداشت در نتیجه در نهایت این شرکتها

فروش اموال مازاد بانکها
با ارزهای دیجیتال

یک مقام مسئول در نظام بانکی از آغاز فروش اموال مازاد بانکها در زنجیره بالکچین
و با توکنهای دارای پشتوانه طال خبر داد و گفت :مردم میتوانند برای حفظ دارایی خود،
اموال مازاد بانکی را بخرند.
کوروش پرویزیان ،در خصوص فروش اموال مازاد بانکها با توکنهای با پشتوانه
طال گفت :فروش اموال مازاد بانکها از طریق توکنهایی در زنجیره بالکچین ،به لحاظ
تکنولوژیکی کامال امکانپذیر شده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی افزود :مشتریان اموال مازاد بانکها که از طریق توکن با
پشتوانه طال به فروش خواهد رسید ،عموم مردم خواهند بود و میتوانند برای ضمن حفظ
دارایی خود ،سرمایه شان را با استفاده از این ابزار در جای مطمئنی سرمایهگذاری کنند.
وی تصریح کرد :در ماههای اخیر ،فروش اموال مازاد بانکها رونق گرفته و البته فروش
این اموال در قالب بالکچین نیز به تازگی شروع شده است .بانکها تمام تالش خود را به کار
بسته اند که اموال مازاد که ارزش افزوده ایجاد نمی کند را تبدیل به دارایی نقدی کنند.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا فروش اموال مازاد بانکها با توجه به افزایش
قیمت مسکن ،با استقبال مواجه شده است ،گفت :البته شرایط بازار متفاوت است و قیمتها
تغییر داشته است ،ولی شرایط خرید و فروش سخت تر شده است .به هر حال بازار ملک و
امالک ،سختیهای خود را دارد؛ ولی استفاده از ابزارهایی مثل بالکچین میتواند به بانکها
کمک کند که هم دارایی ها را در قالب ارزش افزوده به مردم بفروشند و هم اینکه مردم
بتوانند ارزش اموالی که دارند را ،در مقابل تورم حفظ کنند.
به گفته وی ،بانکها تمایلی برای خرید اموال جدید ندارند؛ اما به هر حال چارچوب
کار آنها ،در حوزه ایجاد ارزش و خدمت به مردم است و این حوزه را باید پایه کار خود قرار
دهند .در عین حال ،در آینده غیر از این نیز ،راه دیگری وجود ندارد.

نتوانستند که صورتهای مالی خود را با
استانداردهای بینالمللی تطبیق دهند.
اما به تازگی شاپور محمدی –رئیس
سازمان بورس ،در پاسخ به اینکه آیا بانکها،
بیمهها و لیزینگها باید صورتهای مالی
جدیدشان را بر اساس  IFRSتنظیم کنند،
گفت :سازمان بورس و سازمان حسابرسی

برای موضوع  IFRSتالشهای زیادی
کردند و کارهای ارزشمندی هم در این مورد
انجام شد .بعضی از شرکتها صورتهای
مالی  IFRSتهیه کردند ،اما با توجه به
ابهام مالیاتی که دارند .فع ً
ال افشا این نوع
صورتهای مالی را منوط به اینکه با سازمان
امور مالیاتی به تفاهم برسیم ،کردیم.
محمدی در پاسخ به اینکه برای درست
برآورد شدن صورتهای مالی بر اساس
 IFRSباید به ارزش منصفانه داراییها
دقت ویژه داشت ،اما در وضعیت حال حاضر
اقتصاد ایران باید هر لحظه داراییها را تجدید
ارزیابی کرد تا ارزش منصفانه به دست آید
برای این موضوع چه راهکاری دارید؟ گفت:
روشهایی که در دنیا پذیرفته شده موضوع
افزایش سرمایه لحظه به لحظه نیست.
شیوه آن در دنیا استاندارد دارد و سازمان
حسابرسی هم تالش بسیار ارزشمندی در
این مورد انجام داده و اینها ترجمه شده و
روی سایت سازمان حسابرسی است و انشاهلل
تعیین تکلیف میشود.

تامین مالی شش پروژه صادراتی عمده
توسط شعبه شیرازبانک توسعه صادرات

رییس شعبه شیراز بانک توسعه صادرات اعالم کرد :با تامین مالی شش پروژه صادراتی
عمده در استان به مبلغ ۳۷۰۰میلیارد ریال موجبات اشتغال ۲۴۰نفرو ارزآوری ۲۶۰میلیون
دالری فراهم شده است .سیدصمدالدین هاشمی در گفت و گو با روابط عمومی بانک
توسعه صادرات با اعالم این مطلب افزود :بانک توسعه صادرات شعبه شیراز با پرداخت
مبلغ ۲۱۷۰میلیون ریال تسهیالت صادراتی تا دی ماه ۹۷با رشدی ۶۵درصدی نسبت به
دوره مشابه سال قبل حمایت همه جانبه خود را از صادرکنندگان استان فارس اعالم داشته
است .وی اضافه کرد :شعبه شیراز بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از حمایت
کنندگان دولت در حوزه صادرات توانست در مدت فعالیت خود از سال  ۱۳۷۵تاکنون
نسبت به پوشش و تامین مالی پروژه های صادراتی حمایت همه جانبه خود را در ارائه
خدمات ارز و ریال به صادرکنندگان خدمت رسانی کند .هاشمی درخصوص پروژه های
تامین مالی شده توسط این شعبه گفت :در صنعت مواد شیمیایی  ۵۰۰میلیارد ریال با
۵۰میلیون دالر ارزآوری و  ۵۰نفر اشتغال ،در حوزه سیمان  ۴۰۰میلیارد ریال با ۵۰میلیون
دالر ارزآوری و  ۵۰نفر اشتغال  ،در بخش مواد غذایی و بسته بندی  ۹۰۰میلیاردریال با
۷۰میلیون دالر ارز آوری و ۷۰نفر اشتغال تسهیالت ارائه شده است .وی ادامه داد :همچنین
در بخش فوالد ۶۰۰میلیارد ریال با ۲۰میلیون دالر ارز آوری و  ۴۰نفر اشتغال و در بخش
تولید لوله های صنعتی ۵۰۰میلیارد ریال با ۱۰میلیون دالر ارز آوری و  ۳۰نفر اشتغال
تامین مالی انجام شده است .به گفته هاشمی ،شعبه شیراز بانک توسعه صادرات برای طرح
گیاه دارویی شیرین بیان نیز چهار میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر تسهیالت ارائه کرده است.
گفتنی است در جلسه شورای صادرات غیرنفتی استان فارس از تالشهای هاشمی رییس
شعبه شیراز بانک توسعه صادرات به دلیل تالش های و همکاران این شعبه در استان از
سوی استاندار فارس تقدیر به عمل آمد.

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری مطرح کرد:

شفافیت فضای کسب و کار در سال ٩٨

عضو هیات مدیره کانون نهادهای
سرمایهگذاری گفت :با توجه به بودجه سال
آینده به نظر میرسد شاهد افزایش شفافیت
فضای کسب و کار ،حمایت از بنگاههای تولیدی
و هدایت نقدینگی به بازار سهام باشیم .به نقل از
پژوهشکده پولی و بانکی ،مهدی کاظمی اسفه در
خصوص شرایط کلی بازار سرمایه و تاثیرپذیری
معامالت از بودجه سال آینده گفت :به دلیل اینکه
بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال تغییر
خاصی ندارد ،معاملهگران در بازار سهام واکنش
خاص و جدی به کلیات بودجه  ۹۸تا کنون
نداشتهاند .عضو هیات مدیره کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران افزود :با وجود این ،مواردی
همچون نرخ حاملهای انرژی در بودجه سال
آینده در صورت تغییر نسبت به امسال ،اثرات دو
سویهای را میتوانند در روند معامالتی بازار سرمایه
ایجاد کنند .وی اضافه کرد :همچنین با توجه به
محتویات بودجه سال آینده به نظر میرسد شاهد

مواردی چون افزایش شفافیت در فضای کسب
و کار ،حمایت از بنگاهها و شرکتهای تولیدی،
هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام ،کوچک
شدن حجم دولت و  ...باشیم .این کارشناس بازار
سرمایه با تاکید بر این نکته که جایگزین کردن
اقتصاد با محوریت بازار سرمایه و حرکت تامین
مالی بنگاهها و صنایع از مسیر این بازار به توسعه
اقتصادی منجر میشود اذعان داشت :یکی از
نکات قابل توجه در توسعه بازار سرمایه توجه به
این امر مهم در تنظیم پیشنویس بودجه ساالنه
کشور است .وی با بیان اینکه تصمیمات بودجهای
دولت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اثر خود را
در سودآوری بنگاهها و در نتیجه وضعیت کلی بازار
سرمایه خواهد داشت ،گفت :در صورتی که دولت
قوانین و مقررات و لوایح پیشنهادی در بودجه را
در راستای کاهش هزینههای صنایع و شرکتها
تصویب کند و در این زمینه با اعمال قوانین
حمایتی به سودآوری آنها کمک کند ،بدون شک

شاهد رشد و پویایی اقتصاد و در نتیجه بازار سهام
به عنوان آئینه تمام نمای اقتصاد کشور خواهیم
بود .کاظمی اسفه در پاسخ به این پرسش که در
بودجه سال آینده تا چه میزان به بازار سرمایه
توجه شده است ،اظهار داشت :به طور معمول
در بودجه ساالنه کشور بهصورت مستقیم به بازار
سرمایه اشاره نمیشود ،با این حال این بازار تحت
تاثیر تصمیماتی است که برای صنایع مختلف
گرفته میشود .عضو هیات مدیره کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران افزود :از سوی دیگر یکی از
موارد قابل توجه و تامل در خصوص بودجه سال
آینده موضوعات مرتبط با بخشهای عمرانی است
که در صورت تامین منابع مالی و انجام پروژههای
مختلف به نوعی شاهد چرخش چرخ صنایع کشور
هستیم که میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار
سرمایه کمک کند .وی با اشاره به این که بودجه
سال آینده تقریبا همانند بودجه سالهای گذشته
نوشته شده است ،افزود :بر این اساس رقمی که

برای بخش عمرانی در بودجه سال آینده در نظر
گرفته شده نیز بهصورت سنتی محقق نمیشود
و در واقع بودجه کشور در سالهای اخیر در واقع
هزینههای جاری دولت را پوشش داده است .بر
این اساس میتوان بر این نکته تاکید کرد که نکته
در راستای حمایت از بازار سرمایه در بودجه سال
آینده دیده نمیشود .کاظمی اسفه با اشاره به این
که بودجه طرحهای عمرانی برای سال  ۹۷رقم ۶۲
هزار میلیارد تومان و برای سال  ۹۸رقم  ۶۵هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ،گفت :این
رقم بیانگر رشد حدود  ۱۰درصدی است که کمتر
از تورم بوده و به این معنا است که بودجه عمرانی
سال آینده به شرط محقق شدن ،نسبت به تورم،
رقمی کمتر از سال گذشته است .از سوی دیگر
مواردی همچون نرخ ارز هم از جمله موضوعاتی
است که هموارد مورد توجه معاملهگران بوده
و میتواند به عنوان یکی از مولفههای اثرگذار بر
سمت و سوی بازار سهام مطرح باشد.
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پیشنهاد بخش خصوصی به دولت
برای فروش نفت در بورس

چهارمین عرضه نفت خام در بورس که در  ۱۵بهمنماه
صورت گرفت ،باز هم ناموفق بود و نفت خام بیمشتری
ماند .اتفاقی که بخش خصوصی دلیل آن را محدودیتهای
خرید نفت در بورس میداند و به دولت پیشنهاد میکند
این محدودیتها برداشته شود.
ششم آبا نماه امسال برای نخستین بار یک
میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه
شد که درنهایت سه خریدار ۲۸۰ ،هزار بشکه نفت
به قیمت هر بشکه  ۷۴دالر و  ۸۵سنت را معامله
کردند .دومین عرضه نیز در بیستم آبا نماه صورت
گرفت و  ۷۰۰هزار بشکه نفت خام سبک ایران ،به
قیمت هر بشکه  ۶۴.۹۷دالر به فروش رسید .اتفاقی
که پای بخش خصوصی را به فروش نفت باز کرد و
نفتیها رضایت خود را از این اتفاق ابراز و اعالم
کردند که این فرآیند ادامهدار خواهد بود .از سوی
دیگر بورسیها نیز اعالم کردند این عرضهها بهطور
منظم انجام میشود که با این کار ،بخش خصوصی
بتواند وارد معامالت نفت خام شود.
در این راستا ،شرکت ملی نفت ۲۳ ،دیماه در اطالعیه
اعالم کرد که سومین نوبت عرضه نفت خام در بورس ،یکم
بهمنماه با تغییراتی نسبت به عرضههای قبلی صورت
خواهد گرفت .قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک
در حجمهای  ۳۵هزار بشکهای با قیمت پایه  ۵۲.۴۲دالر به
ازای هر بشکه عرضه شود و در این عرضه ،عالوه بر امکان
تسویه حساب با ارزهای بینالمللی ،امکان تسویه کامل با
ارز ریال ایران با نرخ سنا محقق شود .همچنین دوره تسویه
حساب معامالت نیز از  ۶۰به  ۹۰روز افزایش یافت .سومین
عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت اما
مشتری پیدا نکرد.
پانزدهم بهمن نیز یک میلیون بشکه نفت خام سبک
شرکت ملی نفت ایران در بازار فیزیکی رینگ بینالملل
بورس انرژی ،برای بار چهارم عرضه شد اما درنهایت در کفه
تقاضا هیچ سفارشی ننشست و نفت خام سبک ایران برای
دومین بار پیاپی در رینگ بینالملل بورس انرژی بدون
مشتری ماند.
در این راستا ،رضا پدیدار  -تحلیلگر ارشد حوزه
انرژی  -بر این باور است که دلیل فروش نرفتن نفت خام
در بورس برخی محدودیتهاست .در حالی که بورس انرژی
میتواند پتانسیلی برای استفاده از توانمندیهای بخش
خصوصی باشد.
پدیدار ،با بررسی ساز و کار بورس در دنیا ،اظهار کرد:
معموالً در دنیا دولتیها وارد بورس نمیشوند .همیشه
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی وارد بورس
میشوند .من فکر میکنم هنوز به بخش خصوصی ایران
این فرصت داده نشده است که بتواند از توانمندیهای
خودش استفاده کند .در واقع هنوز اعتماد بین فعاالن
بخش خصوصی و اداره کنندگان بورس و عرضه کننده یک
طرفه ایجاد نشده و به همین دلیل این بخشها نتوانستهاند
از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت حضور بخش
خصوصی در بورس فراهم شود ،توضیح داد :فراهم شدن
زیرساخت به این معنی است که سازمان بورس کارگزاری
خود را توسعه دهد .فعاالن اقتصادی و افرادی که از منظر
کارگزاری و یا متقاضی (مصرف کننده نهایی) وارد بورس
میشوند ،باید خط اعتباری داشته باشند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با انتقاد از وجود
محدودیتها در بورس ایران ،گفت :در بورسهای دنیا این
شیوه رایج نیست که خریدار الزام داشته باشد به موجب
دستورالعمل وزارت نفت ،نفت را به یک پاالیشگاه بدهید.
در حالی که در ایران خریدار باید قرارداد با پاالیشگاه را ارائه
کند .همچنین باید  ۱۰درصد پیش پرداخت بدهد که وارد
بورس شود و وقتی وارد شد ،باید  ۲۰درصد پیش پرداخت،
پرداخت کند .در صورتی که در بورسهای دنیا بورس سلف
است .یعنی بهصورت کاغذی عمل میشود .این فرآیند در
بورس ما تعریف نشده است.
پدیدار تاکید کرد :زمانی که تا این حد محدودیت
وجود داشته باشد ،بورس نمیتواند فعالیت کند .باید
محدودیتها برداشته شود .بورس در دنیا برای توسعه
فعالیتها برای بخش خصوصی است.

