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بانک و بیمه و بورس

بانک
صدور اطالعیه در کدال:

انتشارجزییاتافزایشسرمایهبانکتجارت

بانک تجارت با انتشار اطالعیه در سامانه کدال
جزییات صدور افزایش سرمایه ۱۷۸.۲۲۶.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰
ریالی صاحبان سهام خود را که از سوی سازمان بورس
اوراق و بهادار صادر شده را اعالم کرد.
بانک تجارت با صدور یک اطالعیه شفاف سازی اعالم
کرد مجوز افزایش سرمایه «۱۷۸.۲۲۶.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰
ریالی» معادل  ۳۹۰درصد را از محل مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ها را از سازمان بورس دریافت کرده تا سرمایه فعلی
این بانک از  ۴.۵۷به  ۲۲.۳هزار میلیارد تومان برسد.
بر اساس این گزارش ،موضوع افزایش سرمایه
«وتجارت» در اطالعیه شفاف سازی منتشر شده ،اصالح
ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ  ۱۴۱الیحه قانونی
اصالح قسمتی از قانون تجارت در راستای معافیت مالیاتی
مقرر در بند «ز» تبصرة  ۱۰از ماده واحدة قانون بودجة
سال  ۹۷کل کشور ذکر شده است.
الزم به ذکر است ،انجام افزایش سرمایه حداکثر تا ۶۰
روز از تاریخ این مجوز امکانپذیر خواهد بود و عدم شروع
پذیره نویسی در مهلت مقرر ،موجب ابطال این مجوز می
شود و انجام آن مستلزم أخذ 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 تأیید مزایا ،تضمین سودآوری و یا
توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق
بهادار ،توسط سازمان بورس نیست.

افتتاح صندوق امانات الکترونیک
بانک ملت استان خراسان رضوی
با حضور مدیرعامل

صندوق امانات مدیریت شعب بانک ملت استان
خراسان رضوی با حضور دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل،
علی رضا لگزایی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل،
محمود اخالقی معاون مدیرعامل ،مجید ابراهیمی مدیر
امور ناحیه دو ،هادی سپانلو مدیر امور طرح و برنامه و
سیدمحمدحسین محمودی رییس اداره کل بانکداری
شخصی ،به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
دکتر بیگدلی در حاشیه این مراسم در گفت و گو
با خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیمای خراسان و
خبرنگاران روزنامه ها و جراید ،هدف از تاسیس صندوق
امانات الکترونیک را تکمیل زنجیره خدمات نوین بانکداری
و ایجاد امنیت خاطر و سهولت کار برای مشتریان  ،حفظ
و نگهداری امانات مردم در این بانک عنوان کرد و اظهار
داشت :از بدو تاسیس بانک ملت 11 ،هزار صندوق امانات
در بانک ملت استان ها به صورت مکانیکی یعنی کلیدی
فعال بود و هم اینک به همین تعداد در برخی استان های
کشور ،صندوق امانات الکترونیک ،فعال شده است.
وی ادامه داد :خراسان رضوی هفتمین استان کشور
است که صندوق امانات الکترونیک آن افتتاح شده است و
در سال آینده نیز این خدمت در استان های آذربایجان
غربی ،قم و کرمان راه اندازی شده و به تدریج به استان
های دیگر هم تسری خواهد یافت.
به گفته دکتر بیگدلی ،صندوق امانات بانک ملت در
اندازه های کوچک ،متوسط و بزرگ طراحی شده و انتخاب
نوع صندوق با مشتری خواهد بود.
مدیر عامل بانک ملت با اشاره به رویکرد این بانک در
حمایت از صاحبان مشاغل افزود :اهداف و سیاست های این
بانک در راستای حمایت از تولید ،ایجاد و حفظ اشتغال در
بخش های مختلف اقتصادی تدوین شده است.
وی تصریح کرد :بانک ملت نیازهای مالی و نقدینگی
واحدهای صنعتی ،کشاورزی و ساختمانی که توجیه پذیر و
فعال باشند را در قالب اعطای تسهیالت و تامین سرمایه در
گردش تامین خواهد کرد.
دکتر بیگدلی با بیان این نکته که بانک ملت از طریق
 1450شعبه خود در کشور در  10ماه امسال بیش از
 680هزار میلیارد ریال تسهیالت در بخش های مختلف
اقتصادی و خدماتی پرداخت کرده است ،یادآور شد :در
این مدت 37هزار میلیارد ریال در بخش های اقتصادی و از
جمله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین دو
هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سطح
استان خراسان رضوی پرداخت شده است.
دکتر بیگدلی آمادگی بانک ملت را برای ارائه خدمات
بانکداری و ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی در
راستای ایجاد اشتغال برای جوانان در سال آینده اعالم کرد.
حمیدی ،مدیر شعب بانک ملت استان خراسان رضوی هم
در این مراسم ،گزارشی از فعالیت صندوق های الکترونیک
ارائه کرد و افزود :مشتریان برای حفظ و نگهداری اشیای
قیمتی خود صندوق امانات الکترونیک را به صورت شش
ماهه و یکساله یا مدت طوالنی از بانک اجاره می کنند.
وی افزود :سیستم صندوق الکترونیک بانک ملت به گونه
ای است که برای هریک از مشتریان صندوق اثر انگشت
و یا رمز تعریف شده و دارنده صندوق با رمز عبور و یا اثر
انگشت خودش وارد مخزن امانات شده و امانتش را در
داخل صندوق خود قرار می دهد.
به گفته وی ،در شرایط کنونی  2.230صندوق امانات
الکترونیک بانک ملت در استان خراسان رضوی آماده
ارائه خدمات به مشتریان است .در پایان مراسم ،دو تن از
مشتریان بانک ملت استان ،در حضور مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره این بانک ،به اجاره صندوق الکترونیکی اقدام
کردند و امانات خود را در صندوق گذاشتند.

با اعالم بانک مرکزی ج.ا.ا بانک
اقتصادنوین ،بانک عامل در توزیع
اسکناس نو شد

در آستانه سال  ۱۳۹۸و به منظور خدمت رسانی به
مشتریان عزیز ۱۰ ،شعبه منتخب بانک اقتصادنوین در شهر
تهران اسکناس نو توزیع میکنند.
به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز  1398و با اعالم بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک اقتصادنوین به عنوان
بانک عامل در توزیع اسکناس نو انتخاب شده است که
بر این اساس شعب پاسداران 17 ،شهریور ،رسالت ،میدان
هفت تیر ،شهر ری ،نازی آباد ،شهرک راه آهن ،آیتاهلل
کاشانی ،میدان فردوسی و شهران این بانک در شهر تهران
از  22الی  27اسفندماه اسکناس نو توزیع میکنند.
اسکناسهای نو شامل اسکناسهای  20هزار ریالی،
 50هزار ریالی و  100هزار ریالی بوده که عالقهمندان
میتوانند با مراجعه به این شعب نسبت به دریافت اسکناس
مورد نیاز خود اقدام نمایند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:

کارکنان بانکها ،رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادیاند

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
با بیان اینکه کشور ما در یک جنگ تمام
عیار اقتصادی به سر می برد ،گفت :اعمال
محدودیت ها و تحریم ها از سوی دشمنان
علیه جمهوری اسالمی ایران ،در جهت
کاستن قدرت و توان ماست.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،
محمود شایان در جمع مدیران و کارکنان
بانک ملی استان مازندران ،وظیفه کارکنان
سیستم بانکی به ویژه بانک ملی ایران را در
این شرایط بسیار خطیر برشمرد و اظهار کرد:
همه باید تالش کنیم تا آثار منفی این تحریم
ها به حداقل کاهش یافته و این تهدید به
فرصت تبدیل شود.
وی افزایش رضایتمندی مردم از خدمات
بانک ملی ایران ،کمک به فعاالن اقتصادی،
توانمند سازی بخش تولید و صنعت در جهت
حفظ و ایجاد اشتغال و کمک به رونق تولید
از طریق تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
واحدها را راه حل هایی موثر در شرایط
فعلی اعالم کرد و گفت :همکاری ،تعامل
و هماهنگی بانک مرکزی و سیستم بانکی
مهمترین عامل شکست تحریم های ظالمانه
علیه کشورمان است.
شایان با تقدیر از تالش های همه
مدیران و کارکنان بانک ملی استان مازندران

برای جذب خوب منابع و کاهش نرخ تمام
شده پول ،این نتیجه را نشان دهنده وجود
یک طرح و برنامه منسجم عنوان کرد و
افزود :اقتصاد ما بانک محور و نظام بانکی ما
نیز شعبه محور است ،لذا تالش و مجاهدت
مدیران و کارکنان شعب باعث تقویت و
موفقیت مجموعه بانک است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران،
کاهش مطالبات معوق با استفاده از تمام
ظرفیت های موجود ،توجه به ذخایر اخذ
شده در مطالبات معوق ،توجه به بحث جذب

منابع به ویژه منابع ارزان قیمت ،توسعه
بانکداری الکترونیک ،جانمایی مجدد دستگاه
های خودپرداز ،استفاده از ابزارهایی نظیر
اعتبارات اسنادی داخلی ،ضمانتنامه و خرید
دین ،توجه به خالقیت ،نوآوری و ریسک
پذیری از سوی کارکنان و جلب رضایت
حداکثری مشتریان را در راس اهداف بانک
اعالم کرد.
در ادامه این نشست که فریدون رشیدی
و عباس پیروزی ،روسای ادارات کل اعتبارات
و بررسی طرح ها نیز در آن حضور داشتند،

علی موسوی زاده مدیر امور اعتباری بانک
ملی ایران هم بر ضرورت رعایت بهداشت
اعتباری توسط کارکنان و همچنین توجه به
سیاست های اعتباری بانک تاکید کرد.
خانعلی رشیدی رئیس اداره امور شعب
استان مازندران بانک ملی ایران نیز در ابتدای
این نشست گزارشی از عملکرد این اداره امور
شعب ارائه کرد و در پایان پانل پرسش و
پاسخ برگزار شد .عضو هیات مدیره بانک ملی
ایران در ادامه سفر خود به استان مازندران،
به شعبه مرکزی بابلسر رفت و پس از بازدید
از بخش های مختلف ،با مسئوالن و کارکنان
این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.
شایان همچنین در بازدید از دو واحد
تولیدی و صنعتی در جاده قدیم آمل و
شهرک صنعتی بابل (بندپی) ،بر لزوم حمایت
از واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب تامین
سرمایه در گردش موردنیاز در شرایط تحریم
تاکید کرد.
شرکت نورد فوالد شمال و گروه تولیدی
کاریز ماتک ،دو واحد تولیدی و صنعتی مورد
بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
بود .وی همچنین با مدیر مجتمع تفریحی
توریستی میزبان دیدار کرد و از نزدیک در
جریان برنامه و طرح توسعه این مجتمع قرار
گرفت.

جایگزین عبده تبریزی در شورای عالی بورس منصوب شد

پیام نوروزی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتصاب یک عضو جدید در
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جای عبده تبریزی موافقت کرد.
هیات وزیران در جلسه  ۲۲اسفند  ۱۳۹۷با عضویت شاهین چراغی به عنوان عضو
شورای عالی بورس و اوراق بهادار موافقت کرد.
چراغی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه بهشتی است و
از سال  ۱۳۸۳به عنوان کارگزار بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه فعالیت میکند.
از سوابق وی میتوان به حسابرس سازمان حسابرسی در گروه شرکتهای ساختمانی
و معدنی (،)1375-1369معاونت مالی و اداری شرکت سنگاب آذرشهر وابسته به وزارت
صنایع و معادن (،)1375-1380مدیر عامل شرکت سنگاب همدان وابسته به وزارت صنایع
و معادن،بانک ملت و شرکت سرمایه گذاری ملت ( ،) 1383 -1380مدیر بازرگانی گروه
معادن زاگرس وابسته به بنیاد توانبخشی حضرت ولیعصر(عج)،)1384-1383( -مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری توان افزا وابسته به بنیاد توانبخشی حضرت ولیعصر(عج) -1384( -
،)1386عضو موظف و رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین ( 1384تا کنون
)،عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت توسعه عمران و آبادانی استان کرمان-وابسته به
صندوق بازنشستگی مس (  1384تا  ،)1387عضو غیرموظف هیات مدیره سرمایه گذاری
آتیه اندیشان مس وابسته به صندوق بازنشستگی مس (1384تا ،)1387عضو غیرموظف
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گل گهر ( سال ،)1389عضو غیرموظف هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت ( سال ،) 1389عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت
بیمه ملت( سال )1389و عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت بورس انرژی ( سال )1390
اشاره کرد.

دکتر علی صالح آبادی ،در پیامی ،فرارسیدن نوروز سال  ۱۳۹۸را به مشتریان و
همکاران نظام بانکی تبریک و شادباش گفت.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،در بخشی از پیام دکتر صالح آبادی آمده
است :حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات در دستور کار بانک توسعه صادرات قرار دارد.
متن کامل پیام نوروزی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران را
در ادامه میخوانید :همکاران و مشتریان گرامی
تقارن بهار طبیعت و آغاز دهه پنجم انقالب را در حالی جشن گرفته ایم که توطئههای
دشمنان ،ملت ایران را بیش از پیش بر آن داشت که گام های مقاوم تر و استوارتری برای
جهش در مسیر توسعه و پیشرفت بردارند .مجموعه بانک توسعه صادرات ،امسال نیز
همپای ملت ایران و در کنار تجار ،بازرگانان و صادرکنندگان محترم خود را برای پایداری
و مقاومت در این مصاف نابرابر آماده کرده و حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها
و خدمات را در دستور کار خود دارد .چنانچه رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام اخیر
خود از «امید صادق به واقعیتهای عینی» سخن گفته اند ،ضروری است با طراحی چشم
اندازهای واقعی و ملموس از توسعه و آبادانی ،گامهایی عملی به سوی تحقق ایرانی آباد و
سرافراز برداریم .بی تردید همچنانکه سال جاری معابر دشوار اقتصادی را که با تنگناهای
ایذایی دشمنان این مرز و بوم همراه بود ،در سایه توکل و همت بلند شما در نوردیدیم،
سال جدید نیز مصممتر از گذشته خواهیم بود .نوروز  ۹۸را به یکایک همکاران ارجمندم
در بانک توسعه صادرات ایران ،نظام بانکی کشور ،فعاالن تالشگر تجارت خارجی و همچنین
اصحاب رسانه تبریک گفته ،از زحمات همگی شما تشکر و قدردانی میکنم.
علی صالحآبادی  -رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

دریافت وام مسکن در چه شرایطی نیاز به ضامن دارد؟

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در
خصوص برخی پرسشهای موجود در ارتباط
با نحوه احراز توانایی مالی متقاضیان دریافت
تسهیالت مسکن توضیح داد.
به نقل از بانک مسکن ،محمد حسن
مرادی اعالم کرد :بسیاری از متقاضیان
دریافت تسهیالت مسکن به خصوص
متقاضیان دریافت تسهیالت خرید مسکن در
ارتباط با نحوه احراز توانایی مالی سواالتی
مطرح می کنند که الزم است در این زمینه
مسووالن مربوطه و به خصوص همکاران ما
در شعب بانک مسکن شفاف سازی الزم را به
منظور تنویر افکار عمومی انجام دهند.
وی گفت :در این میان موضوع نیاز یا
عدم نیاز به معرفی ضامن به بانک در زمان
دریافت تسهیالت و یا برای دریافت تسهیالت
از سوی تسهیالت گیرندگان به یکی از
پرسش های اساسی تبدیل شده است و
بعضا برخی از مراجعه کنندگان برای دریافت
تسهیالت با ابهام در این باره مواجه اند.
مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن
مالی و درآمد کافی متقاضی برای بازپرداخت
تسهیالت و پرداخت اقساط ماهانه به عنوان
یکی از شروط اساسی و اصلی در ضوابط
پرداخت تسهیالت مسکن به متقاضیان
خاطرنشان کرد :یکی از مقررات اصلی در
خصوص نحوه شناسایی واجدان شرایط

دریافتتسهیالت مسکن احراز تمکن مالی
فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه
به منظور بازپرداخت تسهیالت است؛ به
این معنا که شعب تسهیالت دهنده در زمان
مراجعه فرد متقاضی برای دریافت تسهیالت
باید حتما این موضوع را بررسی کنند که آیا
فرد متقاضی توانایی بازپرداخت تسهیالت و
پرداخت اقساط ماهانه را به لحاظ بنیه مالی
و سطح درآمدی دارد یا خیر؟
وی ادامه داد :در واقع احراز توانایی
مالی فرد تسهیالت گیرنده از هر روشی و
کسب اطمینان از اینکه یک جریان درآمدی
ثابت و قابل اتکا برای وصول مطالبات بانک
از فرد تسهیالت گیرنده از بابت بازپرداخت
تسهیالت دریافت شده وجود دارد یا خیر ،از
مهم ترین ضوابط و شرایط پرداخت یا عدم
پرداخت تسهیالت به فرد متقاضی است.
مدیر امور طرح و برنامه و بانک مسکن
خاطرنشان کرد :بنابراین براساس مقررات
مربوط به پرداخت تسهیالت خرید مسکن به
متقاضیان ،تسهیالت گیرنده بایستی توانایی
پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به
طرق مقتضی (حکم استخدامی ،فیش
حقوقی ،گردش حساب بانکی و  )...توسط
شعبه مربوطه احراز شود.
مرادی تاکید کرد :اینکه افراد خود از
درآمد مستقل برخوردار باشند یکی از ارکان

مهم این ضابطه محسوب میشود؛ بنابراین
برای آنکه فرد متقاضی مشمول دریافت
تسهیالت مسکن شود از یک نظر الزم است
کفایت مالی کافی برای پرداخت تسهیالت به
واسطه درآمد شخصی خود داشته باشد و این
موضوع را از طریق اسناد حقوقی و درآمدی
خود به بانک ارایه کرده وبه اثبات برساند.
وی ادامه داد :با این حال و در حالیکه
براساس ضوابط موجود ،اساسا تسهیالت
نباید به افرادی که نمی توانند کفایت بنیه
مالی خود برای بازپرداخت اقساط را به شعبه
محل درخواست برای دریافت تسهیالت ارایه
و اثبات کنند و یا برای این موضوع با کسری
مواجه اند پرداخت شود ،برخی از شعب از
متقاضی درخواست معرفی ضامن می کنند تا
در صورت عدم توانایی مالی برای بازپرداخت
تسهیالت ،بانک از مسیر ضامن به حقوق خود
دست یابد.
مرادی تاکید کرد :درخواست برای
معرفی ضامن تنها زمانی مورد نیاز است که
فرد نتواند توانایی مالی خود برای بازپرداخت
اقساط تسهیالت را به اثبات بانک برساند؛
در غیر این صورت ارایه مدارک درآمدی و
حقوقی فرد متقاضی برای دریافت تسهیالت
کفایت می کند و نیازی به معرفی ضامن
وجود ندارد.
وی همچنین اعالم کرد :در بسیاری

از موارد این سوال مطرح می شود که
چرا با وجود آنکه ملک خریداری شده با
استفاده از تسهیالت بانکی تا زمان اتمام
دوره بازپرداخت تسهیالت در رهن بانک
قرار می گیرد و در صورت عدم بازپرداخت
اقساط بانک می تواند ملک را تملک کند
گفت :بانک به دالیل مختلف از جمله
دشواری مسیر حقوقی تملک این دسته
از امالک،افزوده شدن این گروه امالک
به امالک مازاد بانک و مشکالت بعدی
برای نگه داری و عرضه آن ها و  ...تمایلی
به تملک امالک مربوط به تسهیالت
گیرندگان بدحساب ندارد و در صورتی که
به روش مطمئن و اطمینان  100درصدی
دست یابد که می تواند به طور قطع طلب
خود را از تسهیالت گیرندگان در زمان
مقرر وصول کند به هیچ وجه عالقه ای
به در رهن قرار دادن امالک برخوردار
ازتسهیالت مسکن نیز ندارد.

به بهانه دومین دادگاه موسسههای منحل شده؛

فردوسی آرمان شد ،آرمان غیر مجاز!

دومین جلسه رسیدگی به تخلفات چهار موسسه مالی
منحل شده ،دیروز برگزار شد و شروع و نحوه فعالیت دو موسسه
فردوسی و آرمان بررسی شد.
دیروز ( ۲۵اسفند) دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به
تخلفات چهار مؤسسه البرز ایرانیان ،ولیعصر (عج) ،آرمان و
فردوسی برگزار شد که پیش از این پیشینه و آخرین وضعیت
مؤسسات البرز و ولیعصر (عج) مورد بررسی قرار گرفت.
مؤسسه اعتباری فردوسی از ادغام هفت تعاونی اعتباری بدر
توس ،امید جلین ،الزهرا مشهد ،پیوند مشهد ،حسنات اصفهان،
دامداران و کشاورزان کرمانشاه و تعاونی اعتبار عام کشاورزان
مازندران در  ۱۷اسفند ماه سال  ۱۳۸۹تأسیس شد.
به دنبال تخلفات این مؤسسه و در پی ایجاد مشکالتی برای
آن ،این مؤسسه در مؤسسه آرمان ادغام شد و پس از آن اقدامات
این مؤسسه غیرمجاز در قالب مؤسسه آرمان ادامه یافت.
این در حالی است که مؤسسه آرمان نیز پس از مدتی به
نام مؤسسه اعتباری کاسپین که با مجوز بانک مرکزی اقدام به
فعالیت میکرد ،به فعالیت خود ادامه داد.
در اواخر سال  ۱۳۹۴بود که در جریان ساماندهی بازار
غیر متشکل پولی هشت تعاونی از زیرمجموعه آرمان ایرانیان
در مسیر ساماندهی قرار گرفته و در مجموعه کاسپین گرد آمده
و مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای این مؤسسه صادر شد ،اما
دو تعاونی وحدت و البرز ایرانیان به دالیلی در قالب کاسپین
ادغام نشده و به فعالیت خود با عنوان مؤسسه اعتباری آرمان
ادامه دادند.
این مؤسسه در راستای برنامه ساماندهی بانک مرکزی از
ادغام مؤسسههای مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمد.
دو مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای

تشکیل مؤسسه اعتباری آرمان در اسفند  ۱۳۹۱و در ادامه برنامه
ساماندهی بانک مرکزی ادغام شدند ،اما نتوانستند مجوز بانک
مرکزی را دریافت کنند ،تا جایی که بانک مرکزی به بانکها و
مؤسسات اعتباری مجاز هشدار داد که به مؤسسه غیرمجاز آرمان
خدماتی ارائه نکنند.
اما این مؤسسه نیز پس از اقدامات بانک مرکزی برای
جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز مالی ،منحل و وظیفه
رسیدگی به بدهیها و حسابهای آن به مؤسسه ملل واگذار
شد .در همین راستا ،در اسفندماه سال گذشته ،آخرین خبرها
از رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران مؤسسه منحلشده آرمان
از تعیین تکلیف حدود  ٢٨٠هزار سپردهگذار حکایت داشت.
در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و توقف فعالیت
آنها ،در تابستان سال گذشته بانک مرکزی مسئولیت مدیریت
دارایی و بدهی مؤسسه منحل شده آرمان را به مؤسسه ملل
واگذار کرد و در این مدت پرداخت مرحلهای وجوه سپردهگذاران
با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی در دستور کار بانکها
و مؤسسه مسئول قرار گرفت و تا مبالغ  ١٠٠میلیونی نیز پیش
رفت.
آخرین آمار در زمستان سال گذشته حاکی از آن بود که
سپردههای تا سقف سه میلیون تومان حدود  ٢٧٧هزار نفر
تعیین تکلیف شده و از سه میلیون تا  ١٠٠میلیون تومان نیز
حدود  ٨٤هزار نفر تعیین تکلیف شدهاند و وجوه خود را دریافت
کردهاند .همچنین از سپردههای باالی  ١٠٠میلیون تومان هم تا
آن زمان حدود  ٩٦٧٠نفر توانسته بودند هر کدام مبلغی حدود
 ١٠٠میلیون تومان دریافت کنند.
سید امین جوادی  -مدیرعامل مؤسسه ملل  -سال گذشته
در توضیحاتی گفت که حدود  ٤٧٠٠میلیارد تومان سپرده در

مؤسسه وحدت (آرمان) از حدود  ٣٧٤هزار و  ٢٠٦نفر جذب
شده بود که از این رقم حدود  ٥٠٠میلیارد تومان تسهیالت بود،
اما  ٤٢٠٠میلیارد تومان دیگر در دسترس نبود.
به گفته وی ،در مرحله اول تعیین تکلیف سپرده سه
میلیون را شروع کردیم که هرچه بود با سود پرداخت کردیم ،در
مرحله دوم تا سقف  ١٠٠میلیون پیش رفتیم که سود آنها تا
 ١٥درصد تعدیل شد .در مرحله سوم هم باالی  ١٠٠میلیون را
مجوز پرداخت تا  ١٠٠میلیون گرفتیم و انجام شد که در مجموع
حدود  ٢٧٥٠میلیارد تومان پرداخت شده است.
جوادی با اشاره به اینکه حدود  ٩٨درصد سپردهگذاران
تعیین تکلیف شدهاند ،گفت که برای دو درصد باقی مانده
نزدیک به  ١٧٠٠میلیارد تومان دیگر منابع الزم است که به
آنها پرداخت شود.
اما در ادامه این ماجرا در اردیبهشت سال جاری ،جمعی
از سپردهگذاران مؤسسه مالی و اعتباری آرمان وحدت با تجمع
مقابل مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت سپردههای خود
شدند.
این تجمعکنندگان خواهان رسیدگی بانک مرکزی و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به مشکالت خود بوده و با سر
دادن شعارهایی مراتب اعتراض خود را اعالم کردند.
اما با اقداماتی که بانک مرکزی در تابستان سال جاری
انجام داد قرار بود که تا پایان تابستان سال جاری تمام مطالبات
سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز تعیین تکلیف و پرداخت شود؛
هرچند که با اطالعاتی که به دست آمده هنوز تعداد زیادی از
سپردهگذاران این مؤسسات ،مطالبات خود را دریافت نکردهاند،
اما اخبار جدیدی از مطالبات مؤسسه آرمان از سوی بانک مرکزی
در دست نیست.
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بیمه
با افزایش سقف برداشت به  500هزار تومان؛

حال و هوای بانک ها نوروزی شد

شبکه بانکی از دیروز (شنبه) با افزایش سقف پرداخت
در دستگاههای خودپرداز به استقبال نوروز رفت تا
هموطنان در این روزها بتوانند در شبانه روز تا  500هزار
تومان از حساب های خود برداشت کنند.
همه ساله بانک مرکزی در آستانه نوروز به بانک
ها و موسسه های اعتباری اجازه می دهد به دلیل ایام
تعطیالت و افزایش تقاضای مردم به پول نقد برای خرید یا
مسافرت ،در یک بازه زمانی مشخص سقف برداشت نقدی
از خودپردازها را افزایش دهند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی از بیست و پنجم
اسفند  97تا هفدهم فروردین  98سقف برداشت پول از
خودپردازها از  200هزار تومان فعلی به  500هزار تومان
افزایش یافته است و پس از انقضای این بازه زمانی ،شرایط
دوباره به روال قبل باز می گردد.
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که این میزان
سقف برداشت برای تراکنش های غیرشتابی بوده است؛
یعنی باید از خودپرداز همان بانکی که کارت صادر شده،
برداشت انجام شود؛ در غیر این صورت سقف برداشت همان
 200هزار تومان خواهد بود.
با توجه به طوالنی بودن ایام نوروز  98اغلب بانک
ها و موسسه های اعتباری اقدام به پیش بینی کشیک
های نوروزی در شعبه های منتخب می کنند که فهرست
شعب منتخب در تارنمای اطالع رسانی هر یک از بانک
های عامل اعالم می شود و مشتریان بانک ها می توانند از
آن اطالع یابند.
بانک مرکزی نیز از هفته گذشته ( 22اسفند) توزیع
اسکناس نو را در شعب منتخب بانکهای ملی ،صادرات،
ملت ،اقتصادنوین ،سپه ،گردشگری ،پست بانک ،سینا،
رفاه کارگران ،پارسیان ،پاسارگاد و سرمایه در سطح استان
تهران آغاز کرده است؛ بانک های یاد شده به هر مراجعه
کننده ،اسکناس نو شامل یکصد برگ اسکناس  20هزار
ریالی و یکصد برگ اسکناس  50هزار ریالی ارایه می دهند.
در سایر استان ها نیز ناظران پولی با همکاری شعب
بانکهای منتخب نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام
خواهند کرد.
اطالع رسانی در خصوص اسامی شعب منتخب از
سوی بانک های همکار در این طرح انجام خواهد شد و
شهروندان می توانند برای دریافت اطالعات به شعب این
بانک ها مراجعه کنند.

عیدی هوشمند بانک ایران زمین؛ کارت
هدیتو خودت شارژ کن

بانک ایران زمین ،در راستای توسعه محصوالت و
خدمات متنوع خود و پیاده سازی بانکداری دیجیتال،
کارت هدیه با قابلیت شارژ به مبلغ دلخواه در هر زمان و
مکان را ارائه کرد .به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین،
هدیه کارت محصولی که در هشتمین همایش بانکداری
الکترونیک از طرف بانک ایران زمین رونمایی شد ،از روز
گذشته در اختیار مشتریان قرار گرفت .مشتریان بانک
ایرانزمین از این پس میتوانند ،کارت هدیه بدون شارژ
اولیه را از تمامی شعب بانک ایرانزمین در سراسر کشور
تهیه و از طریق درگاه شارژ هدیه کارت به آدرس اینترنتی
 http://giftcard.izbank.irآن را تا سقف  ۵میلیون
ریال شارژ کنند.
کارت هدیه بدون شارژ اولیه مشابه کارتهای هدیه
فعلی قابل فروش در شعب بانک است با این تفاوت که
مشتری میتواند کارت های مذکور را از شعب تهیه و نیازی
به شارژ آن در لحظه خرید کارت هدیه نیست .مشتری
پس از خرید ،در هر ساعت از شبانه روز و در هر زمان
که خود تمایل داشته باشد میتواند از طریق کارتهای
بانکی شتابی خود نسبت به شارژ کارت هدیه خریداری
شده (فقط یک بار) اقدام کرده و به دیگران هدیه دهد.
از قابلیتهای دیگر این کارت ها تنوع ،شارژ به مبلغ
دلخواه در هر زمان و مکان ،طرحهای متنوع و پشتیبانی
 ۲۴ساعته است.

فرابورس در انتظار چهار عرضه اولیه

طبق برنامههای اعالم شده در هفته جاری بخشی
از سهام شرکتهای «بیمه معلم ،نیروگاه زاگرس کوثر و
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان» برای نخستین بار به
عموم خریداران عرضه اولیه میشود.
مبادالت فرابورس در هفته منتهی به  ۲۴اسفندماه با
تغییر مالکیت  ۳۷۴۹میلیون ورقه به ارزش  ۳۷هزار و ۹۵۵
میلیارد ریال پایان پذیرفت که این ارقام در مقایسه با هفته
پیش از آن از افت  ۴درصدی حجم دادوستدها در برابر
رشد  ۴۴درصدی ارزش معامالت حکایت داشت.
در هفتهای که گذشت شاخص کل با  ۱.۵درصد
افزایش در باالتر از سطح  ۲۰۹۵واحدی ایستاد تا درصد
رشد این متغیر به  ۹۱درصد از ابتدای امسال برسد.
همزمان ارزش بازار فرابورس نیز با  ۱.۱درصد افزایش،
میزان رشد خود را به  ۵درصد از ابتدای اسفندماه رساند.
در همین حال نگاهی به دادوستدها در بازار سهام
فرابورس نشان میدهد به ترتیب در بازارهای اول ،دوم
و پایه تعداد  ۱۴۸۵ ،۲۷۹و  ۱۸۳۶میلیون سهم به ارزش
 ۵۷۶۱ ،۸۶۵و  ۶۳۵۹میلیارد ریال مبادله شده است که
در بازار اول و پایه حجم و ارزش مبادالت سهام کاهش
و در بازار دوم افزایش یافت .هفته پیش رو در بازار دوم
در روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه به ترتیب بخشی
از سهام شرکتهای بیمه معلم ،نیروگاه زاگرس کوثر و
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان برای نخستین بار به عموم
خریداران عرضه اولیه میشود .کل سهام شرکت بیمه معلم
به تعداد یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون سهم است که از این
میزان  ۷۵میلیون سهم معادل  ۵درصد از سهام آن عرضه
میشود .مدیر عرضه این شرکت کارگزاری امین آوید و
متعهد خرید آن نیز شرکت سرمایهگذاری سامان فرهنگیان
است که سقف تعهد خرید آن مجموعا  ۵۰درصد سهام قابل
عرضه در عرضه اولیه است .در همین حال یکشنبه ۱۵۰
میلیون سهم «بزاگرس» توسط شرکت کارگزاری بانک دی
عرضه خواهد شد .حداکثر سهام قابل خریداری «بزاگرس»
توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این عرضه ،یک هزار
سهم و دامنه قیمتی نیز از  ۱۴۰۰تا  ۱۵۰۰ریال در نظر
گرفته شده است .تعداد کل سهام مجتمع تولید گوشت
مرغ ماهان نیز که پانزدهمین عرضه اولیه فرابورس در سال
جاری به شمار میرود  ۴۰۰میلیون سهم است که ۱۰
درصد آن در نماد «زماهان »۱عرضه اولیه میشود .دامنه
قیمت در این عرضه از مبلغ  ۳۸۰۰ریال تا  ۴۰۰۰ریال
تعیین شده و حداکثر سهام قابل خریداری برای هر شخص
حقیقی و حقوقی  ۴۰۰سهم است.

