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بانک و بیمه و بورس

بانک

برگزاری سومین جلسه کارگروه ارزیابی
نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملی ایران

بانک ملی ایران با توجه به اهمیت موضوع تحول
دیجیتال در صنعت بانکداری و الزام وزارت امور اقتصادی و
دارایی در حرکت بانک ها به سوی دیجیتالی شدن ،در ارائه
نقشه راه تحول دیجیتال خود پیشگام بوده است.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،در این راستا و
به منظور ارزیابی نقشه راه بانک ،کارگروه تخصصی متشکل
از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد
و کارشناسان بانک طی جلسات مشترک جزئیات سند چشم
انداز ،متدولوژی و گام های اجرایی ترسیم شده را مورد بحث و
بررسی قرار می دهند .بر همین اساس سومین جلسه کارگروه
مذکور با حضور مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ،هادی
ساالرخیلی معاون برنامه ریزی و تحول بانک و نمایندگان
وزارت اقتصاد و اداره کل مدیریت استراتژیک بانک برگزار شد.
مسعود خاتونی ضمن اشاره به برقراری امکان ارایه تسهیالت
تمام دیجیتال برای مشتریان بانک در بحران کرونا ،رویکرد
بانک مبنی بر پایبندی و اهتمام جدی در استفاده از تمام
ظرفیت ها در اجرای بهینه طرح تحول دیجیتال را تشریح
کرد .در ادامه هادی ساالرخیلی ضمن اشاره به ضرورت جاری
سازی استراتژی های تدوین شده از جمله تحول دیجیتال ،بر
اهمیت حمایت و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در
پیشبرد پروژه های استراتژیک بانک تاکید کرد .همچنین در
این نشست ،نمایندگان وزارت اقتصاد نقشه راه بانک ملی ایران
را به عنوان یک سند جامع و واقع بینانه که از قابلبت های الزم
برای اجرا و پیاده سازی برخوردار است ،ارزیابی کردند.

بانک قوامین برای مشتریان برتر خود
کارت طالیی صادر کرد

معاون بازاریابی و امور استان های بانک قوامین اعالم
کرد :این بانک به منظور تکریم مشتریان وفادار خود و ارائه
خدمات مورد نیاز آنان کارت طالیی صادر می کند.
نقل از روابط عمومی بانک دکتر دارایی معاون
بازاریابی و امور استان ها با اعالم این خبر افزود :طبقه
بندی و هدفمند کردن خدمات قابل ارائه به مشتریان یکی
از اولویت های بانک قوامین است و در همین راستا فرایند
شناسایی و رتبه بندی مشتریان فعال براساس پارامترهای
خوشه بندی مشتریان در این بانک اجرایی و عملیاتی
گردید .وی تصریح کرد :تاکنون و براساس مطالعات به
عمل آمده در معاونت بازاریابی و امور استان ها بالغ بر
 700کارت طالیی با قابلیت سرویس دهی خارج از نوبت
در شعب سراسرکشور ،ارائه خدمات غیر حضوری جهت
تکمیل فرم ها با مراجعه به آدرس مشتری و اعطاء دسته
چک به میزان حداکثر  100برگ و تخفیف  30درصدی
از محل کارمزدها ،صادر شده که قرار است در اختیار
مشتریان برتر بانک قوامین در سراسر کشور قرار بگیرد.
شایان ذکر است دکتر دارایی در جریان اعالم این
گزارش نظارت بر اجرای مطلوب آیین نامه ارتباط با
مشتریان برتر و دارندگان کارت طالیی را از سوی مسئولین
شعب مورد تأکید قرار داد.

بانک توسعه تعاون در حداکثر سازی
کارآمدی و اثربخشی تسهیالت اشتغال
روستایی کوشا بوده است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در خصوص
الزام این بانک جهت حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی
تسهیالت اشتغال روستایی مطالبی را تبیین نمود.
به نقل از روابط عمومی بانک،سید باقر فتاحی رئیس
هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی عملکرد
استانها در مرحله پنجم طرح اشتغال پایدار روستایی و
عشایری اظهار داشت :این بانک طی مرحله اول تا چهارم
طرح مذکور 25 ،هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختنموده
است و برنامه پرداخت تسهیالت به میزان  15هزار میلیارد
ریال تسهیالت در مرحله پنجم طرح در حال اجرا میباشد.
فتاحی افزود :مطابق بررسیهای صورت پذیرفته
در معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی؛ عملکرد بانک توسعه تعاون در مصرف صحیح و
بهموقع منابع و اعطای کارآمد تسهیالت در مرحله سرآمدی
قرار داشته است بهگونهای که ایجاد منافع اجتماعی طرحها
سهم بسیار مهمتری در مقایسه با ارزیابی معمول هزینه
فایده طرحها داشته است.
وی بازگشت بهموقع تسهیالت را در ادامه طرح بسیار
مهم قلمداد نمود و افزود :دستگاههای باالدستی بهعنوان
سیاستگزار طرح؛ برنامه گستردهای برای اجرای چندینباره
این طرح از محل بازگشت اقساط تدارک دیدهاند.

معاون مالی بانک صادرات ایران خبر داد:

«وسپهر»  ۳۰شهریور عرضه اولیه میشود

احمد فاضلی ،معاون مالی بانک صادرات
ایران از عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه
گذاری گروه مالی سپهر صادرات از روز
یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به نقل از روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،احمد فاضلی گفت :سهام شرکت
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
با نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه شده و
شش میلیارد سهم آن معادل  ٢۰درصد ،روز
یکشنبه  30شهریور  ١٣٩٩در بازار فرابورس
عرضه اولیه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با عرضه سهام
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر
صادرات ،عم ً
ال بانک صادرات ایران گام
موثری در خروج از بنگاه داری برداشته،
سهام مجموعه شرکتهای غیر ابزاری بانک
صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد
شد ،اظهار کرد :منافع حاصل از این عرضه
موجب کمک به بهبود چشمگیر صورتهای
مالی بانک صادرات ایران میشود ،به نحوی
که فعاالن بازار سرمایه شاهد اتفاقات مهم
در صورتهای میاندورهای شش ماهه بانک
خواهند بود.

فاضلی با اشاره به ظرفیتها و
قابلیتهای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی
سپهر صادرات« ،وسپهر» را سهمی ارزنده و
بنیادی توصیف کرد و افزود :انتظار میرود که
این سهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب
روبه رو شود.
معاون مالی بانک صادرات ایران
همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر
سازمان بورس اوراق بهادار برای تسهیل

حمایت بانکها از بازار سرمایه افزود :صنعت
بانکداری در بازار سرمایه همواره از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده و بازار پول باید برای
حمایت از بازار سرمایه به نحو موثری حضور
داشته باشد.
فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار
فروش تبعی برای حمایت از سهم وبصادر
گفت :در شرایط فعلی بازار سرمایه با انتشار
نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش

تبعی توسط شرکت سرمایه گذاری گروه
مالی سپهر برای سهام بانک ،سود تضمینی
حداقل  13درصدی تا پایان سال را برای
دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد.
قیمت هر برگه از این اوراق یک ریال بوده
و سقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر
گرفته شده که عمال سود دهی مناسب سهام
بانک را بیمه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اوراق به عنوان
ابزار مشتقه ،میتواند آرامش را به بازار
سرمایه بازگرداند ،تاکید کرد :تصمیمات
مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از
بازار سرمایه اتخاذ شده و امیدواریم که بازار
سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب
بازگردد.
شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر
صادرات (سهامی عام) با نماد «وسپهر» پس
از احراز کلیه شراط پذیرش از تاریخ ١٩
شهریور  ١٣٩٩به عنوان دویست و بیست و
ششمین نماد معامالتی (شصت و چهارمین
شرکت در بازار اول) در گروه سرمایه
گذاریها و زیرگروه سایر واسطهای مالی در
فهرست نرخهای فرابورس ایران درج شد.

اعالمنتیجهمزایدهواگذاریامالکومستغالتبانکاقتصادنوین

تسهیالت ۱۰هزارمیلیاردیبانکپارسیانبهشرکتهایدانشبنیان

بانک اقتصاد نوین با انتشار یک اطالعیه شفافسازی جزییات فروش بخشی از امالک
و مستغالت یکی از پروژهها را اعالم کرد.
در این اطالعیه شفاف سازی بانک اقتصاد نوین که در سامانه کدال منتشر شده آمده
است :در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب سال  ،۹۴بانک اقتصاد نوین اقدام به واگذاری بخشی از امالک و مستغالت خود
(پروژه سهیل) از طریق مزایده عمومی کرده است.
در همین حال بانک اقتصاد نوین در خصوص نتایج این مزایده اعالم کرد  :پیرو انتشار
آگهی مزایده عمومی ،پیشنهادات جمع آوری و پس از بررسی و قطعیت شرایط مورد نظر
بانک و حصول اطمینان از تحقق شروط مورد نظر ،شرکت لوتوس مهر ایرانیان به عنوان
برنده مزایده انتخاب شد.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک اقتصاد نوین مبلغ توافق شده برای این
مزایده  ۱۰,۷۳۵,۱۰۰میلیون ریال است که مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰میلیون ریال در تاریخ ۲۳
شهریور ماه  ۹۹و مبلغ  .۴۸۲.۲۰۰میلیون ریال در  ۲۴شهریور ماه ( ۹۹جمعا به مبلغ
 ۱.۹۸۲.۲۰۰میلیون ریال) به صورت نقد و الباقی طی توافق فی مابین بانک و شرکت
لوتوس مهر ایرانیان طی بازه زمانی مشخص دریافت خواهد شد.
همچنین در خصوص تضمین های دریافت شده این مزایده از سوی بانک اقتصاد
نوین ،در این گزارش مالی آمده است که نهایی شدن قرارداد منوط به پرداخت کامل حصه
نقدی ثمن معامله بوده که در  ۲۴شهریور ماه  ۹۹قطعیت یافت و انتقال مالکیت منوط به
پرداخت مابقی ثمن معامله خواهد بود.
الزم به ذکر است خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی این مزایده به میزان ۴,۳۸۵,۰۰۰
میلیون ریال در این اطالعیه شفاف سازی ذکر شده است.

در آستانه سالروزتاسیس بانک پارسیان ،این بانک خط اعتباری ویژه ای را برای حمایت
از شرکت های دانش بنیان قرار داده است .به نقل از روابط همومی بانک ،حسین فرزان ،معاون
اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان با اشاره به برگزاری جلسه بین دکتر وحدت رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با دکتر کورش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان،
از حمایت تمام قد این بانک از شرکت های دانش بنیان خبر داد .معاون اعتبارات و بانکداری
شرکتی بانک پارسیان با بیان اینکه بانک پارسیان با تغییر ساختار اجرایی به حمایت هدفمند از
شرکت های دانش بنیان خواهد پرداخت ،ادامه داد :بانک پارسیان خط اعتباری ویژه ای برای
شرکت های دانش بنیان درنظرگرفته است و پرداخت 10هزار میلیارد ریال تسهیالت و صدور
ضمانت نامه به ارزش  3هزار میلیارد ریال از جمله هدف گذاری های صورت گرفته در بانک برای
حمایت از شرکت های دانش بنیان است .فرزان با اشاره به تغییرساختار دفتر تخصصی شرکت
های دانش بنیان مستقر در صندوق نوآوری و شکوفایی و افزایش استقالل در تصمیم گیری آن
دفتر ،عنوان کرد :فعالیت های این دفتر که شامل بررسی و تشکیل پروندههای اعتباری تا مرحله
پرداخت تسهیالت و تعهدات به شرکت های دانش بنیان است ،به صورت تخصصی دنبال می
شود .آنگونه که این مقام مسئول اعالم کرده دفتر نوآوری بانک پارسیان به طور مستقل و سریع
به درخواست های شرکت های دانش بنیان پاسخ می دهد .فرزان در ادامه بیان کرد :با توجه به
ظرفیت های باالی زنجیره ارزش موجود در شرکت های گروه بانک ،پارسیان می تواند در زمینه
های سرمایه گذاری های مشترک IPO،شرکت های دانش بنیان ،صدور اوراق صکوک به همراه
صندوق نوآوری و شکوفایی ،صدور اوراق گام و مشاوره در زمینه ایجاد و توسعه تابلوی نوآوری
در بازار سرمایه اقدام کند .معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان در پایان خاطرنشان
کرد :استفاده از ظرفیتهای صندوق های پژوهش و فناوری از دیگر اقدامات بانک پارسیان جهت
تسهیل در اخذ وثایق است.

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن خبر داد:

افزایش  ۷۰درصدی پرداخت تسهیالت ساخت مسکن

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از
استقبال سازندگان و انبوه سازان برای
دریافت تسهیالت ساخت خبر داد و گفت:
برای  ۲۰هزار واحد مسکونی از ابتدای امسال
تسهیالت پرداخت شده که از حیث مبلغ ۷۵
درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می
دهد.
به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن؛
هیبنا  ،افزایش سقف تسهیالت ساخت
مسکن تا سقف  250میلیون تومان باعث
شد تا سازندگان مسکن اقبال بیشتری برای
دریافت این تسهیالت از خود نشان دهند.
مطابق با سیاستهای اعتباری امسال،
بانک مسکن سقف تسهیالت پرداختی به

انبوه سازان را که از فناوریهای نوین استفاده
کنند در شهر تهران به  250میلیون تومان
افزایش داد .این تسهیالت در مراکز استانها
و شهرهای بیش از  200هزار نفر به 220
میلیون تومان و در سایر شهرها به 180
میلیون تومان افزایش یافت.
افت ساخت و ساز در چند سال گذشته
باعث شده تا میزان ساخت و ساز در کشور
کمتر از میزان تقاضا باشد .طبق آمارهای
اعالم شده در حالیکه بر اساس طرح جامع
مسکن باید ساالنه  900هزار مسکن تولید
شود اما در خوشبینانه ترین حالت میزان
تولید مسکن در سال به  300هزار واحد
مسکونی می رسد.
حال با توجه به افزایش سقف تسهیالت
مسکن در سال جاری که حدود  40تا 50
درصد میزان هزینه های تولید را می تواند
پوشش دهد می توان امیدوار بود که میزان
تولید مسکن افزایش یابد.
محمد حسن علمداری مدیر امور
اعتبارات بانک مسکن در گفت و گو با
خبرنگار «هیبنا» با اشاره به اینکه با افزایش
سقف تسهیالت ساخت مسکن به 250

میلیون تومان ،اقبال سازندگان و انبوه سازان
به این تسهیالت افزایش یافت ،گفت :پرداخت
تسهیالت ساخت مسکن چه در بخش عادی
و چه در بخش بافت فرسوده مورد استقبال
انبوه سازان واقع شده است و آمارها موید این
موضوع است.
وی افزود :در پنج ماه گذشته پرداخت
تسهیالت ساخت مسکن به گونه ای بوده
که برای  20هزار واحد مسکونی تسهیالت
ساخت پرداخت شده است که این میزان از
حیث مبلغ  75درصد رشد نسبت به مدت
مشابه سال قبل نشان می دهد.
علمداری در پاسخ به این سوال که آیا
اقبال سازندگان در بافت فرسوده می تواند
تا حدودی میزان نوسازی در این بافت ها زا
سرعت دهد؟ ادامه داد :بافت فرسوده موانع
متعددی برای نوسازی دارد و تنها پرداخت
تسهیالت نمی تواند این موانع را برطرف کند.
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با اشاره
به اینکه نوسازی بافت فرسوده با افزایش
سقف تسهیالت بهتر شده است گفت :برای
نوسازی بافت فرسوده باید موانع متعدد
را مثل تجمیع پالک ها ،اعتماد مالکان و

ساکنان بافت فرسوده و منفعت ذینفعان
نیز دیده شود تا حرکت نوسازی بافت های
فرسوده سرعت بیشتری بگیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با انتخاب
مدیر عامل جدید بانک مسکن سیاستهای
این بانک در حوزه ساخت و ساز تغییر خواهد
کرد؟ گفت :اتفاقا مدیر عامل جدید بانک
مسکن حمایت خوبی از حوزه ساخت و ساز
داشته و بارها بر این موضوع تاکید کرده که
باید در پرداخت تسهیالت ساخت به انبوه
سازان سهولت بیشتری صورت بگیرد.
علمداری در پاسخ به این سوال که
انبوه سازان برای دریافت تسهیالت ساخت
چه میزان زمان صرف می کنند؟ ادامه داد:
انبوه سازان مشتری دایمی بانک مسکن
هستند و قطعا با وجود دانستن مسیر دریافت
تسهیالت ،زمان پرداخت تسهیالت یک ماه تا
 45روز است.
علمداری تاکید کرد :میزان کنونی
تسهیالت ساخت با توجه به رشد قیمت
نهاده های تولید  ،سهم پوشش خود را در
حال حاضر برای ساخت مسکن به  50درصد
رسانده است.

مصاحبه با مدير بازرسي و پاسخگويي به شكايات بانك صنعت و معدن در خصوص سامانه گزارش های مردمی مبارزه با فساد (سوت زنی)

شناسایی زمینهها و بسترهای فسادساز در کشور و ضرورت مبارزه همهجانبه با این پدیده

شناسایی زمینهها و بسترهای فسادساز در کشور و
ضرورت مبارزه همهجانبه با این پدیده مذموم از جمله مهمترین
موضوعاتی است كه اخيرا ً مورد توجه ويژه قرار گرفته است؛ البته
بهتر آن است این جديت در پیشگیری از فساد باشد تا مبارزه با
آن زيرا اثربخش تر و مؤثرتر است.
از طرفي مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون و از راههای
قانونی صورت بگیرد ،در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و
تشویق در کشور وجود داشته باشد؛ تنبیه برای کسانی که تخلف
انجام میدهند و تشویق برای کسانی که فسادهای اقتصادی را
افشا و با آن مبارزه میکنند .در همين زمينه روابط عمومي بانك
صنعت و معدن با محمد اميني مدير بازرسي و پاسخگويي به
شكايات اين بانك به گفتگو نشسته است كه در ادامه مي آيد؛
 -1سامانه گزارش های مردمی مبارزه با فساد (سوت
زنی) چيست ؟
سامانه گزارشهای مردمی مبارزه با فساد به نشانی www.
 mefa.gov.irيا همان سامانه سوت زني؛ سامانه اي است
كه براي دريافت و بررسي گزارشهاي مردمي از موارد فساد و
سوء جريان در سطح وزارت امور اقتصادي و دارائي و شركتها و
سازمانهاي تابعه از جمله بانك صنعت و معدن ايجاد شده است.
 -2چه موضوعاتي قابل طرح در اين سامانه است و
چه كساني مي توانند به اين سامانه گزارش بدهند؟
كليه مصاديق فساد كه بنا بر تعريف عبارت است از هر
گونه فعل یا ترك فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی
به صورت فردی ،جمعی و یا سازمانی که عمدا ً و با هدف کسب
هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا
دیگری با نقض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را
به اموال ،منافع ،منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی
از مردم وارد نماید نظیر ارتشا ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از

مقام یا موقعیت یا اختیارات اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطالعات،
دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این
منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی ،جعل ،تخریب یا اختفای
اسناد و سوابق اداری و مالی و غیره در اين سامانه قابل طرح
است و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ،سازمانهای مردم نهاد
(سمن ها) مي توانند به صورت خود اظهاری به درج گزارش در
اين سامانه اقدام نمایند.
 -3فرآیند رسیدگی به گزارشات در اين سامانه به
چه صورت مي باشد؟
در ابتدا گزارش دهندگان  ،گزارش ها و اطالعات مربوط به
سوء جریانات و فساد را بر طبق فرآیند پیش بینی شده در سامانه
درج می نمایند.
مرکز بازرسی ،مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اين گزارشها را بررسی و با مصادیق
فساد یا سوء جریان تطبيق مي دهد .در صورت تطابق گزارش ها
با مصادیق فساد ،موضوع را ظرف یک روز کاری از طریق سامانه
با کد رهگیری به گزارش دهنده اطالع رسانی می نماید و ظرف
مدت حداکثر سه روز کاری از طریق سامانه به باالترین مقام
دستگاه ذیربط ارجاع و اطالع رسانی می گردد.
دستگاه های مشمول موظفند ضمن تشکیل هسته ویژه
رسیدگی نسبت به بررسی و رسیدگی مستقل به موضوع و تهیه
گزارش در خصوص پرونده های ارجاعی اقدام نمایند.
 -4حداكثر زمان رسيدگي به گزارشهاي واصله
چقدر است؟
دستگاه دریافت کننده گزارش با موضوع فساد موظف است
نسبت به بررسی گزارش به صورت ویژه و ثبت نتیجه آن در
سامانه حداکثر ظرف  10روز کاری اقدام نماید .چنانچه جهت
پاسخگویی نیاز به مدت زمان بیشتری داشته باشند می بایست

مراتب را جهت کسب مجوز با ذکر دالیل در سامانه به مرکز
بازرسی وزارت امور اقتصادي و دارائي اعالم نمایند.
در صورت عدم رعایت مدت زمان پاسخگویی تعیین شده
مراتب از سوی مرکز بازرسی  ،به هسته ویژه رسیدگی یا هیات
ویژه مرکزی رسیدگی جهت بررسی مجدد ارجاع می شود.
 -5آيا امكان بررسي مجدد در صورت عدم اقناع از
پاسخ ارسالي وجود دارد؟
مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادي و دارائي ،در صورت عدم
اقناع از نتیجه رسیدگی و پاسخ ارسالی توسط دستگاه ذیربط،
جهت بررسی تکمیلی مجددا موضوع را به دستگاه رسیدگی
کننده عودت و یا از طریق هسته ویژه رسیدگی یا هیات ویژه
مرکزی ،موضوع را به طور مستقل بررسی و رسیدگی و گزارش
تهیه می نماید.
 -6در صورت تطبيق يا عدم تطبيق گزارش هاي
مردمي در هر مورد مركز بازرسي نهايت ًا چه اقدامي را در
دستور كار قرار مي دهد؟
چنانچه گزارش های واصله در سامانه گزارش های مردمی
مبارزه با فساد ،هیچگونه تطابق با مصادیق فساد در فرآیند های
رسیدگی را نداشته باشد پرونده با اطالع رسانی به گزارش دهنده
مختومه می گردد .درصورت تشخیص فساد یا سوء جریان ،
پرونده حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع ذیصالح قضایی یا
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط تابعه ارجاع
خواهد شد .چنانچه مراجع ذیصالح رای برائت صادر نمایند،
موضوع خاتمه یافته و مراتب به گزارش دهنده اعالم خواهد
گردید.
 -7آيا براي گزارش دهندگان فساد در صورت صحت
گزارش پاداش يا مزايايي وجود خواهد داشت؟
چنانچه رای مراجع ذیصالح مبنی بر محکومیت متخلف

یا متخلفین باشد ،مراتب با رعایت قوانین و مقررات موضوعه از
طریق مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادي و دارائي به فرد گزارش
دهنده اطالع رسانی می شود و اعمال پاداش طبق «دستورالعمل
حمایت و تشویق گزارش دهندگان فساد در وزارت امور اقتصادی
و دارایی» صورت خواهد پذیرفت.
 -8اگر گزارشي مغرضانه و به عمد خالف واقع ارسال
شود ،آيا برخوردي صورت خواهد گرفت؟
هرگونه گزارش خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیر
واقعی که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث
گردد به استناد ماده ( )24قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با
فساد (مصوب  )29/02/90و سایر قوانین موضوعه ،جرم محسوب
و قابل پیگرد است .
 -9در راستاي اجراي اين دستورالعمل چه اقداماتي
در بانك صنعت و معدن انجام شده است؟
در اين راستا در اولين مرحله با تدوين دستورالعمل داخلي
وظايف واحدهاي ذيربط براي اجراي دستورالعمل مشخص شد.
همچنين با صدور احكام جداگانه توسط مدير عامل محترم بانك
اعضاي هيئت ویژه رسیدگی تعيين شده اند.
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بیمه
مدیرمالی فرابورس ایران خبر داد:

اختصاص  ۵۰میلیارد تومان منابع
بازارگردانی برای نماد «فرابورس»

مدیرمالی فرابورس ایران از افزایش منابع بازارگردانی
نماد معامالتی «فرابورس» تا سقف  ۵۰میلیارد تومان خبر
داد و گفت :فرابورس ایران با توجه به مصوبات سازمان بورس
و اوراق بهادار و شورای عالی بورس با هدف تعادلبخشی
به بازار ،ارتقای نقدشوندگی ،تحدید دامنه نوسان و تنظیم
عرضه و تقاضای بازار تصمیم گرفته است منابع بازارگردانی
نماد فرابورس را تا سقف  ۵۰میلیارد تومان افزایش دهد.
به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران ،نرگس
احمدی انجام عملیات بازارگردانی در سهام مختلف را
اقدامی ضروری از سوی ناشران بورسی و فرابورسی به
منظور ایجاد تعادل و عمق بخشیدن به بازار عنوان کرد.
به گفته او عملیات بازارگردانی باید با سرمایه و توان
تخصصی و تحلیلگری کافی از سوی بازارگردان صورت
گیرد تا موجب کاهش محدودیتهای موجود در معامالت
سهام از جمله تشکیل صفهای خرید و فروش طوالنی
شود .او همچنین اعالم کرد که فرابورس ایران به عنوان
ناشری که سهام آن در بازار معامله میشود ،دستیابی به
تعادل در بازار را از طریق عملیات بازارگردانی مهم دانسته
است و هماکنون با افزایش منابع بازارگردانی در تالش است
تا نقدشوندگی نماد معامالتی فرابورس بیش از پیش حفظ
شود.
حضور  42میلیون نفر سهامدار در بورس تهران؛

اولویت صندوق متمرکز بر سهام پرتفوی
سهام عدالت باشد

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این که با احتساب
سهامداران عدالت  42میلیون نفر در بورس هستند ،گفت:
اولویت صندوق توسعه ملی متمرکز بر پرتفوی سهام عدالت
باشد تا بتواند اثربخشی بر آحاد جامعه نو سهامداران داشته
باشد.
سید فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه ،در مورد
مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر اجازه دادن به بانکها
برای خرید سهام در بازار سرمایه در حالی که قبال منعی وجود
داشت ،گفت :در اقتصادهای پیشرفته ،دولت و بانک مرکزی
توجه ویژهای به بورس دارند و نقش بانکها و به خصوص
بانکهای سرمایهگذاری یا همان تامین سرمایهها در بازارهای
مالی پررنگ است .به دلیل گستردگی شمولیت سهامداری
مردم به طور معمول در شرایط نزولی بازارها ،بانکهای مرکزی
و دولتها دخالت کرده و اقدامات حمایتی با هدف حفظ اعتماد
سرمایه گذاران انجام میدهند.
به گفته مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امیر ،بیش
از  42میلیون نفر به صورت مستقیم در بازار سرمایه ایران
سهامدار هستند .این موضوع به واسطه آزادسازی سهام عدالت
به صورت مستقیم و غیر مستقیم است .با لحاظ بعد خانوار،
عمال میتوان گفت که بیش از 90درصد مردم ایران در
بورس اوراق ،سرمایه دارند ،لذا جایگاه بورس از اهمیت باالیی
برخوردار است .به گفته حسینی ،از سوی دیگر نوسان ،ذات
اصلی بازارهای مالی است و وظیفه دولت به عنوان نهاد قانون
گذار و ناظر هموار نمودن نوسانات است.
برای مدیریت نوسانات و جلوگیری از رفتارهای هیجانی
سرمایه گذاران ابزارهای متعددی توسط دولت ها و بانک
های مرکزی در اختیار است .در بازار سرمایه ایران به دلیل
عدم وجود یا عدم عمق کافی و عدم دانش و توجه کافی و
محدودیتهای ساختاری مانند حجم مبنا و دامنه نوسان و
سهام شناوری پایین ،عمده حمایتها متمرکز بر خرید سهام
است .به گفته این کارشناس اقتصاد ،در ایران نیز صندوق
تثبیت با هدف حمایت از بازار در شرایط بحرانی و با در اختیار
داشتن یک درصد منابع صندوق توسعه ملی براساس قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر شکل گرفته است.
نقش این صندوق حمایتی و تثبیتی بازار سرمایه کشور
با هدف محدود کردن ریسک تصمیمات دولتی و ریسک های
بیرونی است .ماهیت هدف جلوگیری از ترس فراگیر در زمان
وقوع بحران ها با هدف حمایت از سهامداران خرد است.
حسینی اضافه کرد :صندوق توسعه ملی در کنار صندوق
توسعه بازار است .صندوق توسعه بازار در چند بحران اخیر
عملکرد خوبی داشته برای حفظ ثبات بازار داشته و منابع
مناسبی جذب نموده است .با این حال ،چالشهای متعددی
در مورد تخصیص منابع صندوق توسعه ممکن است ،وجود
داشته باشد.
وی گفت :یکی از موضوعات ،ملی بودن این صندوق و
اختصاص آن به عموم مردم است .این موضوع همواره اصل
بنیادی صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع بوده است .با
این حال منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام به شرکتها
خصوصی نیز پرداخت میشود و این موضوع منافاتی با اصل
ملی بودن ندارد .در حمایت از بورس ،عمده مردم ایران به
دلیل سهامدار بودن در سهام عدالت از منافع حمایت از بازار
منتفع می شوند .به اعتقاد حسینی ،ارزش سهام عدالت در
اردیبهشت  1399حدود  6تا  8میلیون تومان و اکنون بیش
از  15میلیون تومان است .لذا حفظ و صیانت از سرمایه های
مردم در بازار سرمایه از طریق این ابزار امکان پذیر است .از
سوی دیگر سرمایه گذاری در بلندمدت در بازار سرمایه پربازده
ترین بازار در مقایسه با سایر رقبا بوده و لذا سرمایه گذاری
منابع صندوق توسعه در این بازار می تواند بازده مناسبی برای
منافع ملی داشته باشد .با این حال چالش اساسی مطرح شده،
نحوه تبدیل دارای های ارزی صندوق توسعه ملی است به
ریال است .در صورتی که بانک مرکزی از طریق چاپ ریال
در قبال خرید ارز صندوق توسعه ملی اقدام به تزریق نقدینگی
به صندوق تثبیت نماید ،این موضوع می تواند اثر تورمی
داشته باشد .با این حال رقم فوق بین دو تا سه درصد پایه
پولی کشور برآورد می شود .اما با فرض عدم امکان فروش
ارز صندوق توسعه ملی در بازار ،راهکارهای جایگزین متعددی
برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد .یکی از روش ها
تسویه ریالی یک یا چند قسط بدهکاران صندوق توسعه ملی
است .این روش تاثیری در پایه پولی ندارد .حسینی این را هم
گفت :از سوی دیگر استراتژیهای این صندوق محل بحث
سرمایهگذاران و مدافعان و مخالفان آن است .چالش اساسی
بین سرمایه گذاران نحوه حمایت از بازار و چرایی حمایت یا
عدم حمایت از سهامهای مختلف است .به منظور جلوگیری
از عدم تقارن اطالعاتی بایستی استراتژی ها و سیاست ها و
رویههای خرید و فروش ها افشا شود تا عالوه بر اثرگذاری از
کانال مالی ،از بعد روانی و ذهنی نیز اعتماد و اطمینان بخش
سرمایهگذاران از جمله سرمایه گذاران خرد ایجاد نماید .این
رویه در خرید و فروش های بازارگردان ها و همچنین اوراق
تبعی و سهام خزانه نیز افشا میشود .وی در پایان گفت :عالوه
بر این ،پیشنهاد میشود تا اولویت و نقش این صندوق متمرکز
بر سهام پرتفوی سهام عدالت باشد تا بتواند اثربخشی بیشتر و
گسترده تری بر آحاد جامعه نو سهامداران داشته باشد.

