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بانک و بیمه و بورس

بانک
از ششم مردادماه؛

حسابهای فاقد شناسه شهاب بانک ملی
غیرفعال میشوند

حسابهای فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی
بانکی (شهاب) در بانک ملی ایران بزودی غیر فعال میشوند.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،در راستای اجرای
الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا
بر 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.
لذا آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان مدارک
و یا عدم احراز هویت کامل و نقص در اطالعات ،حساب
هایشان غیر قابل برداشت شده است ،ضرورت دارد در
اسرع وقت به شعب بانک ملی ایران مراجعه و ضمن ارائه
مستندات و مدارک هویتی خود نسبت به تکمیل اطالعات
اقدام کنند .بر این اساس از روز یکشنبه  ۶/۵/۱۳۹۸حساب
های مشتریان حقیقی ایرانی بانک ملی ایران که فاقد
اطالعات معتبر سجلی شامل نام ،نام خانوادگی ،نام پدر،
شماره شناسنامه ،تاریخ تولد و کد ملی باشد تا اصالح
اطالعات مربوطه ،به صورت غیر قابل برداشت خواهد بود.
الزم به ذکر است از این تاریخ فرآیند رفع مسدودی حساب
مشتریان تحت تشریفات خاص و با صرف زمان چند روزه
انجام خواهد گرفت.

امضای تفاهمنامه همکاری بانک توسعه
تعاون و تعاونی آموزشی راه رشد

در حاشیه نشست تخصصی مراسم گرامیداشت روز
جهانی تعاون و بهمنظور ارائه خدمات تخصصی بانکداری
به اعضا و ذینفعان تعاونی تفاهمنامه همکاری بانک توسعه
تعاون و تعاونی آموزشی راه رشد منعقد شد.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،علی
هاتفی مدیر امور مشتریان و بانکداری شرکتی بانک
توسعه تعاون در این نشست بابیان گزارشی از تعامالت
صورت گرفته میان این بانک و اتحادیهها و شرکتهای
تعاونی گفت :بانک توسعه تعاون جهت برقراری زمینههای
تسهیالتی و توسعهای ویژه جامعه تعاوگران و کارآفرینان
اقدام به انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای عاملیت با صندوق
توسعه ملی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری ،وزارت جهاد کشاورزی نموده است
که شرکتهای تعاونی برای بهرهگیری از این امکانات و
تسهیالت باید به تقویت ارتباط با بانک مبادرت ورزند.
در ادامه خانی مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ایجاد تعاونیهای تسهیلگر
و کمککننده و حالل مسئله را در مانایی کسبوکار
تعاونیها مؤثر دانست و خوشه سازی و برندینگ در
تعاونیها و تعریف دقیق نقش نهادهای متولی تعاون را در
توسعه این بخش خواستار شد .گفتنی است در این نشست
نمایندگانی از گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد ،بیمه تعاون،
تعاونی فرهنگی ،آموزشی راه رشد ،اتحادیه مرکزی نظارت
بر اتحادیههای تعاونیهای روستایی ،اتحادیه سراسری
تعاونیهای تولید روستایی ،تعاونی دانههای روغنی فردا و
اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نیز حضور داشتند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جلسه ستاد تسهیل یزد؛

تخصیص  ۸۷هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال تسهیالت به  ۵۶طرح تولیدی

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن از تخصیص معادل ۸۷
هزار و  ۵۰۰میلیون ریال تسهیالت به  ۵۶طرح تولیدی که
شامل  ۶۰۰میلیون یورو و  ۸۵میلیون دالر به صورت ارزی و
مابقی به صورت ریالی می باشد ،خبر داد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،
حسین مهری رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و
معدن که به استان یزد سفر کرده بود روز پنجشنبه  ١٣تیرماه
 ۹۸در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور استاندار
و دیگر مسؤالن استانی مرتبط با حوزه تولید برگزارشد ضمن
بیان مطلب فوق ،بیان داشت :با مطالعات انجام شده ،از
ابتدای سال جاری  ۲۰۰رشته صنعتی به دلیل نداشتن توجیه
اقتصادی و عدم اطمینان در ایجاد اشتغال پایدار ،فاقد اولویت
در پرداخت تسهیالت در این نهاد مالی شناخته شده است.
وی تأکید کرد :در اعطای تسهیالت باید هوشمندانه
عمل کنیم بنابراین تنها از طرحهایی که از بازگشت سرمایه
آنها اطمینان داریم حمایت خواهیم کرد زیرا این منابع،
سرمایه ملی و متعلق به همه مردم ایران است.
مهری اظهار داشت :در این راستا اولویت های مختلفی
تعریف شده است که در مرحله نخست ،تأمین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه که قیمت آن
چند برابر شده در اولویت قرار دارد.
رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن با بیان اینکه
اولویت دوم ،حمایت از تکمیل طرحهای نیمه تمام و تأمین
اعتبار آنهاست که چهار هزار شغل جدید ایجاد می کند،
اضافه کرد :حمایت از تکمیل این واحدهای صنعتی اشتغال
پایدار و ارزش افزوده را به دنبال دارد به همین دلیل با پرهیز
از سطحی نگری ،با نگاه ملی و بین المللی از طرحها حمایت
می کنیم.
مهری با تأکید بر لزوم توجه تکمیل ظرفیت خطوط
تولید واحدهای موجود گفت :اولویت سوم حمایت از طرحهای
توسعه ای واحدهای تولیدی است که با سرمایه گذاری های
اندک ،اشتغال باال ایجاد می کند.
مدیرعامل این بانک اولویت چهارم را حمایت از طرحهای
صادرات محور اعالم کرد و یادآور شد :مشکالت واحدهای

تولیدی عمدتاً مسائل مالی ،ارزی و نوسان قیمت تجهیزات
است بطوریکه بانک مرکزی ظرف چند روز گذشته ،بخشنامه
ای برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی اعالم کرده
است.
وی با اعالم رضایت از وضعیت صنایع این استان تصریح
کرد :برخی واحدها طرحهای توسعه دارند که با آنها موافقت
شد ولی در مجموع وضعیت واحدهای صنعتی استان یزد
خوب است و این بانک صنعتی و تخصصی آماده حمایت از
صنعتگران و معدنکاران این استان است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد :میزان
پرداخت تسهیالت شعبه یزد به تولیدکنندگان استان ،حدود
 ۴۰برابر منابع جذب شده بوده که این امر لزوم تمرکز حساب
صنعتگران و تولیدکنندگان و حمایت بیشتر مدیران استانی
در این زمینه را می طلبد.
مهری گفت :با توجه به محدودیت های موجود به
دنبال افزایش سرمایه بانک به منظور حمایت از صنعتگران و
تولیدکنندگان هستیم و در این زمینه حمایت دولت و مجلس
بیش از پیش حایز اهمیت است.
محمدعلی طالبی استاندار یزد نیز که در این نشست
حضور داشت ،ضمن اشاره به وضعیت صنعت در استان یزد،
گفت :در حال حاضر کشور با شرایط خاصی رو به روست که
در این شرایط نیازمند حفظ سرمایه های ملی هستیم.
وی ادامه داد :بسیاری از طرحهایی که مورد حمایت
بانک صنعت و معدن قرار گرفته ،ظرفیت خوبی برای رفع

بانک سامان ،سهامداران خود را
به مجمع دعوت کرد

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سامان برای بررسی عملکرد سال  ۹۷این بانک
برگزار میشود.
به نقل از سامان رسانه ،بانک سامان با انتشار اطالعیهای از کلیه سهامداران خود
دعوت کرد تا در مجمع عمومی عادی ساالنه این بانک شرکت کنند .قرار است در این
جلسه ،گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۳۹۷.۱۲.۲۹و
همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک در همین مدت قرائت
شود .همچنین بررسی و تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
سال مالی منتهی به  ۲۹اسفند  ۹۷از دیگر دستور کارهای مجمع بانک سامان خواهد بود.
دستور کار دیگر این جلسه ،انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه
آنان ،تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره و در نهایت تعیین روزنامه
کثیراالنتشار برای درج آگهیها خواهد بود .گفتنی است ،این جلسه روز یکشنبه  ۳۰تیرماه
سال  ۹۸راس ساعت  ۱۵در مجموعه فرهنگی ،ورزشی و تفریحی تالش واقع در خیابان
ولیعصر ،نرسیده به چهارراه پارکوی برگزار خواهد شد.

بخش عمده مشکل بیکاری در شهرستانهای استان دارد.
طالبی همچنین با مثبت خواندن سفر مدیرعامل بانک
صنعت و معدن کشور به استان افزود :این بانک مطالعات
دقیق و خوبی در رابطه با مزیتهای مختلف سرمایه گذاری
در حوزه های مختلف داشته و از همه مدیران و سرمایهگذاران
میخواهم قبل از تصمیمگیری از این مطالعات استفاده کنند.
رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همچنین
توقعات بانک صنعت و معدن از واحدهای صنعتی و تولیدی
استان را به حق دانست و در ادامه اظهار کرد :واحدهایی که
بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل آنها در نظر گرفته
شده ،باید عالوه بر افزایش گردش حساب ،نسبت به پرداخت
به موقع اقساط وام خود نیز اقدام کنند تا موجبات رونق تولید
و ارائه تسهیالت به دیگر واحدها فراهم شود.
طالبی ادامه داد :در رابطه با طرحهای توجیهی صنعتی
و اقتصادی شهرستان های استان ،از فرمانداران میخواهم تا
مسائل و مشکالت این طرح ها را به صورت شفاف اعالم کنند
تا تعیین تکلیف گردد.
مهری در دومین روز از سفر خود به استان یزد در جمع
کارکنان شعب استان یزد حضور یافت و بحث هایی را پیرامون
عملکرد این شعبه و برنامه های آتی بانک در خصوص بهبود
عملکرد آنان مطرح ساخت و افزود :برای تسریع در اعطای
تسهیالت الزم بود فرایندهای موازی حذف شود بنابراین
اصالح ساختار بانک انجام شد و تفویض اختیار بیشتر به
شعب و سرپرستی ها صورت گرفت.
وی بر ارتباط و تعامل بیشتر سرپرستان و رؤسای شعب
با مدیران ستادی بانک تاکید کرده و خاطرنشان ساخت :با
ایجاد این ارتباط مستقیم فرایند اعطای تسهیالت و پیگیری
کار مشتریان در زمانی به مراتب کوتاه تر از گذشته امکانپذیر
شد.
رییس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن همچنین از
شرکت های تولیدی سیرنگ ،شرکت توسعه صنایع غذایی
رشد ،یکتا گرانول میبد ،فوالد ارفع ،کاشی برج اردکان بازدید
کرد و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و نقطه نظرات آنان
قرار گرفت.
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قیمتها در بورس
سرازیر شد

فعاالن بازار سرمایه دیروز شاهد اصالح قیمتها
مخصوصاً در سهمهای بزرگ بودند؛ به طوری که شاخص
کل  ۵۳۶واحد رشد کرد .این در حالی است که این شاخص
توانسته بود در روز گذشته به مرز کانال  ۲۵۰هزار واحدی
راه یابد.
پس از دو روز متوالی رشد قیمتها در بورس اوراق
بهادار تهران ،دیروز قیمت سهام اکثریت شرکتها مخصوصاً
شرکتهای بزرگ در بورس تهران با افت مواجه شد؛ به
طوری که  ۱۷۰نماد با کاهش قیمت و  ۱۵۹نماد با رشد
قیمت مواجه شدند.
در فرابورس ایران نیز علیرغم رشد  ۳.۴واحدی
آیفکس  ۱۰۳نماد کاهش قیمت را تجربه کردند و  ۸۸نماد
با رشد قیمت مواجه شدند.
در حالی که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس
اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه توانسته بود خود را به
مرز کانال تاریخی  ۲۵۰هزار واحدی برساند ،دیروز این
شاخص  ۵۳۶واحد کاهش یافت و از دستیابی به این کانال
جا ماند.
اما رشد قیمت سهمها در گروههای کوچکتر سبب
شد شاخص کل هموزن به رشد خود ادامه دهد و با ۱۱۳
واحد افزایش تا کانال  ۶۱هزار و  ۴۳۰واحدی باال رود.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۰۱۶واحد کاهش تا رقم
 ۲۷۸هزار و  ۷۸۹پایین رفت .شاخص بازار اول و دوم نیز
هر کدام به ترتیب  ۴۸۰و  ۶۸۴واحد کاهش یافتند.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ،معدنی و صنعتی
چادرملو و پتروشیمی شیراز هر کدام به ترتیب ۱۵۲ ،۲۱۴
و  ۴۷واحد تأثیر افزایشی روی شاخص بازار سرمایه داشتند
و در طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت ارتباطات
سیار ایران و پاالیش نفت بندرعباس به ترتیب ۱۰۶ ،۱۱۰
و  ۱۰۴واحد در کاهش شاخص بازار تأثیر داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی حجم معامالت تا رقم
 ۱۱۱۶میلیون سهم و اوراق مالی باال رفت و ارزش معامالت
به حدود  ۱۱۹میلیارد تومان رسید .بدین ترتیب این گروه
در صدر ارزش معامالت بورس دیروز قرار گرفت.
پس از گروه محصوالت شیمیایی خودروییها با ارزش
معامالت حدود  ۹۲میلیارد تومانی در جایگاه دوم قرار
گرفتند و حجم معامالتشان نیز به  ۴۵۱میلیارد سهم و
اوراق مالی رسید .در عین حال بیشتر سهمهای این گروه با
کاهش قیمت روبرو شدند.
فلزات اساسی پس از دو گروه مذکور با ارزش معامالت
حدود  ۸۱میلیارد تومان در جایگاه سوم بورس به لحاظ
ارزشی قرار گرفتند .در این گروه نیز بسیاری از سهمها با
کاهش قیمت روبرو شدند.
ارزش کل معامالت بورس تهران دیروز به رقم ۱,۷۵۶
میلیارد تومان رسید و حجم معامالت آن عدد  ۴.۴میلیارد
سهم و اوراق مالی را تجربه کرد .تعداد معامالت این بازار
نیز به رقم  ۳۰۲هزار و  ۸۱نوبت دست یافت.
دیروز در فرابورس ایران آیفکس  ۳.۴واحد رشد کرد
و به رقم  ۳۲۲۲واحدی رسید .ارزش معامالت این بازار نیز
تا رقم  ۸۸۶میلیارد تومان افزایش یافت و حجم معامالت تا
رقم  ۱.۶میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت.

