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بانک و بیمه و بورس

بانک
بانک سپه اعالم کرد:

شرایط استمهال  ۳ماهه
بازپرداخت اقساط

بانک سپه نحوه اقدام صاحبان مشاغل کوچک صدمه
دیده ناشی از انتشار ویروس کرونا را که طبق بخشنامه
بانک مرکزی شامل قانون استمهال سه ماهه می شوند
اعالم کرد.
بانک سپه اعالم کرد :صاحبان این مشاغل می
بایست با مراجعه به آدرس اینترنتی https://tashilat.
 ebanksepah.irنسبت به ثبت درخواست خود اقدام
کنند .البته مشمولین قانون فوق باید از مراجعه حضوری
به شعب بانک سپه خودداری کرده و تنها از طریق ثبت
درخواست خود در سامانه یاد شده اقدام کنند؛ چرا که تنها
به درخواستهای ثبت شده در سامانه فوق طبق ضوابط و
مقررات ترتیب اثر داده خواهد شد.
براساس این گزارش طبق بخشنامه بانک مرکزی
صاحبان مشاغل کوچکی که به دلیل شیوع ویروس
کرونا دچار مشکل شدهاند میتوانند از شرایط استمهال
بازپرداخت اقساط خود به مدت سه ماهه استفاده کنند.

سال جدید را با «تقویم ملی» ورق بزنید

تقویم دیجیتال بانک ملی ایران با امکاناتی کامل برای
کاربران گوشی های هوشمند منتشر شده است.
این بانک طی سال های گذشته رویه کاهش مصرف
کاغذ را در دستور کار خود قرار داده و در راستای حذف
انتشار سررسیدهای کاغذی ،تقویم دیجیتال ملی را
رونمایی کرده است.
در تازه ترین نسخه منتشر شده از این تقویم ،ضمن
رفع ایرادهای پیشین ،امکانات تازه ای نیز به این اپلیکیشن
افزوده شده است.
عالوه بر نمایش تقویم ،اوقات شرعی و مناسبت ها،
امکان تبدیل تاریخ ،استفاده از قطب نما ،درج یادداشت،
ایجاد یادآور و نیز گنجاندن تاریخ چک ها و اقساط نیز در
این اپلیکیشن وجود دارد.
کاربران تقویم ملی همچنین می توانند به تاریخچه،
خدمات ،نشریات ،اخبار و پادکست های بانک ملی ایران
دسترسی داشته و اطالعات واحدهای بانک و نیز جانمایی
خودپردازها را دریافت کنند .کاربران نسخه قدیمی تقویم
ملی می توانند با حذف نصب آن ،از نسخه جدید استفاده
کنند.
تقویم ملی برای کاربران گوشی های اندروی و IOS
از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

سرشماره های پیام کوتاه
بانک رفاه کارگران تغییر کرد

در پی تغییر اپراتور ارسال پیام کوتاه بانک رفاه
کارگران ،سرشماره های پیام کوتاه این بانک نیز تغییر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،با توجه
به آماده سازی زیر ساخت جدید ارسال پیامک ،سر شماره
پیامک های خدمات بانک از  ۳۰۰۰۶۶و  ۳۰۰۰۶۵به
 ۱۰۰۰۳۲و  ۱۰۰۰۳۱تغییر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ،از این پس ارسال پیامک های
مربوط به خدمات کارت با سر شماره  ۱۰۰۰۳۱به جای
 ،۳۰۰۰۶۵ارسال پیامک تغییرات مانده حساب ،اطالع
رسانی ورود به سامانه های بانکداری الکترونیک ،اطالع
رسانی اقساط و  ...با سر شماره  ۱۰۰۰۳۲به جای ۳۰۰۰۶۶
ارسال می شود.
گفتنی است ،این تغییرات از  ۲۴اسفند ماه سال جاری
به صورت تدریجی صورت می پذیرد.

شرایط مساعدت بانک پاسارگاد در
بازپرداخت تسهیالت دریافتی فعاالن
اقتصادی اعالم شد

بانکپاسارگاد طی اطالعیهای ،شرایط حمایت و
مساعدت در بازپرداخت تسهیالت دریافتی فعاالن اقتصادی
بهویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک را اعالم کرد.
به نقل از روابطعمومی بانک پاسارگاد ،طبق
بخشنامهی بانکمرکزی ج.ا.ا در خصوص شرایط به وجود
آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه و مشکالت
پدید آمده برای فعاالن اقتصادی بهویژه صاحبان کسب و
کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیالت دریافتی ،بانک
پاسارگاد با هدف مساعدت و حمایت از تسهیالتگیرندگان
مذکور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و همچنین ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود در شرایط حاضر ،جزئیات این
اقدام را اعالم کرد.
بر این اساس ،دریافتکنندگان تسهیالت قرضالحسنه،
تسهیالت در قالب کلیهی عقود و تسهیالت مربوط به
کارتهای اعتباری که حائز شرایط زیر باشند ،میتوانند از
مزایای این طرح استفاده کنند:
 صاحبان کسب و کارها بهویژه کسب و کارهای کوچککه در لیست مصادیق اعالم شده توسط دولت قرار دارند.
 تسهیالتگیرندگانی که به دلیل شرایط ناشی ازشیوع ویروس کرونا ،قادر به بازپرداخت اقساط تعیینشده
در موعد مقرر نیستند.
 تسهیالتگیرندگانی که در چارچوب مفاددستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری،
بدهی آنها تا تاریخ اول دی سال 1398در طبقه جاری
قرار داشتهباشد.
 دریافتکنندگان تسهیالت که اقساط آنها طیماههای اسفند  ،1398فروردین و اردیبهشت 1399
سررسید میشود.
مزایایی که در این طرح به مشموالن ارائه میشود ،به
این شرح است:
 اعطای مهلت  3ماهه در مورد تسهیالت و وامدریافتی اشخاص مشمول که بازپرداخت آنها بهصورت
دفعی است و سررسید آنها در بازهی زمانی اول اسفند سال
 1398تا  31اردیبهشت سال  1399قرار دارد
 دریافت اقساط تسهیالتی که طی ماههای اسفندسال  ،1398فروردین و اردیبهشت سال  1399سررسید
میشود ،پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط
 عدم دریافت جریمه (ما بهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیرتأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی،
از وامگیرندگان و تسهیالتگیرندگان مشمول در دوره مذکور
 چنانچه بدهی اشخاص مشمول در بازه زمانیمذکور ،در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقهبندی
داراییهای مؤسسات اعتباری در طبقات غیرجاری
طبقهبندی میشود ،مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور،
مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر
جاری نخواهد شد.

همتی ،برنامههای نظام بانکی برای مقابله با کرونا را اعالم کرد
رییس کل بانک مرکزی با تشریح
اقدامات نظام بانکی برای مقابله با کرونا،
گفت :برنامه ما کاهش مراجعه به شعب
بانکها و استفاده کمتر از اسکناس است،
بنابراین سقف کارت به کارت به  ۱۰میلیون
تومان ،برداشت از خودپرداز به  ۵۰۰هزار
تومان و رقم کارت هدیهها به  ۲میلیون
تومان افزایش یافت.
«عبدالناصر همتی» روز یکشنبه پس
از جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و
نمایندگان فعاالن اقتصادی ،افزود :به ۱۰
گروهی که کسب و کارهایشان از کرونا
آسیب دیده و نمیتوانند تسهیالت خود را
بازپرداخت کنند ،سه ماه مهلت داده میشود
و بانکها پس از سه ماه بررسی کرده و کمک
الزم را به آنها ارایه خواهند کرد.
اعطای وام کم بهره به  ۴میلیون نفر
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
همچنین قرار است به چهار میلیون نفر وام
و کمک ارایه شود ،اضافه کرد :نظام بانکی
آمادگی دارد تا با نرخ  ۱۲درصد به این چهار
میلیون نفر که کسب و کارشان آسیب دیده
است ،وام پرداخت کند.
همتی ادامه داد :دولت قبول کرد که
هشت درصد از سود این وام ها را تقبل کند،
بنابراین این دسته از وام گیرندگان ،تنها
چهار درصد سود پرداخت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد :تضیمن این
وامها ،یارانههای دریافت کنندگان است که
قسطهایش نیز از یارانه ها برداشت خواهد
شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:
همچنین قرار شد نظام بانکی به تامین
اجتماعی کمک کرده و تسهیالتی ارایه کند
تا این سازمان بتواند سهم کارفرمای مشاغلی
که آسیب دیده اند را به مدت سه ماه به
تاخیر بیندازد.
وی گفت :بانک مرکزی آمادگی دارد به
سیستم بانکی کمک کند ،تا از این مشکل

عبور کرده و شرایط کشور به حالت عادی
بازگردد.
سقف برداشت پول
 ۵۰۰هزار تومان است
رییس کل بانک مرکزی درباره سقف
جابجایی پول ،گفت :تمام تالش ما این است
که مردم کمتر به شعب مراجعه کرده و کمتر
از اسکناس استفاده کنند.
همتی افزود :علت اینکه سقف برداشت
خودپردازها را به  ۵۰۰هزار تومان افزایش
دادیم برای این بود که مردم به شعب مراجعه
نکنند.

وی اضافه کرد :شنیدم که یک یا دو
بانک ،سقف برداشت را کاهش داده اند که
اقدام شخصی آنها بوده و از نظر ما سقف ۵۰۰
هزار تومان همچنان پابرجاست
همتی ادامه داد :افزایش مبلغ کارت به
کارت از سه میلیون تومان به  ۱۰میلیون
تومان نیز همچنان پابرجاست ،اگر بانکی
سقف کارت به کارت را کاهش داده باشد،
اقدام اشتباهی کرده و باید اصالح کند.
افزایش سقف کارت هدیه
به  ۲میلیون تومان
رییس کل بانک مرکزی گفت :همچنین
اقدام دیگر برای کاهش استفاده مردم از پول
نقد و اسکناس ،باال بردن سقف کارت هدیه
است.
همتی افزود :قبال سقف کارت هدیه
 ۵۰۰هزار تومان بود که از دیروز به  ۲میلیون
تومان افزایش یافت.
وی درباره ساعت کار بانک ها نیز گفت:
طبق روال سال های گذشته ،برای هم ایام
حتی روزهای تعطیل نیز بانک ها کشیک
داشته و به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد:
کارکنان سیستم بانکی در شرایط سختی
هستند ،برخی فوت کرده و برخی به قرنطینه
رفته اند ،بنابراین اگر مردم کار ضروری ندارند
به شعب مراجعه نکنند.

تامین مالی  ۱۱۰هزار میلیارد ریالی دولت از طریق فرابورس

بانک مرکزی  ۱۰رسته شغلی آسیبدیده از کرونا را اعالم کرد

با اتمام پذیرهنویسی نخستین اوراق مرابحه عام دولت جمهوری اسالمی ایران در
فرابورس در یک روز کاری ،تامین مالی  ۱۱۰هزار میلیارد ریالی دولت از درگاه فرابورس
ایران محقق خواهد شد.
به گزارش روز (یکشنبه) روابط عمومی فرابورس ایران ،پذیرهنویسی این اوراق که به
منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید کاالها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی
منتشر شده و دارای سررسیدهای  ۴۸و  ۴۲ماهه است ،روز یکشنبه  ۲۵اسفندماه  ۹۸با
استقبال سرمایهگذاران به اتمام رسید.
بر این اساس ،اوراق مرابحه عام دولت در نمادهای«اراد  ،۱۱اراد  ،۱۲اراد  ،۱۳اراد
 ،۲۱اراد  ،۲۲اراد  ۲۳و اراد  »۲۴دیروز به طور کامل در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
ایران به فروش رفت و فرایند تامین مالی دولت از طریق انتشار و پذیرهنویسی این اوراق
شتاب بیشتری گرفت.
ارزش این اوراق مرابحه در نمادهای اراد  ،۱۱اراد  ۱۲و اراد  ۱۳به تعداد  ۳۲میلیون
و  ۵۰۰هزار ورقه مجموعا  ۳۲هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال بوده و  ۴۲ماه دیگر سررسید
خواهند شد.
همچنین تعداد  ۷۷میلیون و  ۵۰۰هزار ورقه اوراق مرابحه در نمادهای اراد ،۲۱
اراد  ،۲۲اراد  ۲۳و اراد  ۲۴منتشر شده که دارای ارزش  ۷۷هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی و
سررسید  ۴۸ماهه هستند.
کنسرسیومی از شرکتهای تامین سرمایه ،بانکها و صندوقها شامل تامین
سرمایههای لوتوس پارسیان و نوین ،بانکهای ملت ،کارآفرین ،سینا و  ...و صندوقهای
سرمایهگذاری توسعه تعاون صبا ،ثابت حامی و ...متعهد پذیرهنویسی این اوراق را بر عهده
گرفتند.
ناشر اوراق مرابحه عام دولت که فاقد بازارگرداناند ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسالمی است و از سایر ارکان این اوراق میتوان به
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان ضامن ،خزانهداری کل کشور به عنوان متعهد تسویه
و پرداخت و شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت اشاره کرد.
گفتنی است نرخ تمامی اوراق مرابحه عام دولت که برای نخستین بار در  ۲۲اسفندماه
جاری در فرابورس ایران پذیرش و دیروز  ۲۵اسفندماه به فروش رفت ۱۸ ،درصد ساالنه
تا سررسید است که این سود هر  ۶ماه یکبار به حساب دارندگان آن واریز خواهد شد.

بانک مرکزی در بخشنامهای ،مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا
ویروس را اعالم کرد .به نقل از صدا و سیما ،بانک مرکزی در بخشنامهای مصادیق بخشها
و رستههای کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب
شدهاند را اعالم کرد.این بخشنامه جهت اطالع مدیران عامل بانکهای دولتی ،غیردولتی،
شرکت دولتی پست بانک ،موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران  -ونزوئال
ارسال شد که متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با سالم احتراماً ،پیرو بخشنامه شماره  ۹۸ /۴۳۵۶۵۲مورخ  ۱۳۹۸ /۱۵/۱۲موضوع
ابالغ مصوبه هزار و دویست و نودمین جلسه مورخ  ۱۳۹۸ /۱۳/۱۲شورای پول و اعتبار در
خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس
کرونا در کسب و کار خود با مشکالتی مواجه شدهاند ،بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ
 ۱۳۹۸ /۱۹/۱۲کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا  -موضوع
تصمیم متخذه در جلسه مورخ  ۱۳۹۸ /۰۴/۱۲هیئت وزیران  -متضمن عناوین بخشها
و رستههای کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب
شدهاند و در بند الف بخشنامه فوق الذکر ،تعیین مصادیق آنها به مصوبه دولت محترم
موکول شده بود ،به شرح ذیل برای استحضار ایفاد میشود:
 -1مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها ،طباخی ،تاالرهای
پذیرایی ،قهوه خانهها ،اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت ،معدن
و تجارت)  -2مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتل آپارتمانها ،مجتمعهای
جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز بوم
گردی ،مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی)  -3حمل و نقل عمومی مسافر درون
شهری و برون شهری اعم از هوایی ،جادهای ،ریلی و دریایی  -4دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری  -5تولید و توزیع پوشاک  -6تولید و توزیع کیف و کفش  -7مراکز توزیع آجیل،
خشکبار ،قنادی ،بستنی و آبمیوه  -8مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی  -۹مراکز و
مجتمعهای فرهنگی و آموزشی  -۱۰مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی .
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره
 ۹۶ /۱۴۹۱۵۳مورخ  ۱۳۹۶ /۱۶/۰۵به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی
ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:

امکان خرید بیمه نامه برخط از شرکت های بیمهای

رییس کل بیمه مرکزی در بخشنامهای
اعالم کرد :با هدف پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا ،امکان خرید بیمهنامه به صورت برخط
از شرکتهای بیمهای ،فراهم است.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی،
غالمرضا سلیمانی ،رییس کل بیمه مرکزی با
هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،طی
بخشنامه ای به تمامی شرکت های بیمه ای
کشور ،ضمن صدور دستور برای ایجاد امکان
خرید بیمه نامه برخط از شرکت های بیمه
ای ،از آنان خواست نسبت به تجدید بیمه
نامه های صادره آن دسته از بیمه گذاران
که امکان خرید بیمه نامه از طریق سایت

الکترونیک شرکت های بیمه ندارند ،اقدام
کنند.در این بخشنامه آمده است :با توجه
به ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
در سطح کشور ،در راستای کاهش مراجعات
هموطنان گرامی به شرکت های بیمه و
نمایندگی های آنها به منظور پیشگیری
از انتقال ویروس ،کلیه بیمه گذاران بیمه
شخص ثالث وسایل نقلیه می توانند با
مراجعه به سایت شرکت های بیمه نسبت به
خرید بیمه نامه برخط اقدام نمایند.
طبق هماهنگی بعمل آمده با شرکت
های بیمه و در راستای مسئولیت اجتماعی
مقرر شد برای آن دسته از بیمه گذارانی که

امکان خرید بیمه نامه از طریق فوق الذکر
میسر نباشد ،شرکت بیمه ذی ربط ،نسبت به
تجدید بیمه نامه های صادره شرکت خود که
تا  ۱۵اردیبهشت  ۱۳۹۶منقضی می شوند
بصورت یکساله اقدام و مراتب را به روش های
مقتضی به بیمه گذاران خود اعالم نماید.
در این صورت میزان تعهدات بیمه نامه
هایی که تا پایان سال  ۱۳۹۸منقضی می
شوند ،بر اساس مبلغ ریالی دیه سال  ۱۳۹۸و
بیمه نامه هایی که تاریخ انقضای آنها در سال
 ۱۳۹۹می باشد (در صورت افزایش مبلغ
ریالی دیه) ،بر اساس تعهدات جدید در سال
 ۱۳۹۹خواهد بود.

بیمه گذاران مذکور در این دوره
موظفند؛ حداکثر تا  ۱۵اردیبهشت ماه سال
 ۱۳۹۶نسبت به اخذ بیمه نامه و تسویه حق
بیمه مربوط اقدام نمایند .زمان شروع پوشش
این گونه بیمه نامه ها بصورت پیوسته و از
تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی خواهد بود.

تحلیل کارشناسی درباره برداشت  ۵میلیاد دالری از صندوق بینالمللی پول

با توجه به نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس
صندوق بینالمللی پول در جهت بهرهمندی از پنج
میلیارد دالر تسهیالت این صندوق برای مقابله با ویروس
کرونا ،یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار کرد
که به دلیل مشکالت ایجاد شده در تامین نیازهای ارزی
کشور برای آمادهسازی تجهیزات پزشکی و بهداشتی بر
اثر شیوع ویروس کرونا ،این مبلغ میتواند موجب توازن
در پرداختهای صادرات و واردات شود و آنچه اهمیت
دارد ،لزوم ایجاد شفافیت در استفاده از این تسهیالت
است.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیرات منفی
که این ویروس بر ابعاد مختلف جامعه همچون اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و  ...داشته است ،یکی از موضوعات
قابل اهمیت تامین منابع مالی برای مقابله با این ویروس
و مهیا کردن تجهیزات مورد نیاز در این زمینه همچون
محصوالت بهداشتی و درمانی است.
عالوه براین ،شیوع این ویروس آسیبهایی بر
کسبوکارها و فعالیتهای تجاری در ماههای پایانی
سال که عمدتا روزهای پررونقی از لحاظ درآمدی بوده،

وارد کرده است؛ لذا بهبود فضای کسبوکار و اختصاص
اعتباراتی برای تشویق و حمایت فعاالن اقتصادی برای
فعالیت دوباره نیازمند منابع مالی و اعتبارات است.
در پی این موضوع ،رئیس صندوق بینالمللی پول
چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبهای که
داشت صریحا اعالم کرد که جامعه بینالملل از صندوق
بینالمللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به
کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد
و پشتیبانیها را در قالب کمکهای مالی اضطراری به
میزان  ۵۰میلیارد دالر اعطا کنند.
بنابراین ،رئیس کل بانک مرکزی هم در نامهای به
رئیس این صندوق خواستار استفاده از حق ایران برای
بهرهمندی از طرح  ۵۰میلیارد دالری تسهیالت سریع آن
صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی
ویروس کرونا شده است.
حال در این زمینه ،کامران ندری به عنوان یک
کارشناس اقتصادی ،این درخواست رئیس بانک مرکزی
را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی کرد.
وی با بیان اینکه کشور ما هر ساله حق عضویت خود
را در صندوق بینالمللی پول پرداخت میکند ،گفت :از
زمان ملی شدن نفت ،این بار دوم است که درخواست این
را دادهایم تا از حق خود برای استفاده از این تسهیالت
استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :ابزار تامین مالی
سریع صندوق بینالمللی پول برای کشورهایی است که به
دلیل مواجه با یک بحران در تراز پرداختهای خود با کسری
موازنه مواجه شدهاند ،بتوانند بدون نیاز به ارائه برنامه از این
تسهیالت استفاده کنند و تمام کشورهای عضو این صندوق
میتوانند درخواست استفاده از این تسهیالت را بدهند.

لطمه کرونا به صادرات غیرنفتی
ندری با بیان اینکه به دلیل نیازهای ارزی کشور در
این شرایط ،هم در زمینه وارد کردن تجهیزات پزشکی
و بهداشتی و هم براثر مشکالت ایجاد شده توسط این
ویروس ،موازنه تراز پرداختهای خارجی ما نامتوازن
شده است ،اظهار کرد :براثر شیوع این ویروس ،صادرات
غیرنفتی کشور لطمه میخورد که باید بخشی از نیازها
را از خارج تامین کنیم و این پنج میلیارد دالر میتواند
کمک کند تا موازنه بین صادرات و واردات را حفظ کنیم.
وی درباره اینکه این پنج میلیارد دالر قرار است در
کجا و چگونه خرج شود؟ افزود :حتما باید یک نظام شفاف
وجود داشته باشد که مشخص شود درآمدهای ارزی در
کجا هزینه میشود .عدم شفافیت تنها مختص به پنج
میلیارد دالر نمیشود در کل اقتصاد کشور ما وجود دارد.
نقش  ۵میلیارد دالر در توازن درآمدهای صادرات
و واردات
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه
شفافسازی در حوزههای مالی به خصوص حوزههای مالی
دولت بسیار مهم است ،گفت :به خاطر اینکه شفافیت در
اقتصاد کشور وجود ندارد ،نمیتوان گفت که درخواست
از صندوق بینالمللی پول اشتباه است ،بلکه دولت باید
در این زمینه با شفافیت عمل کند و مجلس باید بر این
موضوع نظارت کند تا بداند دولت درآمدهای خود را در
کجا و چگونه هزینه کرده است.
ندری در پایان خاطرنشان کرد :باید به سمت ایجاد
سیستمی شفاف حرکت کنیم و وظیفهها رسانهها در این
زمینه این است که در صورت پذیرش این درخواست ،از
مسئوالن مربوطه پرسوجو کنند که این پنج میلیارد دالر
در کجا و به چه شکل هزینه شده است.

7

بیمه
سلطانینژاد اعالم کرد:

امکان عرضه امالک و معامالت مسکن
در بورس کاال

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت :مکانیسمهای
معامالتی در بورس کاال برای معامالت مسکن فراهم شده
است که منتظر نهایی شدن آنها هستیم.
به نقل از صدا و سیما ،حامد سلطانی نژاد گفت:
مذاکرات اولیه با وزارت راه و شهر سازی به منظور بهره
گیری از مکانیسمهای معامالتی بورس کاال در حوزه مسکن
مهر و طرح ملی مسکن نیز انجام شده است تا معامالت
مسکن بعد از مجوز قانونی صرفا در بازار تحت نظارتی که
مانع سفته بازی میشود صورت گیرد.
وی با بیان اینکه سازوکاری برای فروش امالک دولتی
در بورس کاال صورت گرفته است ادامه داد :همچنین در
طرحهای بزرگ مسکن دولت برای اجرای طرح باید مبلغی
را به پیمانکاران پرداخت کند در این زمینه به جای پرداخت
پول به پیمانکاران با استفاده از مکانیسم بورس ،وجه آن
را به تولیدکننده مصالح پرداخت میکند و فقط مصالح
در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد .به این صورت منابع
صرف خرید مواد اولیه میشود و منتظر دستورالعملها
برای نهایی کردن این موضوع هستیم .وی با بیان اینکه
برای اجرای تابلو امالک دستورالعملها رد و بدل شده است
منتظر عملیاتی شدن ان از سوی وزارت راه وشهرسازی
هستیم گفت :ما مجری و موظف به ارائه زیرساختها
هستیم و سیاست گذار و وزارت راه وشهرسازی تعیین
میکند که چه زمانی این موضوع اجرایی میشود.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار
تشریح کرد:

شفافسازی نحوه تسویه اعتبارات
شرکتهای کارگزاری

«این شائبه که تسویه اعتبارات شرکتهای کارگزاری
با اعمال فشار از سوی واحدهای نظارتی برای رعایت
مقررات کفایت سرمایه ،توسط شرکتهای کارگزاری در
اسفند ماه انجام شده ،مورد تأیید نیست».
محمد عطایی ،مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان
بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق در خصوص
نحوه تسویه اعتبارات شرکتهای کارگزاری به پایگاه خبری
بازار سرمایه (سنا) گفت :مقررات ناظر بر فعالیت شرکتهای
کارگزاری در حوزه معامالت اعتباری اوراق بهادار شامل
الزامات دستورالعمل های خرید اعتباری و کفایت سرمایه
در تمام سال (و نه در ماه یا ایامی خاص) به طور مستمر و
یکسان اعمال شده و مورد نظارت قرار می گیرند.
عطایی افزود :به بیان دیگر اعطای اعتبار به مشتریان
توسط شرکتهای کارگزاری و تسویه آن تابع الزامات
قرارداد خرید اعتباری منعقده فیمابین کارگزاری و
مشتریان است نه تابع زمان؛ بنابراین ،این شائبه که تسویه
اعتبارات شرکتهای کارگزاری با اعمال فشار از سوی
واحدهای نظارتی برای رعایت مقررات کفایت سرمایه
توسط شرکت های کارگزاری در اسفند ماه انجام شده،
مورد تأیید نیست.
وی ادامه داد :آخرین بررسیهای انجام شده در
خصوص وضعیت کفایت سرمایه شرکتهای کارگزاری،
نشان دهنده آن است که عمده شرکتهای کارگزاری
فعال در حوزه معامالت اعتباری اوراق بهادار مشکلی از
بابت رعایت نسبتهای کفایت سرمایه ندارند که ریشه این
موضوع هم به اوضاع مناسب شرکتهای کارگزاری از حیث
کسب درآمد عملیاتی در یک سال و نیم اخیر و انتقال این
ی گردد.
درآمد به حقوق صاحبان سهام آنها باز م 
عطایی در پایان یادآور شد :سال مالی اکثریت
شرکتهای کارگزاری پایان شهریور ماه است.

هشدار به کارگزاریهای متهمکننده
سامانه معامالت بورس

سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه
گفت :ارسال هر پیام به مشتریان درباره مشکالت سامانه
معامالت باید با ارایه مدرک مستند و بدون حدس و گمان
باشد ،در غیر این صورت با متخلفان برخورد قضایی میشود.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه
ایران ،حامد سنجری در نامهای خطاب به روح اهلل
میرصانعی ،دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
اعالم کرد :با توجه به مشاهده موارد متعدد در خصوص
ارسال پیام از شرکتهای کارگزاری به مشتریان از طریق
سامانههای برخط ،مبنی بر انتساب مشکالت فنی یا کندی
سامانه مذکور به هسته معامالت ،به شرکت های کارگزاری
اطالع رسانی شود که ارسال پیام فوق منوط به داشتن
مدرک مستند و مستدل است.
در ادامه این نامه آمده است :در مواردی مشاهده
شده است که بدون داشتن دلیل و مدرک و صرف حدس
و گمان ،مشکالت فنی سامانه معامالت برخط به هسته
معامالت انتساب داده شده است؛ بنابراین ،از تاریخ این نامه
( ۲۴اسفند  ،)۹۸ارسال پیام توسط کارگزاران به مشتریان
در سامانه های برخط ،مبنی بر انتساب مشکالت سامانه
برخط به هسته معامالت بدون دالیل کافی و محکمه پسند،
باعث می شود اقدامات حقوقی مقتضی از طریق کمیته
تخلفات و مراجع قضایی در دستور کار سازمان قرار گیرد.
حمایت بیمه کوثر از بیمهگذاران بیمه زندگی؛

واریز اقساط وام و حقبیمه
افراد مبتال به ویروس کرونا

بیمه کوثر به منظور رفع دغدغه و حفظ آرامش
بیمهگذاران بیمههای زندگی ،اقساط وام و حقبیمه افراد
مبتال به ویروس کرونا را به مدت دوماه پرداخت میکند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و به منظور
حمایت از بیمهگذاران ،بیمه کوثر بهعنوان نخستین شرکت
بیمهای طرح حمایتی از «بیمه گذاران بیمههای زندگی»
را ارائه کرده است .مرتضی کامرانی مدیر بیمههای زندگی
با اشاره به اینکه فوت بیمهشدگان بر اثر ویروس کرونا
در بیمههای زندگی جز پوشش فوت به هر علت قرار
گرفته و شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت آن هستند،
خاطرنشانکرد :تمایز طرح ارائه شده این شرکت حمایت
از بیمهگذاران است .وی از پرداخت اقساط حقبیمه و وام
بیمهنامه عمر و سرمایهگذاری آنان در ماه بستری و ماه بعد
از آن خبرداد و تصریحکرد :بیمهگذاران پس از بهبودی
میتوانند با در اختیار داشتن مدارک بستری بیمارستانی
و جواب آزمایش کرونا به سرپرستیها یا شعب بیمه کوثر
در سراسر کشور مراجعه کنند .مدیر بیمههای زندگی در
پایان گفت :آرزوی ما سالمتی بیمهگذاران و تالشمان بر
این است که آنها دغدغهای جز سالمتی خود نداشته باشند.

