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بانک و بیمه و بورس

بانک

واگذاری بیش از  ۹۶۰۰میلیارد ریال
اموال مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در یازده ماه ابتدای سال جاری سه
هزار و  ۴۶۰میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش
از شش هزار و  ۱۵۶میلیارد ریال از امالک ملکی و تملیکی
خود را واگذار کرده است .به نقل از روابط عمومی بانک ملی
ایران ،این واگذاری ها در راستای عمل به ماده  ۱۶قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و
همچنین عمل به سیاست های کالن دولت و خروج از
بنگاه داری بانک ها صورت گرفته است .بانک ملی ایران
همچنین از زمان ابالغ قانون مذکور در سال  ۹۴تاکنون
مجموعا بیش از  ۴۶هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال از اموال مازاد
خود اعم از امالک و سهام را واگذار کرده است .الزم به
ذکر است ،با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و ابالغ قانون
کاهش  ۳۳درصدی بنگاه داری ساالنه بانک ها ،همه بانک
های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش سهام
شرکت ها و اموال مازاد تشکیل داده اند که بانک ملی ایران
یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری اموال
مازاد اعم از سهام و غیرمنقول بوده است .برداشت خودکار،
خدمت جدید بانک ملی ایران بانک ملی ایران در راستای
تحقق اهداف بانکداری الکترونیک و ارایه خدمات به روز
به مشتریان ،خدمت جدید برداشت مستقیم خودکار را
برای مشتریان خود فراهم کرد .در رویداد «ملی شو  »2که
آخرین دستاوردهای فناورانه این بانک رونمایی شد ،قابلیت
های جدیدی در معرض دید عالقه مندان به سرویس های
بانکداری غیرحضوری قرار گرفت که این سرویس ها ضمن
توسعه خدمات غیرحضوری ،می توانند پرداخت های خرد
مشتریان را تسهیل کنند.
محصول ارزشمند برداشت خودکار ()DirectDebit
یکی از این سرویس هاست که در اختیار ارائه دهندگان
خدمات و محصوالت و همچنین مشتریان قرار می گیرد
و مشتریان و مشترکان در قبال استفاده از محصوالت یا
خدمات دریافتی از پذیرندگان سرویس برداشت مستقیم،
اجازه برداشت خودکار از حساب بانکی خود را با تعیین
مواردی نظیر مبلغ ،زمان و تعداد برداشت به ارائه دهندگان
خدمات اعطا می کنند .به عنوان مثال اپراتورهای تلفن
همراه می توانند به عنوان پذیرنده سرویس برداشت
مستقیم شرکت داده ورزی سداد بانک ملی ایران ،در
سررسیدهای زمانی صدور قبوض ،مبالغ مرتبط را با اجازه
مشترکان به طور مستقیم از حساب آنها برداشت کنند.

بانکپاسارگاد در بین  ۵۰۰برند برتر
بانکی دنیا در سال  ۲۰۱۹قرار گرفت

طبق اعالم نشریه معتبر بنکر ( ،)The Bankerبار
دیگر بانکپاسارگاد بهعنوان تنها بانک ایرانی بین  ۵۰۰برند
برتر بانکی دنیا در سال  ۲۰۱۹با اخذ رتبه  ۲۵۶انتخاب شد.
به نقل از روابطعمومی بانک پاسارگاد ،در این
رتبهبندی که ساالنه توسط نشریه بنکر ()The Banker
و مؤسسه معتبر برند فایننس ()Brand Finance
صورت میگیرد ،برای ارزشگذاری برند بانکها از روش
تنزیل جریان ورودی آتی داراییهای فکری و برند
( )Royaltiesجهت محاسبه ارزش خالص فعلی آن
( )Net Present Valueاستفاده میشود .بر این
اساس بانکپاسارگاد موفق شد به جهت عملکرد درخشان
خویش در سالهای گذشته ،در زمره  500برند برتر بانکی
جهان قرار گیرد .پیش از این نیز بانکپاسارگاد در سال
 2015و در اولین سال حضور خود در این رتبهبندی طبق
ارزیابیهای صورت گرفته از طرف این نشریه موفق شد در
رتبه  328بین  500برند برتر بانکی دنیا قرار گیرد .در سال
 2017این بانک عالوه بر اخذ رتبه  175بین  500برند
برتر بانکی دنیا ،به عنوان تنها بانک ایرانی در میان 10
برند برتر بانکی خاورمیانه نیز انتخاب شد .در سال 2018
بانکپاسارگاد به عنوان 166امین برند بانکی برتر جهان بین
 500برند برتر بانکی دنیا قرار گرفت.
بانکپاسارگاد طبق ارزیابیهای مؤسسه بنکر ،در
سالهای  2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2010و 2016
میالدی موفق به کسب عنوان بانک سال (Bank of
 )the Yearجمهوری اسالمی ایران شد .همچنین بانک
پاسارگاد توسط این مؤسسه در سالهای 2014 ،2013
 2016، 2015 ،و  2017میالدی ،به عنوان بانک برتر
اسالمی ( )Islamic Bank of the Yearجمهوری
اسالمی ایران انتخاب شد.
اجرای الزامات تا زمان ادغام؛

ارائه رمز یکبار مصرف
توسط بانک قوامین

معاون فناوری اطالعات بانک قوامین از ایجاد
زیرساخت رمز یکبار مصرف در این بانک و ارائه آن از
ابتدای سال آینده خبر داد و گفت :تا زمان ادغام و فعالیت
سوئیچ قوامین در شتاب ،اجرای الزامات در دستور کار
است .بهزاد صفری درباره دلیل عدم ارائه رمز دوم یکبار
مصرف توسط بانک قوامین به عنوان یکی از الزامات بانک
مرکزی،افزود :در بانک قوامین مسئله اصلی این نبوده که
در برابر کالهبرداریها و با توجه به عدم ارائه زیرساخت
رمز دوم یکبار مصرف تا زمان اعالم شده از سوی بانک
مرکزی نسبت به جبران خسارت برای مشتریان خسارت
دیده اقدام کنیم بلکه در قوامین درباره این موضوع
بررسیهایی انجام شد و مشکل اصلی در مدل تجاری رمز
پویا است که یکی از دالیل اصلی آن هزینه گزافی به
شمار میرود که شرکتهای نرم افزاری تولید کننده این
زیرساخت به بانکهای کشور تحمیل میکنند؛ در حال
حاضر بانک قوامین الزامات بانک مرکزی از جمله رمز پویا
را در دستور کار قرار داد .معاون فناوری اطالعات بانک
قوامین با بیان این که زیرساخت رمز یکبار مصرف توسط
بانک قوامین ایجاد شده است ،اظهار داشت :با توجه به
تالشهای انجام شده در بانک قوامین ،زیرساخت ارائه رمز
یکبار مصرف برای مشتریان با حداقل هزینه و مطابق با
الزامات بانک مرکزی ایجاد شده و در ابتدای سال 98
این زیرساخت به مشتریان ارائه خواهد شد .صفری درباره
تعیین تکلیف وضعیت زیرساخت ایجاد شده بانکها برای
رمز یکبار مصرف پس از ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای
مسلح ،گفت :با توجه به مسئله ادغام بانکهای وابسته به
نیروهای مسلح در بانک سپه و حضور بانک قوامین در
لیست بانکهای نظامی  ،بررسی کارکرد و بهرهگیری از
زیرساختهای فناوری بانک قوامین بعد از تجمیع به عهده
بانک سپه خواهد بود؛ در بحث ارائه رمز یکبار مصرف با
توجه به ارائه زیرساخت رمز پویا توسط بانک سپه تصمیم
گیری برای  OTPسرورهای بانکهای وابسته به نیروهای
مسلح توسط مجموعه بانک سپه انجام میشود و به اطالع
عموم مردم خواهد رسید.

براساس آمار بانک مرکزی؛

رشد  ۱۶۰درصدی شاخص بهای صادرات ایران

بر اساس اعالم بانک مرکزی ،شاخص
بهای کاالهای صادراتی ایران در  ۱۰ماه
ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۱/۱۶۰درصد رشد داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی ،شاخص
بهای کاالهای صادراتی در ایران در دی ماه
 ۱۳۹۷به عدد  ۷۲۳.۵رسید که نسبت به
ماه قبل معادل  ۳.۴درصد کاهش داشت.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل
برابر  ۱۴۰.۷درصد افزایش یافت .شاخص
فوق طی  ۱۰ماه اول سال  ۱۳۹۷نسبت به
دوره مشابه سال قبل معادل  ۱۶۰.۱درصد
افزایش داشته است .شاخص بهای کاالهای
صادراتی در ایران طی دوازده ماه منتهی به
دی ماه  ۱۳۹۷نسبت به دوازده ماه منتهی به
دی ماه  ۱۳۹۶معادل  ۱۴۰.۱درصد افزایش
داشته است.
در دی ماه سال جاری ،کاهش شاخص
بهای اکثر اقالم به ترتیب بیشترین تأثیر
آنها در پایین آمدن شاخص بهای کاالهای
صادراتی نسبت به ماه قبل ،شامل پروپان
مایع شده ،بوتان مایع شده ،آمونیاک ،پلی
اتیلن سنگین ،روغن صنعتی ،پلی اتیلن
سبک ،کود اوره ،موم پارافین ،فرش پشمی
دستباف ،منو اتیلن گالیکول« ،پودرها و
مایعات شوینده» ،متانول ،شمش روی،
سیمان ،استیرن ،الستیک رویی موتور
سیکلت ،آبگرمکن گازی ،روغن موتور ،مغز
بادام ،کنسانتره مس ،ماست ،کولر آبی ،آهن
کالف گرم ،قیر ،فرومولیبدن ،تیرآهن ،اکسید
مولیبدن ،کاشی و سرامیک «بیسکویت و
ویفر» ،رب گوجه فرنگی ،کابل ،انواع ماهی
منجمد ،کیک ،بستنی ،شیلنگ پالستیکی،
شکالت سفید بدون کاکائو ،صندل زیره پیو
رویه چرم مصنوعی ،میلگرد ،گوجه فرنگی،
رادیاتور خودرو ،شیشه جام فلوت ،دودسیل

بنزن و زعفران است .در این ماه ،شاخص
بهای تعداد محدودی از اقالم از جمله پسته،
تراکتور ،خرما و کشمش و سبزه» نسبت به
ماه قبل افزایش یافت.
محصوالت نباتی
در دی ماه  ،۱۳۹۷شاخص بهای گروه
محصوالت نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل
 ۰.۸درصد افزایش یافت .این افزایش بیشتر
ناشی از باال رفتن شاخص بهای برخی از اقالم
نظیر پسته برابر  ۳درصد ،خرما  ۴درصد و
کشمش و سبزه  ۱.۶درصد بود .در این ماه،
شاخص بهای مغز بادام  ۱۱.۴درصد ،گوجه
فرنگی  ۱.۱درصد و زعفران  ۰.۴درصد
کاهش داشت .شاخص بهای گروه فوق در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۶.۴
درصد افزایش داشته است.
محصوالت معدنی
در ماه مورد بررسی ،کاهش شاخص
بهای برخی از اقالم مانند پروپان مایع شده
معادل  ۷.۴درصد ،بوتان مایع شده ۷.۲
درصد ،روغن صنعتی  ۱۰.۴درصد ،موم

پارافین  ۱۵.۲درصد ،سیمان  ۱.۹درصد،
روغن موتور  ۱۰.۱درصد و کنسانتره مس
و قیر هر کدام برابر  ۱.۱درصد سبب شد
تا شاخص قیمت گروه محصوالت معدنی به
میزان  ۶.۴درصد نسبت به ماه قبل کاهش
داشته باشد .در مقایسه با ماه مشابه سال
گذشته ،شاخص قیمت گروه مزبور برابر
 ۱۴۴.۹درصد افزایش داشت
محصوالت صنایع شیمیایی
و صنایع وابسته
در ماه مورد گزارش ،شاخص قیمت
گروه محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع
وابسته با کاهشی معادل  ۳.۹درصد مواجه
شد .این کاهش بیشتر تحت تأثیر پایین
آمدن شاخص بهای تعدادی از اقالم و
گروهها به ویژه آمونیاک برابر  ۱۲.۵درصد،
کود اوره  ۴درصد ،منو اتیلن گالیکول ۶.۷
درصد« ،پودرها و مایعات شوینده» ۱۴.۹
درصد ،متانول و استیرن هر کدام به میزان
 ۱.۱درصد ،اکسید مولیبدن  ۶.۹درصد و
دودسیل بنزن  ۱.۱درصد بوده شاخص بهای

گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل
برابر  ۱۵۳٫۹درصد افزایش یافت.
مواد پالستیک و کائوچو
و مصنوعات آنها
در دی ماه  ،۱۳۹۷شاخص بهای گروه
مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها
نسبت به ماه گذشته معادل  ۴.۸درصد
کاهش داشت .این کاهش بیشتر ناشی از
پایین آمدن شاخص قیمت اقالمی نظیر
پلی اتیلن سنگین به میزان  ۱۱.۷درصد
پلی اتیلن سبک  ۴.۴درصد ،الستیک
رویی موتورسیکلت  ۱۶.۱درصد و شیلنگ
پالستیکی  ۱.۱درصد بود .شاخص بهای این
گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل
 ۱۱۸.۹درصد افزایش نشان میدهد.
موادنسجی و مصنوعات از این مواد
در این ماه ،کاهش شاخص بهای برخی
از اقالم به خصوص فرش پشمی دستباف
برابر  ۷درصد موجب شد تا شاخص بهای
گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
نسبت به ماه قبل به میزان  ۴.۳درصد کاهش
یابد .شاخص بهای گروه مزبور معادل ۷۹.۱
درصد باالتر از عدد شاخص ماه مشابه سال
قبل بود.
فلزات معمولی و مصنوعات آنها
در ماه مورد بررسی ،شاخص بهای گروه
فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به
ماه قبل به میزان  ۱.۳درصد کاهش داشت.
کاهش مذکور عمدتاً در اثر پایین آمدن
شاخص قیمت برخی از اقالم به ویژه شمش
روی معادل  ۵.۴درصد ،آهن کالف گرم ۱.۱
درصد ،فرومولیبدن  ۸.۹درصد ،تیرآهن ۳.۷
درصد و میلگرد  ۱۶.۱درصد بوده است.
شاخص قیمت گروه فوق نسبت به ماه مشابه
سال گذشته برابر  ۱۳۸.۷درصد افزایش
داشته است.

خانه گران نمیشود؛
اجرای زنجیره تأمین مالی مسکن از تابستان

بروزرسانی مدل کسبوکار بانک توسعه تعاون
با پیشرفتهای فناوری

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال آینده مسکن گران نمیشود ،اعالم
کرد :زنجیره تأمین مالی مسکن تابستان آینده نهایی و اجرا میشود که بر اساس آن
هزینههای ساخت و ساز تا  ۳۰درصد کاهش خواهد یافت .ابوالقاسم رحیمی انارکی،
درباره ایجاد زنجیره تأمین مالی مسکن برای کاهش هزینههای ساخت و ساز ،اظهار کرد:
ایجاد این زنجیره در حال انجام است و بخشی از آنکه با بنیاد مسکن است ،نهایی شده که
امیدواریم بتوانیم تا پایان سال آن را عملیاتی کنیم .وی افزود :در حال تأسیس یک شرکت
هستیم که اگر انجام شود ،کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد ،در غیر این صورت باید
منتظر تأسیس شرکت بمانیم.
مدیرعامل بانک مسکن از نهایی شدن این زنجیره در تابستان سال آینده خبر داد و
تصریح کرد :اقدامات نهایی این کار در تابستان سال آینده انجام میشود و در تالش هستیم
بتوانیم در تابستان سال  ۱۳۹۸زنجیره تأمین مالی مسکن را به طور کامل اجرایی کنیم.
رحیمی انارکی درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده ،گفت :بعید میدانم
که قیمت مسکن در سال آینده افزایش یابد ،چراکه اص ً
ال قدرت خریدی بین مردم وجود
ندارد که بخواهد باعث افزایش قیمت مسکن شود .وی تاکید کرد که افزایش قیمت مسکن
بسیار بعید است و احتماالً در حد تورم هم افزایش قیمت نخواهیم داشت .مدیرعامل بانک
مسکن همچنین با اشاره به تصویب افزایش  ۵۰۰۰میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال آینده ،گفت :این  ۵,۰۰۰میلیارد تومان افزایش
سرمایه در واقع از بدهیهای ما برای مسکن مهر کسر میشود .رحیمی انارکی با بیان اینکه
 ۳۹۴هزار میلیارد ریال بدهی بابت مسکن مهر داریم ،اظهار کرد :با تصویب این تبصره،
 ۵۰هزار میلیارد ریال از این بدهی کسر میشود .طرح زنجیره تأمین مالی مسکن ،طرحی
است که توسط بانک مسکن با همکاری سایر نهادهای مربوطه در حال طراحی و قرار است
با اجرای آن هزینه ساخت و ساز تا  ۳۰درصد از سال آینده کاهش یابد.

جلسه مجمع شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) با حضور فتاحی
و عصارزاده اعضای هیاتمدیره بانک توسعه تعاون ،مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره شرکت
سمات و حسابرس قانونی این شرکت برگزار شد .به نقل از روابط عمومی بانک توسعه
تعاون ،امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیاتمدیره بانک توسعه تعاون در جمع حاضرین در
جلسه مجمع سالیانه شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) اظهار داشت:
پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات تأثیرات شگرف بر فضاهای کسبوکار و محیطهای
اقتصادی بهخصوص درگاهها و ابزارهای پرداخت داشته است و بانک توسعه تعاون متناسب
با تحوالت محیطهای اقتصادی ،مدل کسبوکار بانکی خود را بهروز مینماید .عصارزاده
افزود :شرکت سمات مطابق اساسنامه و بیانیه مأموریت ،فعالیتهای حرفهای و تخصصی
خود را در راستای خدمترسانی و تکمیل زنجیره ارزش بانک توسعه تعاون بهپیش میبرد
و مدل درآمدی خود را باهدف ارتقاء شاخصهای مالی بهروزرسانی مینماید.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت و نظارت دستگاههای پایانه فروش
در این رابطه افزود :مدیریت توسعه کمی و کیفی این دستگاهها بهخوبی انجامشده و در
تدوین معیارهای کارآمدی پایانههای فروش اقدامات خوبی انجام گردیده که ارزیابی رسوب
حسابهای مرتبط با هر دستگاه  POSو ارزیابی سبد ارزش خلقشده توسط مشتری
مرتبط با  POSازمهمترین این معیارهاست .عصارزاده همچنین تدوین سازوکار دقیق
ارزیابی میزان بهرهوری ابزارهای پرداخت را از مهمترین برنامههای مشترک شرکت سمات
و بانک توسعه تعاون دانست و توسعه فعالیتهای کسبوکار و انجام سرمایهگذاریهای موثر
را از دیگر تکالیف شرکت سمات برشمرد .سید باقر فتاحی عضو هیئتمدیره بانک توسعه
تعاون ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص مدیریت راهبردی ارتباط بانک
و شرکت سمات در این رابطه خاطرنشان نمود :توسعه نرمافزارها و توسعه کسبوکارهای
جدید از مهمترین راهکارهای بهبود مدل درآمدی شرکت به شمار میآید.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد:

عرضه  ۶۰۰میلیارد اوراق سلف نفتی تا قبل از عید

حسینی با بیان اینکه با توجه به شرایط
حاکم بر اقتصاد ایران باید به متقاضیان خرید
نفت و میعانات گازی در بورس انرژی فرصت
بیشتری داد ،گفت :تا قبل از پایان امسال
پذیرهنویسی  ۶۰۰میلیارد تومان اوراق سلف
نفتی در این بورس انجام میشود .سیدعلی
حسینی مدیرعامل بورس انرژی با رد هر گونه
شائبه پیرامون نمایشی بودن عرضههای نفت
خام و میعانات گازی در این بازار گفت:عرضه
نفت خام و میعانات گازی از سوی شرکت
ملی نفت ایران به موجب قانون انجام
میشود اما شرایط خاص حاکم بر اقتصاد
و پیچیدگیهای بازار معامالت نفتی ،باعث
شده تا برخی از عرضههای صورت گرفته در
رینگ صادراتی بورس انرژی همچون عرضه
دیروز ( ۱۳اسفند) منجر به معامله نشود.
وی با بیان اینکه در اغلب اوقات
اشخاصی برای حضور در عرضههای صورت
گرفته از سوی شرکت نفت ابراز عالقهمندی
میکنند ،افزود :با توجه به شرایط حاکم بر
معامالت نفتی و همچنین لزوم مطابقت این

شرایط با وضعیت فعالیت بخش خصوصی،
به طور طبیعی میبایست زمان بیشتری به
متقاضیان خرید محمولههای نفتی در بورس
انرژی داد تا بتوانند از مزیت موجود براساس
شرایط کسب و کار کنونی استفاده کنند.
به گفته وی ،شرکت بورس انرژی ایران
و شرکت ملی نفت ایران وظیفه خود را در
فراهم کردن بستر الزم برای فعالیت بخش
خصوصی در بازار نفت کشور انجام داده اند
اما علیرغم تحمیل برخی اقدامهای ناشی
از عوامل بیرونی ،باید منتظر ماند و دید که
بخش خصوصی تا چه حد میتواند از شرایط
موجود بهره ببرد .حسینی درباره صحت
و سقم برخی تحلیلها پیرامون افزایش
درآمدهای بورس انرژی از محل کارمزد
معامالت نفتی و به تبع آن انتظار برای رشد
قابل توجه قیمت سهام «انرژی» در سه نماد
معامالتی مختلف ،گفت :اطالعات معامالت
و عملکرد بورس انرژی به طور منظم و
روزانه در حالی منتشر میشود که عملکرد
مالی این شرکت سهامی عام نیز در پایان

دورههای عملکردی مختلف در دسترس
عموم سرمایهگذاران قرار دارد .از سوی دیگر
مطابق با مقررات بازار سرمایه ،بورسها از
سقف کارمزد مشخصی برخوردارند و از اینرو
انتظار برای کارمزدهای نجومی واقعی نیست.
وی ادامه داد :در حال حاضر ،سه نماد
معامالتی «انرژی« ،»۱انرژی »۲و «انرژی»۳
به سه گروه از سهامداران شامل نهادهای
مالی ،فعاالن این بورس و سایر اشخاص که
در واقع سهامداران عادی بازار سهام میشوند
اختصاص دارد که اغلب التهابهای قیمتی
نیز متعلق به نماد معامالتی «انرژی »3بوده
که سهام آن در دست عموم مردم است.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان
اینکه شرکت بورس انرژی ایران همواره
از سهامداران وفادار برخوردار بوده است،
گفت :این درخواست از سهامداران وجود
دارد که ضمن بیتوجهی به تحلیلهایی که
قابلیت اتکا ندارد تنها بر روی گزارشها
و مستندات مالی «انرژی» که در کدال
منتشر شده توجه کنند .به گفته وی ،به

لحاظ قانونی امکان اینکه سهامداران هر
یک از این نمادها بتوانند سهام خود را
در نماد دیگری به فروش برسانند وجود
ندارد در عین حال با توجه به روان بودن
معامالت و ارزش باالی آن نیازی به فعالیت
بازارگردان در این نمادها نیست.
مدیرعامل بورس انرژی از برنامهریزی
برای انتشار اوراق تأمین مالی نفتی خبر
داد و گفت :تا قبل از پایان سال جاری ۶۰۰
میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد
متعلق به شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران
در بورس انرژی پذیره نویسی میشود.

توسط بانک صنعت و معدن؛

 78هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید پرداخت شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت:
حدود  78هزار میلیارد ریال تسهیالت ریالی و ارزی برای سرمایه
در گردش و رونق تولید توسط این بانک در  11ماهه سال جاری،
به واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح کشور پرداخت شده
است .حسین مهری افزود 30 :هزار میلیارد ریال تسهیالت ریالی
و ارزی نیز برای ایجاد واحدهای تولیدی پرداخت شده است
که امیدواریم این حجم نقدینگی بتواند به رونق تولید در کشور
کمک قابل توجهی کرده باشد.
وی با بیان اینکه سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن
اکثر استانها رتبههای اول تا سوم را در پرداخت تسهیالت طرح
رونق تولید به خود اختصاص میدهند ،خاطرنشان کرد :در این
راستا در  11ماهه سال جاری  500میلیارد ریال تسهیالت طرح
رونق تولید توسط شعب زنجان و ابهر پرداخت شده و سرپرستی
استان از این نظر ،حائز رتبه دوم در بین بانکهای استان است.
مهری گفت :تاکنون  9پروژه متوسط و بزرگ توسط
بانک صنعت و معدن در استان زنجان تامین اعتبار شده و به

بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد :در مجموع
حجم سرمایهگذاری بخش سرمایه در گردش و ایجاد واحدها
از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون در استان زنجان حدود 50
هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود :بزرگترین حجم سرمایهگذاری با حدود 232
میلیون یورو مربوط به نیروگاه زنجان است که بانک صنعت و
معدن از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار کرده است.
مهری خاطرنشان کرد :امیدواریم با بهرهبرداری از 7
پروژهای که در دست اجرا هستند شاهد اشتغال پایدار در استان
زنجان باشیم .رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت و
معدن ،تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ،صنعتی و
معدنی را یکی از مهمترین اولویتهای این بانک برشمرد و گفت:
تثبیت وضعیت موجود از اولویتهای نظام و دولت است که بانک
صنعت و معدن نیز از این سیاست ،پیروی کرده و اولویت اول را
به تامین سرمایه در گردش واحدها میدهد.

وی خاطرنشان کرد :دومین اولویت این بانک ،تامین اعتبار
طرحهای نیمهتمام است که این طرحها به سرعت به بهرهبرداری
برسند . .مهری افزود :اولویت بعدی بانک صنعت و معدن ،تامین
اعتبار طرحهای تکمیلی و توسعهای بخش صنعت است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در خصوص ارائه تسهیالت
به واحدهای تعطیل شده گفت :کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان در این خصوص تصمیم میگیرد و اگر واحدهای
تولیدی تعطیل شده ،توجیه مالی ،اقتصای و بازار داشته و فقط
به دلیل نبود سرمایه در گردش تعطیل شده باشند به یقین از
حمایت بانک صنعت و معدن برخوردار میشوند.
رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور
همچنین در سفر یک روزه به استان زنجان ضمن بازدید از واحد
در دست احداث تولید داروهای انسانی و بررسی مسائل آن گفت:
شرکت داروسازی کیمیا زیست پارسیان زنجان با  800میلیارد
ریال سرمایهگذاری در دست احداث است که طبق پیشبینیها
تا پایان شهریور سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

7

بیمه
توسط بیمه تجارت نو انجام شد؛

بررسی خسارت  ۷۰۰واحد زلزله زده
هرمزگان در یک هفته

بدنبال وقوع زلزله در استان هرمزگان ،بررسی و
ارزیابی خسارت  ۷۰۰واحد مسکونی توسط بیمه تجارت
نو ظرف یک هفته انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ پس از وقوع
زلزله در مناطق بنادر الفت ،خمیر و پل شرقی استان
هرمزگان از سوی مدیر عامل بیمه تجارتنو ،علیرضا بنی
اسدی قائم مقام و مدیر بیمه های اموال این شرکت به
مناطق زلزله زده اعزام شد تا از نزدیک برچگونگی فرایند
ارزیابی خسارتهای وارده به مدد جویان کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،نظارت کند.
بنی اسدی در این با اشاره به رصد دقیق تمام مناطق
زلزله زده توسط کارشناسان بیمه تجارتنو گفت :پس از
این اتفاق تلخ برحسب تکلیف و احساس مسئولیت دراولین
فرصت تیم کارشناسان ارزیاب خسارت دراستان هرمزگان،
فعالیت خود را با بازدید از تمام اماکنی که گزارش حادثه و
اعالم خسارت آنها ارسال شده بود ،آغاز کردند.
وی یکی ازسیاست های بیمه تجارتنو را سرعت عمل
در ایفای تعهدات برشمرده و اظهارداشت :ارزیابی خسارت
حدود  ۷۰۰واحد مسکونی مدد جویان این کمیته درکمتراز
یک هفته صورت گرفت که این اقدام را می توان رکوردی
درارزیابی خسارت با این وسعت دانست.
قائم مقام مدیرعامل بیمه تجارت نو بیشترین خسارت
وارده این زلزله را که  ۲۱بهمن رخ داد ،مربوط به سه
بندرخمیر ،الفت وپل شرقی اعالم کرده و گفت :درحوادث
غیرمترقبه ازاین دست با بررسی اولیه فرم اعالم خسارت
برای شرکت بیمه گر مشخص می شود که تعدادی از
خسارتهای جرئی در حد فرانشیز قرارداد هستند از این
رو دیگر نیازی به بازدید از محل حادثه نیست ،اما به دلیل
اهمیت موضوع و جایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) به
عنوان یکی از بزرگترین بیمه گذاران صنعت بیمه که با
بیمه تجارتنو قرارداد همکاری دارد تیم کارشناسی مکلف
شد از تمام موارد اعالم خسارت شده ،بازدید کند.
بنی اسدی گسترش دامنه همکاری تجارتنو و
کمیته امداد استان هرمزگان را درکنار نظارت برارزیابی
خسارت از نتایج این سفر برشمرده و افزود :درجلسه ای
با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ومعاونت بحران
استان هرمزگان کلیه مسائل مربوط به قرارداد و تکالیف
طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به این مهم
تاکید شد که بیمه تجارتنو به عنوان یکی از شرکت های
نوظهوراین صنعت با ترکیب سهامداران حرفه ای درکنار
نیروهای جوان و مدیران مجرب بستر مناسب و متمایزی را
در مقایسه با سایر شرکت های قدیمی برای خدمت رسانی
شایسته به بیمه گذاران و بیمه شدگان فراهم کرده است.
وی افزود :روند گردش کار در بیمه های درمان و
اتومبیل نیز مورد بررسی قرارگرفت که اقدامات انجام شده
اعالم رضایت بیمه گذار را به دنبال داشت .در این دیدار
همچنین طرفین برای تعامل هرچه بیشتر اعالم آمادگی
کردندتا طبق تاکیدات مدیرعامل ،این قرارد با کیفیت
خاص و مثال زدنی مسیر خود را ادامه دهد.
بنی اسدی اظهار امیدواری کرد با توجه به رضایت
مندی مجموعه کمیته امداد از کلیه خدمات ارائه شده
و اعزام تیم های ارزیابی خسارت و کارشناسی منازل
مسکونی آسیب دیده در زلزله اخیر ،بستر مناسبی برای
استمرار همکاری در سنوات آتی فراهم شود.

شاخص بورس ریزش کرد

دیروز بازار سهام شاهد کاهش قیمتها در بسیاری
از گروههای شاخصساز شد؛ به طوری که فشار عرضه در
نهایت بیش از  ۱۵۰۰واحد نماگر اصلی بازار را کاهش داد.
فلزات اساسی ،بانکیها و معدنیها بر شاخص کل تاثیر
بسزایی داشتند.
سال مالی در بسیاری از کارگزاریها با پایان اسفندماه
به پایان میرسد و آنها ترجیح میدهند که اعتبارات
خود را تسویه کنند .در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به
روزهای پایانی سال  ۱۳۹۷بسیاری از کارگزاریها در حال
تسویه اعتباری هستند و این موضوع باعث شده فشار عرضه
بر تقاضا پیشی بگیرد و قیمت بسیاری از سهمها با کاهش
مواجه شود .این موضوع سبب شد که شاخص کل دیروز
بیش از  ۱۵۰۰واحد افت کند.
دیروز (سه شنبه) شاخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۱۶۴۵واحد افت کرد و به رقم
 ۱۶۳هزار و  ۵۹۳واحدی رسید .شاخص کل هم وزن نیز
با  ۸۲واحد کاهش تا رقم  ۳۰هزار و  ۸۲۳واحد پایین آمد.
شاخص آزاد شناور هم با  ۲۰۵۰واحد افت عدد  ۱۸۱هزار
و  ۶۴۸واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر
کدام به ترتیب  ۱۵۷۱و  ۱۵۷۶واحد افت کردند.
دیروز گروههای فلزی ،معدنی و تعدادی از بانکها
بیشترین تأثیر را روی نوسانات شاخص بازار سرمایه
گذاشتند؛ به طوری که ملی صنایع مس ایران به تنهایی
 ۱۷۷واحد تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشت.
پس از این نماد گروه مدیریت سرمایه گذاری امید،
معدنی و صنعتی گلگهر ،معدنی و صنعتی چادرملو و
پاالیش نفت بندرعباس بیشترین تأثیر کاهنده را روی
شاخصهای بازار سرمایه داشتند.
اما پتروشیمی مبین ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس
و دادهگستر عصر نوین هر کدام به ترتیب  ۲۳ ،۴۳و ۲۰
واحد تأثیر افزاینده روی شاخصها داشتند .در گروه فلزات
اساسی شاهد کاهش یکدست قیمت سهمها بودیم به
طوری که برخی از سهمها تا دو درصد و معدود سهمهایی
بیش از چهار درصد افت قیمت را تجربه کردند.
در گروه استخراج کانههای فلزی نیز روند قیمت
سهمها کاهشی بود .در عین حال گروه نمادهای بانکی
و مؤسسات اعتباری ارزش باالیی از معامالت را به خود
اختصاص دادند؛ به طوری که در این گروه  ۳۶۳میلیون
سهم به ارزش  ۶۱میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار
گرفت .سه نماد بانک ملت ،بانک تجارت و بانک صادرات
که در این روزها تأثیر بسزایی در کلیت معامالت داشتند
با کاهش قیمت مواجه شدند .بعد از بانکیها دیروز
خودروییها با حدود  ۳۵میلیارد تومان ارزش معامالت،
بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند .این
گروه دیروز عمدتاً شاهد کاهش قیمت سهمهایش بود .در
گروه محصوالت شیمیایی نیز روند قیمت سهمها عموماً
کاهنده بود .در کنار این گروه فرآوردههای نفتی ،کک و
سوخت هستهای با کاهش قیمت سهمها مواجه شدند.
قندیهایی که دیروز یکدست رشد قیمت را تجربه
کردند ،دیروز نیز در بیشتر سهمها شاهد رشد قیمت بودند،
اما این رشد قیمت نسبت به روز گذشته با شتاب بیشتری
صورت گرفت.

