یکشنبه  14مهر 1398
شماره 2560

بانک و بیمه و بورس

بانک

پرداخت های روزانه را با همراه بانک
پاسارگاد برنامه ریزی کنید

همراهبانک پاسارگاد عالوه براینکه نقش یک اپلیکیشن
بانکی راایفا میکند ،توانسته دربخش تسهیالت ،خدمات مبتنی
برکارت و خدمات سپرده باضریب امنیت باال ،مشتریان را از
مراجعه به شعبه فیزیکی بانک بینیاز کند.
به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد ،بانکداری همراه
در ایران همگام با دنیا در حال پوستاندازیهای جدیدی است
و ظهور فناوریهای نوین بانکی هم تغییرات مداوم در رفتار
مشتریان را سبب شده هم مدیران بانکی را مجاب به مهاجرت
فکری در فضای جدید کرده است.
اپلیکیشن های همراه بانک امروزه فضای جدیدی در
بانکداری ایجاد کرده و تغییر ذائقه مشتریان در اقبال این
شعبههای کوچک بانکی در تلفنهای همراه بیتأثیر نبودهاست.
از همینروست که شتاب در عرضه و به روزآوری این
اپلیکیشنها ،توسعه پرشتابی را در کشور تجربه میکنند و هر
بانکی تالش دارد با ارائه بهترین و کاملترین نسخه از همراهبانک
بر روی گوشیهای هوشمند شهروندان ،مشتریان خود را حفظ
کند و با ایجاد جذابیتهای مؤثر ،در جهت جذب مشتریان جدید
گام بردارد.
بانکپاسارگاد که یکی از بزرگترین بانک های خصوصی
کشور است ،در سالهای اخیر تالش کرده تا در حوزه فناوری
های نوین بانکی با ارائه خدمات متنوع و مناسب حضور
قدرتمندی در بازار بانکداری دیجیتال و خصوصا بانکداری همراه
در کشور داشته باشد.
همراهبانک پاسارگاد ،همراهی برای همه فصول
اپلیکیشنهای همراه بانک که این روزها دنیای بانکداری
را متحول کرده و به ارتباط مشتریان با بانکها و شعبهها
شکل تازهای بخشیده ،از جمله خدماتی است که امروزه بازوی
قدرتمندی برای هر بانکی است تا بتواند فارغ از هزینههای باالی
شعبهداری و باجههای فیزیکی ،نیازمندیهای مشتریان خود را
پاسخ داده و درآمدهای کارمزدی خود را نیز افزایش دهد.
بانک پاسارگاد نیز با ارائه سامانههای موبایلی مختلف
تالش کرده تا حداکثر خدمات را در حوزههای مختلف بانکی
برای کاربران خود فراهم نماید .یکی از این سامانهها که اتفاقا در
سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیری نیز داشتهاست ،سامانه
همراهبانک پاسارگاد است.
همراهبانک پاسارگاد عالوه بر اینکه نقش یک اپلیکیشن
بانکی را ایفا میکند ،توانسته در بخش تسهیالت ،خدمات مبتنی
بر کارت و خدمات سپرده با ضریب امنیت باال ،مشتریان را از
مراجعه به شعبه فیزیکی بانک بینیاز ساخته و سهولت و کیفیت
مطلوبی در این بخش برای مشتریان فراهم سازد.
سرویسهای برداشت مستقیم یا همان Direct Debit
نیز در همراه بانک پاسارگاد ارایه میشوند .این خدمت ارزشمتد
عالوه بر خلق سهولت در فضای کسب و کارهای نوپا ،سهولت و
پرداخت برنامهریزی شده برای کاربران را هم به ارمغان می آورد.
ورود با اثر انگشت و تشخیص چهره برای دستگاههایی که
قابلیتهای سختافزاری و امنیتی مورد نیاز را دارند ،از دیگر
قابلیتهای مهم همراه بانکپاسارگاد است.
به عنوان یکی از نقاط مثبت و مؤثر این سامانه میتوان
به وجود زیرساختهای فنی قوی در این سامانه اشاره کرد.
بهطوریکه در موضوع تحریم نرمافزارهای ایرانی مبتنی بر
سیستم عامل  IOSدر سال گذشته ،نسخه  IOSسامانه
همراهبانک پاسارگاد بر خالف بسیاری از اپلیکیشنهای مالی
موجود ،دچار قطعی یا کندی و اختالل در سرویسدهی نشد و
کاربران این سامانه به دلیل تمهیدات فنی اندیشیدهشده ،با هیچ
مشکلی مواجه نشدند.
همچنین از قابلیتهای جدید و مهم نسخههای سیستم
عاملهای  Androidو  IOSمیتوان به امکان ثبت مبلغ
چک ،یادآور چک ،امکان اسکن کارت ،استعالم نام دارنده کارت،
امکان شارژ مستقیم ،امکان مشاهده دستور پرداخت کارتابلی و
اخذ استعالمهای تبدیل شبا به سپرده و کارت اشاره کرد.
از کجا شروع کنیم؟
برای افزایش ضریب امنیت در سامانه همراهبانکپاسارگاد،
ورود به این سامانه عالوه بر رمز عبور مشتریان میتوانند از ابزار
امنیتی منحصر به فرد اثر انگشت و تشخیص چهره استفاده
نمایند .بر این اساس مشتریان این بانک برای دریافت رمز و
فعالسازی همراه بانک ،می توانند به سامانه بانکداری مجازی
و یا نزدیکترین شعبه بانکپاسارگاد مراجعه کنند .پس از
دریافت رمز عبور از شعبه ،نرمافزار همراه بانک را از وبسایت
بانکپاسارگاد دانلود و پس از انتقال به گوشی تلفنهمراه نصب
نمایید .پس از نصب ،نرمافزار مربوطه را اجرا نموده و نام کاربری و
رمز عبور مندرج در فرم رمز را برای ورود به سامانه در محلهای
مربوطه وارد نمایید .همچنین درصورت فراموشی رمز همراه
بانک ،جهت دریافت رمز جدید صرفاً از طریق شعبههای بانک
میتوان اقدام کرد.

مهلت  ۴۷روزه برای بخشودگی
جرایم بدهکاران بانک

در روزهای اخیر بدهکاران بانک مسکن پیامکی حاوی
این محتوا دریافت کردهاند که در صورت تسویه بدهی
معوق خود میتوانند از بخشودگی جرایم با شرایط مشخص
برخوردار شوند.
به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با آغاز
اجرای طرح «میثاق» در بانک مسکن که با هدف کاهش
مطالبات غیرجاری بانک مسکن طراحی شده ،از ابتدای
شهریور ماه شمار زیادی از تسهیالتگیرندگانی که بابت
اقساط خود بدهی معوق داشتهاند ،با مراجعه به شعب از
بخشودگی جرایم مطابق با ضوابط طرح میثاق برخوردار
شدهاند.
بانک مسکن عالوه بر اطالعرسانی از طریق سایت،
کانال و پایگاه خبری خود ،با ارسال پیامک برای کسانی
که بابت هر نوع تسهیالت مسکن دریافت شده و یا
ضمانتنامههای ضبط شده ،بدهی غیر جاری دارند ،آنها
را در جریان اجرای طرح میثاق قرار داده تا مشتریان در
مهلت اجرای این طرح بتوانند از امتیاز بخشودگی جرایم در
قبال پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود برخوردار شوند.
اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه در شعب بانک
مسکن در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان آبان ماه یعنی
 ۴۷روز دیگر ادامه دارد .در قالب طرح میثاق ،اولین فر
صت به بدهکاران بانکی به این صورت است که در صورت
واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیالت
پرداختی اعم از انواع عقود مبادلهای ،مشارکتی ،وام قرض
الحسنه و  ...و همچنین مطالبات مربوط به ضمانتنامههای
ضبط شده ،خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع
قرارداد (حسب مورد  ۶تا  ۱۴درصد از نرخ وجه التزام)
به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار میگیرد.
در این طرح همچنین جرایم سازندههایی که تسهیالت
ساخت دریافت کرده بودند ،در صورت تعیین تکلیف مطالبات
تا پایان آبان ماه بخشیده خواهد شد که این ،دومین فرصت
برای گروه دیگری از بدهکاران محسوب می شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران:

بورس کاال آماده راهاندازی ابزارهای مالی بر پایه فلزات و پتروشیمی

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس
کاالی ایران گفت :امروز که به واسطه
تحریمها بعضا با مازاد موجودی انبار برخی
شرکتها مواجه هستیم ،فرصت مناسبی
برای معرفی ابزارهای مالی جدید از جمله
معامالت گواهی سپرده کاالیی در برخی
صنایع همچون صنعتی ،معدنی ،پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی به وجود آمده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال،
«رضا محتشمی پور» به اهمیت رشد کیفیت
رگوالتوری در صنایع مختلف و ارتباط آن با
توسعه ابزارهای مالی بورس کاالی ایران را
مورد طرح و بررسی قرار دارد.
محتشمی پور با بیان اینکه عمده
مباحثی که امروز بر تابلوی معامالتی بورس
کاالی ایران وجود دارد به بحث رگوالتوری
و تنظیم مقررات مربوط میشود ،گفت:
موضوعات مربوط به رگوالتوری ،قیمتگذاری
کاالها و مدیریت عرضه و تقاضا از مواردی
است که باعث میشود با وجود عرضه کاالها
در بازار فیزیکی بورس کاال ،امکان توسعه
ابزارهای مالی روی کاالهای مختلف به
حداقل برسد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس
کاالی ایران با بیان اینکه در حوزههای مختلف
از جمله صنعتی و معدنی و پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی نیازمند افزایش کیفیت
رگوالتوری هستیم ،گفت :در صورت تحقق
رشد کیفیت رگوالتوری به طور حتم نقش
بورسهای کاالیی در اقتصاد کشور پررنگتر

خواهد شد به نحوی که خوشبختانه امروز با
تغییر رفتار رگوالتور صنعت نفت ،تغییرات
مثبتی را در بورس انرژی شاهد هستیم که
این گونه اقدامات باید مورد حمایت جدی
قرار گیرد.
وی اظهار داشت :بهبود اقدامات
رگوالتوری با همفکری همه نهادها و ذینفعان
باعث تعادل هر چه بیشتر و آسیب کمتر
بازارها حتی در مواقع بحرانی میشود برای
مثال در گذشته یک ساختار رگوالتوری
حداقلی در صنعت پتروشیمی وجود داشت
به شکلی که جلساتی دورهای با حضور
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،نهادهای
نظارتی ،دفتر تخصصی وزارت صمت ،بورس،
عرضهکنندگان باالدستی و تولیدکنندگان و

مصرفکنندگان پایین دستی برگزار میشد و
همه این بخشها برای گرفتن تصمیمات حق
رای داشتند که به این ترتیب امکان خطا در
تصمیمگیریها به حداقل میرسید.
ضرورت توسعه ابزارهای مالی
محتشمی پور در ادامه به آمادگی بورس
کاال برای توسعه ابزارهای مالی در بازارهای
مختلف اشاره کرد و گفت :یکی از مشکالت
دیگری که در حوزه رگوالتوری با آن روبه
رو هستیم ،آشنایی محدود برخی نهادهای
رگوالتور بخش صنعت با کارکرد و مزایای
ابزارهای مالی است .برای مثال در حوزه مس
پس از بررسی و مطالعات فراوان و برگزاری
نشستهای هماندیشی ،یک اجماع خوب
میان عرضهکننده ،مصرفکننده و بورس کاال

صورت گرفت تا روشهای بورسی برای تامین
مالی صنعت مس همچون آغاز معامالت
گواهی سپرده مس بر پایه موجودی انبارها
اجرایی شود اما به دلیل نبود شناخت کافی،
با این موضوع مخالفت شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس
کاالی ایران تصریح کرد :امروز که به واسطه
تحریمها بعضا با مازاد موجودی انبار برخی
شرکتها مواجه هستیم ،فرصت مناسبی
برای معرفی ابزارهای مالی جدید از جمله
معامالت گواهی سپرده کاالیی در برخی
صنایع فراهم شده که زیرساختهای بورس
کاالی ایران در این زمینه آماده است .در این
حوزه هماکنون معامالت ابزارهای مالی بورس
کاال روی چند محصول با حجم باال در جریان
است و انواع محصوالت در حوزههای صنعتی
و معدنی و پتروشیمی و فرآوردههای نفتی
نیز میتوانند وارد بازار مالی بورس کاال شوند.
محتشمی پور در پایان توسعه ابزارهای
مالی را یک ضرورت برای رشد بورس کاال
دانست و گفت :امروز از یک سو با الزام قانونی
عرضهکنندگان و تولیدکنندگان برای حضور در
بورس کاالی ایران روبه رو هستیم در شرایطی
که آنها نمیتوانند از ظرفیتهای بورس کاال
در حوزه بازار مالی و مشتقه استفاده کنند که
اگر محدودیتهای این چنینی کاسته شود و
نهادهای باالدستی از توسعه ابزارهای مالی و
شیوه جدید معامالتی و تامین مالی استقبال
کنند بدون شک شاهد تغییر چهره معامالت
بورس کاال در سالهای آینده خواهیم بود.

پرتفوی بیمه سینا  ۷۴درصد افزایش یافت

اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مدیرعامل بیمه سینا در تشریح عملکرد شش ماهه خود در بیمه سینا از رشد ۷۴
درصدی حق بیمه صادره این شرکت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و
اعالم کرد که میزان حق بیمه صادره بیمه سینا در نیمه نخست سال جاری  ۷هزار و ۵۷۰
میلیارد ریال بوده است.
رضا جعفری در ادامه افزود :تعداد بیمهنامههای صادره بیمه سینا در مدت زمان
شش ماه اول امسال به تعداد  195هزار و  610فقره رسیده است .وی در راستای اصالح
ساختار پرتفوی بیمه سینا و با تاکید بر کاهش سهم بیمههای درمان و شخص ثالث در
سبد پرتفوی این شرکت تصریح کرد :سهم بیمهنامههای درمان از کل پرتفوی این شرکت
در سالجاری  4درصد و سهم بیمهنامه شخص ثالث هم در سبد پرتفوی بیمه سینا 20
درصد کاهش یافته است.
وی با برشمردن رئوس برنامههای راهبردی بیمه سینا در سالجاری ،یکی از اقدامات
مهم شرکت متبوع خود را تمرکز روی سرمایهگذاری در بازار سهام دانست و گفت که بر
همین اساس ،میزان درآمد بیمه سینا ازمحل سرمایهگذاریها با رشد  128درصدی در
نیمه نخست سالجاری مواجه بوده و درآمد از محل سرمایهگذاریهای این شرکت نیز به
رقم  451هزار و  498میلیون ریال رسیده است .نایبرئیس هیاتمدیره بیمه سینا در
ادامه گفت :در حالحاضر قیمت بازار هر سهم بیمه سینا با رشدی  56درصدی به رقم
 2162ریال رسیده ،حال آنکه قیمت هر سهم این شرکت در مدت زمان مشابه سال گذشته
 1388ریال بوده است .وی همچنین با اشاره به رشد صددرصدی سود خالص بیمه سینا در
ششماه نخست سالجاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته اذعان کرد که سود
خالص نیمسال اول بیمه سینا حدود 310میلیارد ریال بوده ،حال آنکه سود خالص نیمسال
اول سال گذشته 155میلیارد ریال بوده است .مدیرعامل بیمه سینا ،فروش بیمهنامه عمر
و سرمایهگذاری را یکی دیگر از برنامههای راهبردی خود عنوان کرد و افزود :در همین
راستا حق بیمه صادره بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری بیمه سینا  64درصد رشد داشته و
به رقم تقریبی  185میلیارد ریال رسیده است که پیشبینی میشود تا پایان سالجاری به
رشد  100درصد برسد .وی پیگیری مطالبات معوق را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد
و گفت که در شش ماه اول امسال مبلغ کل وصول مطالبات  45درصد رشد داشته است.

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم انجام داده است .به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،به تازگی اولین کارگاه
مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک
به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد .برگزاری این کارگاه در ادامه
فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی
و تامین مالی تروریسم است .صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه
با پولشویی ،ارسال آخرین تغییرات در اطالعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطالعات
مالی به صورت ماهانه ،ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از
شعب این بانک به مرکز اطالعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی
شده به مرکز اطالعات مالی  FIUاز دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.
در همین راستا ،آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر
به مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی اعالم می شود .جلسات کمیته عالی مبارزه با
پولشویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و نشست های هم
اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به صورت دوره ای برپا می
شود .از سوی دیگر شاخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای
سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.
مشارکت و نظارت در پاکسازی اطالعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب ،تدوین شرح
وظایف معاونین شعب به عنوان رابطین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،تدوین
طرح درس های مشاغل اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز
اصالح فرآیندهای اجرایی در زمینه کارت هدیه ،صندوق های اجاره ای ،کانون جوانه ها و
دستگاه های خوددریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.
اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم به خوبی واقفند ،تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق،
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصالح قانون مبارزه با
پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابالغ شده است.

تایید دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کاالیی

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس
و اوراق بهادار در جلسهای که چهارشنبه
 ۱۰مهر  ۹۸در این سازمان برگزار شد ،سه
موضوع بورسی را بررسی و در خصوص آن
اعالم نظر کرد.
به نقل از سنا ،دبیر کمیته فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار ،گفت« :دستور العمل
پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کاالیی»،
«ضوابط اجاره دادن سهام دو شرکت» و «
آتی اسناد خزانه اسالمی» سه موضوعی بود
که در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی به
بحث و بررسی گذاشته شد.
مجید پیره افزود :دستور جلسه اول
کمیته فقهی به بررسی دستور العمل
پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کاالیی
اختصاص داشت؛ با توجه به اینکه کمیته
فقهی قبال درخصوص انتشار اوراق خرید
دین و اوراق رهنی مصوبه ای داشت و نظر
خود را درخصوص ضوابط فقهی انتشار این
نوع از اوراق بهادار اعالم کرده بود ،تنظیم
دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین کاالیی
در دستور کار سازمان بورس قرار داشت.
وی اظهار داشت :از آنجا که بررسی
حسن انطباق موادی از دستورالعمل با
مصوبه مربوطه کمیته تخصصی فقهی الزم
بود ،این موضوع در دستور کار کمیته فقهی

قرار گرفت .در نتیجه بررسی که در طی دو
جلسه به عمل آمد ،کمیته تخصصی فقهی،
دستورالعمل را از نظر مالحظات فقهی با
رعایت اصالحاتی تایید کرد؛ بر این مبنا
حسن انطباق دستورالعمل پیشنهادی با
مصوبات مربوطه کمیته تخصصی فقهی به
تایید رسید.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و
اوراق بهادار گفت :بدیهی است در صورتی که
هیات مدیره سازمان متن مصوبه پیشنهادی
را به تایید برساند ،این امکان وجود دارد که
دستورالعمل ضمن فراهم شدن زیرساخت
های فنی به مرحله اجرا درآید؛ به این ترتیب،
بورس های کاالیی می توانند از ظرفیت اوراق
خرید دین کاالیی به عنوان یک ابزار تامین
مالی استفاده کنند .به گفته پیره ،در صورتی
که اوراق خرید دین کاالیی در بورس های
کاالیی ما راه اندازی شود ،پیش بینی می
شود فروشندگان کاال با سهولت بتوانند
نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند و
از محل فروش مطالبات ناشی از بیع نسیه ،به
پول نقد دسترسی پیدا کنند که به نظر می
رسد عاملی جهت افزایش جذابیت معامالت
نسیه باشد .پیره در ادامه این گفتگو به تشریح
و تبیین دستور بعدی جلسه کمیته تخصصی
فقهی پرداخت و گفت :بررسی ضوابط اجاره

دادن سهام دو شرکت موضوع دومی بود که
در کمیته فقهی درباره آن بحث شد.
وی توضیح داد :بر مبنای نظری که دفتر
مقام معظم رهبری اعالم کرد ،حکم فقهی
اجاره دادن انواع سهام متفاوت است و در این
حوزه ،مقرر شده نظر کمیته فقهی سازمان
بورس ،معیار باشد .بر این مبنا ،اجاره دادن
سهام شرکت های مختلف در کمیته فقهی
بحث و بررسی می شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار ادامه داد :در جلسه گذشته هم اجاره
سهام دو شرکت بررسی شد و بعد از ارزیابی
که در خصوص وضعیت دارایی های قابل
اجاره آن دو شرکت به عمل آمد ،اجاره سهام
این دو شرکت از نظر مالحظات فقهی بالمانع
تشخیص داده شد.
آخرین موضوع هم که در کمیته
تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
بررسی شد ،موضوع «آتی اسناد خزانه
اسالمی» بود .پیره با بیان اینکه قراردادهای
آتی و مباحث فقهی آن در مصوبات قبلی این
کمیته به تایید رسیده بود ،گفت :ساز و کار
آتی اسناد خزانه اسالمی این امکان را فراهم
می کند که بتوانیم به راهکاری جهت پوشش
ریسک نوسانات نرخ سود دست پیدا کنیم.
بر این مبنا ،در صورتی که این موضوع در

بازار سرمایه عملیاتی شود ،راهکاری جهت
پوشش ریسک نوسانات نرخ سود را در بازار
خواهیم داشت.
وی افزود :کمیته تخصصی فقهی ،با
استفاده از اسناد خزانه اسالمی به عنوان
یک دارایی پایه در قراردادهای آتی موافقت
کرد .البته این موضوع مستلزم آن است
که زیرساخت های فنی هم آماده باشد و
در صورتی که این موضوع در بازار سرمایه
علیاتی شود ،این امکان وجود خواهد داشت
که فعاالن بازار بتوانند ریسک ناشی از
نوسانات نرخ سود را پوشش دهند.
به گفته پیره ،بر مبنای قیمت معینی
که جهت خرید اسناد خزانه یا فروش آن
در قرارداد آتی توافق می شود ،این ظرفیت
وجود دارد که نرخ سود معینی بین طرفین
قرارداد آتی توافق شود و بر مبنای این نرخ
سود معین ،نوسانات نرخ سود در بازار مدیر
یت شود تا این ریسک پوشش داده شود.

خرید  ۱۰۰میلیون تومان پوشش فقط با  ۱۰هزار تومان از بیمه رازی!

آیا می دانید برای سفر به کربال می توانید تحت پوشش بیمه باشید؟

آیا می دانید احتمال خطر درمسیر هرسفری وجود دارد
و بهترین راهکار داشتن بیمه نامه ای جامع است ؟ آیا می
دانید برای سفر امسال به عراق به مناسبت اربعین حسینی ،
شرکت بیمه رازی بیمه نامه ای کامل با تعهدات قابل توجه
البته به قیمت ارزان به بازار عرضه کرده است.
این بیمه نامه متناسب با تعداد روزهای سفر بین
 8تا  62روز در قالب سه طرح به بازار عرضه شده است.
بیمه نامه «عتبات» برای مدت 31 -15 – 10 – 8
–  62روز صادر می شود که قیمت آن تنها بین  10تا
 58هزار تومان است.
سقف تعهدات خسارات ناشی از حادثه بین  500تا
یک میلیارد و  500میلیون ریال تعیین شده است.
مزایای بیمه نامه عتبات  ،تحت پوشش بودن
بیمهشده در طول سفر به محض ورود به خاک کشور
عراق با هر نوع وسیلهی نقلیه عمومی و خصوصی  -تحت
پوشش دادن بیمهشده در خسارتهای ناشی از حمالت

تروریستی  -ارائهی خدمات و راهنماییهای الزم در
کشور عراق توسط کارشناسان شرکت بیمه رازی با توجه
به پوششهای بیمهای مورد تعهد در بیمهنامه و پوشش
بیمهشده هم در اثر بروز حادثه و هم بیماری اعالم شده
است .
در این بیمه نامه خطراتی چون فوت به هر علت -
فوت ناشی از حادثه ،حادثه  -نقص عضو ناشی از حادثه
فوت و نقص عضو ناشی از حادثه تروریستی  -هزینهدرمان ناشی از حادثه-هزینه درمان بیماری در صورت
بستری (به علت بیماری به استثنا هزینه های زیبایی،
بیماری هایی که از قبل سابقه داشته اند) -بازگرداندن
جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی در
خارج از کشور -مفقود شدن مدارک و گذرنامه-پرداخت
هزینه بازگشت در موارد خاص به دلیل مسائل حاد
پزشکی یا فوت بستگان درجه یک در صورتیکه نتواند از
بلیط اصلی برای بازگشت استفاده نماید و هزینه ارسال

داروهای ضروری با تایید پزشکی به کشوری که بیمه شده
در آن بستری می باشد  ،دراین سه طرح تحت پوشش
قرار می گیرند.
در این طرح ها همچنین پرداخت هزینه بازگشت در
موارد خاص به دلیل مسائل حاد پزشکی یا فوت بستگان
درجه یک در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت
استفاده نماید و هزینه ارسال داروهای ضروری با تایید
پزشکی به کشوری که بیمه شده در آن بستری می باشد
بدون سقف تعهدات  ،پوشش دارد.
خرید  100میلیون تومان پوشش فقط با  10هزار
تومان از بیمه رازی!
زائرین محترم سفر به شهرهای نجف  ،کربال ،
کاظمین و سامرا می توانند با مراجعه به وب سایت بیمه
دات کام اقدام به خرید این بیمه نمایند و تنها با پرداخت
 10هزار تومان با تامین پوشش های مورد نیاز پیاده روی
اربعین را آغاز نمایند.
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افزایش سقف برداشت از خودپردازهای
سه استان مرزی در ایام اربعین

بانک مرکزی اعالم کرد :بمنظور رفاه حال زائران
اربعین ،سقف برداشت از خودپردازها از  ۱۵تا اواخر مهر
 ۱۳۹۸در مسیر راهپیمایی در استانهای کرمانشاه ،ایالم و
خوزستان ،روزانه پنج میلیون ریال میشود.
هموطنان بمنظور تامین ارز مورد نیاز خود تا
سقف  ۱۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها میتوانند با
دردست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافیهای مجاز
یا بانکهای ملی ،ملت ،تجارت ،سپه ،صادرات و پارسیان
مراجعه کنند و به زائران اربعین توصیه کرد ارز مورد نیاز
را در استان های مبدأ تهیه کنند .اکنون سقف برداشت از
خودپردازها روزانه  ۲۰۰هزار تومان است.
 ۲۷مهر امسال مصادف با اربعین حسینی است که
میلیونها نفر زائر برای زیارت حرم امام حسین علیه السالم
روانه عراق می شوند .فروش ارز اربعین به متقاضیان تا ۲۵
مهرماه ادامه خواهد داشت.

معامالت آتی پسته از هفته آینده
راه اندازی میشود

سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاالی ایران از راه اندازی قراردادهای آتی پسته از
هفته آینده در بورس کاالی ایران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال ،علیرضا ناصرپور با
اشاره به شروع معامالت گواهی سپرده پسته فندقی -۳۲
 ۳۰از هفته گذشته در بورس کاال گفت :قرارداد آتی پسته
فندقی  ۳۰-۳۲با سررسید آذر ماه  ۱۳۹۸از هفته آینده
در بورس کاال راه اندازی میشود و در ادامه سررسیدهای
دیگری نیز به این بازار اضافه میشود.
وی افزود :اندازه قرارداد آتی پسته  ۱۰۰کیلوگرم بوده
و مبنای تحویل در بازار گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای
آتی ،محصول پسته فندقی در سایز استاندارد  ۳۰-۳۲به
عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده است؛ این در حالی
است که قابلیت تحویل با دیگر سایزهای دارای استاندارد
بورس یعنی گرید  ۲۸-۳۰نیز وجود دارد .ناصرپور اظهار
داشت :در زعفران به ازای هر گرید یک قرارداد آتی راه
اندازی شد ،اما در پسته برای اولین بار استاندارد قرارداد
آتی  ۳۰-۳۲در نظر گرفته شده است و قرار نیست برای
سایر گریدهای پسته قرارداد آتی جدیدی تعریف شود .زیرا
پرحجمترین نوع پسته تولیدی با سهم  ۶۰درصدی کل
تولید کشور ،پسته فندقی بوده که در این میان  ۴۰درصد
کل تولید پسته کشور فندقی دهان باز است؛ بنابراین این
نوع پسته مبنای تحویل در قراردادهای آتی خواهد بود.

توانگری مالی بیمه میهن
در سطح یک قرار گرفت

توانگری مالی شرکت بیمه میهن با تایید بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران در سطح یک قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن ،بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران در اجرای ماده  ۶آیین نامه نحوه
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره
 )۶۹و براساس صورت های مالی مصوب سال،۱۳۹۷
توانگری مالی سال  ۱۳۹۸بیمه میهن را (سطح یک) تأیید
و اعالم کرد .شرکت بیمه میهن با تغییر رویکرد مدیریتی
و اتخاذ تدابیر و سیاست های جدید مبنی بر افزایش سهم
از بازار و اصالح ترکیب پوتفوی و با تکیه بر اصول بیمه
گری و اصالح فرایندها و همچنین انسجام و کار گروهی؛
برنامه ریزی؛ پایش مداوم؛ پاسخگویی؛ تخصص؛ دلسوزی؛
آموزش و تمرکز بر اولویت ها توانست برای نخستین بار؛
سطح توانگری یک را رقم بزند و به جایگاه مطلوب در میان
شرکت های بیمه دست یابد .داریوش محمدی مدیر عامل
بیمه میهن با اشاره به این موفقیت مهم گفت این دستاورد
ارزشمند مرهون زحمات همه ی ارکان شرکت و تدبیر
و برنامه ریزی و هماهنگی اعضای هیئت مدیره ،مدیران،
کارکنان و شبکه فروش است و حفظ و ارتقای این توانگری
برای صیانت از منافع تمامی ذینفعان و استفاده بهینه از
منابع مالی شرکت امری الزم و ضروری است.
گفتنی است مبنای محاسبات توانگری مالی ،اطالعات
مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب مجامع
عمومی موسسات بیمه و مفاد آئیننامه  ۶۹است و سطح
توانگری یک باالترین سطح محسوب می شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر اعالم کرد:

فراتر از برنامه با عملکرد چشمگیر
شش ماهه اول سال ۹۸

حجم حقبیمههای تولیدی شرکت بیمه کوثر در شش
ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۸با ۶۴درصد رشد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته به یکهزارو ۳۸۳میلیارد تومان رسید.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمهکوثر افزود:
طی این مدت ،سهم رشته شخص ثالث و سرنشین 26.6
درصد ،سهم بیمه درمان  18.3درصد و سهم بیمههای
زندگی  21.2درصد از کل حقبیمههای تولیدی را تشکیل
دادهاند.
ابوالفضل آقادادی گفت :در طی این دوره رشتههای
مسئولیت ،مهندسی ،بدنه اتومبیل و آتشسوزی شرکت
هر کدام بهترتیب با رشد  103 ،246 ،426و  93درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد
فروش را میان سایر رشتهها داشته است.
وی با بیان اینکه نسبت خسارت شرکت از 43درصد
سال گذشته به 41درصد کاهش یافته است ،اظهارکرد:
خسارت پرداختی شرکت بیمه کوثر به بیمهگذاران در 6
ماهه ابتدای سال  1398مبلغ  571میلیارد تومان بوده
است که سهم رشته شخص ثالث و سرنشین 38.4درصد،
سهم بیمه درمان  22.6درصد و سهم بیمههای زندگی
 21.7درصد از کل پرداختی خسارتها بوده است.
ابوالفضل آقادادی ضمن تاکید بر کسب سطح یک
توانگری مالی برای چهارمین سال متوالی ،این مهم را
حاصل تالش معاونان ،مدیران ،کارشناسان و نمایندگان
شرکت دانست و افزود :بیمه کوثر با سرمایهگذاریهای
مناسب در سال  97رشد 145درصدی درآمدهای
سرمایهگذاری و رشد 142درصدی سود خالص را محقق
کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر با
اشاره به اینکه براساس آخرین رتبهبندی طرح تحرک
استانهای بوشهر ،ایالم ،کردستان ،آذربایجان شرقی و
لرستان به ترتیب رتبههای برتر را کسب کردهاند ،گفت:
استانهای زنجان ،خراسان جنوبی ،خراسانرضوی،
خراسان شمالی و کهگیلویهوبویراحمد بهترتیب بیشترین
رشد فروش را داشتهاند.

