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بانک و بیمه و بورس

بانک

افزودن امکانات جدید روی
دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد

بهمنظور گسترش خدمات بانکداریالکترونیکی و
همچنین افزایش رفاه حال مشتریان ،خدمات جدید مبتنی
بر کارت روی دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد افزوده
شد.
به نقل از بانک پاسارگاد ،پرداخت اقساط تسهیالت
با استفاده از شمارهی تسهیالت ،امکان اخذ صورتحساب
بدون در اختیار داشتن فیزیک کارت و امکان پرداخت
وجوه دولتی ،خدماتی هستند که روی دستگاههای
خودپرداز بانک پاسارگاد راهاندازی شدهاند.
بر اساس این خبر ،امکان پرداخت تسهیالت با
استفاده از شماره تسهیالت تنها بر روی خودپردازهای
بانکپاسارگاد امکانپذیر است .همچنین مشتریان
میتوانند از طریق منوی عملیات صورتحساب بدون کارت
روی دستگاههای خودپرداز بانکپاسارگاد ۱۰ ،گردش آخر
مربوط به کارتهای صادره از سوی این بانک را دریافت
کنند .در منوی عملیات انتقال وجه نیز با در اختیار داشتن
شماره کارت مقصد و شناسهی واریز ،امکان پرداخت وجوه
دولتی فراهم شدهاست.
مرکز مشاوره و اطالعرسانی بانکپاسارگاد به شماره
 ۸۲۸۹۰آمادهی پاسخگویی به سواالت مشتریان گرامی
است.
مدیرعامل پست بانک ایران:

پرداخت بیش از ۲۴هزار میلیاردریال
تسهیالت به ،ICTکشاورزی و صنعت

مدیرعامل پستبانک با تشریح قراردادهای اعتباری
این بانک با وزارت جهادکشاورزیوصنعت ،معدنوتجارت
گف:این بانک مبلغ  ۲۴هزار  ۲۸۸میلیارد ریال تسهیالت به
فعاالن اقتصادی درسال جاری پرداخت می کند.
به نقل از روابطعمومی پستبانکایران ،شیری افزود:
براساس قرارداد منعقد بین این بانک و جهادکشاورزی و
درراستای بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال ۱۳۹۸
کشور ،اعطای تسهیالت تا سقف ۱۱هزار و  ۵۳۴میلیارد
ریال شامل؛  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال تسهیالت سرمایه
در گردش ازمحل منابع بانک با یارانه  ۳درصد و پرداخت
مابقی نیز با تلفیق ۵۰درصد از محل منابع بانک و ۵۰
درصد از منابع صندوق توسعه ملی انجام میشود.
وی درخصوص اولویت طرحهای این بخش تصریح
کرد :براساس این قرارداد مبلغ  ۵هزار و  ۶۱۴میلیارد
ریال برای برنامههای تولید و ایجاد فرصتهای شغلی بر
مبنای رسته فعالیتهای الویت دار بخش کشاورزی ۲ ،هزار
میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی،
مبلغ  ۴۲۰میلیارد ریال برای پروژه ارتقای معیشت مناطق
مرزی ازطریق توسعه باغات در استانهای مرزی کشور و
مبلغ ۳هزار و ۵۰۰میلیارد ریال در قالب سرمایه گردش
پرداخت میگردد.
مدیرعامل پستبانکایران درخصوص قرارداد این
بانک با وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز گفت :براساس
قرارداد منعقده و درراستای بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه
سال  ۱۳۹۸کشور ،پرداخت تسهیالت به مبلغ  ۱۲هزار
میلیارد ریال توسط این بانک پیشبینی شده که مبلغ ۶
هزار میلیارد ریال ازمحل منابع بانک و  ۶هزار میلیارد ریال
ازمحل منابع صندوق توسعه ملی تأمین میشود.
وی خاطرنشان ساخت :این تسهیالت در سه بخش
تحت عناوین تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی و معدنی
با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰درصد ،توسعه واحدهای
موجود (بازسازی و نوسازی) و تأمین سرمایه در گردش
برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود صورت خواهد
گرفت.
شیری مبلغ تسهیالت پرداختی بخش  ITو ICT
در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و عشایری توسط این بانک را بیش از ۷۵۴
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت :در سال جدید برای تأمین
مالی فعاالن حوزه فناوری اطالعات ،برنامههای منسجم و
قابل توجهی درنظر گرفته شده و حمایت مالی از فعاالن
این حوزه در اولویت بانک قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل پستبانکایران درپایان عنوان کرد :افزایش
سهم تسهیالت در حوزه  ITو  ICTافزایش سهم تسهیالت
به بنگاه های کوچک و متوسط و توجه ویژه به روستاها و
مناطق محروم از نکات تأکیدی و قابل توجه برنامههای این
بانک در حوزه اعتبارات است که در سال جاری به دنبال
عملیاتی کردن آن هستیم.

حمایت از اجرای
طرح های دانشگاهی در بخش
صنعت و معدن وظیفه حرفه ای ماست

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تأکید کرد :حمایت از
اجرای طرح های دانشگاهی در ارتباط با موضوعات صنعتی
و معدنی وظیفه حرفه ای این بانک بوده که نتیجه آن
کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیان است.
حسین مهری رییس هیأت مدیره و مدیرعامل به
همراه تعدادی از مدیران این بانک در دیدار با سید احمد
معتمدی ریاست دانشگاه امیرکبیر که صبح دیروز در محل
این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت :هدف بانک صنعت و
معدن از گسترش همکاری با این مرکز حمایت ازتبدیل
نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصوالت
مورد نیاز کشور است.
وی افزود :این مرکز اقدامات اثرگذاری در بخش های
مختلف انجام داده و ارتباط بیشتر بانک صنعت و معدن
با این مرکز عالوه بر ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه
می تواند موجب رشد و شکوفایی صنایع مختلف کشور به
خصوص صنایع دانش بنیان شود.
مهری درادامه بیان داشت :به عنوان یک بانک
تخصصی ،مسؤلیت اجتماعی ما حمایت از طرح های
صنعتی ،معدنی و دانشگاهی است و بانک در این قبیل
پروژه ها باید حضور فعال داشته باشد.
مدیرعامل این بانک خاطرنشان کرد :از ظرفیت های
قانون بودجه سال جاری در جهت حمایت از فعالیتهای
دانشگاه امیرکبیر به عنوان یک دانشگاه تخصصی استفاده
خواهیم کرد .مهری تصریح کرد :ارتباط دادن شرکت های
مستقر در این مرکز به واحدهای تولیدی و ارائه مشاوره
تخصصی به این صنایع از جمله اهدافی است که این بانک
در سال جاری که سال رونق تولید و حمایت بیشتر از
کارآفرینان است ،با جدیت دنبال می کند.
رییس دانشگاه امیرکبیر نیز با تأکید بر نقش بانک
صنعت و معدن در بخش تولید کشور گفت :این بانک اصلی
ترین بانک در حوزه فعالیت های این دانشگاه است.

رئیس کل بانک مرکزی:

ادغام بانکها به خوبی در حال پیشرفت است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
ادغام بانکها به خوبی در حال پیشرفت است،
گفت :مجامع بانکها هم باید با رعایت حقوق
تمامی ذینفعان ،زودتر برگزار شود.
به نقل از بانک مرکزی ،در نشست دیروز
عبدالناصر همتی با بانکهای ادغامی ،آخرین
وضعیت اقدامات انجام شده بر اساس زمان
بندیهای مدنظر مورد بررسی قرار گرفت.
وی ضمن تشکر از تالشهای ستادکل
نیروهای مسلح ،بانک سپه و واحدهای ادغام
شونده با تاکید بر اینکه پروژه ادغام بانکهای
وابسته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و
مورد توافق سران سه قوه است تاکید کرد:
این اقدام در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار
خواهد بود.
همتی همچنین خواستار تسریع در
برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده
شد و بر رعایت حقوق کلیه ذینفعان این
واحدها اعم از مشتریان ،سهامداران و به ویژه
کارکنان آنها تاکید کرد.
حنیفی ،معاون نظارت بانک مرکزی در
این نشست با اشاره به وضعیت سهام غیر
وابسته واگذار شده واحدهای ادغام شونده
گفت :خوشبختانه تاکنون اقدامات مفیدی در

این خصوص انجام شده و این مرحله سهام به
زودی نهایی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود:
اقدامات مقدماتی در خصوص ارزش گذاری
واحدهای ادغام شونده انجام شده و مجامع
آنها پس از مشخص شدن میزان داراییها و
بدهیهای شأن برگزار خواهد شد.
سردار صالح ،معاون طرح و برنامه ستاد
کل نیروهای مسلح نیز در این نشست با اشاره

چشم انداز بورس تا پایان سال مبهم است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :با توجه به این که معامالت بازار سهام تحت تاثیر
عوامل مختلف به ویژه موضوعات سیاسی و بینالمللی است ،نمیتوان چشم انداز روشن و
قاطعی را برای آن تا پایان سال تصور کرد.
مهدی کریمآبادی با اشاره به این که بازار سرمایه تحت تاثیر عومل مختلف در چند
روز گذشته افت چشمگیری را تجربه کرد ،اظهار داشت :البته پیشبینی این افت دور از
ذهن نبود؛ چرا که در سال جاری شاخص بورس و قیمت سهام بیشتر شرکتها رشد خوبی
را به ثبت رساندند که بخشی از این رشد مربوط به نقدینگی زیادی بود که به سمت تاالر
شیشهای روانه شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :نکته دیگر این که رشدی را که باید شاخص بورس و
قیمتها در مدت چند ماه به ثبت میرساندند ،در مدت کوتاهی تجربه کردند؛ بنابراین دور
از انتظار نیز نبود که بازار سهام در مقطعی از زمان اقدام به اصالح خود بزند.
وی اضافه کرد :اصالح شاخص و قیمتها در بازار سهام به بهانهای نیاز داشت ،که
تهدیدهای ایاالت متحده در کنار تحریم فلزات اساسی کشورمان این بهانه را به بازار سهام
داد تا برای چند روز اقدام به اصالح خود بزند.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد رفتار سرمایهگذاران و معاملهگران در قبال
تحریمها و تهدیدهای ایاالت متحده ،گفت :بخش قابل توجهی از این تحریمها و اثرات
منفی آن تا پیش از این توسط بازار سرمایه پیشخور شده است ،بنابراین بنظر نمیرسد
جو منفی حاصل از این اتفاقات پایدار باشد و بزودی بازار سرمایه به وضعیت متعادل خواهد
رسید .وی اذعان داشت :به طور قطع موضوعی که بازار سهام و صنایع و بنگاههای مختلف
به آن نیاز دارند ،رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود است که در این زمینه دولت میتواند
با ارائه تسهیالت ارزان قیمت و نیز معافیتهای مالیاتی در این زمینه کمک حال صنایع
و بازار سهام باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده بازار سهام نیز گفت :با توجه به این که
معامالت بازار سهام تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه موضوعات سیاسی و بینالمللی است،
نمیتوان چشم انداز روشن و قاطعی را برای آن تا پایان سال تصور کرد؛ با وجود این با
توجه به این که رفته رفته فصل مجامع شرکتها در حال شکل گرفتن است و پیشبینی
هم میشود که شرکتها سود مناسبی را تقسیم کنند ،بنابراین در کوتاهمدت چشمانداز
متعادلی برای بازار سهام متصور میشود.

اهمیت و بزرگی این پروژه گفت :بانکهای
ادغام شونده در بانک سپه از ظرفیتهای
خوبی برخوردارند که میتوانند در ارتقای
کمی و کیفی بانک سپه تأثیرگذار باشند.
وی ادامه داد :هماهنگیهای الزم در
خصوص واگذاری سهام باقی مانده واحدهای
ادغام شونده انجام شده و ستاد کل نیروهای
مسلح با همراهی مدیران عامل و هیئت
مدیره این بانکها به سرعت واگذاری سهام

مذکور را پیگیری میکند.
در ادامه معاون بانک و بیمه وزارت امور
اقتصادی و دارایی نیز از حمایت و پشتیبانی
آن وزارتخانه در انجام به موقع و با برنامه
ادغام تاکید کرد.
مدیرعامل بانک سپه نیز در این جلسه
تصریح کرد :تمهیدات الزم برای ساماندهی
نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده توسط
بانک سپه اندیشیده شده است .وی همچنین
با اشاره به تعامل ستادکل نیروهای مسلح و
واحدهای ادغام شونده با بانک سپه گفت:
نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام
شونده مستقر شده و کلیه امور طبق برنامه از
پیش تعیین شده در حال انجام است.
گفتنی است فرآیند ادغام بانکهای
وابسته به نیروهای مسلح (بانکهای انصار،
قوامین ،حکمت ایرانیان ،مهر اقتصاد و
مؤسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر
اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای
عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از
اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس
برنامهای جامع ،هماهنگ و مؤثر در مسیر
اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار
پول در حال انجام است .

اثر دوگانه افزایش سرمایه در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :افزایش سرمایه روی شرکت هایی که دارایی آنها بر
اثر افزایش نرخ دالر از ارزش بیشتری برخوردار شده می تواند اثرگذار باشد اما در کنار آن
ممکن است مشکالتی را هم با خود برای شرکت به همراه داشته باشد.
«میثم کریمی» به تاثیر افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
بر روند معامالت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود :اگر یک شرکت از استراتژی خاصی برای
سودآوری برخوردار نباشد ،یا برنامه ریزی خاصی را برای اصالح ساختار شرکت از طریق
آن دارایی که قرار است وارد شرکت شود نداشته باشد ،این تجدید ارزیابی همانند ریختن
بنزین بر روی کنده خیس درخت است که ممکن است در ابتدا گر بگیرد اما در انتها دود
آن به چشم همه حاضران مربوط به شرکت خواهد رفت.
کریمی با بیان اینکه افزایش سرمایه به عنوان یک ابزار در کشورهایی به کار گرفته
می شود که دارایی یا پول رایج آن کشور در حال نزول است ،گفت :در این زمان افزایش
سرمایه به عنوان ابزاری تلقی می شود تا شرکت ها بتوانند از محل تجدید ارزیابی افزایش
دارایی ها نقدینگی داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
مخالفان و موافقانی را با خود به همراه دارد ،اظهار داشت :مخالفان این اقدام معتقدند،
شرکت هایی که مشمول قانون  141قانون تجارت هستند از این راه استفاده می کنند تا
از شرایطی که در آن قرار دارند خارج شوند اما نباید این نکته را فراموش کرد که تنها این
اقدام نمی تواند به بهبود عملکرد شرکت ها کمک کند.
وی خاطرنشان کرد :افزایش سرمایه و به روز کردن دارایی ها یک روزی شامل مالیات
می شوند و یک سری هزینه های مالی را برای شرکت ها ایجاد می کنند که این موضوع
می تواند شرکت ها را با بحران همراه کند.
به گفته کریمی ،اگر شرکت برنامه ای را برای بهبود و بازسازی ساختارها داشته باشد
افزایش ارزش سرمایه کار مثبتی تلقی می شود در غیر این صورت در آینده برای شرکت
موردنظر محدودیت هایی را ایجاد می کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صنایعی که می توانند از افزایش ارزش سرمایه
نفع ببرند ،گفت :افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می تواند زیان های مربوط
به شرکت هایی را که از دارایی مشهود برخوردارند جبران کند و همچنین این صنایع می
توانند جزو صنایعی باشند که افزایش سرمایه به نفع آنها است.

دستورالعمل رمز دوم یکبار مصرف ابالغ شد:

شرط بانک مرکزی برای ادامه استفاده از رمز دومهای قبلی

بانک مرکزی با ابالغ دستورالعمل
رمزهای دوم یکبار مصرف ،تصمیمگیری
درباره ادامه استفاده از رمزهای دوم ایستا
برای تراکنشهای کمتر از  ۵۰۰هزار تومان را
در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفادههای
احتمالی توسط بانک مربوطه ،به بانکها
واگذار کرد.
ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین
بانک مرکزی ضمن ابالغ دستورالعملی در
خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به جای
رمزهای ایستا به بانکها و مؤسسات اعتباری،
اظهار کرد :از ابتدای خردادماه تأمین امنیت
مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون
حضور کارت بر عهده بانکها بوده و هرگونه
مسئولیت استفاده از حسابهای مشتریان
به دلیل آسیبپذیریهای امنیتی در

سرویسهای بانکی مستقیماً به عهده بانک
است و در این موارد تأیید مراجع قضائی برای
جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.
وی افزود :جایگزینی رمزهای دوم پویا
به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی
از برنامههای ارتقای سطح امنیتی نظام
بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت،
بخش جداناپذیر هر خدمتی است ،نباید هیچ
هزینهای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی
اخذ شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
با بیان اینکه بانکها میتوانند با قبول
مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مسائل
امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده
به مشتریان برای تراکنشهای کممقدار (با
سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای

تمامی تراکنشها و همچنین تراکنشهایی
که ذینفع آن دستگاههای عمومی نظیر
صادرکنندگان قبض باشند) استفاده از
مرزهای ایستا را مجاز تلقی کنند ،ادامه داد:
در صورتی که بانک بتواند راهحل مطمئن
دیگری که با تأیید بانک مرکزی متضمن
تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت
از حساب باشد را اجرایی کند ،میتواند از این
راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده
به عمل آورد .حکیمی اضافه کرد :هرگونه
فرآیند تأمین امنیت پرداختهای بدون
حضور کارت باید با انجام هزینههای منطقی
و معقول و مطابق با قیمت تمام شده فنی
در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی
صورت گرفته و صرفه و صالح بانک به طور
کامل در آن مدنظر قرار گیرد.

وی در این دستورالعمل تاکید کرد:
به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان
ضرورت دارد امکانات ارائه رمز ،محدود به
استفاده از برنامههای کاربردی گوشیهای
هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر
ابزارها نظیر پیامک ،پیامرسانهای داخلی
مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز
حسب تشخیص بانک فعال شود.

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران:

ضرورت اصالح نظام بانکی و ساماندهی بازار پول

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره اصالح نظام
بانکی و ساماندهی بازار پول ،گفت :نبود نظارت کافی باعث ایجاد
مشکل در نظام بانکداری کشور شده و با افزایش تعداد بانکها،
رسالت نهاد ناظر دشوار میشود.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،
مرتضی اکبری دراین باره ،اظهار داشت :ناکارآمدی و تشکیل
بیهوده برخی از موسسههای مالی ،سیستم بانکداری کشور را
دچار اختالل میکند و درواقع دولت باید چرایی به وجود آمدن
بانک و یا موسسه مالی را واکاوی و هدفگذاریهای پیش از
تشکیل را بررسی کند .درصد تحقق این اهداف میتواند میزان
عملکرد شایسته آنها را بسنجد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران افزود :تشکیل بانک
خصوصی از زمان انقالب اسالمی تاکنون بالمانع بوده و همین
موضوع باعث سوءاستفاده عدهای شده است؛ چراکه تعدادی از
سازمانها بهمنظور تأمین مالی ارزان قیمت برای پروژههای خود
دست به تأسیس بانک و موسسه مالی زدند.
وی اضافه کرد :مؤسسات مالی منفعتجو با جمعآوری
سرمایههای ارزانقیمت مردم دست به اجرای پروژههای منفعت
طلبانه خود زدند .برخی از این نهادها مربوط به نهادهای عمومی

است که بهمنظور پیگیری طرحهای منفعت طلبانه خود به وجود
آمدهاند درصورتیکه بهطور منطقی آنها نباید در فعالیتهای
اقتصادی وارد شوند.
اکبری با ابراز اینکه اگر مؤسسات مالی تشکیل نمیشد
اکنون شاهد رقابت شدیدی بین نرخ سود باالی بانکها نبودیم،
توضیح داد :در حقیقت یکی از علل افزایش نرخ سود بانکی
مربوط به مؤسسات مالی بیهوده میشود که پروژههای آنان
شکستخورده و یا دارایی آنها صرف طرحی برگشتناپذیر
شده است .مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران مطرح کرد:
شکست پروژهها باعث کمبود نقدینگی شده و این موسسهها
برای جبران زیانهای خود به جذب سپرده و رقابت با بانکهای
سالم میپردازند .وی افزود :این بانکها برای جذب سپردهگذار و
جبران خسارات ناشی از پروژههای شکستخورده خود ناچار به
ارائه نرخ سود باال هستند.
اکبری بیان کرد :میتوان ریشه نگرانی رهبر معظم انقالب
اسالمی را مبنی بر به هدر رفتن سرمایه مردم دانست زیرا
این موسسههای مالی ،اندوختههای مردم را در فضا و کارکرد
اشتباهی که بهطور عمده برگشت ناپیداست ،صرف میکنند و
با افزایش نرخ سپرده ،واحدهای تولیدی نیز متحمل فشارهای
سنگینی میشوند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران تشریح کرد:
واحدهای تولیدی و مولد ناچار به وامگیری با نرخ بهره باال
هستند چراکه برای بانکها هزینه نرخ تمامشده و بهرهای که
بابت سود بانکی پرداخت میکنند گران است .ازاینرو برای
جبران این امر ناچار به وامدهی با نرخ بهره زیاد هستند.
وی ابراز کرد :نرخ تمامشده باال پول برای بانکها باعث
شده تا تعدادی از آنها کسر نقدینگی پیدا کنند که این امر
بهخودیخود تأثیر منفی بر چرخه اقتصاد میگذارد.

اکبری معتقد است :اقساط وام با نرخ بهره باال باعث شده
تا بخش مولد کشور توان باز پس دادن آن را نداشته باشند که
این موضوع باعث بدهیهای بانکی و به وجود آمدن معوقات
شده است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران افزود :مشکالت
کنونی باعث میشود تا بهخوبی پروژههای اقتصادی پیشبینی
نشود و یا بازده خوبی را نداشته باشد .بهاینترتیب معوقات بانکی
به وجود میآید که درنهایت به کسری بودجه و بدهی بانکها
منتهی میشود .این دور باطل بهطور مداوم در حال تکرار است.
وی در ادامه بابیان راهکاری که میتواند منجر به
ساماندهی نظام بانکی و مشکالت مربوط شود ،تشریح کرد:
به فعالیت بنگاهداری بانکهایی که برای همتای سالم خود ایجاد
مشکل میکنند ،خاتمه دهند .در همین راستا اصالح نظام بانکی
و ساماندهی بازار پول با دستور رهبر معظم انقالب مبنی بر ادغام
مؤسسات مالی در حال پیگیری است.
اکبری معتقد است :برخی از مؤسسات مالی دارای مجوز
بانک مرکزی نیستند ازاینرو برای تعین تکلیف آنها در وهله
نخست باید به نظارت و اصالح امور آنها و در گام بعدی به ادغام
با بانکی بزرگ روی آورده شود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران بیان کرد :اکنون
میان مؤسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمیکنند
با بانکهایی که مخل ایجاد فضای سالمی در نظام بانکی هستند،
تفاوتی نیست بنابراین دولت باید فرصتی برای اصالح آنها در نظر
بگیرد و در غیر این صورت با آنها برخوردهای جدی شود.
اکبری گفت :بانک مرکزی باید نظارتهای بیشتری بر
فعالیت بانکها و موسسههای مالی داشته باشد .اکنون ابهامهای
زیادی در مورد وامهای پرداختی و هدفی که بابت آن وام
تعلقگرفته است ،وجود دارد.
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امکان اخذ شناسه برخط شهاب
در شعب بانک ملی ایران

اخذ شناسه برخط شهاب در شعب بانک ملی ایران
امکان پذیر شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،در راستای
اجرای قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر
بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر
بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص،بانک
ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع
شده اند .آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز
هویت کامل و عدم تخصیص شناسنه شهاب ،حساب
هایشان مسدود شده است ،ضرورت دارد در اسرع وقت
به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه
مستندات و مدارک هویتی خود ،نسبت به تکمیل و اخذ
شناسه شهاب اقدام کنند.
بدیهی است از تاریخ اول تیر ماه امسال انجام این امر،
عالوه بر مراجعه به شعب ذیربط ،مستلزم طی تشریفات و
صرف زمان و مراحل بیشتری خواهد بود.

استمرار صدور بیمه شخص ثالث
توسط بیمه آرمان تایید شد

استمرار صدور بیمه نامه شخص ثالث توسط شرکت
بیمه آرمان بنا بر اعالم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و برابر ماده  ۵قانون بیمه شخص ثالث و آئین نامه اجرایی
آن ،بالمانع اعالم شد.
طبق ماده ( )5قانون بیمه شخص ثالث مصوب ،1395
شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص
ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به
فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند.
شایان ذکر است بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به
شرکت های بیمه مواردی همچون حداقل توانگری مالی
شرکت بیمه ،سابقه مناسب پرداخت خسارت ،داشتن
نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و
پرداخت خسارت را مدنظر قرار داده و سپس مجوز فعالیت
در این رشته را به شرکت های بیمه اعطا می کند.
در نامه ای که مهدی نمن الحسینی مدیرکل پذیرش
موسسات و دفاتر بیمه ای و مجتبی نادری رئیس اداره
پذیرش موسسات بیمه ،بیمه مرکزی برای کامبیز پیکارجو
مدیرعامل بیمه آرمان در این خصوص ارسال کرده اند،
آمده است :بازگشت به تقاضای آن شرکت در تاریخ نهم
خردادماه  ،1397با موضوع درخواست مجوز ادامه فعالیت
در رشته بیمه شخص ثالث و در اجرای ماده  5قانون بیمه
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال  1395و آیین نامه
اجرایی آن و با توجه به بررسی های به عمل آمده ،بدین
وسیله به شرکت سهامی بیمه آرمان اجازه داده می شود با
رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت خود در
رشته بیمه شخص ثالث ادامه دهد.
در معامالت تاالر شیشهای رخ داد:

بازاری هیجانی همراه با صفهای خرید

در حالیکه در روز دوشنبه بازار سهام با کاهش قیمت
سهمها مواجه بود ،دیروز قیمتها صعودی شد .از سوی
دیگر معامالت تودهوار و فارغ از وضعیت تولید و فروش
شرکتها در این روزها سبب حرکت سینوسی شاخصهای
بازار شده است.
جو معامالت بازار سهام همچنان هیجانی است؛ به
طوری که در روزهای اخیر شاهد رفتاری سینوسی در
قیمت سهمها و در نتیجه شاخصهای بازار سرمایه هستیم.
دیروز در ادامه نوسانات قیمتها در بازار سهام ،برخالف روز
دوشنبه روند قیمت اکثر سهمها افزایشی بود؛ به طوری
که تعدادی از پاالیشیها ،پتروشیمیها و همچنین فلزیها
بیشترین تأثیر را روی رشد بازار سرمایه داشتند.
روند معامالت دیروز سبب شد شاخص کل نزدیک
 ۴۰۰۰واحد رشد کند و بار دیگر کانال  ۲۱۱هزار واحدی
را پس گیرد .در این روزها رفتارهای تودهوار به شدت
مشهود است؛ به طوری که در روزهای متعددی شاهد
کانالشکنی نماگر اصلی بازار هستیم .اما در طرف مقابل
بازار در روزهایی هم در جهت منفی حرکت میکند و در
مجموع آنچه از داد و ستدها و نوسانات بازار بر میآید این
است که معاملهگران بر اساس عوامل بنیادی و تولید و
فروش شرکتها تصمیم نمیگیرند ،بلکه معامالت بیشتر بر
اساس جو روانی انجام میشود.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار
تهران همانطور که گفته شد نزدیک  ۴۰۰۰واحد رشد کرد
و تراز  ۲۱۱هزار و  ۷۴۶واحدی را به دست آورد .سهمهای
کوچک نیز دیروز در رشد بازار نقش داشتند و توانستند
به رشد نماگر کمک کنند؛ به طوری که شاخص هموزن
همجهت با شاخص کل توانست  ۱۳۴۸واحد افزایش یابد و
تراز  ۴۵هزار و  ۲۳۱واحدی را پشت سر بگذارد.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۴۸۷۲واحد رشد تا رقم
 ۲۳۷هزار و  ۳۰۰واحدی باال رفت و شاخص بازار اول و
دوم هر کدام به ترتیب  ۲۸۷۱و  ۸۲۳۸واحد رشد کردند.
دیروز شرکتهای پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت
بندرعباس و صنایع پتروشیمی خلیج فارس جزو نمادهایی
بودند که بیشترین تأثیر را روی افزایش شاخصهای بازار
گذاشتند؛ بهگونهای که هر کدام از آنها به ترتیب ،۲۴۳
 ۲۱۷و  ۲۱۲واحد رشد کردند .بانک ملت نیز پس از این
نمادها تأثیر  ۲۰۲واحدی روی شاخص داشت.
اما پتروشیمی پردیس ،پتروشیمی جم ،ملی صنایع
مس ایران و فوالد پارس و خوزستان سعی کردند
شاخصهای بازار سرمایه را در جهت منفی حرکت دهند؛
هرچند که در نهایت جریان بازار سبب شد تا شاخص کل
رشد فزایندهای را تجربه کند .در گروه محصوالت شیمیایی
دیروز بیشتر سهمها افزایش قیمت داشتند و این گروه با
حجم معامالت  ۱۴۶میلیون سهم و اوراق مالی مواجه شد.
اما بانکیها یکبار دیگر توانستند بیشترین حجم و
ارزش معامالت را به خود اختصاص دهند؛ به طوری که
حجم معامالت این گروه به  ۱.۴میلیارد سهم و اوراق مالی
و ارزش آن به نزدیک  ۲۳۰میلیارد تومان رسید .در این
گروه در برخی از سهمها صف خرید تشکیل شد و کل
تابلوی بانکیها دیروز مثبت بود .خودروییها نیز با رشد
اکثر سهمها مواجه شدند .در این گروه نیز در صفهایی با
صف خرید مواجه بودیم .حجم معامالت این گروه به بیش
از  ۹۵۵میلیون سهم و اوراق مالی رسید و ارزش معامالت
بازار عدد  ۱۵۰میلیارد تومان را تجربه کرد.
در گروه فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای
نیز شاهد رشد یکدست سهمها بودیم؛ به طوری که
بیشترین سهمهای این گروه با بیش از چهار درصد رشد در
قیمت پایانی مواجه شدند.

