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بانک و بیمه و بورس

بانک

انجام خدمات بانکی از مبدا  9بانک
در اپلیکشین «صاپ»

همزمان با افزوده شدن کارتهای بانک ملی به
اپلیکشین «صاپ» بانک صادرات ایران ،بیشترین حجم
پذیرش کارتهای شبکه بانکی به عنوان کارت مبدأ ،از
طریق این اپلیکیشن انجام میشود.
به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران ،با پیوستن
بانک ملی به مجموع بانکهای صادرات ایران ،تجارت،
ملت ،آینده ،دی ،سینا ،اقتصاد نوین و ایران زمین ،تعداد
بانکهایی که کارتهای آنها می تواند در «صاپ» به عنوان
کارت مبدأ مورد پذیرش قرار گیرد ،به  ٩بانک رسید و
به این ترتیب اپلیکیشن «صاپ» بیشترین حجم پذیرش
کارتهای شبکه بانکی را در بین برنامههای ارائهدهنده
خدمات پرداخت موبایلی در سطح کشور به خود اختصاص
داده است.
بنابراین گزارش ،حضور دارندگان کارتهای بانک ملی
ایران با  ٥٢میلیون کارت ،در این میان نقش تاثیرگذاری
در گستردهتر کردن پهنه خدمات پرداخت «صاپ» خواهد
داشت.
مشتريان و عموم هموطنان در استفاده از خدمات
پرکاربرد مبتني بر کارت ،کافي است با مراجعه به سایت
بانک صادرات ایران به نشانی ، www.bsi.ir :آخرين
نسخه نرمافزار برای هر دو سیستم عامل  Androidو
 iOSرا بر روی تلفنهای همراه هوشمند و تبلت دريافت،
نصب و به راحتي با عضويت و ثبت نام در سامانه ،از خدمات
آن بهرهمند شوند.
اين سامانه اولين اپليکيشن ارائهدهنده خدمات کارت
به کارت از مبدأ بانک صادرات ايران (بعد از موبايل بانک)
به ساير بانکها است و تنها سامانهاي است که صدور
آنالين بيمهنامه بهصورت مستقيم را ارائه میکند .عمليات
فعالسازي سامانه به راحتي و بدون نياز به مراجعه و
فعالسازي توسط شعبه بوده و صرفاً از طريق درج شماره
تلفن همراه توسط مشتري و ارسال کد فعالسازي پيامکي
به وی ،فعال ميشود و تنها با داشتن رمز دوم کارت بانکي
ميتوان فعاليتهاي مالي را بدون نياز به مراجعه به شعب
از طريق سامانهاي امن با کاربري آسان انجام داد.
انتقال وجه کارت به کارت از مبدأ بانکهاي عضو
شتاب ،خريد شارژ آنالین /بسته اينترنتي ،فروش شارژ به
صورت درونبانکی ،پرداخت به حساب سازمانهای خیریه
و نیکوکاری ،پرداخت قبوض ،پرداخت قبض موبايل به
صورت مستقيم ،پرداخت قبوض سازماني ،خريد بيمهنامه
آنالين ،گردش حساب ،امکان ثبت و نگهداری تراکنشهاي
پرکاربرد در لیست محبوب من ،رويت گزارش تراکنشها
و مديريت پروفايل مشتري از طريق منوي تنظيمات،
مهمترین خدمات ارائه شده از طريق اپلیکیشن «صاپ»
است.

صدور مجوز افزایش سرمایه بانک صادرات

بانک صادرات با انتشار یک اطالعیه رسمی در سامانه
کدال جزییات افزایش سرمایه خود را که مجوز آن از سوی
سازمان بورس صادر شده را اعالم کرد.
بانک صادرات در این اطالعیه شفاف سازی اعالم کرد
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار ،تقاضای افزایش سرمایه
و انتشار سهام جدید این بانک در این سازمان مورد بررسی
قرار گرفت و با توجه به رسیدگی انجام شده ،مواردی
حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام
مالحظه شده ،این افزایش سرمایه از نظر این سازمان بدون
مانع است.
بر اساس این گزارش شفاف سازی ،این بانک با سرمایه
 ۵۷هزار و  ۸۰۰میلیارد ریالی قصد دارد  ۱۱۷هزار و ۵۵۳
میلیارد و  ۹۷۲میلیون ریال دیگر را از محل مازاد تجدید
ارزیابی داراییها به سرمایه خود اضافه کند.
همچنین اطالعیه شفاف سازی بانک صادرات نشان
می دهد که «وبصادر» موضوع این افزایش سرمایه را خروج
از شمول ماده  ۱۴۱الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون
تجارت به استناد معافیت مالیاتی مقرر در بند (ز) تبصره
 ۱۰از ماده واحده قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور و اصالح
ساختار مالی اعالم کرده است.
الزم به ذکر است ،افزایش سرمایه این بانک حداکثر
تا  ۶۰روز از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود .عدم
انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر ،موجب ابطال این
مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این
سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق ماده  ۲۱قانون بازار اوراق بهادار،
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان ،به منظور حصول اطمینان
مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت
از رعایت ّ
اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا ،تضمین سودآوری و یا
توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق
بهادار ،توسط سازمان بورس نیست.

افزایش ساعات کار شعب بانک آینده
تا پایان سال 1397

ساعت کار عادی و فوقالعاده شعب ،مراکز خدمات و
شعب کشیک بانک آینده برای ارائه خدمات به مشتریان
در روزهای پایانی سال  1397و ایام نوروز سال 1398
افزایش یافت.
ساعت ارائه خدمات به مشتریان در تمام شعب بانک
آینده در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه تا
پایان اسفندماه سال  ،1397حداقل یک ساعت افزایش
یافته است.
با توجه به ضرورت بهینه سازی ساعت کاری و بر
اساس موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای محلی در روزهای
پایانی سال  ،1397ارائه خدمات به مشتریان محترم در 31
شعبه منتخب بانک آینده در قالب ساعات کاری فوقالعاده،
از ساعت  7:30صبح تا ساعت  20:00است.
ساعت کاری شعب کشیک
بانک آینده ،در روزهای جمعه  17و  24و همچنین
چهارشنبه  29اسفندماه  ،1397سوم و چهارم فروردینماه
 ،1398برای ارائه خدمات به مشتریان خود ،تعداد 125
شعبه تهران و استانها را به عنوان کشیک در نظر گرفته
که ساعت کاری این شعب از ساعت 09:00صبح تا ساعت
 13:00است.
شهروندان و مشتریان بانک آینده ،میتوانند؛ برای
آگاهی از فهرست و اطالعات شعب منتخب در استانهای
تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی ،خوزستان ،فارس،
هرمزگان ،آذربایجان شرقی ،گیالن و مازندران و شعب و
واحدهای کشیک به تارگاه بانک آینده به نشانی www.
 ir.ba24مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز
ارتباط بانک آینده با شماره  021-27663200تماس
بگیرند.

رئیس مرکز  ICTبیمه مرکزی تشریح کرد:

جزئیات نظارت بیمه مرکزی بر صدور بیمه نامهها

رئیس مرکز ICTبیمه مرکزی ،با تاکید
بر ضرورت الزام صدور کد یکتا از سوی
شرکتهای بیمه برای بیمه نامه های شخص
ثالث ،گفت :اگر شرکت های بیمه این کد را
به مردم ندهند ،تخلف کرده و باید پاسخگو
باشند.
سیدقاسم نعمتی در نشست خبری
دیروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه بیمه
مرکزی از اواخر سال  ٩٠سامانه نظارت و
هدایت الکترونیکی بیمه را طراحی کرده،
گفت :جمع آوری اطالعات به منظور نظارت
بر شرکتهای بیمه و نیز مکانیزه کردن
فرآیندهای درون سازمانی و ابزار نظارتی نیز
از این طریق فراهم میکند.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
بیمه مرکزی افزود :بیمه مرکزی موظف است
اطالعات مورد نیاز از بانکهای اطالعاتی
موجود در صنعت بیمه را در سنهاب گرد هم
آورده و در این راستا شبکه فناوری اطالعات
بین بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه طراحی
شده و اطالعات را مبادله میکنیم که براین
اساس ،میز خدمت الکترونیکی بیمه مرکزی
طراحی شده و بخشی از محصول نهایی بیمه
میتواند در اختیار متقاضیان قرار گیرد که
شامل اصالت بیمهها ،ارزیابها ،اکچوئرها،
دریافت مجوز کارگزاری بیمه و مواردی از
این دست است که این مستندات در اختیار
مسئوالن قرار میگیرد و در این بستر اصالت

مدارک متقاضیان سنجیده میشود.
وی تصریح کرد :شکایتها نیز در
سنهاب قابل ثبت است و نتایج آن نیز در
اختیار شاکی قرار میگیرد .پس این سامانه
برای صنعت بیمه و بیمه مرکزی حائز اهمیت
است .این در حالی است که خودروهای فاقد
بیمه نامه به نیروی انتظامی معرفی میشود
ِ
نهایت تعامل به صورت آنالین و ٢٤
و در
ساعته میتوان از این موضوع اطالع یافت که
چه خودروهایی بیمه ندارند یا اینکه خودرو
وجود خارجی دارد که برای آن بیمه نامه
صادر شده است.
به گفته نعمتی ،جامعه آماری خوبی

تفاهم نامه تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز

با حضور مدیرعامل بانک پارسیان ،رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ،مدیرعامل
بنیاد برکت ،معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس استثنایی کشور و جامعه
خیرین مدرسه ساز کشور تفاهم نامه ای امضا شد.
به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ،با حضور دکتر پرویزیان ،مدیرعامل بانک
پارسیان؛ دکتر محمدرضا حافظی ،رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور؛ جعفری،
مدیرعامل بنیاد برکت؛ دکترقدمی ،معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس
استثنایی کشور؛ جعفری ،مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان؛ مراسم امضای
تفاهم نامه همکاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور،
روز دوشنبه  ۲۰اسفند ماه ،به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
دکتر پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان در این مراسم با اشاره با نقش کلیدی بانک
پارسیان در نهادینه سازی مسئولیت های اجتماعی ،گفت  :همکاری با جامعه خیرین
مدرسه ساز و آموزش و پرورش از راهبردهای اساسی و اولویت های استراتژیک بانک
پارسیان است و تفاهم نامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه
ساز به منظور هدایت کمک های مردمی ،حمایت از دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار،
احداث مدرسه در استان های محروم و توسعه علم آموزی امضا شده است.
دکتر حافظی رییس جامعه خیرین مدرسه ساز نیز در این مراسم از بانک پارسیان
بدلیل اهتمام ویژه این بانک به مسئولیت پذیری اجتماعی و حمایت از خیرین به ویژه
خیرین مدرسه ساز تقدیر کرد.
مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز در این مراسم با بیان اینکه ،این
شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی ،خدمات قابل توجهی دارد ،افزود  :در راستای این
تفاهم نامه ،با استفاده از زیرساخت های مناسبی که در حوزه بانکداری الکترونیک در بانک
پارسیان از قبیل درگاه های پرداخت ،پایانه های فروش و  ...وجود دارد ،زمینه و بستر
مناسب برای خدمات خیرخواهانه و دریافت کمک های خیرین فراهم است.

برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در
صنعت بیمه فراهم شده است ،ضمن اینکه
با توافق نامهای که با نیروی انتظامی امضا
شده کار تبادل اطالعات در صنعت بیمه به
خوبی انجام میشود .البته ما تالش داریم
استاندارد مشترک در صنعت بیمه ایجاد
کنیم تا اطالعات تبادل یابد و در سال آینده
نیز اطالعات ریز را به صورت مکانیزه دریافت
نمائیم .ما  ٢٤قلم اطالعاتی از همه شرکتهای
بیمه دریافت میکنیم اما اطالعات ناقص ارائه
میشود و ریز و جزئیات آن مشخص نیست.
اکنون ما سیستم مکانیزه نظارتی در حوزه
بیمه نامهها نداریم و آمارها فقط کمی است.

وی اظهار داشت :استاندارد سازی بیمه
شخص ثالث در سال  ٩٦محقق و اجرا شد
واکنون اطالعات بیمه شخص ثابث استاندارد
شده است و در لحظه صدور بیمه نامه و قبل
از چاپ آن ،اطالعات به بیمه مرکزی ارسال
شده و قوانین و مقررات سنجیده میشود و
اگر اطالعات داده شده صحیح باشد ،کد یکتا
در لحظه صدور بیمه نامه صادر میشود و
به مشتری داده میشود ،در غیر این صورت
اجازه صدور بیمه نامه داده نمیشود.
نعمتی گفت :در شرایط کنونی امکان
این وجود دارد که اگر اطالعات فروش و
تخفیفهای در نظر گرفته شده ،صحیح
نباشد ،بیمه نامه صادر نشود اما هنوز در
برخی از شاخصها اگرچه شناسایی صورت
میگیرد و اطالعات آن به بیمه مرکزی ارسال
میشود ،اجرایی نمیشود.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و
ارتباطات بیمه مرکزی با بیان اینکه اگر
بیمه نامه شخص ثالث بدون کد یکتا باشد،
شرکت بیمه تخلف کرده ،ولی مکلف به
ارائه خدمات بیمهای به خریدار است،
گفت :شرکتهای بیمهای مکلف به صدور
کد یکتا هستند و در غیر این صورت تخلف
کرده و باید پاسخگو باشند .این در حالی
است که امسال  ٢١میلیون و  ٢٠٠هزار
خودرو کد یکتا در بیمه نامه شخص ثالث
دریافت کردهاند.

فرابورس ایران از فیناستارز پالس رونمایی میکند

فرابورس ایران با هدف شناسایی و معرفی نوآوریها در حوزه فناوریهای مالی ،از
ل
فیناستارز پالس به عنوان یکی از رویدادهایتخصصی فیناستارز رونمایی میکند. به نق 
از فرابورس ،از بیستویکم اسفندماه  ۹۷ثبتنام در فیناستارز پالس از طریق وبسایت
این رویداد به نشانی nstars.ir fiآغاز شده و مهلت نامنویسی تا  ۱۷فروردینماه ۱۳۹۸
است. رویداد نمایشگاهی فیناستارز پالس یکی از حلقههای زنجیره خدمات فیناستارز
است که در آن امکان ارتباط کسبوکارهای نوپای فعال در حوزه فینتک با سرمایهگذاران
فراهم خواهد شد .فیناستارز پالس دو برنامه جدید مشاوره عمومی و خصوصی کسب و
کار و کانال جذب سرمایه خواهد داشت .به این ترتیب دورههای منتورینگ ،شبکهسازی
و جذب سرمایه با مشارکت فعاالن حوزه نوآوری و کارآفرینی در فیناستارز پالس برگزار
میشود که جزئیات این برنامهها به زودی از طریق وبسایت فین استارز اعالم میشود.
سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در حوزههای بالکچین ،ارزهای دیجیتال ،حقوقی،
معامالت الگوریتمی،،ATO،STO،RegTech،InsureTech،ShariaTech
 ،Payment ،Accounting ،Financial literacy،Financial advisor
F
 Aو  und administration
 ،Robo-advisor ،Cybersecurity uditing
میتوانند برای حضور در فیناستارز پالس ثبتنام کنند .گفتنی است که رویداد فیناستارز
به عنوان بزرگترین گردهمایی استارتآپها و فعاالن فینتک با هدف رفع نیازهای فناورانه
بازارهای مالی کشور ،سه دوره پیاپی تحت عناوین فیناستارز  ،۲۰۱۶فیناستارز ۲۰۱۷
و فیناستارز  ۲۰۱۸برگزار شده است .فرابورس ایران در سال  ۹۸نیز همزمان با دوازدهمین
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه به منظور کمک به توسعه اکوسیستم فینتک و تأمینمالی
کسبوکارهای استارتآپی از فیناستارز پالس به عنوان تازهترین رویداد تخصصی فیناستارز
رونمایی خواهد کرد تا از طریق آموزش ،ارائه خدمات حقوقی ،حل چالشهای مؤسسات مالی
و سرمایهگذاری ،پرورش منابع انسانی ،خدمات جذب سرمایه ،معرفی محصوالت و کمک به
شبکهسازی مؤثر به ارتقای جایگاه بینالمللی صنعت فینتک ایران کمک کند.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد:

شیوع تخلفات در معامالت طالی آبشده

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران،
فروش آبشده و شمش طال ،فقط توسط رسته
«آبشدهفروش» مجاز بوده و طال و جواهر
فروشان مجوز عرضه این محصول را ندارند.
به نقل از اتحادیه طال و جواهر تهران،
مسعود یزدانی ضمن تاکید بر ضرورت
هوشیاری اعضای صنف طال و جواهر در
ایام پایانی سال ،اظهار داشت :رشد قیمت
طال باعث شده تا سارقان با شیوههای نو و
حربههای تازهای ،دست به سرقت بزنند.
وی در مورد شگرد جدید سارقان

در سرقت طال و جواهر از طالفروشیها
افزود :به تازگی سارقان پس از درخواست
همراهی با یک خانم غریبه و هماهنگی
با ایشان به بهانه خرید طال ،وارد طال و
جواهرفروشی شده و بعد از درخواست
مدلهای مختلف ،در حین امتحان
مصنوعات ،فرد سارق طالهای عرضه شده
در پیشخوان را با سرعت جمع کرده و
بدون همراه خود از مغازه خارج و متواری
میشود .نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
رعایت نکات ایمنی را در کاهش سرقتها

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

عرضه آلومینیوم در بورس کاال التهابات را کاهش میدهد

یک کارشناس بازار سرمایه ،گفت :در حال حاضر شاهد بهبود شرایط بازار آلومینیوم به
دلیل حضور همزمان عرضه کنندگان آلومینیوم در بورس کاال هستیم ،به طوریکه با حضور این
شرکتها و افزایش عرضهها ،التهابهای اخیر روبه پایان است.
سامان کثیری با بیان اینکه افزایش عرضههای شرکتهای آلومینیومی در بورس ،قطعاً
نوید بخش بهبود شرایط قیمتی و تأمین نیاز مناسب واحدهای پایین دستی است ،اظهار کرد:
متأسفانه عرضههای شرکت هرمزال به دلیل توقف تولیدات آن از مدار خارج شده بود و از سوی
دیگر شرکت المهدی نیز طی ماههای اخیر عرضهای در بورس نداشت .بنابراین تنها عرضه
کننده آلومینیوم در مدت اخیر شرکت ایرالکو بود اما خوشبختانه این وضعیت تغییر کرده و
عرضههای آلومینیوم در بورس در حال افزایش است.
این کارشناس بازار سرمایه به دالیل التهابات اخیر این بازار اشاره کرد و گفت :عالوه بر
ترس از افزایش نرخ دالر ،کاهش تعداد عرضه کنندگان به خودی خود یک عامل روانی برای
مصرف کنندگان بود که موجب شد با تقاضای چند برابری برای آلومینیوم مواجه شویم.
وی افزود :کاهش عرضهها و از سویی نیاز شرکتهایی مانند ساپکو ،ایران خودرو ،ذوب
آهن و فوالد مبارکه برای تأمین مواد اولیه خود به روند رو به رشد قیمتها کمک کرد که
در صورت استمرار عرضهها در بورس کاال ،تعادل کامل در بازار حاکم خواهد شد .کثیری
گفت :خوشبختانه شرکت المهدی مجددا ً عرضههای خود را در بورس کاال از سرگرفته است
از سویی اگر واگذاری شرکت هرمزال نیز با موفقیت انجام پذیرد و تولیدات و عرضههای آن
دوباره در بورس کاال محقق شود ،حباب قیمتی در بازار باقی نمیماند و شاهد بهبود شرایط
بازار آلومینیوم خواهیم بود .وی ابراز امیدواری کرد که اگر شرکت آلومینیوم جاجرم نیز قدم
به مدار تولید بگذارد و تولیدات خود را در بورس کاال عرضه کند ،روزهای خوش و باثباتی در
انتظار بازار آلومینیوم کشور خواهد بود .وی به اقدامات مثبتی که اخیرا ً رخ داده اشاره کرد و
گفت :افزایش عرضهها در بورس کاال باعث کاهش قیمت آلومینیوم شده است که به طوریکه
با بررسی چند عرضه اخیر آلومینیوم متوجه می شویم نرخ این محصول بیشتر از قیمت دالر
و یا نرخهای جهانی ،تحت تأثیر تقاضا بوده است که با عرضههای جدیدی که امیدواریم در
بورس کاال محقق شود شرایط بازار آلومینیوم بهبود مییابد و التهابات به کلی از بین میرود.

بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و
خاطرنشان کرد :خالفکاران برای نقشه
سرقتهای خود ،از ضعف امنیتی واحدهای
کسبی بهره میبرند و رعایت اصول ایمنی
که از طرف پلیس محترم اماکن و اتحادیه
طال و جواهر اعالم میگردد ،بر تمام ۲۰
رسته این صنف الزم االجرا است .یزدانی
مدیریت درب ورود و خروج واحدهای کسبی
در جلوگیری از سرقتها را مهم ارزیابی کرد
و گفت :همکاران ما حتماً موقع ورود و خروج
و باز و بسته نمودن مغازها تنها نباشند و یک

نفر همراه خود داشته باشند ،همچنین درب
واحدهای صنفی مجهز به جک آرام بند بوده
و پس از ورود و خروج مشتری بسته شود.
وی ادامه داد :مجهز بودن واحدهای
صنفی طال و جواهر به دوربین مدار بسته
همراه با  UPSو  ،DVRقفل درب
الکتریکی ،آالرم و زنگ اخبار ،دیوار ،سقف
و کف بتون آرمه مسلح به میلگرد ،ضروری
است و همکاران صنفی حتماً در ساعت کاری
اعالم شده اقدام به عرضه مصنوعات طال و
جواهر کنند.
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مقاومت یک ساله شرکتها در اعمال
محدودیت نرمافزارهای پرداخت

یک مقام آگاه گفت :بانک مرکزی از یک سال پیش
به دنبال اعمال محدودیت برای نقل و انتقال وجه در
نرمافزارهای پرداختهای تلفن همراه بود ،اما برخی از این
نرمافزارها با روشهایی این محدودیت را رعایت نمیکردند.
یک مقام آگاه ،اظهار داشت :بانک مرکزی در سال
گذشته به نرم افزارهای پرداخت اعالم کرد بود سقف کارت
به کارت در این سامانهها باید به یک میلیون تومان کاهش
یابد ،اما برخی بعضی نرمافزارهای پرداخت این محدودیت
را رعایت نکردند.
وی افزود :بانک مرکزی چند ماه پیش مجددا نسبت
به اجرای این بخشنامه به نرمفزارهای پرداخت تذکر داد
و به همین دلیل ،بعضی از آنها این محدودیت را اعمال
کردند.
این مقام آگاه ادامه داد :اما بعضی نرمافزارهای پرداخت
از طریق سوئیچ بعضی شرکتهای  PSPمتعلق به بانکها
پرداختها را تا سقف  3میلیون تومان در روز انجام میدادند
و در همین راستا در سیستم به جای نقل و انتقال وجه،
تراکنش خرید به ثبت میرسید ،در حالی که تراکنشها
باید از سوئیچ بانک مرکزی عبور میکرد.
وی تصریح کرد :بنابراین عدم رعایت سقف  3میلیون
تومان توسط برخی نرمافزارهای پرداخت تخلف آنها بوده
و این تکلیف از مدتها پیش به مدیران و صاحبان این
نرمافزارها ابالغ شده بود.
این مقام مطلع تاکید کرد :بانک مرکزی سقف 3
میلیون تومان پرداخت در نرمافزارهای تلفن همراه را
محدود به نرمافزارهای «همراه بانک» متعلق به بانکها
کرده است.
هفته آینده صورت میگیرد:

عرضه اولیه  5درصدی
سهام بیمه معلم در فرابورس

عرضه اولیه  5درصد از سهام بیمه معلم متعلق به
سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی روز
شنبه روانه فرابورس میشود که سطح توانگری این شرکت
بیمه ای در سطح دو و با نسبت  77درصد عنوان شده
است.
روز شنبه  25اسفند ماه امسال تعداد  75میلیون سهم
معادل  5درصد از کل سهام بیمه معلم متعلق به مجموعه
سرمایهگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس دامنه
قیمت  260تومان تا  270تومان به روش ثبت سفارش
در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه میشود .عرضه این تعداد
سهام از طریق شرکت کارگزاری آمین آوید و حداکثر سهام
قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 750
سهم تعیین شده که با فرض حضور  300هزار معامله گر
برخط (آنالین) میتوان انتظار داشت به هر معامله گر در
این عرضه اولیه  250سهم تخصیص یابد.
در امید نامه شرکت بیمه معلم که شرکت کارگزاری
امین آوید آن را تدوین و منتشر کرده از برنامه افزایش
سرمایه  233.3درصدی خود طی مدت  4سال خبر داده
که با اتکا به مصوبه هیات وزیران مبنی بر الزام افزایش
سرمایه شرکتهای بیمه طی چهار سال صورت میگیرد.
بر این اساس بیمه معلم در خرداد ماه پارسال از
محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در مرحله نخست
سرمایه خود را از یکصد میلیارد تومان به  150میلیارد
تومان افزایش داده و بنا دارد در سال آینده نیز سرمایه خود
را از همین محل تا  50درصد افزایش دهد.
در سال  1399نیز این سرمایه دوباره با افزایش 33.3
درصدی روبرو خواهد شد تا به این ترتیب سرمایه شرکت
بیمه معلم به  300میلیارد تومان افزایش یابد.
بیمه معلم با رشد  7.6درصدی پرسنل اداری خود تا
تعداد  747نفر در پایان سال  1397توانسته سرانه حق
بیمه صادره به ازای هریک از کارکنان خود را به 17.5
میلیارد ریال افزایش دهد که حاکی از رشد  29درصدی
حق بیمههای صادره در پایان سال مالی قبل است.
سهم بیمه معلم از بازار حق بیمه تولیدی شرکتهای
بیمه در سال قبل با  12میلیارد و  169میلیون و 700
هزارتومان ارزش حق بیمه صادره برابر با  3.5درصد بوده
که از رشد  29.4درصدی نسبت به سال قبل از آن حکایت
دارد.

