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بانک و بیمه و بورس

بانک

شمارشمعکوسبرایشرکتدرقرعهکشی
حسابهایپساندازبانکملیایران

شمارش معکوس برای شرکت در چهلمین مرحله
قرعهکشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک
ملی ایران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،چهلمین
مرحله قرعهکشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس
انداز بانک ملی ایران پاسخی به نیت خیرخواهانه مشتریان
گرانقدر است که شرکت کنندگان عالوه بر بهره مندی از
اجر معنوی ،می توانند شانس خود را برای دریافت یکی از
جوایز نفیس و ارزشمند آن امتحان کنند.
 ۹۱کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید مسکن
تنها بخشی از جوایز نفیس این دوره از قرعه کشی
حساب های قرض الحسنه است ۳۱ .مردادماه آخرین
مهلت افتتاح حساب و یا افزایش موجودی این حساب
هاست و عالوه بر جوایز ویژه کمک هزینه خرید واحد
مسکونی ۲۹۱ ،کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر
یک به ارزش  ۷۰۰میلیون ریال ۳۹۱ ،کمک هزینه ۳۰۰
میلیون ریالی ازدواج و  ۵۹۱کمک هزینه خرید لوازم
خانگی تولید داخل هر یک به ارزش  ۲۰۰میلیون ریال
بخشی دیگر از جوایز برای پاسخ به خیراندیشی و نیک
اندیشی مشتریان است.
همچنین یک هزار و  ۹۱کمک هزینه  ۱۰میلیون
ریالی خرید صنایع دستی و  ۷۵۰هزار جایزه نقدی یک
میلیون ریالی از جوایز چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز
حسابهای قرض الحسنه پسانداز بانک ملی ایران است.
باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی  ۵۰۰هزار
ریالی در روز قرعهکشی شرایط الزم برای شرکت حسابها
در قرعهکشی و حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ
 ۵۰۰هزار ریال به مدت سه ماه یا  ۹۰روز متوالی در طول
دوره قرعهکشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا
افزایش موجودی شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان
حسابهاست.
با حمایت بانک پاسارگاد صورت گرفت؛

تولد پلی پاد ،اولین ابراستریم بازیهای
ویدیویی درایران وخاورمیانه

«پلیپاد» نخستین ابر استریم بازیهای رایانهای
در ایران و خاورمیانه ،توسط شرکت فناپ و با حمایت
بانکپاسارگاد متولد شد.
به نقل از بانکپاسارگاد« ،پلی پاد» در بستر
سرزمین هوشمند پاد ،توسط شرکت فناپ و با حمایت
بانکپاسارگاد ،امکان تجربه آنالین بازیهای رایانهای را با
کیفیت بسیار خوب ،تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز به
سختافزاری قدرتمند ،روی انواع رایانه ،گوشیهای همراه
و حتی تلویزیون ،به کاربر میدهد.
بر اساس این خبر ،از سیستمهای مچمیکینگ
( )Matchmakingتا قابلیت برگزاری لیگهایی با
محوریت بازیهای گوناگون ،به این هدف در پلیپاد قرار
گرفتهاند که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی برای
بازیسازها ،بازیبازها و استریمرها شود.
در جهان ،تنها شرکتهای بزرگ اقدام به ساخت
نسخههای مختلف از این پلتفرم کردهاند و پلی پاد ،در
ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.
گفتنی است عالقمندان میتوانند با مراجعه به
وبسایت  PlayPodبه آدرس HTTPS://play.
 pod.landبهصورت آنالین اولین تجربهی بازیهای
استریمی را آغاز کنند.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان خبر داد:

راه حل جامع بانک سامان برای
پرداخت یارها

مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان از راه اندازی
وب سرویس جدید این بانک برای تسویه حساب پرداخت
یارها خبر داد.
به نقل از بانک سامان ،عباس میرزا نیری در گفتگویی
در خصوص این خدمت تازه بانک سامان عنوان کرد :بانک
مرکزی و شرکت شاپرک از سال  97فعالیت نوینی را در
حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان پرداخت یار به منظور
ایجاد دسترسی ساده تر برای اتصال پذیرندگان به شبکه
پرداخت کشور معرفی و به رسمیت شناخته اند.
یکی از سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص
فناوری های مالی یا فین تک ها ،قانون گذاری در
زمینه فعالیت این شرکت هاست .فین تک ها در 5
گروه  :پرداخت ساز ،پرداخت یار ،پرداخت بان ،حساب
یار و ضابطه یار توسط بانک مرکزی دسته بندی و در
ابتدا چارچوب فعالیت پرداخت یاران مشخص شده
است .پرداخت یاران شخصیت های حقوقی هستندکه
خدمات پرداخت را به صورتی جذاب تر ،سفارشی
سازی شده و مشتری محورتر عرضه می کنند .با
توجه به تخصصی که این شرکت ها در زمینه فناوری
اطالعات دارند می توانند خدمات پرداخت را به
صورتی ارائه دهند که انطباق بیشتری با نیازمندی
های مشتریان داشته باشد.
پیشتر این خدمات توسط درگاههای واسط به
پذیرندگان خرد ارائه می شد ،ولیکن درحال حاضر تمامی
شرکتهایی که قصد ارائه خدمات پرداخت یاری دارند می
بایست ضمن عقد قرارداد با یکی از شرکت های ارائه
دهنده خدمات پرداخت ( )pspنسبت به اخذ مجوز
شاپرک اقدام نمایند.
پرداخت یاران می توانند پس از اخذ معرفی نامه از
شاپرک ،جهت افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری به یکی
از شعب بانک سامان مراجعه نمایند .طبق قوانین بانک
مرکزی این حسابها به نام پرداخت یار افتتاح می شوند
ولیکن پرداخت یار حق برداشت از آن را به شاپرک تفویض
می نماید .شرکت شاپرک توسط وب سرویسهای انتقال
وجه ،مبالغ را از حساب پرداخت یار برداشت و با پذیرندگان
تسویه می نماید.
نیری در همین ارتباط اضافه کرد :بانک سامان از
ابتدای تعریف فرایندهای پرداخت یاری از ابتدای سال 97
در کنار شرکت شاپرک ضمن تهیه زیر ساخت های الزم
و افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری ،سرویسهای تسویه
حساب پرداخت یاران را در اختیار شاپرک قرار داده است.
نیری در همین راستا ادامه داد :هم اکنون در حدود
 60شرکت پرداخت یاری ضمن اخذ مجوزهای الزم،
توسط شاپرک جهت افتتاح حساب پرداخت یاری به
بانک سامان معرفی شده اند ،که  36شرکت پرداخت یار
تست های فنی شاپرک را گذرانده و آماده ارائه خدمات
پرداخت یاری هستند و نام این شرکت ها در سایت
شاپرک موجود است.

مشاور معاونت علمی فناوری رییسجمهور:

حذف  ۴صفر پیشنهاد صندوق بینالمللی پول است

مشاور معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری با اشاره به موضوع حذف  ۴صفر
از پول ملی گفت :ما همسو با دستورات
پیشنهادگونه صندوق بین المللی پول داریم
همراه میشویم و اولویت کشور این نیست و
مسایل و مشکالت مهمتر از این وجود دارد.
محسن صیقلی مشاور معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو با
تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر
شاخصهای کالن اقتصاد کشور اثری نخواهد
گذاشت ،گفت :این اقدام در شرایطی میتواند
اثرگذار باشد که ساختارهای اقتصادی مثل
اصالح سیستمهای بانکی ،تولید ،مباحث
مالیاتی و گمرکی با همدیگر رونق اقتصادی
را داشته باشند ،اما با حذف اسمی چند صفر
از پول ملی با وجود تجربیات متفاوتی که
دیگر کشورها داشته اند ،هیچ اثر اقتصادی
نخواهد داشت.
وی افزود :خود دولت نیز اعالم کرده
است که این کار هیچ اثری روی تورم نخواهد
داشت و فقط ظاهری است .در  ۵۰کشور
دنیا که این اتفاق افتاده ،از آن به عنوان
اسم گذاری یا تجدید اسم یاد میکنند که
در برخی از کشورها موفق عمل شده و در
برخی از کشورها که از زیرساختهای الزمی
برخوردار نبودند همچون زیمباوه ناموفق بوده
است.
این اقتصاددان با اظهار بر اینکه ما
همسو با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین
المللی پول داریم همراه میشویم ،تصریح
کرد :این پیشنهادی است که معموال صندوق

بین المللی پول به کشورها میدهد و با شعار
«آسان شدن زندگی» از آن یاد میکنند.
وی ادامه داد :در کشور ما نیز زمانی که
جنگ تمام شد و دالرهای نفتی سرازیر شدند
این صندوق چنین پیشنهادی را داد ،اما تا
سال  ۹۵مسکوت بود تا اینکه هیئت دولت
مصوب کرد و الیحهای را به بانک مرکزی
داد ،ولی باز هم این الیحه به مجلس نرفت.
صیقلی خاطر نشان شد :تنها خاصیتی
که دولت و رئیس کل بانک مرکزی بر آن
قائل شده اند ،حذف کاهش هزینه نشر
اسکناس و اثر روانی است که مردم ارز کشور
را در برابر ارزهای کشورهای دیگر پایین
میبینند .اما به نظر میرسد غرور ملی در
میزان تولید است و نه اینکه اسما چهار صفر
حذف شود و بگوییم غرورمان باال میرود و ما

رئیس هیات مدیره کانون صرافان خبر داد:

در مقابل دالر میتوانیم تومان داشته باشیم.
وی متذکر شد :فضای روانی با گرد
کردن پولها وقتی که پول کوچک میشود،
میتواند بار تورمی در جامعه داشته باشد.
مشاور معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری اثر گذاری مثبت حذف چهار صفر
از پول ملی را نیازمند زیرساختهای الزم
دانست و گفت :در بورس کشور سهام یک
دالری و نیم دالری نداریم حاال اگر چهار
تا صفر را هم برداریم ،چه نتیجهای را دربر
خواهد داشت؟ سهام یکی از بانکهای کشور
 ۴۰ریال تا یک تومانی است و اگر چهارتا
صفر را برداریم ،سهام این را چه میتوانیم
بگذاریم؟ آیا اصال آمادگی این موضوع را
داریم؟
وی اظهار داشت :گفته میشود با این

کار چرخش نقدینگی میتواند وجود داشته
باشد و مردم معامالت شان را سریع انجام
میدهند ،ولی مشکل مردم ما معامالت
نیست وقتی پول نیست و اقتصاد رونق
نداشته باشد ،اینکه بتوانند به راحتی مبادله
کنند اثر خاص ندارد .اولویت کشور به نظر
خیلی از سیاستمدارن و اقتصاددانان این
نیست و مسایل و مشکالت مهمتر از این
وجود دارد و بهتر است انرژی خود را روی
اینها بگذاریم.
عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی هم با اشاره به
اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن
است تبعیات خوبی نداشته باشد ،گفت :این
اقدام از نظر روانی مردم را در یک چالش
روانی قرار میدهد و ارزش سرمایه شان
کاهش شدیدی پیدا میکند.
وی افزود :اثر گذاری این اقدام در
کنترل تورم ،بحث دیگری است و حتی
ممکن است خود این عمل دارای آثار تورمی
باشد .به همین دلیل حذف چهار صفر از پول
ملی یک ریسک است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
اظهار داشت :هنوز هم این الیحه به مجلس
نیامده است و با توجه به شرایط سخت
اقتصادی که کشور در آن قرار دارد ،ممکن
است نمایندگان این کار را به مصلحت
کشور ندانند .وی در رابطه با نظر مجلس
در خصوص این الیحه گفت :بعید میدانم
که این الیحه رای بیاورد .چون فعال اولویت
مجلس چیزهای دیگری است.

دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمهگران ایران:

آمادگی صرافیها برای خرید اسکناس صادرکنندگان

حذف ۴صفر اثر چندانی بر صنعت بیمه ندارد

رئیس هیات مدیره کانون صرافان از آمادگی صرافیها برای خرید اسکناس
صادرکنندگان خبر داد و گفت :صادرکنندگان مشکالت ناشی از فروش ارز را گزارش کنند
و ما نیز مورد به مورد آن را پیگیری خواهیم کرد.
کامران سلطانیزاده با اشاره به اعالم برخی مشکالت از سوی صادرکنندگان مبنی بر
فروش اسکناس ارز در صرافیها گفت :صرافیها با برخی محدودیتها در خرید اسکناس
ارز به لحاظ ظاهر اسکناسها ،تاریخ نشر آن و نیز پارگی و مشکالت ظاهری مواجه هستند
که این امر ،دقت نظر آنها را در خرید اسکناسها باال میبرد.
رئیس هیات مدیره کانون صرافان افزود :با این وجود ،این آمادگی وجود دارد که
صرافیها ،اسکناس ارز حاصل از صادرات را خریداری کرده و مشکلی در این زمینه بروز
نکند؛ البته قیمت خرید اسکناسهای دالر هر روز از سوی بازار مشخص میشود که یک
اختالف قیمت معقول با نرخ فروش آن دارد.
وی تصریح کرد :کانون صرافان آمادگی دارد به صورت مورد به مورد ،مشکالت
صادرکنندگان را در این حوزه حل و فصل کرده و هر صادرکنندهای که با مشکل فروش
اسکناس ارز حاصل از صادرات خود مواجه است ،میتواند به کانون صرافان ایران مراجعه
کرده تا حتیاالمکان مشکل وی حل شود.
خبرگزاری ها هفته گذشته با انتشار گزارشی از وجود مشکالت ناشی از فروش
اسکناس ارز از سوی صادرکنندگان ،خبر داده بود که بر این اساس ،هم اکنون رئیس
هیات مدیره کانون صرافان ایران ،آمادگی کامل خود را برای همکاری با صادرکنندگان
اعالم کرده است.

دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمهگران ایران با اشاره به تاثیرات حذف چهار صفر
از پول ملی بر صنعت بیمه ،این تاثیرات را بیشتر در حوزههای سرمایهگذاری ملموس
ارزیابی کرد.
عبدالمجید رافع حقنژاد –دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمهگران ایران ،با بیان اینکه
حذف چهار صفر از پول ملی باعث تسهیل مبادالت مالی خواهد شد اضافه کرد :انجام این
عملیات ممکن است در حوزه سهام مشکالتی را به وجود بیاورد؛ برای مثال ارزش یک سهم
ممکن است  ۷۰۰تومان باشد که زمانی که مبنا  ۱۰۰۰تومان شود ممکن است مشکالتی
برای حسابرسی آن به وجود بیاید که البته قابل حل است.
دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه گران با تاکید بر اینکه با حذف صفرها از پول ملی
قرار نیست اعداد برخی از سهام به سمت باال گرد شود گفت که حذف صفرها روی تعداد
سهام تاثیر میگذارد؛ به این معنا که برای مثال شخصی که یک میلیون سهم داشته در
طرح جدید تعداد سهام او به  ۱۰۰عدد کاهش پیدا میکند.
رافع حقنژاد با بیان اینکه حذف صفرها از پول ملی طرحی تجربه شده در دنیا است،
درباره تاثیرات آن بر صنعت بیمه نیز اظهار کرد :در بازارهای سرمایه گذاری مانند بازار
بورس ممکن است برخی تضادها ایجاد شود ،اما در مجموع این طرح تاثیری بر صنعت
بیمه نخواهد داشت.
او همچنین با اشاره به برخی گمانهزنیها درباره افزایش هزینههای دفتری و حسابداری
ناشی از حذف صفرها ادامه داد :کاربرد دفاتر حسابرسی بیشتر در موارد قانونی است؛ وگرنه
در حال حاضر در بسیاری از دفاتر نیز برای راحتی حسابرسی صفرها حذف میشوند.

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا نوبت دوم برگزار شد

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا
(نوبت دوم) راس ساعت  ۱۴:۳۰روز یکشنبه
 ۲۰مرداد ماه با حضور  ۷۹.۳۳درصد از
سهامداران به ریاست آقای رحمت اله
صادقیان نماینده بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی بانک سینا
در این جلسه پس از انتخاب اعضای هیأت
رئیسه ،صادقیان با تبریک اعیاد قربان و غدیر
گفت :بانک سینا جزو اولین بانک هایی بود
که صورت های مالی و گزارش حسابرسی را
در موعد مقرر جهت ارائه به مجمع آماده کرد
که به دلیل زمان بری اخذ مجوز از بانک
مرکزی و به حد نصاب نرسیدن سهامداران
برگزار نشد که با پیگیری های صورت گرفته
و تالش همکاران بانک ،خوشبختانه امروز
شاهد برگزاری آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد :در راستای کاهش
سهم بنیاد در بانک سینا که از الزامات بانک
مرکزی است از  ۱۹ماه قبل در حال مذاکره
و برگزاری جلسات با متقاضیان از جمله یک
شرکت خارجی جهت واگذاری سهام هستیم.
مجوزهای الزم در این خصوص از سازمان
بورس و بانک مرکزی دریافت شده و منتظر
تایید نهایی شورای پول و اعتبار هستیم .در
خصوص واگذاری سهام اعتماد مبین هم
اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل
عدم مشتری مناسب تاکنون واگذار نشده و
البته این سهام به حد مطلوبی از ارزش و
سوددهی خواهد رسید.
صادقیان ،بانک سینا را در زمره شفاف
ترین بانک ها بر اساس گزارش بانک مرکزی

عنوان کرد و اظهار داشت :یکی از راههای
افزایش توان بانک برای تعامل با بانک ها
و شرکت های خارجی و همچنین فعالیت
مطلوب در بازار بانکی و بورس ،افزایش
سرمایه به منظور بهبود و اصالح ساختار
مالی است که در صورت تایید نهایی از سوی
مجمع ،نسبت به انجام فرایندهای آن اقدام
خواهد شد و برای تحقق این موضوع در گام
اول از طریق تجدید ارزیابی دارائیها اقدام
خواهیم نمود.
وی گفت :بانک سینا به دلیل رعایت
قوانین و قواعد اعالم شده از سوی بانک
مرکزی در خصوص رعایت نرخ سودها ،دارای
بند سپرده گذاری در صورت های مالی خود
نیست .در ادامه پیشرو ،مدیرعامل بانک
سینا با ارائه گزارشی از عملکرد این بانک در
سال مالی منتهی به پایان اسفند  ۹۷گفت:
مجموع سپرده های این بانک از  ۸۵درصد
سپرده های گران قیمت در سال  ۹۶به ۷۸
درصد در سال  ۹۷رسیده و نسبت سپرده
های ارزان قیمت و قرض الحسنه از ۱۵
درصد به  ۲۲درصد افزایش یافته که حاکی
از کاهش قیمت تمام شده  ۲درصدی پول در
سال  ۹۷است .دلیل عمده آن هم رعایت نرخ
سودهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی و
پرهیز از ورود به عرصه رقابت نامتعارف در
پرداخت سود مانند برخی بانک ها است.
وی افزود :روند تجهیز منابع بانک سینا
با رشد  ۱۱درصدی نسبت به سال مالی قبل،
رقم  ۱۸۳هزار میلیارد ریال را سبب شده
و تسهیالت این بانک نیز  ۱۴۸هزار میلیارد
ریال بوده و مجموعا نسبت  ۸۰درصدی

مصارف به منابع را شاهد هستیم .مطالبات
غیر جاری بانک هم زیر  ۱۰درصد است که
در مقایسه با سایر بانک ها رقم قابل قبولی
است .همچنین جهت  ۵۱درصد از مطالبات
بانک ،ذخیره گرفته شده که این نیز رقم
مناسبی است.
مدیرعامل بانک سینا اظهار داشت:
دارایی های بانک به  ۲۰۶هزار میلیارد ریال
در پایان سال  ۹۷بالغ شده که  ۷۰درصد
آن را تسهیالت تشکیل می دهد .در خصوص
نسبت کفایت سرمایه باتوجه به دستورالعمل
جدید بانک مرکزی برای دستیابی به ۸
درصد ،منتظر افزایش سرمایه هستیم.
پیشرو تصریح کرد :رویکرد هیأت مدیره
و مدیران بانک سینا با توجه به کاهش فاصله
سود تسهیالت و سود سپرده ها ،ارتقا و
افزایش درآمدهای غیرمشاع بوده که به
عنوان یک سیاست نجات بخش نظام بانکی
در دستور کار این بانک قرار گرفته و از این
بابت شاهد رقم  ۱۷۸۸میلیارد ریال درآمد
در سال  ۹۷هستیم که بخش قابل توجهی
از آن را کارمزد تعهدات اعتبارات اسنادی
و ضمانت نامه ها تشکیل می دهد .سپرده
های قرض الحسنه در پایان سال  ۹۷به
 ۱۳۳۸میلیارد ریال و قرض الحسنه جاری
به  ۱۴۰۰۰میلیارد ریال رسیده که حاکی از
رشد خوبی است.
مدیرعامل بانک سینا به طرح های
اشتغالزایی روستایی اشاره کرد و بیان داشت:
در این خصوص تسهیالت خرد و متوسط با
نظارت کافی به متقاضیان اعطا می شود که
تا پایان سال  ۹۷تعداد  ۲۸۸۰طرح به مرحله

انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیالت رسیده که
 ۴/۳آن به بهره برداری رسیده و معوقات این
طرح ها کمتر از  ۲درصد بوده است.
وی در پایان از اعتماد مشتریان و
حمایت سهامداران قدردانی کرد و تالش
همکاران و مدیران بانک را ستود و ابراز
امیدواری کرد با تداوم این تالش ها و ارائه
برنامه های پیشبردی ،زمینه رضایت بیش از
پیش سهامداران فراهم گردد.
در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت
هیأت مدیره و سازمان حسابرسی ،گزارش
عملکرد مالی و سود و زیان بانک سینا به
تصویب اکثریت اعضا رسید و مقرر شد مبلغ ۱۱
ریال به ازاء هر سهم پرداخت گردد.
در ادامه سازمان حسابرسی به عنوان
حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال
مالی منتهی به  ۲۹اسفند  ۹۸و روزنامه
های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های
بانک انتخاب شدند .همچنین مجمع به
هیأت مدیره بانک تفویض اختیار کرد تا در
خصوص بخشودگی جمعا مبلغ  ۱۷۰میلیون
تومان سود تسهیالت  ۵نفر از مشتریان معسر
بانک تصمیم گیری نماید.

افزایش موفقیت سیاست های ارزی دولت با تغییر مبادی واردات کاالها

تغییر مبادی واردات کاالها به سمت کشورهایی که
ایران نزد آن ها درآمد ارزی دارد ،با تراز کردن تجارت
خارجی ایران و کشورهای طرف تجاری ،اثرگذاری تحریم ها
جهت انتقال ارز را کاهش می دهد و مسئله افزایش هزینه
مبادالت بین المللی را برطرف می کند.
مشکالت انتقال ارز بین المللی ناشی از تحریم های
آمریکا موجب افزایش هزینه تمام شده واردات کاالها شده
و در برخی موارد فارغ از بحث سوء استفاده ها مشاهده می
شود که باوجود تخصیص ارز  4200تومانی ،قیمت کاالهای
وارداتی حتی بیشتر از نرخ بازار آزاد افزایش یافته است.
افزایش قیمت کاالهای اساسی وارداتی با وجود تخصیص
ارز ترجیحی ،بعضاً ریشه در عدم تناسب میان محل تخصیص
ارز ترجیحی و با محل مصرف آن دارد .بدین صورت که دولت
متناسب با منابع درآمدی خود در یک کشور خاص اقدام به
توزیع ارز  4200تومانی کرده است ،اما محل مصرف آن در
کشور دیگری واقع شده است که انتقال آن ارز به کشور

مذکور یا ناممکن است یا با هزینه های باالیی صورت می
گیرد .این مسأله در مورد بسیاری از اقالم وارداتی از قبیل
گوشت ،کاغذ ،شکر ،غذای دام و غیره صادق بوده است.
*تغییر مبادی واردات راهکاری
برای کاهش هزینه انتقال ارز
یکی از راهکارهای حل این مسأله تغییر مبادی واردات
کاالهای اساسی است که با آمایش مبادی واردات می تواند
اصالحات الزم صورت بگیرد و بدین طریق میان محل منابع
درآمدی با محل مصرف آن ها مطابقت صورت بگیرد.
بدین ترتیب مسأله انتقال ارز بین المللی کشور که
به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه است نیز حل می شود.
چراکه به طور کلی تحریم های آمریکا زمانی می تواند
اثرگذاری جدی داشته باشد که نیاز باشد میان کشورهای
مختلف انتقال ارز صورت بگیرد .اما در صورتی که محل وقوع
درآمدهای ارزی با محل مصرف آن ها یکی باشد تحریم ها
بخش بزرگی از کارآیی خود را از دست می دهد.

دولت می تواند با اعمال سیاست های تعرفه ای یا
مقررات الزم ،مبادی واردات کاالهای اساسی را به سمت
کشورهایی سوق دهد که در آن ها درآمدهای ارزی ناشی از
صادرات نفت حاصل می شود تا بدین طریق تجارت خارجی
ایران با کشورها طرف تجاری به سمت تراز شدن میل کند
و نیاز به انتقال ارز میان کشورها طرف تجاری ایران کاهش
یابد .به عنوان نمونه ،طبق گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد
مقاومتی با عنوان «بررسی مبادی واردات محصوالت اساسی
کشاورزی» ،امکان تغییر در مبادی بیش از نیمی از واردات
این محصوالت در کوتاه مدت فراهم است .همچنین در
این گزارش آمده است که در بلندمدت نیز به شرط برنامه
ریزی هوشمندانه و انعقاد قراردادهای مناسب با کشورهای
تولیدکننده اصلی می توان بخش عظیمی از نیازهای ایران به
واردات محصوالت اساسی کشاورزی را در قالب توافقنامه های
تجاری دوجانبه از کشورها همسو ،همسایه و منطقه تأمین
کرد.
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رشد ادامهدار شاخص بورس

دیروز  ۳۴۳سهم در بورس و فرابورس ایران با رشد
قیمت و  ۱۹۳سهم با افت قیمت روبه رو بودند .شاخص
کل بورس  ۱۲۲۱و شاخص کل فرابورس  ۲۸واحد افزایش
یافتند.
دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق
بهادار تهران  ۱۲۲۱واحد رشد کرد و به رقم  ۲۵۷هزار و
 ۹۷واحدی رسید ،همچنین شاخص کل هم وزن با ۷۲۲
واحد رشد عدد  ۶۷هزار و  ۱۶۵واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۴۸۵واحد افزایش عدد
 ۲۹۱هزار و  ۳۸۲واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول
و دوم هر کدام به ترتیب  ۸۱۷و  ۲۷۹۲واحد رشد کرد.
شرکت ارتباطات سیار ایران ،مخابرات ایران ،فوالد
مبارکه اصفهان و خدمات انفورماتیک چهار نمادی بودند
که بیشترین تاثیر افزاینده روی شاخصهای بازار داشتند
نمادهای مذکور به ترتیب  ۱۲۷ ،۲۴۱ ،۲۸۳و  ۱۲۶واحد
به رشد شاخصهای بازار کمک کردند.
در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،معدنی
و صنعتی چادر ملو و گروه مپنا به ترتیب  ۱۰۰ ،۱۹۴و ۹۹
واحد تاثیر کاهشی سعی کردند شاخصهای بازار با سمت
پایین هدایت کنند.
در گروه صنایع شیمیایی دیروز  ۱۲۰میلیون سهم
به ارزش  ۱۰۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان داد و ستد
شد و به این ترتیب این گروه ببشترین ارزش معامالت را
از آن خود کرد.
پس از گروه شیمیایی ،خودروییها با داد و ستد
 ۴۰۳میلیون سهم و اوراق مالی ارزش معامالت حدود ۹۰
میلیارد تومان رسیده است .بیشتر سهمهای این گروه رشد
قیمت را تجربه کردند.
بیشتر سهمها در گروه فرآوردههای نفتی ،کک و
سوخت هستهای با رشد قیمت مواجه شدند و در این گروه
 ۳۱میلیون سهم به ارزش بیش از  ۲۷میلیارد تومان مورد
داد و ستد قرار گرفت.
در بورس تهران دیروز  ۲۳۰سهم با رشد قیمت و ۱۱۰
سهم با افت قیمت رو به رو بودند .تعداد نمادهای مثبت در
فرابورس ایران به  ۱۱۳و تعداد نمادهای منفی به  ۸۳رسید.
ارزش کل معامالت بورس رقم  ۱۰۹میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان را تجربه کرد و حجم معامالت تا عدد ۴.۲
میلیارد سهم و اوراق ومالی باال رفت .تعداد معامالت به
رقم  ۳۲۶هزار و  ۷۳۳نوبت رسید.
آیفکس نیز با  ۲۸.۲۸واحد افزایش با رقم  ۳۴۶۷باال
رفت و ارزش معامالت فرابورس ایران رقم  ۱۰۵۸میلیارد
تومان را تجربه کرد .حجم معامالت تا عدد  ۱.۹میلیارد
سهم و اوراق مالی باال رفت.

چتر بیمه سالمت
بر سر بیماران شهری و روستایی

اجرای طرح بیمه سالمت قشرهای مختلف فاقد بیمه
را زیرپوشش چتر بیمه همگانی قرار داد بطوریکه بیشاز ۷۵
درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان به ویژه روستاییان و
حاشیهنشینان از خدمات بیمه سالمت بهره مند شدهاند.
سازمان بیمه سالمت ایران در  ۲۲مرداد  ۹۱پس
از تایید هیات وزیران و شورای نگهبان براساس ماده
 ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور توسعه کمی
و کیفی بیمههای سالمت و دستیابی به پوشش فراگیر و
عادالنه سالمت و کاهش سهم مردم از هزینههای سالمت
از طریق اصالح ساختار صندوقها و زمینه تحقق اهداف
بلندی مانند عدالت محوری ،ارتقای سطح کیفیت در ارائه
خدمات سالمت ،کاهش پرداخت از جیب بیمهشدگان ،رفع
همپوشانی بیمهای ،بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده
و نظام ارجاع تاسیس شد.
برهمین اساس ،توسعه نظام بیمه سالمت کشور به
عنوان یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید مقام معظم
رهبری از اهداف اصلی این سازمان است.
سازمان بیمه سالمت ایران ماموریت دارد زمینه
کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی
پایه سالمت امکان بهرهمندی عادالنه از خدمات مطلوب و
اثربخش و زمینه حفظ و ارتقای سالمت و کاهش پرداخت
از جیب بیمه شدگان را برای همه جامعه زیرپوشش فراهم
کند.
مدیر کل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان روز
سهشنبه اظهار داشت :دولت یازدهم و بدنبال آن دولت
دوازدهم با رویکرد تدبیر ،امید و آرامش در جهت زدودن
غبار فقر و محرومیت و افزایش شاخصهای سالمت از جمله
اجرای طرح بیمه همگانی سالمت برای افراد فاقد پوشش
بیمهای در این استان و برنامه تحول نظام سالمت به عنوان
یکی از بزرگترین طرحهای دولت تدبیر و امید را به اجرا
گذاشته است .دکتر رضا عباسی گفت :سازمان بیمه سالمت
ایران مانند بازوی قدرتمند و توانمند در اجرای طرحهای
دولت تدبیر و امید و با عدالت محوری و همت و اهتمام
فرهنگ سازی و اطالع رسانی توانسته گامهای بلندی در
جهت بهبود عرصه سالمت افراد جامعه بردارد و هر روز بر
منویات کارهای خود افزوده تا فرمایش مقام معظم رهبری
که فرمودند ،ما میخواهیم اگر کسی در خانوادهای مریضی
داشته باشد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری
نداشته باشد ،محقق شود .وی افزود :بیمه سالمت سیستان
و بلوچستان با محور قراردادن عدالت اجتماعی و با تعامل و
همکاری دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان ،زابل و ایرانشهر
و موسسههای تشخیصی درمانی و جامعه بیمه شدگان
قصد دارد در مسیر سالمتنگر به آینده کشور گام بردارد و
با جامعهای هدفمند و نگاهی امیدوارانه و خدمت بیمنت
نسبت به خلق خداوند و با رفاه بیشتر ،آرامش و امنیت را به
سهم خود برای مردم استان بخصوص روستاییان و عشایر
محقق کند .مدیر کل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان
بیان کرد :در همین راستا اداره کل بیمه سالمت استان در
جهت تحقق شعار عدالت اجتماعی و با اجرای طرحهای
ملی توانسته بیش از  ۲میلیون و  ۱۱۰هزار نفر از هموطنان
عزیز را در سیستان و بلوچستان اعم از روستاییان ،سایر
اقشار ،کارکنان دولت ،شهرنشینان ،بیمه سالمت همگانی و
بیماران خاص را زیرپوشش قرار دهد.
وی گفت :همچنین این اداره کل دارای هشت اداره
بیمه سالمت و  ۷۰دفتر پیشخوان دولت در شهرستانها
است که امور مربوط به صدور ،تعویض و تمدید دفاتر
بیمهشدگان را در استان انجام میدهند .عباسی افزود:
در این راستا اداره کل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان
با بیش از  ۸۲۶موسسه تشخیصی درمانی شهری و
روستایی اعم از پزشکان عمومی ،متخصص ،فوق تخصص،
داروخانهها ،آزمایشگاه ،رادیولوژی ،درمانگاه ،فیزیوتراپی و
بیمارستان در سراسر استان طرف قرارداد است بگونهای
که  ۷۰درصد هزینه خدمات سرپایی و  ۹۰درصد خدمات
بستری توسط بیمه سالمت استان پرداخت میشود.

