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بانک و بیمه و بورس

بانک

با «ایران کارت»،
پول رفته به جیب برمی گرده

شما میتوانید بدون نیاز به افتتاح حساب و بهصورت
رایگان»،ایرانکارت بانک آینده» را دریافت کنید و با
استفاده از این کارت بهعنوان کارت خرید خود در هریک
از پایانههای بانکی متصل به شتاب یا خرید اینترنتی کنید
و از « امتیاز برگشت نقدی» و « امتیاز تشویقی» که بانک
آینده بهعنوان تشکر از حسن نیت کاربر برای انتخاب بانک
آینده به حساب وی واریز میکند ،برخوردار شوید.
ایران کارت بانک آینده ،در چهار سطح؛ کارت آبی
( ،)Blueکارت نقرهای ( ،)Silverکارت طالیی ()Gold
و کارت پالتینیوم ( )Platinumارائه میشود .شما
میتوانید با توجه به عملکرد خود و بهصورت مرحله به
مرحله در استفاده از سطوح مختلف ایران کارت بانک آینده
ارتقا یابید.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به نشانی
 iranian.cardsمراجعه نمایید.

بانک دی نخستین مدرسه ساز
در مناطق سیلزده

بانک دی در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت
اجتماعی،چهارمین مدرسه شهدای بانک دی را در استان
گلستان افتتاح کرد.
به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی،مراسم
افتتاحیه مدرسه شهدای بانک دی در استان گلستان با حضور
رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره،جمعی از مدیران بانک
دی ،سید محمود حسینی ،مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت عمران و مسکن آباد دی ،نبی هزار جریبی ،نماینده آق
قال در مجلس شورای اسالمی ،احسان گوهری راد ،مدیر کل
آموزش و پرورش استان گلستان و رضا جعفری ،رئیس دفتر
نماینده ولی فقیه استان برگزار شد.
در این مراسم ،سهم دینی با اشاره به اقدامات بانک دی در
راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت :کمک
به تحقق اهداف عالی آموزشی و فرهنگی کشور در سایه خرد
و دانش و راهبرد عمل به مسئولیت اجتماعی ،یکی از وظایف
عموم جامعه است که عالوه بر نقشآفرینی در رشد اقتصادی
و کارآفرینی ،توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز در پی
خواهد داشت و از همین رو بانک دی نیز همواره توجه ویژه ای
به توسعه فضای آموزشی کشور داشته است.
رئیس هیئت مدیره بانک دی با یادآوری شعار بانک دی
که برگرفته از مبانی اعتقادی است ،خاطرنشان کرد :بانک دی
به عنوان یک بانک ارزش آفرین همواره کوشیده است ضمن
انجام وظایف محوله در حوزه بانکداری همراه با سایر مراجع
ذیربط و مدیران دلسوز در راستای ارزش آفرینی و اجرای
فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خدمتگزار مردم
شریف و قدرشناس ایران اسالمی باشد.
سهم دینی افزود :با هدف مشارکت در تحقق اهداف
جهادی و خیرخواهانه و در راستای اجرای مصوبه هیئت مدیره
بانک دی با تخصیص بودجه از محل هزینه های تبلیغاتی،
پروژه احداث سه باب مدرسه در مناطق سیل زده استان های
گلستان و لرستان در دستور کار بانک قرار گرفت.
وی با اشاره به عملکرد موفق و چشمگیر شرکت عمران
و مسکن آباد دی (عماد) به عنوان مسئول احداث مدارس
شهدای بانک دی در مناطق سیل زده تصریح کرد :ساخت
مدارس شهدای بانک دی در مناطق سیل زده به شرکت
عمران و مسکن آباد دی (عماد) سپرده شد و این پروژه ۷
ماهه با ماموریت ساخت  ۲باب مدرسه در استان لرستان و
یک باب مدرسه در استان گلستان کلید خورد که با تالش بی
وقفه همکاران شرکت عماد موفق شدیم در مدت کمتر از ۳
ماه ،نخستین مدرسه را در روستای گری دوجی آققال به بهره
برداری برسانیم.
احسان گوهری راد ،مدیرکل آموزش و پرورش استان
گلستان در مراسم افتتاح مدرسه شهدای بانک دی ضمن
قدردانی از پیشگامی بانک دی در توجه به توسعه فضای
آموزشی یادآور شد :این اقدام ارزش آفرین بانک دی عالوه
بر این که برای همیشه در تاریخ استان گلستان ماندگار است
همچنین می تواند به عنوان یک الگو برای دیگر نهادها و
سازمان ها ،پویش های اجتماعی موثری را در حوزه توجه به
مسئولیت اجتماعی رقم بزند.
همچنین در این مراسم سرهنگ جواد فراهی ،جانشین
فرمانده سپاه نینوای استان گلستان ضمن قدردانی ارج نهادن
به اقدام ارزشمند بانک دی در امر مدرسه سازی گفت :درست
است که اکنون فرهنگ مدرسه سازی در میان مردم گسترش
بیشتری یافته و کسانی وجود دارند که دست در دست هم
گذاشته و اقدام به مدرسه سازی در مناطق محروم سرزمینمان
کرده اند اما هنوز هم نیاز است کار با شکوه مدرسه سازی
خیلی بیش از این ها در کشور جا بیفتند و بیشتر انجام پذیرد.
فراهی افزود :خیرین مدرسه ساز با کار نیک و پسندیده
مدرسه سازی نه فقط به کودکان بازمانده از تحصیل کمک می
کنند بلکه از آسیب دیدن آن ها در آینده جلوگیری میکنند
چرا که با ساخت مدرسهها و کمک به تحصیل دانش آموزان
محروم یک کشور ،از جامعه ای امن تر برخوردار خواهیم بود
و امید است بانک دی که همواره در مسیر تحقق رسالت های
ارزشی در جامعه گام بر میدارد ،حضور موثر خود را در این
عرصه حفظ کند.
محمود حسینی ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
عمران و مسکن آباد دی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از
تالش های دلسوزانه همکاران پروژه احداث مدارس در استان
های سیل زده گفت :حسب دستور هیئت مدیره بانک دی و
تاکید ایشان مبنی بر ساخت مدارس با باالترین کیفیت و کوتاه
ترین زمان ممکن  ،شرکت عماد تمامی امکانات و تخصص خود
را برای تحقق این خواست به کار گرفت.
وی خاطر نشان کرد :شرکت عماد موفق شد با به
کار گیری مهندسین مجرب و استفاده از بهترین مصالح
و تکنولوژی موجود در کشور  ،احداث دو باب مدرسه در
روستاهای محمدآباد و معموالن استان لرستان و یک باب
مدرسه در روستای گری دوجی را در کمتر از  ۳ماه محقق
سازد.
حسینی افزود :الزم می دانم از حمایت های مسئوالن
محترم نوسازی مدارس و مسئوالن محلی برای سرعت
بخشیدن به ساخت مدارس قدردانی کنم و امیدوارم به زودی
مدارس استان لرستان نیز که ساخت آن ها  ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است به بهره برداری برسد.
گفتنی است،بانک دی در سال ۱۳۹۷نیز به منظور ایفای
نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه فضای
آموزشی کشور ،تعداد سه باب مدرسه در مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه احداث کرده بود و با افتتاح چهارمین مدرسه
در روستای سیل زده گری دوجی آق قال که همراه با برگزاری
آئین های سنتی این منطقه بود ،توانست گام های پر امید
دانش آموزان مشتاق این منطقه را برای ساختن آینده ای
روشن تر مصمم سازد.

شاخص بورس رشد خود را حفظ کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
با رشد  ۱۵۲۴واحدی نسبت به روز یکشنبه
همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نیز نسبت
به روز گذشته افزایش یافت.
معامالت دیروز (دوشنبه) در بازار بورس
اوراق بهادار تهران به پایان رسید و به این
ترتیب روند رشد بازار سرمایه حفظ شد؛
به طوریکه شاخص کل بازار با رشد ۱۵۲۴
واحدی نسبت به روز گذشته به  ۳۲۰هزار و
 ۱۹۴رسیده است.
این در حالی است که شاخص کل بازار
با معیار هموزن نیز نسبت به روز گذشته
افزایشی بود و به  ۹۶هزار و  ۶۱۷رسید که
نسبت به روز یکشنبه حدود  ۱۰۰واحد رشد
را نشان میدهد.
به این ترتیب ،با پایان یافتن معامالت
دیروز بازار بورس اوراق بهادار تهران ،ارزش
بازار به یک میلیون و  ۱۶۸هزار میلیارد
تومان رسید و تعداد و ارزش معامالت نیز
نسبت به روزهای گذشته با افزایش همراه
بود.
بر اساس آمار ثبتشده ،دیروز

معاملهگران بازار بورس  ۵۵۳هزار و ۴۱۳
معامله در این بازار انجام دادند که ارزش آن
نیز به بیش از  ۲۱۸۰میلیارد تومان میرسد
که نسبت به روزهای گذشته رشد را نشان
میدهد.
شرکت ملی صنایع مس ایران ،فوالد
مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی خلیج

یعقوب عزیزی بهعنوان نماینده پستبانکایران
در شرکت سکه معرفی شد

طی حکمی از سوی دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران ،یعقوب عزیزی بهعنوان
نماینده این بانک در شرکت سکه (سامانه های کاربردی کالن همگام) معرفی شد.
به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران :در حکم وی آمده است :به استناد بند ۸
مصوبه شماره ۱۱۸۹ششم آذرماه  ۱۳۹۸هیأت مدیره پست بانک ایران و نظر به تعهد و
تجارب ارزشمند جنابعالی ،بدینوسیله به عنوان نماینده این بانک در شرکت سکه معرفی
میشوید .امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخالق اسالمی و حرفهای و با
برنامهریزی و استفاده از ظرفیت و قابلیت های مجموعه همکاران آن مدیریت و تعامل
سازنده با واحدها در تحقق برنامه ها و اهداف کمی ابالغی بانک مؤفق و مؤید باشید.
طرح تسهیالتی نیکان پست بانک به مدیریت های شعب استان ها ابالغ شد
مدیر امور شعب و بازاریابی پست بانک اعالم کرد :در راستای رونق تولید وحمایت
از اقشار کم درآمد و هموطنان روستائی طرح تسهیالتی نیکان ویژه باجه های بانکی به
مدیریت های شعب استان ها ابالغ شد.
به نقل از روابطعمومی پستبانکایران :وی عنوانکرد :این طرح با هدف مشتریمداری
و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه و همچنین روستائیان در قالب امور خیر و قرضالحسنه
صورت میگیرد.
واحدپور افزود :براین اساس آن دسته از باجههائی که رشد منابع نسبت به ماه قبل
داشته باشند میتوانند ۵درصد از منابع حاصل از رشد را به پرداخت وام قرض الحسنه تا
سقف  ۱۰۰میلیون ریال با نرخ  ۴درصد به مشتریان خود اختصاص دهند.
مدیر امور شعب و بازاریابی پست بانک ایران افزود :اجرای این طرح از ابتدای آذرماه
سال جاری آغاز شده که عالوه بر کمک به تأمین مالی و قدرت خرید مشتریان ،موجب
افزایش منابع باجههای بانکی و درآمدهای کارمزدی آنها میشود.

فارس ،پتروشیمی جم و پتروشیمی خارک
بیشترین تاثیر را در رشد بازار داشتهاند و
از سوی دیگر بانک ملت و مخابرات ایران
نیز بیشترین تاثیر منفی را بر بازار بورس
گذاشتهاند.
بانکهای ملت ،تجارت ،صادرات
و اقتصاد نوین ،ایران خودرو ،سایپا و

ماشینسازی اراک از جمله نمادهای پربیننده
بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه بوده
است.
فرابورس کاهشی شد
در مقابل شاخص کل فرابورس ایران نیز
دیروز کاهشی بود که با کاهش  ۴۸واحدی
به  ۴۱۰۹رسید.
معاملهگران این بازار نیز دیروز ۳۳۹
هزار و  ۴۱۲معامله انجام دادند که ارزش این
معامالت نیز به  ۱۲۹۷میلیارد تومان رسید.
سنگ آهن گهرزمین ،ذوب آهن اصفهان
و صنایع ماشینهای اداری ایران از مهمترین
نمادهایی بودند که سبب منفی شدن شاخص
فرابورس ایران شدند.
در مقابل پتروشیمی مارون ،شرکت
آهن و فوالد ارفع ،گروه صنایع کاغذ پارس و
پتروشیمی زاگرس نیز با رشد خود از منفیتر
شدن بازار جلوگیری کردهاند.
ذوب آهن اصفهان ،توسعه مولد
نیروگاهی جهرم ،صنایع کاغذ پارس ،و گروه
سرمایهگذاری میراث فرهنگی نیز از نمادهای
پربیننده بازار فرابورس ایران بوده است.

پرداخت بالغ بر  ۶۲۷هزارمیلیارد ریال
تسهیالت عقود اسالمی در بانک ملی

بانک ملی ایران بیش از  ۶۲۷هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب عقود اسالمی از
ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این تسهیالت در یک میلیون و  ۱۵هزار
و  ۵۳۴فقره و در قالب عقود مضاربه ،مشارکت مدنی ،فروش اقساطی ،جعاله ،خرید دین،
قرض الحسنه و ...تخصیص داده شده است.
این بانک  ۴۱هزار و  ۵۱۳میلیارد ریال تسهیالت در  ۵۷هزار و  ۷۴۳فقره در قالب
عقد مضاربه پرداخت کرده است.
در بخش مشارکت مدنی نیز شعب بانک ملی ایران  ۳۹هزار و  ۸۲۸فقره تسهیالت به
ارزش  ۲۰۲هزار و  ۲۷۲میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار
است به طوری که در هفت ماه ابتدای امسال این بانک  ۲۳۱هزار و  ۴۵۴فقره تسهیالت
به ارزش بیش از  ۵۶هزار و  ۲۱۶میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخته
است .از مجموع تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران ،سهم فروش اقساطی  ۵۱۶هزار و
 ۲۷فقره تسهیالت به ارزش  ۲۱۳هزار و  ۱۸۹میلیارد ریال و اجاره به شرط تملیک ۸۳۲
میلیارد ریال است.
همچنین شعب بانک ملی ایران در مدت مذکور  ۱۳۰هزار و  ۷۶۴فقره تسهیالت
جعاله به ارزش  ۴۰هزار و  ۲۰۳میلیارد ریال پرداخت کرده اند.
در بخش خرید دین نیز  ۲۰هزار و  ۳۰۷فقره تسهیالت به ارزش  ۳۵هزار و ۷۶۷
میلیارد ریال ،مرابحه  ۱۶هزار و  ۴۶۶فقره تسهیالت به ارزش  ۱۸هزار و  ۹۳۵میلیارد
ریال و در بخش سلف دو هزار و  ۷۶۹فقره تسهیالت به ارزش  ۱۸هزار و  ۹۸میلیارد ریال
پرداخت شده است.

مدیرعامل تامین سرمایه امید عنوان کرد:

مدیرعامل تامین سرمایه امید ضمن
تاکید بر اهمیت افزایش فرهنگ سرمایه
گذاری بورسی عنوان کرد :در برخی از
کشورها از جمله ایران ،سواد مالی آنگونه
که باید و شاید گسترش نداشته است .اگر به
کشور های پیشرفته نگاه کنید ،می بینید که
عالوه بر متخصصان رشته های مالی ،مدیران
غیر مالی نیز از بدیهیات مالی آگاهی دارند و
حتی عموم مردم که در حوزه های مختلف
فعالیت می کنند برای حضور در بازار سرمایه
از حداقل اطالعات و آگاهی برخوردارند.
حبیب رضا حدادی ،مدیرعامل تامین
سرمایه امید ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه
خبری بازار سرمایه (سنا) ،گفت :متاسفانه
موضوع دانش مالی در ایران مفعول مانده و به
درستی هدایت نشده است .ما باید با پشتوانه
نهاد ها و شرکت های مالی دارای مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر ارتقاء
دانش مالی و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

دانش مالی ،مانع رفتار هیجانی

حرکت کنیم.
حبیب رضا حدادی ضمن بیان اینکه
توسعه بازار سرمایه منهای دانش مالی،
امکان پذیر نیست ،افزود :فرهنگ سرمایه
گذاری غلط و نا آگاهی نسبت به دانش
مالی عامل رفتار هیجانی برخی سهامدران
در نوسانات بازار است .به عنوان مثال عکس
العمل شدید و هیجانی نسبت به موضوعات
سیاسی یا مسایل کوچک و کم محتوا یکی
از مهمترین عوامل زیان سرمایه گذاران در
بازار سرمایه است .به بیان دیگر علت رفتار
هیجانی و تصمیم گیری های غیر منطقی در
بازار سرمایه این است که عموم افراد از دانش
مالی برخوردار نیستند.
مدیرعامل تامین سرمایه امید ادامه
داد :اگر با سرعت رشد جهانی دانش مالی
هماهنگ نشویم قطعا در آینده مشکالت
زیادی در پیش رو خواهیم داشت .رسالت
همه نهاد های مالی و نهاد ناظر بازار سرمایه

این است که هرچه بیشتر در راستای فرهنگ
سازی و توسعه دانش مالی تالش کنند.
البته شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
طی چند سال گذشته اقدامات اثر بخش و
گسترده ای انجام داده و کارهای نهادینه
ای صورت گرفته که در راستای افزایش و
گسترش سواد مالی است اما ما همچنان به
اقدامات بیشتری نیاز داریم .باید تک تک
همکاران در تامین سرمایه ها و شرکت های
سرمایه گذاری پا به پای شرکت اطالع رسانی
و خدمات بورس در امر فرهنگ سازی تالش
کنند .رویکرد توزیع دانش مالی و فرهنگ
سازی در نقاط مختلف ایران به ویژه مناطق
محروم نیز می تواند به امر توسعه بازار
سرمایه کمک کند.
حبیب رضا حدادی با اشاره به اینکه
شرکت تامین سرمایه امید ،نیز در مسیر
ارتقا دانش مالی حرکت می کند ،گفت :ما
به کمک دانشجویان دکترای مالی اپلیکیشن

دیکشنری مالی (امیدیک) را که پیش از این
وجود نداشت راه اندازی کردیم و اکنون
هرفردی در هر زمان که با اصطالح تخصصی
مالی مواجه شود می تواند از این دیکشنری
استفاده کند .راه اندازی امیدیک اصوال در
چارچوب وظایف ما نبود اما فعالین مالی و
دانشجویان به این ابزار نیاز داشتند و بنابراین
برای آن هزینه کردیم و من امیدوارم سایر
همکاران و نهاد های مالی نیز با نگاه به آینده
به بهبود سطح دانش مالی جامعه کمک
کنند.

کد دستوری  USSDنیز فعال شد؛

روشهای دریافت رمز دوم پویا در بانکپاسارگاد

جهت جلوگیری از سوء استفاده کالهبرداران و افزایش
امنیت در پرداختهای اینترنتی مبتنی بر کارت ،مشتریان
بانکپاسارگادازطریق سامانههای بانکداری الکترونیک نسبت
به فعالسازی ودریافت رمز دوم پویااقدام کنند.
به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد ،چنانچه مشتریان
هنوز از رمز ایستا برای انجام پرداختهای اینترنتی خود
استفاده میکنند ،اکیدا توصیه میشود جهت جلوگیری از
حملههای فیشینگ و سوءاستفاده از کارتهای بانکی ،در

اسرع وقت نسبت به فعالسازی رمز دوم پویا اقدام کنند.
بر اساس این خبر ،مشتریان بانکپاسارگاد میتوانند ،از
طریق سامانه بانکداریمجازی و یا سامانه موبایلبانک (همراه
بانک) ،رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت رمز دوم پویا
از طریق سامانه موبایلبانک (همراه بانک) و یا کد دستوری
( )USSDبه صورت  *۷۲۰#اقدام کنند .به این ترتیب
که در سامانه بانکداریمجازی از طریق گزینه «مدیریت نوع
رمز دوم» در بخش «کارتهای من» امکان فعالسازی و در
سامانه همراهبانک از منوی کارت و انتخاب عملیات «رمز
پویا» در گزینههای هر کارت ،امکان فعالسازی و دریافت
این نوع رمز وجود دارد.
پس از فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف ،مشتری
میتواند در زمان خرید کاال و خدمات بر روی درگاههای
پرداخت ،با مراجعه به موبایل بانک (همراه بانک) ،منوی
«کارت» و انتخاب گزینه «رمز پویا» رمز یکبار مصرف را
دریافت کند .امکان دریافت رمز پویا در سامانه اینترنت بانک،
جهت انجام عملیات انتقال وجه کارت به کارت نیز فراهم
است.
همچنین بانکپاسارگاد در اقدامی جهت رفاه حال

مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات کارت آنها،
امکان دریافت رمز از طریق شمارهگیری کد USSDرا نیز
فراهم کردهاست .به این ترتیب که پس از فعالسازی دریافت
این خدمت از طریق سامانههای ذکر شده ،با شمارهگیری
کد دستوری  ، *۷۲۰#انتخاب گزینه ( ۶رمز پویای کارت)
و تعیین شماره کارت از لیست نمایش داده شده ،رمز دوم
پویا به شماره تلفنهمراه مشتری پیامک خواهد شد .از اینرو
بهتر است مشتریانی که به هر دلیلی پیامکهای بانک را
دریافت نمیکنند و یا اقدام به تعویض سیم کارت خود کرده
اند ،نسبت به مراجعه به شعبههای بانک ،از ثبت صحیح
شماره تلفن همراه خود اطمینان حاصل کنند.
گفتنی است طبق اعالم بانک مرکزی ج.ا.ا ،.از ابتدای
دی ماه سال جاری ،استفاده از رمز دوم پویا برای کلیه
مشتریان نظام بانکی ،الزامی خواهد شد و رمز دوم پویا برای
کلیه کارتهای نقدی بانکپاسارگاد به صورت اتوماتیک فعال
شده و رمز ایستا به صورت کلی غیر قابل استفاده خواهدشد.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت بانکپاسارگاد
به نشانی  www.bpi.irمراجعه و یا با مرکز مشاوره و
اطالعرسانی به شماره  ۸۲۸۹۰تماس حاصل کنید.

آغاز مطالعات تطبیقی بکارگیری بالکچین در بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
(سمات) از آغاز مطالعات تطبیقی برای
بکارگیری بالکچین (زنجیره بلوکی) در
بازار سرمایه خبر داد.
حسین فهیمی در پنجمین همایش
مالی اسالمی با بیان اینکه بازار سرمایه
در سال های اخیر در استفاده از فناوری
های نوین پیشرو بوده است ،افزود :هنوز
بالکچین از سوی نهادهای رسمی کشور
به دلیل پیچیدگی های فراوان ،نگرانی

در خصوص حوزه های نظارتی ،مقابله
با جرائم مالی و  ...مورد توجه ویژه قرار
نگرفته است.
وی با بیان اینکه از بالکچین
تحت عنوان انقالب صنعتی چهارم یاد
می شود ،اظهار داشت :به طور حتم به
کارگیری این سیستم می تواند تمام
شئونات زندگی افراد ،محیط کسب و
کار ،بازارهای مالی و  ...را تحت تاثیر
قرار دهد.
فهیمی تطبیق و انعطاف پذیری

بیشتر ،هزینه های پایین تر اداری و
تشکیالتی ،پیش بینی شفاف ارزش
دارایی های پایه ،نقدینگی بیشتر،
تسویه حساب بی درنگ ،افزایش کارایی
و دسترسی راحت به سرمایه گذار را
از مهم ترین ویژگی های استفاده از
بالکچین در بازارهای مالی اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری
مرکزی با بیان اینکه ثبت ،ضبط و
نگهداری از مهم ترین وظایف این شرکت
است ،افزود :با به کارگیری بالکچین در

بازار سرمایه اطالعات تمامی اهالی این
بازار در دسترس همگان خواهد بود که
این امر شفافیت را بسیار افزایش خواهد
داد.
وی خاطر نشان کرد :مطالعاتی برای
پیاده سازی سیستم بالکچینی مبتنی
بر مبانی شریعت و مطابق با سیاست ها
کالن کشور در شرکت سپرده گذاری
مرکزی آغاز شده است تا بتوانیم از
ویژگی های این سیستم در توسعه زیر
ساخت های بازار سرمایه بهره ببریم.
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بیمه
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ کرد:

بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر
 ۱۰۰میلیون تومان از  ۹۷به قبل

بانک مرکزی تسهیالت سررسید شده اعطای از سوی
بانکهای دولتی تا سال  ۹۷را مشمول بخشودگی سود و
جرایم دانست.
بر اساس بخشنامه ای که سید علی اصغر میر
محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مدیران
عامل بانک های دولتی یا بانک های بورسی که بخشی
از سهام آن در اختیار دولت است ابالغ کرده ،سررسید
تسهیالت مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای
بند «ل» تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۸که پیش از
این صرفا تا پایان سال  ۹۵اعالم شده بود را به تسهیالت
مشمول سررسید شده تا سال  ۹۷و پیش از آن و اعم
از تسهیالت جاری و غیر جاری تا سقف  ۱۰۰میلیون
تومان تعمیم داد.
بنابراین ،تسهیالتی که تا پایان  ۹۷و قبل از ان
سررسید شده باشد مشمول بخشودگی سود و جرایم تا
سقف  ۱۰۰میلیون تومان میشوند.
این تصمیم ۷ ،مهر ماه امسال در کمیسیون اعتبارات
بانک مرکزی به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.
با ابالغ رییس کل بیمه مرکزی؛

محسن پورکیانی
مدیرعامل بیمه البرز شد

انتصاب محسن پورکیانی به عنوان مدیرعامل شرکت
سهامی بیمه البرز برای مدت باقیمانده از دوره دوساله
اعضای هیاتمدیره آن شرکت ،از سوی بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور
بینالملل بیمه مرکزی ،در این ابالغیه بر تالش
مدیرعامل ،اعضای هیا تمدیره و کارکنان آن شرکت
در جهت ساماندهی فرآیندهای سرمایهگذاری منابع
شرکت در جهت کسب بازدهی مناسب؛ ساماندهی
و تقویت کنتر لهای داخلی؛ ساماندهی مدیریت
ریسک در حوز ههای فنی بهخصوص بیمههای کشتی
و مهندسی؛ تقویت انسجام مدیریتی و سازمانی و
ایجاد وحدت و همدلی در شرکت برای پیشبرد
امور و برنامهریزی برای پیشبرد امور با اولویت در
ظرفیتهای بالقوه شرکت ،تأکید شده است.
محسن پورکیانی پیشتر مدیرعامل شرکت سهامی
بیمه ایران بود ولی وزارت اقتصاد وی را به عنوان نماینده
دولت در بیمه البرز معرفی کرد.

اصالح دو بند از دستورالعمل نحوه
تعیین خسارت بیمه شخص ثالث

شورای عالی بیمه دستورالعمل نحوه تعیین
خسارت موضوع تبصرههای  ۳و  ۴ماده  ۸قانون بیمه
اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه را اصالح کرد.
شورای عالی بیمه در جلسه  ۱۳شهریور  ۱۳۹۸و
در اجرای ماده  ۱۷قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران
و بیمهگری «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.
بر این اساس کلمه «معادل» مندرج در بند  ۲ماده
( ،)۱به عبارت «کمتر از» تغییر یافته است.
همچنین قبل از عبارت «بیشتر از  ۵۰درصد سقف
تعهدات بدنی» مندرج در بند ( )۳ماده ( )۱عبارت
«معادل یا» اضافه شده است.
ماده ( )۲نیز به شرح ذیل اصالح و  ۲تبصره به آن
الحاق شده است:
ماده  -۲بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه،
خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف را صرفا تا
میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی
متعارف ،از طریق بیمهنامه شخص ثالث پرداخت خواهد
کرد.
در تبصره یک این ماده 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 آمده است :در مواردی
که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن
در خودروی متعارف موجود نیست ،مالک ارزیابی ،قیمت
قطعه مشابه آن در گرانترین خودروی متعارف خواهد بود.
براساس تصمیم شورای عالی بیمه همچنین عبارت
«ارزیابان خسارت» مندرج در ماده  ۳این قانون ،به
عبارت «کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و
ارزیابان خسارت موضوع ماده  ۳۹قانون» تغییر می کند.

آخرین خبرها از شرکتهای آماده
عرضه اولیه در فرابورس

معاون بازار شرکت فرابورس با ارائه توضیحاتی درباره
وضعیت پذیرش ،درج و شرکت های آماده عرضه اولیه در
این بورس ،از گشایش نماد شرکت خاص بازار سرمایه خبر
داد.
افسانه اروجی درخصوص شرکتهای آماده عرضه
اولیه در فرابورس گفت :طی هفته جاری جلسه هماهنگی
با مدیران و سهامداران شرکت ذوب روی اصفهان (شرکت
باما ) که با احراز شرایط پذیرش از  ۱۳آبان در بازار دوم این
بورس درج شده و در صف عرضه اولیه  ۱۰درصدی ایستاده
است ،برگزار و پیشبینی میشود فرایند واگذاری این سهام
تا اواخر آذر ماه انجام شود.
به گفته اروجی شرکت شیمیایی صدف عسلویه نیز
که از زیرمجموعههای گروه پتروشیمی سرمایهگذاری
ایرانیان بهشمار میرود و جهت تولید الستیک مصنوعی و
چشمانداز تامین خوراک برای بازار داخلی و جهانی تاسیس
شده ،پس از اعمال برنامه افزایش سرمایه و طی مراحل
قانونی پذیرش و درج ،عرضه اولیه خواهد شد.
اروجی همچنین عنوان کرد که نماد شرکت
سپردهگذاری مرکزی که  ۲۳مرداد از تابلو الف بازار پایه
به بازار دوم معامالت منتقل و درج شد ،گشایش مییابد.
بنا بر این گزارش ،شرکت سپردهگذاری مرکزی به
دلیل مسئولیت ثبت تمامی اسناد و اوراق بهادار قابل
معامله و ارتباط تنگاتنگ با بورسها ،یکی از مهمترین و
خاصترین شرکتها و از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران به
شمار میرود.

