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بانک و بیمه و بورس

بانک

رشد شاخصهای عملکردی بانک آینده
در نیمه نخست مردادماه سال 1399

پایش عملکرد شعب و ستاد بانک آینده طی دو هفته
نخست مردادماه امسال ،نشان از موفقیتهای قابلتوجهی
در حوزههای تخصصی دارد.
در شرایطی که مواردی همچون پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا توأم با نوسانات اقتصادی و تفاوت سود و
منفعت سایر بازارهای سرمایه ،ممکن است؛ روند جذب
منابع مالی در بانکها و دیگر سازمانهای پولی و اعتباری
را متأثر سازد ،خانواده فعال در شعب بانک آینده در تالشی
مثالزدنی در قالب طرح «بهسوی برتری» ،موفق شدند؛
طی دو هفته نخست مردادماه امسال ،درشاخصهای
اجرایی همچون :افتتاح سپرده ،تجهیز منابع ،جذب
مشتریان جدید ،رشد منابع ارزانقیمت و همچنین
سپردههای قرضالحسنه پسانداز ،سیر صعودی داشته و
به موفقیتهای چشمگیری دست یابند.
مدیران و سرمایهانسانی فعال در ستاد مرکزی نیز
با مشارکت و همیاری خانواده سختکوش شعب بانک
توانستند؛ با اجرای طرحهایی ویژه در حوزههای بازارسازی
و توسعه و جذب مشتریان ،به پیشرفتهای شایانی در این
خصوص ،دست یابند.

بانک ملی ایران تسهیالت پرداختی به
مشتریان را بلوکه نمیکند

معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران
تاکید کرد که واحدهای این بانک ،به هیچ عنوان بخشی از
تسهیالت اعطایی به مشتریان را بلوکه نمی کنند.
علی موسوی زاده در گفتگو با روابط عمومی بانک ملی
ایران با بیان اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی
به مشتریان بر خالف دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران است و از لحاظ شرعی نیز اشکال دارد ،گفت:
ممنوعیت بلوکه کردن تسهیالت اعطایی به مشتریان طی
دستورالعملهای متعدد به واحدهای این بانک ابالغ شده و
واحدها نیز مطابق دستورالعملهای صادره اقدام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه سود تسهیالت اعطایی به
مشتریان بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بر
مبنای اصل تسهیالت اعطایی محاسبه می شود ،ادامه
داد :مذاکره بانک با مشتریان درباره نوع و ترکیب وثایق و
تضمین ها مطابق با دستورالعملهای ابالغی توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران است و بر اساس آن ،وثایق
و تضمین ها می تواند ترکیبی از وجه نقد ،سپرده های
سرمایهگذاری ارزی و ریالی ،سفته ،سهام ،اموال منقول و
غیرمنقول و قرارداد الزماالجرا باشد.
معاون اعتباری و بانکداری شرکتی بانک ملی ایران با
بیان این که تا کنون میلیون ها شخص حقیقی و حقوقی
یا بنگاه اقتصادی در بخش های مختلف از تسهیالت بانک
ملی ایران استفاده کرده اند ،اظهار کرد :این بانک به عنوان
بازوی توانمند دولت ،امسال نیز مانند ادوار گذشته ،در
راستای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» و به منظور
حفظ و توسعه اشتغال ،اعطای تسهیالت به بنگاههای
اقتصادی را جزو اولویت های خود قرار داده است.

اولین مجمع بررسی عملکرد شعب
بانک کارآفرین برگزار شد

اولین مجمع بررسی عملکرد شعب بانک کارآفرین با
حضور اعضای هیات مدیره ،مدیران ارشد ستادی و جمعی از
روسای شعب تهران برگزار شد.
اولین مجمع بررسی عملکرد شعب بانک با هدف بررسی
عملکرد شعب در سهماهه اول سال جاری ،روز یکشنبه 12
مرداد ماه با حضور محمدرضا خورسندی رئیس هیات مدیره،
مهدی سیفعلیشاهی ،ناصر صنعتینژادفرد و دکتر احمد
بهاروندی اعضای هیات مدیره ،مدیران ستادی و جمعی از
روسای شعب در سالن همایشهای ساختمان عرفان بانک
کارآفرین برگزار شد.
مهدی سیفعلیشاهی عضو هیات مدیره و رئیس مجمع
پایش عملکرد شعب ،طی سخنانی با تاکید بر ضرورت پایش
عملکرد تمامی بخشهای سازمانی خاطرنشان کرد :این
جلسات میتواند به بازنگری و اصالح اهداف و برنامهها منجر
شود .در چند ماه گذشته با تالش مدیریت جدید و تمامی
همکاران صف و ستاد ،شاهد رشد و ارتقای بانک بودیم و
امیدوار هستیم با ادامه و بهبود این روند و تالش همه همکاران،
اوراق سبز قویتری به کارنامه بانک اضافه کنیم.
در ادامه این نشست محمدرضا خورسندی رئیس هیات
مدیره بانک کارآفرین طی سخنانی با تبیین وضعیت بانک در
بخش ارزی خاطرنشان کرد :بخش ارزی و بینالمللی بانک
نسبت به گذشته گستردهتر و بهتر عمل کرده است و دلیل
عمده آن هم این است که با توجه به اتخاذ رویکرد جدید،
شعب بیشتری از بانک خدمات ارزی مورد نیاز مشتریان را ارائه
میدهند .وی همچنین تصریح کرد :در حال حاضر  26شعبه
بانک کارآفرین به مشتریان خود خدمات ارزی ارائه میدهند .در
نظر داریم خدمات ارزی را در شعب بیشتری از بانک ارائه دهیم
که تحقق این امر مستلزم مطالعه ،برنامهریزی جدی و دقیق
میباشد .ناصر صنعتینژادفرد عضو هیات مدیره بانک کارآفرین
در بخش دیگری از این جلسه با تشکر از تمامی همکاران شعب
بانک برای دستیابی به اهداف ابالغی سهماهه اول سال جاری
خاطرنشان کرد :در مقایسه با بانکهای دیگر شاهد رشد دو
و نیم برابری ضمانتنامهها بودیم که عملکرد بسیار خوب و
قابلقبول و جهشی در این زمینه محسوب میشود .همچنین
باید به سمت صدور ضمانتنامههای پیمانکاری حرکت کنیم که
نسبت به سایر ضمانتنامهها ریسک کمتری دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت رعایت
بهداشت اعتباری در شعب تاکید و تصریح کرد :روسای
شعب باید دقت نمایند تا اعتبارسنجی دقیقی از مشتریان
صورت گیرد و پس از احراز اهلیت مشتریان نسبت به اعطای
تسهیالت اقدام شود .دکتر احمد بهاروندی عضو هیات مدیره
و معاون مدیرعامل در توسعه سرمایه انسانی با اشاره به اهتمام
جدی بانک کارآفرین به بحث سرمایه انسانی و با تشریح اهداف
و برنامههای این معاونت خاطرنشان کرد :طرح طبقهبندی
مشاغل از جمله اولویتهای این معاونت است که در آینده
نزدیک عملیاتی خواهد شد .هدف اصلی از اجرای این طرح
برقرای عدالت رویهای در تعیین حقوق و مزایای همکاران است.
در بخش دیگری از این همایش دکتر علیرضا صادقی
معاون مدیرعامل در امور بانکی و مدیر بانکداری شرکتی ضمن
تشکر از تالشهای همکاران در تمامی بخشها و بهویژه شعب
بانک خاطرنشان کرد :بررسی آمارها و ارقام سهماهه اول سال
جاری نشان میدهد که در زمینه ضمانتنامهها نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد قابلتوجهی داشتهایم .در بحث مصارف
با وجود مشکالت پیش رو ،نسبت به پایان سال  1398رشد
چهار درصدی محقق شده که بدون شک در آینده نزدیک این
رقم افزایش خواهد داشت.

معاون بانک مرکزی:

روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافت

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت:
آمار نشان میدهد روند بازگشت ارز حاصل از
صادرات بهبود یافته است.
به نقل از صداوسیما ،صمد کریمی در
برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما ،گفت :بر
اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابالغ
کرده آمارها نشان میدهد روند بازگشت ارز
حاصل از صادرات بهبود یافته است۲۵۰ .
فردی که به قوه قضائیه معرفی شدند ،یک
دالر از صادراتشان را به کشور بازنگردانده اند
و شرکتهای تولیدی نیز نیستند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود:
به شرکتهای تولیدی برای بازگرداندن
ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به
تولید کشور فرصت دادهایم .وی با بیان
اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد
چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود ،بیان
داشت :با بررسی آمار صادرات تا  ۳۱تیر ۹۹
گروههای جدیدی که تخلف ارزی دارند به
قوه قضائیه معرفی میکنیم.
کریمی گفت :دو هزار و  ۳۸۶صادر
کننده از  ۲۲فروردین  ۹۷تا  ۳۱خرداد ۹۹
هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه

اقتصادی برنگردانده اند ،اما با تعامل وزارت
صمت و دیگر دستگاههای نظارتی امسال
ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه
اقتصادی باز میگردد.
وی افزود :از  ۲۵۰متخلف ارزیای که
به قوه قضائیه معرفی شدهاند تاکنون بیش از
 ۴۴۰میلیون یورو ارز بازگشته است .کریمی
گفت :بر اساس مصوبه کمیته ماده  ۲شورای
عالی هماهنگی اقتصادی برای سالهای

افزایش  ۱۳۴درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی
در بانک صنعت و معدن

عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن اعالم کرد :میزان گشایش اعتبارات اسنادی
ریالی در این بانک طی  ۴ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴
درصد افزایش یافت.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،حسن عسکری ضمن بیان مطلب
فوق افزود :میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی توسط این بانک در  ۴ماهه نخست سال
 ۹۹به بیش از  ۱۵هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد
 ۱۳۴درصدی برخوردار است.
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت :اطمینان طرفین معامله از شرایط
معامله و رعایت مفاد آن یکی از مزایای اعتبارات اسنادی است و اعتبار و خوشنامی بانک
های کارگزار نقش بسیار مؤثری در این مورد ایفا می کند و افزایش آمار مربوط به گشایش
این نوع اعتبارات در بانک صنعت و معدن نشان از انتخاب این بانک از سوی مشتریان دارد.
عسکری همچنین بیان داشت :میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در پایان ۱۲
ماهه سال  ۹۸نیز بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال پیش از آن
 ۶۷درصد رشد داشته است .قائم مقام مدیرعامل این بانک اظهار داشت :با وجود شرایط
تحریم های اقتصادی و مشکالتی که شیوع ویروس کرونا برای شبکه بانکی کشور ایجاد
کرده ،شاهد آن هستیم که در  ۴ماهه ابتدایی امسال برای طرح هایی که به منظور دریافت
تسهیالت در این بانک مورد پذیرش قرار گرفته اند نیز ،مصوباتی با ارزش  ۶۷هزار میلیارد
ریال صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۳۵درصد رشد داشته و در
مجموع قراردادهایی به ارزش بیش از  ۶۵هزار میلیارد ریال نیز منعقد شده که نسبت به
مدت مشابه سال  ۹۸از  ۱۶درصد افزایش برخوردار بوده است.
وی تصریح کرد :در مجموع تا پایان تیرماه سال جاری بالغ بر  ۶۴هزار میلیارد ریال
به طرح هایی که در این بانک مورد بررسی قرار گرفته و از ارکان اعتباری ،مصوبات مربوطه
را دریافت نموده اند ،تسهیالت پرداخت شده است و امیدواریم این روند علیرغم موانع و
محدودیت هایی که اقتصاد کشور و به تبع آن بانک ها با آن مواجه اند ،ادامه یابد تا در
سال جاری شاهد رشد و شکوفایی چشمگیر بخش صنعت و معدن کشور و به تعبیری
جهش تولید باشیم.

 ۹۷و  ۹۸با کسانی که هیچ ارز صادراتیای
بازنگردانده اند به جد برخورد میشود و در
بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی
محروم میشوند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود:
 ۱۰۸صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند
به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شدهاند
و مشوقهای خوبی به کسانی که ارز خود را
بازمی گردانند داده میشود.

کریمی گفت :بر اساس پروانههای
صادراتی که از گمرک گرفتهایم مشخص
شد  ۲۷میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات
به کشور بازنگشته است .وی افزود :ضریب
 ۷۰درصد برای صادر کنندگان یعنی اگر
صادر کنندهای  ۷۰درصد ارز خود را به
کشور بازگرداند  ۱۰۰درصد معافیت مالیاتی
دارد ،اما هر صادر کننده در سامانه ما کد
یونیک دارد و متعهد است از  ۲۲فروردین
 ۹۷تاکنون  ۱۰۰درصد ارز خود را بازگرداند.
وی گفت :در سال  ۹۷چهارده میلیارد
یورو ارز صادراتی بازنگشته است .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نظام رتبه بندی
برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور
کارتهای بازرگانیای که منجر به باز نگشتن
ارز میشود جلوگیری شود.
کریمی گفت :بر اساس بررسیها تا ۳۱
خرداد  ۹۹گروه پتروشیمیها و ایمیدروییها
بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه
اقتصادی کشور داشتهاند ۲۵۰ .متخلف
ارزیای که به قوه قضائیه معرفی کردیم
شرکتهای بازرگانی خصوصی هستند که
همه کارت بازرگانی دارند.

راهکار اتوماسیون وجوه نقد با دستگاه CRS
در بانک دی

پس از نصب و راهاندازی موفق راهکار  BCRو  CRSتوسنتکنو در بانک ملی ،شهر،
سپه (حکمت ایرانیان سابق) ،آینده ،ایران زمین و سامان ،بانک دی نیز به جمع دریافتکنندگان
این راهکار از شرکت توسنتکنو اضافه شد .پیرو برگزاری مناقصه خرید  100دستگاه  CRSاز
طرف بانک دی در تیرماه  ،99شرکت توسنتکنو در بین شرکتکنندگان این مناقصه ،با اختالف
امتیاز فنی موفق یه دریافت مجوز فروش از طرف این بانک شد .بدینترتیب تعداد بانکهای
دریافتکنندگان راهکار  BCRو  CRSتوسنتکنو به  7بانک رسید .شرکت توسنتکنو اولین
و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائهدهنده خدمات نصب و پشتیبانی  CRSها در سطح کشور
بوده و در مجموع توانسته است با واگذاری بیش از  1700دستگاه از این ماشینها ،دارای بیش
از  95درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکتهای فعال ارائهدهنده ماشینهای بانکی
در کشور باشد .ماشینهای بانکی  CRSیا  ATMRبا عبارت معادل فارسی «خودگردان»،
نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نهتنها دریافت اسکناس در آنها ممکن است ،بلکه
میتوان از طریق آنها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب
را انجام داد .همچنین این ماشینها ،این قابلیت را دارند که اسکناسهای جعلی و مخدوش را
تشخیص دهند .با توجه به رویکرد نرمافزار نصبشده روی ماشین بانکی و سیاست بانک عامل،
میتوان این قبیل اسکناسها را با اعالم به مشتری بازگرداند یا در کاستی جداگانه ضبط کرد.
از دیگر مزایای این ماشینها میتوان به کاهش هزینههای مربوط به پولگذاری بهدلیل وجود
چرخه خودکار مدیریت اسکناسهای ورودی و خروجی اشاره کرد .با استفاده از خودگردان و
جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی ،میتوان بخش قابلتوجهی از عملیات روزانه متصدیان
بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدینترتیب بهرهوری سرمایه
انسانی بانک را افزایش داد .همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه سرویس 7*24*365
این ماشینها یکی دیگر از مزایای راهاندازی این راهکار برای بانکهاست .آمار نشان میدهد از
ابتدای راهاندازی این ماشینها توسط بانکهای عامل در شبکه بانکی کشور ،استقبال مشتریان
روزبهروز در حال افزایش بوده است .رشد بیش از  400درصدی واریز آنی وجه نقد به حساب با
استفاده از این راهکار در یکی از بانکهای بزرگ کشور طی فقط  4ماه ،مبین این مطلب است
که رویکرد راهاندازی شعب سلفسرویس و خارجکردن سرویسهای تحویلداری از شعب ،بهبود
تجربه مشتریان را در پی داشته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

 ۱۴۰شرکت جدید آماده ورود به بورس میشوند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
با اعالم اینکه در چهار ماه نخست امسال،
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار
سرمایه انجام شده است ،افزود ۱۴۰ :شرکت
در بورس و فرابورس در حال طی کردن
فرایند پذیرش هستند.

به گزارش روز سهشنبه پایگاه خبری
بازارسرمایه ایران« ،حسن قالیباف اصل» اضافه
کرد :سال گذشته در چهار ماه ابتدایی  ۳۰هزار
میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود ،بدین
ترتیب امسال تامین مالی بوسیله بازار سرمایه
بیش از سه برابر رشد داشته است.
وی با اشاره به هدفگذاریهای انجام
شده ،رونق بازار ثانویه به بازار اولیه و تولید
هدایت میشود ،گفت :هفته گذشته شورای
عالی بورس ،سقف صندوقهای سرمایهگذاری
را از  ۱۰به  ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش داد
که به این ترتیب هم دولت در انتشار اوراق و هم

شرکتها میتوانند از این منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشته
یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه انجام
میشد ،گفت :هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر
شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه
امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر
است و بطور نمونه کل سال گذشته پنج هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد،
در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش
عرضه های اولیه از  ۱۳هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان گذشت .رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار با بیان اینکه از ابتدای سال اقدام های

زیادی را برای تسهیل حضور بخش خصوصی
در بازار سرمایه و تامین مالی آنها انجام دادهایم،
افزود :امسال سران سه قوه مصوبه خوبی در این
باره داشتند .از جمله مالیات شرکتهایی که
امسال وارد بورس میشوند ،دوباره بررسی نمی
شود که انتظار می رود بخش خصوصی از این
امکان به خوبی استفاده کند.
قالیباف اصل توضیح داد :اکنون  ۹۰شرکت
در فرابورس و  ۵۰شرکت در بورس اوراق بهادار
تهران در فرایند پذیرش قرار دارند ،ضمن اینکه
امسال بیشترین فعالیت در بازار سرمایه بر
تقویت تامین مالی متمرکز شده است.

عضو هيأت مديره بانك خبر داد :

افزايش  134درصدی گشايش اعتبارات اسنادی ريالی در بانك صنعت و معدن

حسين عسكري اعالم كرد :ميزان گشايش اعتبارات
اسنادي ريالي در بانك صنعت و معدن در  4ماهه نخست سال
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته  134درصد افزايش
يافته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن،
عسكري ضمن بيان مطلب فوق افزود :ميزان گشايش اعتبارات
اسنادي ريالي توسط اين بانك در  4ماهه نخست سال  99به
بيش از  15هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به مدت
مشابه سال گذشته از رشد  134درصدي برخوردار است.
عضو هيأت مديره اين بانك اظهار داشت :اطمینان طرفين
معامله از شرايط معامله و رعايت مفاد آن یکی از مزایای اعتبارات
اسنادی است و اعتبار و خوشنامي بانك هاي كارگزار نقش بسيار
مؤثري در اين مورد ايفا مي كند و افزايش آمار مربوط به گشايش
اين نوع اعتبارات در بانك صنعت و معدن نشان از انتخاب اين
بانك از سوي مشتريان دارد .وي همچنين بيان داشت :ميزان

گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در پايان  12ماهه سال  98نيز
بيش از  27هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال پيش
از آن  67درصد رشد داشته است.
قائم مقام مديرعامل اين بانك اظهار داشت :با وجود شرايط
تحريم هاي اقتصادي و مشكالتي كه شيوع ويروس كرونا براي
شبكه بانكي كشور ايجاد كرده است ،شاهد آن هستيم كه در
 4ماهه ابتدايي امسال براي طرح هايي كه به منظور دريافت
تسهيالت در اين بانك مورد پذيرش قرار گرفته اند نيز ،مصوباتي
با ارزش  67هزار ميليارد ريال صادر شده كه نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بيش از  35درصد رشد داشته است و در
مجموع قراردادهايي به ارزش بيش از  65هزار ميليارد ريال نيز
منعقد گرديده كه نسبت به مدت مشابه سال  98از  16درصد
افزايش برخوردار بوده است .وي تصريح كرد :در مجموع تا پايان
تيرماه سال جاري بالغ بر  64هزار ميليارد ريال به طرح هايي كه
در اين بانك مورد بررسي قرار گرفته و از اركان اعتباري ،مصوبات

دبیر کانون بانکهای خصوصی :ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است

دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی در واکنش به اظهاراتی که «بانکها
را عامل گرانی مسکن میداند» ،گفت :ورود
بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی
ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت
بانک مرکزی قرار دارند .همچنین ،از سوی
هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
این روزها گفتههایی مطرح میشود مبنی
براینکه بانکها عامل گرانی مسکن هستند و
فعالیت آنها در عرصه ساختوساز و خرید و
فروش مسکن ،منجر به ایجاد اختالل در نظام
عرضه و تقاضا در این بازار شده است.
در این زمینه محمدرضا جمشیدی  -دبیر
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی،
اینگونه توضیح داد که بانکها چندین سال است
که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند ،مگر

اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها،
ملک خریداری کنند .همچنین ،فقط بانک
مسکن اجازه دارد عالوه بر اعطای تسهیالت
برای ساختوساز مسکن ،وام خرید مسکن
هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در
زمینه اعطای تسهیالت برای مشارکت مدنی در
ساخت مسکن اقدام کنند.
وی ادامه داد :معادل  ۲۰درصد از منابع
بانکها میتواند صرف پرداخت تسهیالت
برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و
شرط اعطای این نوع تسهیالت هم این است
که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته
باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده
باشند ،زیرا در غیر اینصورت بانکها حق اعطای
تسهیالت ساخت مسکن ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری

بیمه

تکذیب رسمی کاهش دامنه نوسان
معامالت بورس

مدیرعامل بورس تهران کاهش دامنه نوسانات معامالت
بورس به دو درصد را تکذیب کرد .به نقل از سنا ،علی
صحرایی اعالم کرد :قب ً
ال نیز شایعه افزایش دامنه نوسان
ً
سهام مطرح بود؛ حاال مجددا این شایعه در خصوص کاهش
دامنه نوسان به  ۲درصد مطر ح شده که این شایعات درست
نیست .وی افزود :برای رفع مشکالت در سامانه معامالت
به زودی تغییراتی بنیادین انجام میدهیم .سهام حاضر در
بازار بورس تهران به واسطه تراکنشهای زیاد و مشکالت
سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی
معامله میشوند .به گفته صحرایی ،در این تغییرات ،صنایع
در دو زمان مختلف و دوره معامالتی جداگانه سفارش
گیری میشوند .بخشی از معامالت در زمان زودتر شروع
میشود از سوی دیگر ،صنایعی که بیشترین سهام را در دل
خود جای داده اند و چند صنعت دیگر هم در زمان دیگری
که حدودا ً تا ساعت  ۱۵طول میکشد ،معامله خواهند شد.
این اتفاق صرفاً برای یک دوره کوتاه مدت است .مدیرعامل
بورس تهران تصریح کرد :در تصمیمی دیگر همان طور
که در سال  ۹۷هسته معامالتی فرابورس و بورس را جدا
کردیم ،برای بورس تهران هم دو سامانه معامالتی جدا در
نظر گرفته ایم و به زودی دو هسته معامالتی برای معامالت
شرکتهای حاضر در بازار سهام فعال میشود.

تغییر سیستم معامالت بورس تهران
تا سه ماه آینده

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت:
اکنون به دلیل فشار زیاد بر روی سامانه معامالت بورس
تهران در حال پیاده سازی و اجرای یک سری راهکارهای
فنی هستیم که به نظر می رسد تا دو الی سه ماه آینده به
بهرهبرداری برسد.
به گزارش روز سهشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه
ایران؛ روح اهلل دهقان پیرامون تغییر زیرساخت سیستم
معامالتی افزود :به دلیل فشار زیاد بر سامانه معامالتی
بورس تهران در حال پیادهسازی و اجرای راهکار فنی
هستیم  .وی اضافه کرد :این راهکار جدید از دید کاربر
بیرونی قابل مشاهده نیست که دلیل آن هم این است که
یک سری تفکیکهایی داخل سامانه معامالتی انجام خواهد
شد که کاربر بیرونی متوجه این تغییرات نمیشود و فقط
به دلیل این که در سامانه معامالتی بورس تهران ،افزایش
ظرفیت داشته باشیم ،معامالت بر روی دو زیر ساخت
سختافزاری مجزا انجام خواهند گرفت .دهقان توضیح داد:
اکنون معامالت بورس تهران و فرابورس در دو زیر ساخت
سختافزاری مجزا انجام میشوند ،با پیادهسازی این راهکار
جدید ،معامالت سامانه بورس تهران شامل دو زیر ساخت
مجزا خواهد شد .به گفته وی ،نمادهای بورس تهران بین
این دو زیرساخت تقسیم میشوند ولی از دید کاربر هیچ
چیز قابل مشاهده نیست .مدیرعامل شرکت مدیریت
فناوری بورس تهران گفت :انتظار می رود با پیادهسازی
این راهکار جدید ،معامالت بعدازظهرها انجام نخواهد شد
و ساعات معامالت به سیستم سابق باز خواهد گشت ،البته
بستگی به شرایط بازار هم خواهد داشت .وی اضافه کرد:
اقدامات فنی این تغییرات زیرساختی در حال انجام است و
به نظر میرسد تا دو الی سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.

تأیید عضویت دکتر رضا مصطفوی در
هیئت مدیره بیمه میهن

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران صالحیت حرفه
ای دکتر رضا مصطفوی را برای عضویت در هیئت مدیره
بیمه میهن تأیید و ابالغ کرد .بیمه مرکزی جمهوی اسالمی
ایران در ابالغیه ای صالحیت حرفه ای رضا مصطفوی را
برای عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه میهن تأیید
و ابالغ کرد .اعضای هیأت مدیرۀ بیمۀ میهن پیشتر رضا
مصطفوی را که به نمایندگی از بنیاد مسکن انقالب اسالمی
برای عضویت در هیئت مدیره معرفی شده بود ،برای انجام
تشریفات اداری و احراز صالحیت حرفه ای به بیمه مرکزی
معرفی کرده بودند .اعضای هیأت مدیرۀ بیمۀ میهن
همچنین به اتفاق آراء رضا مصطفوی را به عنوان مدیرعامل
بیمه میهن برگزیده و برای انجام تشریفات اداری و احراز
صالحیت به بیمه مرکزی معرفی کرده اند .مصطفوی دارای
مدرک کارشناسی مدیریت بیمه از دانشکده علوم اقتصادی
و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از
دانشگاه تهران است و هم اکنون دانشجوی دکترا در رشته
مدیریت تطبیقی و توسعه در مرحله دفاع از رساله است.
وی مدرس دانشگاه و از مدیران ارشد و خوشنام صنعت
بیمۀ کشور با سابقه بیش از دو دهه مدیریت است و دارای
سوابق پژوهشی متعددی در حوزۀ بیمه است .مصطفوی
همچنین دارای سوابق اجرایی و فنی در شرکت های بیمۀ
آسیا و ایران بوده و مدیر آموزش و توسعه بیمه مرکزی،
مدیر کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای ،مدیرکل دفتر
مبارزه با پولشویی و مدیرکل توسعۀ مدیریت ریسک بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در کار نامه خود دارد.

عرضه امالک در بورس آغاز شد

مربوطه را دريافت نموده اند ،تسهيالت پرداخت شده است و
اميدواريم اين روند عليرغم موانع و محدوديت هايي كه اقتصاد
كشور و به تبع آن بانك ها با آن مواجه اند ،ادامه يابد تا در سال
جاري شاهد رشد و شكوفايي چشمگير بخش صنعت و معدن
كشور و به تعبيري جهش توليد باشيم.

خصوصی در پاسخ به اینکه گفته میشود
بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای
خالی دارند ،گفت :در اکثر استانها زمانی که
میخواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند،
ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر
نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده
و آنها را به آن شهر اعزام کنند .برای تحقق
این اقدام آن افراد اختیارات الزم دارند که یکی
از آنها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که
بانکی در هر استانی تاسیس میشود یک تا دو
واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و
دیگری برای میهمانان ساخته میشود.
به گفته وی ،ورود بانکها به اجاره و معامله
واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این
زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از
سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.

بنگاهداری برای بانکها به صرفه نیست
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل
تصویب قانون رفع موانع رقابتپذیر بانکها
اجازه بنگاهداری ندارند و باید آنها را بفروشند،
خاطرنشان کرد :همچنین در صورتی که درآمد
حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت
بانکها نباشد ،از سال  ۱۳۹۵باید معادل ۲۸
درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی در پایان اظهار کرد :پس از سال
 ۱۳۹۵با گذشت هر سال به میزان مالیات
موردنظر در این راستا افزوده میشود .با این
حساب ،برای بانکها به صرفه نیست که
بنگاهداری کنند و اگر فردی آمار و اطالعاتی
در این زمینه که بانکها بنگاهداری میکنند ،از
سوی آنها منتشر شود.
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پس از سالها بحث عرضه امالک و مستغالت در بازار
سرمایه که طی سالهای قبل به راهاندازی بازار فرعی بورس
کاال منجر شد ،سرانجام اطالعیه عرضه نخستین ملک در
بورس کاال منتشر شد .براساس مواد  ۱۶و  ۱۷قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه
بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال
خود اعم از منقول ،غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک
آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مازاد است ،واگذار کنند .همچنین در این قانون بر استفاده
از سازوکار بورس کاالی ایران در این حوزه نیز تاکید شده
است .در همین راستا شرکت عمران شهر جدید پردیس
پس از پذیرش یک باب واحد تجاری در بورس کاالی ایران،
این واحد را در تاریخ  ۲۹مرداد ماه جاری به ارزش پایه
بیش از  ۱۰میلیارد و  ۶۳۹میلیون ریال در بازار فرعی
عرضه میکند .براساس اطالعیه صادره از سوی بورس
کاالی ایران و ارزیابی های صورت گرفته کارشناس رسمی
دادگستری ،یک باب واحد تجاری (مغازه) واقع در محله ۱
فاز  ۲پردیس و به مساحت  ۱۷.۱۶مترمربع مورخ  ۲۹مرداد
ماه سال جاری از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس
برای فروش روی تابلوی فرعی بورس کاالی ایران میرود.
همچنین ،مهلت واریز بخش نقدی  ۱۰روز کاری
بعد از تاریخ معامله تا پایان ساعت اداری و مهلت سپردن
چکهای اقساط  ۲روز کاری بعد از واریز بخش نقدی در
نظر گرفته شده است.

