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بانک و بیمه و بورس

بانک

ارائه خدمات خودپردازهای بانک
تجارت در مسیر مسافران کربال

رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت از ارائه خدمات
 ۲۳دستگاه خودپرداز این بانک به زوار امام حسین (ع) در
مسیر پیاده روی کربال در شهرهای منتهی به پایانه های
مرزی شلمچه ،چذابه ،خسروی و مهران خبر داد.
به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ،محمد احمدی
آذر رییس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت با
اشاره به برنامههای این بانک برای خدمت رسانی به زوار
حسینی گفت :همزمان با پویش پیادهروی اربعین حسینی
و با اتخاذ تمهیدات الزم ،نیاز هموطنان را به خدمات بانکی
از طریق  ۲۳دستگاه خودپرداز در مسیر پیادهروی مرتفع
میکنیم.
وی افزود :بانک تجارت در بازه زمانی نیمه دوم مهر
ماه برداشت وجه از این دستگاهها را صرفا برای دارندگان
تجارت کارت تا سقف  ۵میلیون ریال افزایش داده است.
رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت با اشاره به
اینکه دستگاههای خودپرداز منتخب کامال در مسیر تردد
زائرین قرار دارند ،یادآور شد :دستگاههای خودپرداز مستقر
در شعب بانک تجارت استانهای خوزستان ،کرمانشاه
و ایالم در شهرهای منتهی به پایانههای مرزی شامل
خرمشهر ،آبادان  ،هویزه ،اندیمشک ،سوسنگرد ،حمیدیه،
کنگاور ،اسالم آباد ،قصر شیرین ،کرند غرب ،صحنه ،ایالم
 ،ایوان ،چوار  ،دهلران و مهران در تمامی روزهای هفته
به صورت  ۲۴ساعته نیاز زوار کربال را به وجه نقد و سایر
خدمات بانکی مرتفع خواهند کرد.
مشتریان برای اطالع از اسامی و محل استقرار
دستگاههای خودپرداز بانک تجارت میتوانند با مرکز
ارتباط مشتریان به شماره  ۱۵۵۴تماس حاصل نموده و یا
به سایت  www.tejaratbank.irمراجعه کنند.

سقف برداشت از خودپردازهای بانک
ملت ۵۰۰ ،هزار تومان برای زوار

بانک ملت در راستای تسهیل امور زائران اربعین
حسینی ،اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد
و بر این اساس سقف برداشت وجه از پایانه های خودپرداز
بانک ملت برای دارندگان ملت کارت ،پنج میلیون ریال شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملت ،این بانک با عرض
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت
امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان و حسب اعالم بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سقف پرداخت دستگاه
های خودپرداز خود را افزایش داد.
بر اساس این گزارش و با هدف خدمت رسانی هر
چه باشکوه تر به زائران راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و
تامین وجه نقد مورد نیاز در ایام راهپیمایی ،از روز  ۱۳تا
 ۳۰مهرماه سال جاری سقف برداشت وجه از پایانه های
خودپرداز بانک ملت برای دارندگان ملت کارت ،پنج
میلیون ریال خواهد بود.
همچنین بانک ملت با اعزام و استقرار چهار دستگاه
خودپرداز سیار به نقاط مرزی خسروی ،مهران ،شملچه و
همچنین چزابه ،امکان دسترسی زائران را به وجه نقد در
مسیرهای راهپیمایی اربعین از  ۱۵تا  ۲۹مهرماه  ۹۸فراهم
خواهد کرد.
برپایی موکب های بانک ملت در سه استان ایالم،
کرمانشاه و خوزستان از دیگر اقدامات بانک ملت در راستای
خدمات رسانی به زائران اربعین ساالر شهیدان اباعبداهلل
الحسین خواهد بود.
همچنین شعب کشیک بانک ملت در سه استان مرزی
کشور مجهز به پایانه های خودپرداز ،دستگاه صدور آنی
کارت و صدور رمز کارت ،در روزهای یادشده ،در خدمت
زائران حرم حسینی خواهند بود.

شرایط فروش ارز به زائران اربعین در
بانک سپه

اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک سپه با
صدور اطالعیهای شرایط فروش ارز به زائران در شعب
منتخب این بانک را اعالم کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک سپه ،ب ه منظور تسهیل
شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین
حسینی (ع) سال جاری ،اداره کل عملیات و خزانهداری
ارزی بانک سپه با صدور اطالعیهای شرایط فروش ارز به
زائران در شعب منتخب این بانک را اعالم کرد.
بر اساس این اطالعیه ،فروش ارز به زائرین حداکثر
به مبلغ  ۱۰۰یورو صرفاً از طریق شعب منتخب بانک سپه
مجاز است و در صورت تأمین سایر ارزها از بانک مرکزی
و فراهم شدن امکان پرداخت به سایر ارزها ،مراتب متعاقباً
اطالعرسانی میشود.
شعب منتخب بانک سپه از سیزدهم تا حداکثر بیست
و پنجم مهرماه سال جاری آماده فروش ارز به زائران با ارائه
گذرنامه هستند و با توجه بهضرورت ثبت اطالعات فروش
ارز در سامانه نظارت ارز (سنا) ،نیازی به درج مهر فروش
ارز در گذرنامه افراد نیست.
در اطالعیه اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک
سپه تأکید شده است :بابت فروش ارز (اسکناس) هیچگونه
کارمزدی دریافت نمیشود و مبنای اعمال نرخ فروش ارز به
زائرین ،نرخ فروش شروع بازار ثانویه ارز (مندرج در سامانه
معامالت الکترونیکی ارز )ETS-است.

کمک  ۲۰۰میلیون ریالی بانک پارسیان
به موکب المهدی(عج) شمیرانات

بانک پارسیان مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال به موکب
المهدی (عج) شهرستان شمیرانات برای خدمت رسانی به
زائران اربعین اهدا کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ،موکب
المهدی (عج) درنقطه صفرمرزی مهران (میدان اربعین)
به ارایه خدمت رسانی به زایران گرامی می پردازد و با
توجه به موقعیت اقلیمی شهرستان مهران و هوای گرم
این منطقه و نیازمبرم این موکب به دستگاه سردخانه،
بانک پارسیان مبلغ  ۲۰۰میلیون ریال بابت خرید دو
دستگاه سردخانه زیرصفر و باالی صفر جهت نگهداری
اقالم مورد نیاز و نگهداری مواد غذایی به این موکب
اهدا کرده است.
گفتنی است ،همچنین در راستای خدمت رسانی
بانکی به زایران گرامی ،بانک پارسیان تعداد  ۴دستگاه
خودرو هر کدام ویژه حامل دو خودپرداز سیار ،در
مرزهای خسروی ،شلمچه ،چزابه ،مهران مستقر کرده
است که از  ۱۳لغایت ۳۰مهرماه اقدام به ارائه خدمات
مالی  ۲۴ساعته به کاروان های عزاداری اربعین حسینی
می کنند.

رئیس سازمان بورس مطرح کرد:

برخورد با مدیران مجرم در سازمان بورس

رئیس سازمان بورس ضمن تشریح
عملکرد بازار بورس به برخورد نهاد ناظر با
سو استفاده کنندگان در این بازار اشاره کرد
و گفت :امکان دارد اطالعات در این بازار دیر
منتشر شود ،اما قطعا مدیر مربوطه جریمه
میشود ،که این به معنای رانت نیست .اگر
فردی از اطالعات نهانی بهرهبرداری کرده
باشد حتما بررسی خواهد شد.
شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس
اوراق بهادار در برنامه پایش با بیان اینکه روند
اصالح قوانین بازار پایه یک شبه اجرا نشده
اظهار کرد :بازار پایه فرابورس سال  ۱۳۹۰در
تعاقب تکلیف قانونی حضور گسترده شرکت
های سهامی عام (بعضا با اطالعات مالی کم)
در بازار سرمایه راه اندازی شد .اصالح قوانین
این بازار نیز به سال گذشته باز می گردد و
در بهمن  ۱۳۹۷موضوع اعالم عمومی شد.
وی افزود :در اسفند ماه دو ابالغیه
رسمی در سایت فرابورس با موضوع اصالح
قوانین بازار پایه منتشر شد .با توجه به حقوق
سهامداران مبنی بر تمایل برای خروج از
بازار و همچنین تمهیدات فنی اعالم شد
مقررات جدید در خرداد ماه و پس از ۷۰
روز کاری اجرایی می شود .این زمان سپری
شد و در روز اجرا برخی عنوان کردند ابعاد
فقهی موضوع بررسی نشده و نقدهایی هم با
محور دامنه نوسان ،تعداد حراجها و مظنهها
مطرح شد .در آن مقطع وزیر اقتصاد مقرر
کرد موضوع در شورای عالی بورس مطرح و
شرایط مجددا بررسی شود .بنابراین اجرای
مقررات جدید برای بررسی مجدد متوقف
شد.
رئیس سازمان بورس گفت :موضوع در
کمیته فقهی مطرح شد و پس از آن با کانون
نهادهای سرمایهگذاری ،کانون کارگزاران
بورس و دو تن از اعضای شورای عالی بورس
نشستهای متعددی انجام شد .مقرر شد

بحث نمایش مظنهها اصالح شود و دامنه یک
ریالی نیز به سه ،دو و یک درصد تغییر کند.
اصالحات به شورای عالی بورس ارجاع و مقرر
شد طبق بند یک بازار زرد ،نارنجی و قرمز
ایجاد شود ،طبق بند دو دامنه نوسان در این
سه بازار سه ،دو و یک درصد باشد و همچنین
قرار شد حذف مظنهها تدریجی انجام شود.
محمدی با بیان اینکه کل فرآیند اصالح
مقررات تدریجی انجام شده است ،گفت :بعضا
تفسیر شد شورای عالی بورس اعالم کرده کل
فرایند تدریجی انجام شود در حالی که اجرای
تدریجی صرفا به نحوه نمایش مظنه ها باز
می گشت .بنابراین اینکه گفته شود قوانین
یک شبه اجرا شده به هیچ عنوان صحت
ندارد .تصویر مصوبه نیز به اعضای کمیسیون
مجلس تقدیم شد.
وی با بیان اینکه دامنه نوسان نیز با
توجه به حجم معامالت قابل تغییر است،
بیان کرد :دامنه نوسان نیز با توجه به حجم
معامالت قابل تغییر است ۱۲۰۰ ،خبر در
روزنامهها و شبکه های اجتماعی با موضوع
اصالح مقررات بازار پایه منتشر شده و به

پرداخت تسهیالت ویژه بانک شهر به تمامی صنوف

بانک شهر با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی و بخش های اثرگذار در جامعه،
تسهیالت ویژه ای در قالب طرح «شهریار» به فعاالن بخش اقتصادی دو گروه پزشکی و
غیر پزشکی ارائه می کند.
به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،معاون شعب و توسعه بازاریابی
این بانک با اشاره به اهمیت حمایت از فعاالن اقتصادی داخلی در صنوف مختلف اظهارکرد:
به منظور برخورداری اقشار مختلف جامعه از تسهیالت  ،شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت
به فعاالن اقتصادی در زمینه خرید تجهیزات ،ابزارکار ،مواد اولیه و مصرفی ،خرید و تعمیر
مطب و محل فعالیت در قالب طرح «شهریار» در نظر گرفته شده است.
رحیم طاهری افزود :همه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و غیرپزشکی
و رشته های مرتبط که به صورت مستقل فعالیت می کنند یا از طریق انعقاد قرارداد با
مراکز مرتبط پزشکی (کلینیک ،بیمارستان و غیره) مشغول به فعالیت هستند ،شامل این
طرح می شوند.
وی خاطر نشان کرد :اعطای تسهیالت در قالب طرح شهریار صرفاً به اشخاص حقیقی
دارای مجوز ،مجاز بوده و در خصوص اشخاص حقوقی گروه های هدف ،تسهیالت به شخص
حقیقی دارای مجوز فعالیت که به صورت حقوقی اداره می شود تا سقف تسهیالت تعیین
شده برای شخص حقیقی امکان پذیر است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر افزود :این تسهیالت تا سقف  20میلیارد
ریال برای صنوف مختلف پزشکی و تا سقف  10میلیارد ریال برای گروه های غیر پزشکی
پیش بینی شده است.
طاهری تصریح کرد :همچنین در این طرح ،مالکان تمامی گروه های پزشکی وغیر
پزشکی می توانند عالوه بر دریافت این تسهیالت ،به مدت حداکثر  5سال نیز از تسهیالت
مرابحه جهت تعمیر و بازسازی مطب و یا محل فعالیت خود تا سقف  1.5میلیارد ریال
استفاده کنند.
به گفته وی ،متقاضیان برای اطالع از جزئیات دریافت این تسهیالت به تمامی شعب
بانک شهر در سراسر کشور مراجعه کنند.

هیچ عنوان قوانین یک شبه اجرا نشده است.
وی در پاسخ به احتمال ایجاد رانت در
فرایند اصالح قوانین پایه گفت :اطالعات و
اخبار اصالح قوانین بازار پایه  ۹۶میلیون بار
دیده و در مقاطع مختلف گفته شده دامنه
نوسان در سه بازار به ترتیب سه ،دو و یک
درصد است .روز دوشنبه آگهی از سوی
فرابورس اعالم عمومی شد و فردای آن روز
بازار پایه مثبت بود .روز چهارشنبه بازار منفی
شد اما در همان روز  ۳۷هزار نفر فروشنده و
 ۴۱هزار نفر خریدار بودند .با حضور این ۴۱
هزار نفر امکان رانت اطالعاتی وجود دارد؟
موضوعی که همه از آن مطلع هستند دیگر
مخفی نیست .پس از مصوبه یکی از اعضای
شورای عالی بورس تمام موارد را اعالم کرد.
باید به عدهای که با رفتار خود سرمایه گذاران
را نگران کردند گفت سهام ارزنده به هیچ
وجه آسیب نمی بینند.
سخنگوی سازمان بورس افزود۱۳ :
میلیون سهامدار داریم و  ۳۰۰هزار نفر
بصورت هفتگی در بازار فعالیت میکنند .از
این میزان  ۲۰یا  ۳۰هزار نفر در بازار پایه

فرابورس حضور دارند .بعضی از این افراد
ممکن است سهمی را با قیمت باال داد و
ستد کرده باشند .پس از اجرای مقررات نیز
نمادها ممکن است با نوسان مواجه شوند
اما اطمینان داشته باشید زمانی که سهمی
ارزنده است به قیمت باز میگردد .از سوی
دیگر سهم فقط به واسطه نوسان قیمت
سودآور نیست .سهام دو راه سود آوری دارد
و در مجمع سود تقسیم می شود .محمدی
گفت ۶۰۰ :شرکت بورسی ۶۵۰ ،نهاد مالی و
 ۶۰۰۰مدیر در بازار سرمایه حضور دارند.
سامانه سمتا در سایت سازمان بورس برای
شکایت مردم راه اندازی شده ،تردید نکنید
که موضوع پیگیری می شود.
وی ادامه داد :در بازار پایه روزانه تعداد
زیادی نماد با دامنه نوسان مثبت سه درصد
داد و ستد می شود و این نشان دهنده حضور
سهام ارزنده در این بازار است .با کاهش
دامنه نوسان ،ریسک بازار پایه نیز کاهشی
میشود .در گذشته صندوقها مجاز نبودند
در این بازار فعالیت کنند ،اما اکنون این
امکان برای ورود صندوقها فراهم شده است.
اصالح ساختارها نیز در نهایت به سودآوری
شرکتها و بهبود عملکرد آنها منتهی
میشود .با کمک سهامداران تالش میکنیم
بازار پایه آرامش بیشتری داشته باشد و
قطعا سازمان بورس در کنار سهامداران بازار
سرمایه است.
محمدی در پایان با بیان اینکه این هفته
شاهد عرضه اولیه هستیم ،افزود :در گذشته
تهمتهایی مطرح می شد و خوشبختانه
طی سه سال گذشته با روش ثبت سفارش
همه می توانند سهم خریداری کنند .سامانه
معامالت نیز به روز رسانی شده و مشکالت
حل شده اما با توجه به حجم باالی خرید
و فروش امکان کند شدن سامانه معامالت
وجود دارد.

مجوز شورای عالی بیمه به کارگزاریهای برخط

شورای عالی بیمه ،آیین نامه شماره  ۹۲.۲مکمل آییننامه کارگزاری (داللی) رسمی
بیمه مستقیم را تصویب و به شرکتهای بیمه ابالغ کرد که براساس آن کارگزاریهای
برخط بیمهای مجوز فعالیت خواهند گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،شورایعالی بیمه
در جلسه مورخ سیزدهم شهریورماه  ۱۳۹۸به استناد ماده  ۱۷و در اجرای ماده  ۶۸قانون
تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری ،آیین نامه کارگزاری (داللی) رسمی بیمه مستقیم
را اصالح و به عنوان آییننامه شماره  ۹۲.۲و مکمل آییننامه مذکور تصویب کرد.
بنا بر این مصوبه ،پروانه کارگزاری(دالل) رسمی بیمه برخط (آنالین) ،مجوزی است
که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این
آیین نامه ،توسط بیمه مرکزی صادر میشود .این کارگزاری میتواند در خصوص مواردی
مانند :ایجاد امکان مقایسه و ارایه مشاوره آنالین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به
متقاضی خدمات بیمهای ،بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنالین در رشته های بیمه ای برای
مؤسسات بیمه ،نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه و ایجاد امکان واریز آنالین حق
بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه فعالیت کند .براساس این مصوبه،
متن زیر به عنوان تبصره  ۵به ماده ۳آیین نامه مذکور اضافه می شود :
 مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانهکارگزاری (دالل) رسمی بیمه برخط (آنالین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای یک
الی  ۹ ،۷و  ۱۰ماده  ۳این آیین نامه ،باید حداقل  ۳سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه
به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند.
بنابراین مصوبه ،سایر شرایط الزم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری برخط
(آنالین) ،نحوه تبادل اطالعات بین بیمه مرکزی و موسسه بیمه و کارگزار برخط (آنالین) و
سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنالین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه
و ابالغ خواهد شد.
همچنین کارگزار (دالل) رسمی بیمه برخط (آنالین) مشمول سایر احکام مقرر در
آیین نامه کارگزاران رسمی است.

با تصویب شورای عالی بیمه؛

فرمول محاسبات خسارت تصادفات اصالح شد

شورای عالی بیمه فرمول محاسبه
خسارت تصادفات با خودروهای نامتعارف
را که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده
بود ،اصالح کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص
نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای
غیرمتعارف را غیرقانونی اعالم و آن را ابطال
کرد.
براساس تبصره  ۳ماده  ۸قانون بیمه
اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
 ۱۳۹۵خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه
در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت
متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف
قابل جبران خواهد بود.
بر این اساس ،خودروها به طور کلی به
دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم
بندی شده اند که برای مثال امسال قیمت

خودروهای متعارف کمتر از  ۱۸۰میلیون
تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال )۹۸
و خودروهای غیرمتعارف نیز باالتر از این رقم
است که خسارت خودروهای متعارف به طور
کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای
نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف
دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه
مربوطه جبران می شود.
شورای عالی بیمه در جلسه ۱۳
شهریورماه  ۱۳۹۸و در اجرای ماده ۱۷
قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری ایران
«دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع
تبصرههای  ۳و  ۴ماده  ۸قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را اصالح کرد.
براین اساس:
 -۱کلمه «معادل» مندرج در بند ()۲
ماده ( ،)۱به عبارت «کمتر از» تغییر میکند.
 -۲قبل از عبارت «بیشتر از  ۵۰درصد

سقف تعهدات بدنی» مندرج در بند ( )۳ماده
( )۱عبارت «معادل یا» اضافه میشود.
 -۳ماده ( )۲نیز به شرح ذیل اصالح و
دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده  – ۲بیمهگر وسیله نقلیه مسبب
حادثه ،خسارت مالی وارده به خودروی
ناتعارف را صرفا تا میزان خسارت متناظر
وارده به گرانترین خودروی متعارف از
طریق بیمهنامه شخص ثالث پرداخت
خواهد کرد.
در تبصره اول این ماده نیز آمده است:
کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه
و ارزیابان خسارت موضوع ماده ( )۳۹قانون
مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین
خودروهای متعارف اختالف قیمت دارند،
گرانترین آن را مالک قرار دهند.
در تبصره دوم این ماده نیز تاکید شده
است :در مواردی که خودروی نامتعارف
دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی

پیشرفت بانک قرض الحسنه مهر ایران در سایه شفافیت

بانک قرض الحسنه مهر ایران با رعایت استانداردهای
ملی و بین المللی شفافیت در دو حوزه عملکردی و عملیاتی،
اطالعات و عملکرد مالی خود را به صورت مستمر منتشر
می کند.
به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،
دو جنبه مهم از شفافیت را میتوان شفافیت عملکردی و
شفافیت عملیاتی دانست .بررسی سابقه «بانک قرض الحسنه
مهر ایران» نشان میدهد به لحاظ عملکردی همواره در
بازههای زمانی مشخص و به سرعت اطالعات و وضعیت مالی
خود را در وبسایت رسمی این بانک به اطالع عموم رسانده
است .عالوه بر این ،برگزاری منظم مجامع عمومی و انتشار
اطالعات آن برای عموم نشان میدهد این بانک بخش بزرگی
از توسعه اخیر خود را مدیون شفافیت اطالعاتی بوده است.
انتشار ترازنامه و صورت های مالی
بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست
های ارتقای شفافیت مالی و همچنین رعایت قوانین و

دستورالعملهای ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ترازنامه و صورت های مالی خود را به صورت فصلی
و ساالنه برای عموم هموطنان ،مشتریان ،سهامداران و سایر
ذینفعان منتشر می کند.
بر اساس مصوبهای که به بانکها ابالغ شده ،بانکها
باید در چهار بخش اطالعات مالی خود را منتشر کنند و در
اختیار عموم قرار دهند .این چهار بخش عبارتند از :اطالعات
مربوط به صورتهای مالی ،اطالعات مربوط به مدیریت
ریسک ،اطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی
و در نهایت انتشار اطالعات مربوط به رویدادهای مهم .با
توجه به این بخشنامه ،بانک قرض الحسنه مهر ایران اطالعات
مربوط به صورتهای مالی ،مدیریت ریسک ،اطالعات بر اساس
شاخص ها ،اطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل
داخلی ،رویدادهای با اهمیت و همچنین اطالعات مربوط به
مقاطع زمانی مختلف را در بخش شفافیت مالی سایت بانک
به روز رسانی می کند.
انتشار این اطالعات برای سه گروه ناظران :به منظور

بیمه
همتی اعالم کرد:

نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :نرخ رشد تولیدات
صنعتی در شهریور امسال مثبت شده که البته به معنای
جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید درخصوص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ
سرمایهگذاری که روند نگرانکننده دارد ،چارهجویی کرد.
عبدالناصر همتی دیروز در پست اینستاگرامی اعالم
کرد که گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی
که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را دراختیار دارند،
حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی در شهریور ماه
نسبت به مردادماه  ۱٬۲درصد مثبت بوده است.
به گفته همتی ،گزارش پژوهشکده پولی و بانکی
بررسیها نشان میدهد ،از ابتدای امس روند رشد منفی
صنعتی ،بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور
مثبت شده است.
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی ،شاخص مستخرج
از تعداد  ۲۳۰شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص
تولید صنعتی کل کشور است؛ لذا باتوجه به اینکه
شاخصهای رسمی کل کشور با تأخیر منتشر میشود
این شاخص بورسی میتواند جایگزین خوبی برای تغییرات
ماهانه صنعت و حمایت کنندهای مناسب از مثبت شدن
رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماههٔ اول سال
نیز مشهود بود.
همتی تأکید کرده که این گزارش به معنای جبران
کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی درخصوص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه
گذاری که روند نگران کننده ای دارد ،چاره جویی کرد.
رییس کمیته وصول مطالبات بانک صنعت و معدن:

وصول مطالبات ،مهمترین عامل تجدید
منابع مورد نیاز برای رونق تولید

رییس کمیته وصول مطالبات بانک صنعت و معدن
اظهار داشت :وصول مطالبات،مهمترین عامل تجدیدمنابع
موردنیاز بانکها میباشد که در شرایط کنونی میتواند
نقدینگی الزم در جهت پرداخت تسهیالت بمنظور رونق
تولیدفراهم کند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،
کمیته وصول مطالبات بانک صنعت و معدن به ریاست
اصغر پاک طینت عضو هیئت مدیره و رییس کمیته وصول
مطالبات و با حضور مدیریت های استان های لرستان
،کردستان و ایالم با میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد.
در این جلسه اصغر پاک طینت با تبیین وضعیت این
بانک در خصوص مطالبات غیر جاری بیان داشت :بررسی
اهلیت و صالحیت متقاضیان در هنگام اعطای تسهیالت
از اقدامات پیشگیرانه ای است که سبب بازگشت سرمایه
بانک خواهد شد.
وی همچنین به بیان راهکارهای الزم در خصوص
پیگیری وصول مطالبات و تعیین تکلیف دیون غیرجاری،
پرداخت و افزود :تقویت بخش وصول مطالبات در بانک و
برگزاری جلسات مستمر با مشتریان با اعمال نظام های
تشویقی همچون بخشش جرایم دیرکرد مطابق با بخشنامه
های ابالغی بانک مرکزی ،می تواند در کاهش مطالبات غیر
جاری بانک مؤثر باشد.
در طی این جلسه هریک از مدیریت ها با ارائه گزارش
های خود و بحث وتبادل نظر پیرامون آن ها ضمن بررسی
نقاط قوت و ضعف هر واحد ،تصمیماتی را در خصوص دیون
شرکت اتخاذ کرده و موارد جهت اجراء در اختیار سرپرستی
هر استان قرار گرفت.
پس از برگزاری جلسه یاد شده  ،اعضای کمیته از
واحد فرآورده های لبنی بهارداالهو واقع در اسالم آباد غرب
که دارای دیون غیر جاری می باشد ،بازدید و از نزدیک
فعالیت و وضعیت این واحد را بررسی کردند.
واحد ایران خودرو کرمانشاه واقع درشهرستان صحنه
واحد صنعتی دیگری بود که کمیته وصول مطالبات از آن
بازدید کرده و در خصوص نحوه تعامل شرکت یاد شده
با بانک و تعیین تکلیف آخرین تسهیالت پرداختی آن به
تصمیم گیری پرداخت.
در پایان رییس کمیته وصول مطالبات با مدیر عامل
شرکت صنعت گستر سدید که از واحدهای فعال استان
بوده و دارای دیون معوق می باشد ،دیدار و در خصوص
نحوه تعیین تکلیف دیون شرکت به بحث و بادل نظر
پرداخت.

بانکیها در بورس اول شدند

متعارف موجود نیست ،مالک ارزیابی ،قیمت
قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی
متعارف خواهد بود.
 -۴عبارت «ارزیابان خسارت» مندرج
در ماده  ۳به عبارت «کارشناسان ارزیاب
خسارت شرکتهای بیمه و ارزیابان خسارت
موضوع ماده  ۳۹قانون» تغییر مییابد.
طبق اعالم بیمه مرکزی ،این مصوبه
برای اجرا توسط غالمرضا سلیمانی  -رئیس
کل بیمه مرکزی  -به شرکتهای بیمه ابالغ
شده است.

نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحرانهای
بانکی؛ سپردهگذاران :برای انتخاب بانک و موسسه مالی
مناسب و برتر برای سپردهگذاری و سهامداران :برای ارزیابی
و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و
سرمایهگذاری اهمیت دارد.
برگزاری موفقیت آمیز مجامع عمومی
برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی عادی و فوق
العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران برای سومین سال
متوالی در سال  ۱۳۹۸به عنوان نخستین بانک در شبکه
بانکی کشور و ارائه صورت های مالی شفاف و بدون بند
حسابرسی ،افتخاری است که در سایه عزم همگانی و
تالش بی وقفه و جهادی مجموعه کارکنان و مدیران این
بانک به منصحه ظهور رسیده و درکارنامه درخشان این
بانک ثبت و ضبط شده است.
این بانک پیشتاز عرصه شفافیت در شبکه بانکی کشور
بوده و در سال های گذشته اولین بانکی است که مجمع
عمومی خود را بدون هیچ بند حسابرسی برگزار میکند.
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دیروز در بورس تهران شاهد رشد  ۷۰۱نماگر اصلی
بودیم؛ به طوری که شاخص کل به مرز کانال  ۳۲۱هزار
واحدی رسید .در این میان بانکیها با  ۲۶۵میلیارد تومان
ارزش معامالت ،بیشترین ارزش را از آن خود کردند.
پانزدهم مهر شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس
اوراق بهادار تهران  ۷۰۱واحد رشد کرد و به رقم  ۳۲۰هزار
و  ۹۰۹واحدی رسید .همچنین شاخص کل هم وزن با ۵۳
واحد افزایش رقم  ۹۵هزار و  ۴۷۷واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۲۸۲واحد افزایش تا رقم
 ۳۷۳هزار و  ۵۶۰واحدی باال رفت .اما شاخص بازار اول با
 ۲۷واحد کاهش رقم  ۲۳۱هزار و  ۷۷۴واحدی را تجربه
کرد .همچنین شاخص بازار دوم با  ۳۸۳۴واحد رشد رقم
 ۶۵۹هزار و  ۱۱۴واحدی را تجربه کرد.
بانک ملت ،بانک پاسارگاد ،بانک تجارت و بانک
صادرات ایران هر کدام به ترتیب  ۱۱۶ ،۱۲۹ ،۲۸۱و ۱۰۵
واحد روی شاخصهای بازار تاثیر کاهشی داشتند.
پاالیش نفت تهران ،پاالیش نفت بندر عباس و پاالیش
نفت اصفهان نیز سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر
افزایشی روی شاخصهای بازار داشتند هر کدام از نمادهای
یاده شده  ۲۰۳ ،۲۲۰و  ۱۸۹واحد روی شاخصهای بازار
تاثیر افزایشی داشتند.
دیروز در گروه بانکها و موسسات اعتباری حجم
معامالت به رقم  ۲میلیارد سهم و اوراق مالی رسید و ارزش
معامالت رقم  ۲۶۵میلیارد تومان را تجربه کرد.
پس از بانکها گروه خودرو ،فلزات اساسی و مواد
دارویی بیشترین تاثیر افزایشی روی شاخصهای بازار
داشتند .دیروز در گروه فرآوردههای نفتی کک و سوخت
هستهای بیشتر سهمها را رشد قیمت مواجه شدند به
عنوان نمونه نفت سپاهان ،پاالیش نفت تهران ،پاالیش
نفت بندرعباس ،نفت پارس و پاالیش نفت تبریز بیش از ۳
درصد در قیمت پایانی رشد کردند.
در بورس تهران دیروز  ۱۴۸سهم با رشد قیمت و
 ۲۰۱سهم با افت قیمت رو به رو شدند .همچنین تعداد
نمادهای مثبت در فرابورس به  ۱۰۵و تعداد نمادهای منفی
به  ۸۹رسید.

