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رییس کل بانک مرکزی: رئیس اتحادیه طال و جواهرعنوان کرد

 تردیدی نسبت به 
آمار اقتصادی نداریم

 کاهش مالیات طال 
در پی تعطیلی واحد های طال فروشی

تفاهم- گ��روه گ��زارش: رئی��س کل بانک 
مرک��زی تأکید کرد: به هیچ وجه هیچگونه تردید و 
تش��کیکی نسبت به آمار رش��د اقتصادی ارائه شده 
توس��ط بانک مرکزی وجود ندارد. ولی اهلل سیف در 
حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: من دیده ام که بعضی ها به این آمار تردید 
نشان می دهند. اما این دستاورد قابل افتخاری است و 
دولت خوشحال است که توانسته این درصد رشد را 
حاصل کند. در کنار آن تورم تک رقمی یک دستاورد 
بزرگی اس��ت که در س��ال ۱۳۹۵ توانسته ایم از بعد 
اقتصادی حاصل کنیم. وی ادامه داد: یکی از اقدامات 
دیگری که بانک مرکزی خوشبختانه توانسته انجام 
دهد ساماندهی بازار غیرمتشکل و موسسات غیرمجاز 
است که ثامن الحجج یکی از موارد خاص آن بود که 
خوشبختانه در کنار همفکری و همکاری دستگاه های 
مختلف از جمله دستگاه های امنیتی و قضایی کشور، 
توانسته تقریباً ساماندهی کاملی صورت دهد و این 
مس��أله را حل و فصل کند. سیف اضافه کرد: بحث 
هشت تعاونی که در موسس��ه کاسپین ادغام شدند 
مطرح بود که تا االن پنج تعاونی دارایی ها و بدهی های 
خود را به کاس��پین منتقل کردند و کاسپین در حال 
حاض پاسخگوی سپرده گذاران آن پنج تعاونی است. 
امیدواریم س��ه تعاونی دیگر در یک��ی دو روز آینده 
یک مورد آنها قطعی ش��ود و دو مورد دیگر در سال 
آینده عملیاتی می شود که می تواند به سپرده گذاران 
آرامش دهد. وی همچنین بیان کرد: بحثی دیگری که 
درس��ال ۱۳۹۵ داشتیم استفاده از سامانه های مناسب 
برای ساماندهی وضعیت اقتصادی مردم بود که یکی 
از نمونه های آن نسخه سوم سامانه »چکاوک« بود که 
بحث تبادل الکترونیکی چک و اسناد بهادار است که 
خوشبختانه نسخه های اول و دوم آن در سال های قبل 
عملیاتی شده و نسخه سوم آن که شرایط تحصیلی 
بیش��تری ایجاد می کند در سال ۱۳۹۵ در چند بانک 
به صورت آزمایش��ی انجام شد که در سال ۱۳۹۶ به 

صورت کامل عملیاتی خواهد شد.

رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به س��امانه 
»نس��یم« یادآور شد: تمرکز کلیه حساب های دولت 
در س��امانه نسیم باعث می ش��ود که انتظام جدیدی 
در حس��اب های خزانه دولت به وج��ود بیاید و از 
ه��در رفتن و بالتکلیفی ای��ن منابع جلوگیری کند. 
برای اولین بار اس��ت که بانک مرکزی توانا می شود 
مسئولیت هایی که به موجب قانون به عنوان بانکدار 
دولت بر عهده دارد انجام دهد. وی همچنین درباره 
مهمتری��ن اقدامات پیش رو در س��ال ۱۳۹۶ گفت: 
این دو س��امانه که اش��اره کردم در سال ۱۳۹۶ کامل 
می ش��ود. یعنی بحث نسخه سوم چکاوک و سامانه 
نسیم که در سال ۱۳۹۴ شروع شده و درسال ۱۳۹۶ 
نهایی می ش��ود. یکی دیگر از اقدامات مان در رابطه 
با انتظام بخشی و اصالح نظام بانکی کشور است که 
مشکالتی دارد. ما سامانه نظارتی جدید بانک مرکزی 
را عملیاتی کردیم و در سال آینده برای اولین بار مورد 
استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. رئیس کل بانک 
مرکزی در پایان اظهار کرد: شفافیت در صورت های 
مال��ی بانک ها یکی از بحث های جدی ماس��ت که 
امیدواریم با اختیارات بیش��تری که در قانون برنامه 
ششم به بانک مرکزی داده شده بانک مرکزی بتواند 
هرچه بیشتر در ساماندهی و انتظام بخشی بازار پول 

منشأ اثر باشد و اقدامات الزم را انجام دهد.

رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر تهران ضمن 
ارزیاب��ی وضعیت ب��ازار و صنف طال در س��ال 
جاری عنوان کرد: امس��ال بخش��ی از واحدهای 
طالفروش��ی به دلیل مالیات بر ارزش افزوده طال 
تعطیل شده اند. محمد کشتی آرای در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۵ قیمت 
جهانی طال با قیمت فعلی آن تفاوت زیادی پیدا 
نکرده اس��ت؛ یعنی در طول یک س��ال با وجود 
آنکه در طول س��ال نوس��ان حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
دالری داش��ته ای��م و امروز قیم��ت آن با قیمت 

ابتدایی سال تفاوت چندانی پیدا نکرده است.
حباب ۱۲۰ هزار تومانی قیمت س��که در 

پایان سال
وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۱۳۹۵ افتاد 
این بود که ارزش دالر با رشد همراه شد و تاثیر 
خ��ود را در مقاطعی بر قیمت طال گذاش��ت. از 
س��وی دیگر طی دو هفته اخیر قیمت سکه رشد 
باالی��ی پیدا کرد که این رش��د ناش��ی ازافزایش 
تقاض��ا و کمب��ود عرضه بوده اس��ت، یعنی بین 
عرضه و تقاضا تعادل وجود نداش��ته و به همین 
دلی��ل بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان قیمت س��که 
حباب پی��دا کرد. رئیس اتحادی��ه طال و جواهر 
افزود: این حباب ناشی از افزایش تقاضاست که 
معموال در این ایام از س��ال ای��ن افزایش قیمت 
رخ م��ی دهد اما بعد از گذراندن روزهای پایانی 
مج��ددا قیمت ها ب��ه حالت عادی خ��ود برمی 

گردد. 
س��ال ۹۵ واحدهای طال فروش��ی ریزش 

پیدا کرد
کشتی آرای در بخش دیگری از صحبت هایش 
به مسئله تعطیلی واحد های طال فروشی به دلیل 
مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: امسال 
ب��ا کاهش و ری��زش واحد های ط��ال و جواهر 
فروش��ی و همچنین کارگاه های تولیدی روبرو 
بودیم؛ این اتفاق متاس��فانه همچنان ادامه دارد و 

علت اصلی آن ه��م به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده طال مربوط می ش��ود که باعث شده میل 
مردم ب��ه خرید طال کاهش پیدا کن��د. وی ادامه 
داد: جنبه دیگر مشکالت در صنف طال به مسئله 
رکود اقتصادی برمی گردد. پیش بینی می شود اگر 
رک��ود اقتصادی ادامه پیدا کند و قانون مالیات بر 
ارزش افزوده هر چه س��ریع تر اصالح نشود باز 
هم ری��زش واحدهای طال فروش��ی را خواهیم 
داش��ت. کشتی آرای اضافه کرد: به نظر می رسد 
در ابتدای س��ال آین��ده قانون مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده در صحن علنی مجلس مطرح ش��ود که 
البته کلیات آن به تصویب رس��یده اما قرار است 
درباره جزئیات و اجرای بحث و بررسی صورت 

بگیرد.
نباید از اصل طال مالیات دریافت شود

رئی��س اتحادیه طال و جواه��ر عنوان کرد: 
حذف مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند به طور 
کلی اتفاق بیفتد و اتحادیه و صنف طال به دنبال 
اصالح قانون در این زمینه است. خواست صنف 
این اس��ت که از اصل طال مالیات دریافت نشود 
بلکه باید از اجرت ساخت مالیات دریافت شود، 
چراکه در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی افتاد 

که از اصل طال مالیات گرفته شود.

 اعطای جایزه مدیریت  دانش محور سال 
به بیمه رازی

ش��رکت بیمه رازی، جایزه مدیریت دانش 
محور سال)MAKE( را دریافت کرد. به گزارش 
تفاهم، این کنفرانس به عنوان ششمین کنفرانس 
بین المللی مدیری��ت ارزش آفرین با محوریت 
دان��ش، ن��وآوری و س��رمایه فک��ری به همت 
دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتقای توانمندی 
س��ازمان های کش��ور در ارزش آفرینی پایدار از 

سرمایه های نا مشهود سازمانی برگزار شد.

 رشد تولید کارگاه های صنعتی
 6.8 درصد است 

نرخ رشد تولید کارگاه هاي بزرگ صنعتي 
کش��ور طي ۹ ماهه س��ال جاری ب��ه ۶.8 درصد 
رس��ید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
براس��اس اعالم این بانک، ش��اخص کل تولید 
کارگاه ه��اي بزرگ صنعتي کش��ور) کارگاه هاي 
داراي ۱۰۰ نفر پرس��نل و بیشتر( در ۹ ماهه اول 
سال ۱۳۹۵ بر مبناي سال پایه ۱۳۹۰ به عدد ۹۶/۹ 
رس��ید که در مقایس��ه با ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ 

معادل ۶/8 درصد افزایش یافته است. 
 

 کسب رتبه دوم مدیریت عملکرد 
از سوی بانک رفاه 

بان��ک رفاه موفق به کس��ب رتب��ه دوم در 
حوزه مدیری��ت عملکرد در بین س��ازمان های 
تابع��ه وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در 
استان تهران شد. به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، بانک رف��اه در حوزه های ارتقای 
سالمت اداری از قبیل ارزیابی عملکرد، ارتباطات 
مردمی و پاسخگویی به شکایات، کمیته سالمت 
اداری و نظارت و بازرس��ی توسط تیمی متشکل 
از مسئوالن و کارشناسان دفتر مدیریت عملکرد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد ارزیابی 
قرار گرفت و موفق به کس��ب رتبه دوم در استان 

تهران شد.

اعالم فهرست شعب کشیک بانک پارسیان 
در نوروز

بانک پارسیان ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 
سال نو، به روال هم��ه ساله و با هدف دسترسی 
مشتریان به خدمات بانکی در تعطیالت نوروزی، 
ها  شهرستان  و  تهران  کشیک  شعب  فهرست 
را اعالم کرد. به گزارش رواب��ط عموم��ی بانک 
پارسی��ان؛ ۲۵شعبه بانک پارسیان در تهران و7۹ 
شعبه شهرستان ها در استان های کشور و همچنین 
شعبه منطقه آزادکیش درروزهای چهارشنبه دوم 
وپنج شنبه سوم فروردین ۹۶ از ساعت ۹ صبح تا 

۱۲ظهر در خدمت مشتریان خواهند بود.

تاثیر ظرفیت های بالقوه پست بانک ایران 
در توسعه اقتصادی مناطق روستائی 

سعید شیبانی، معاون استاندار و فرماندار ویژه 
نیشابور در نشست مشترک با مسئوالن پست بانک  
استان خراسان رضوی گفت: ظرفیت های بالقوه 
پس��ت بانک ایران در راستای ع��دم حضور سایر 
بانک ها در مناطق روستائی و کم برخوردار نقش 
مهم��ی در توسعه و رونق اقتص��ادی این مناطق 
دارد. به گزارش روابط  عمومی پس��ت بانک ایران، 
وی ضم��ن قدردانی از خدمات رسانی این بانک 
در مناطق محروم و روستائی اظهار کرد: حضور 
گسترده این بانک در شهرستان نیم میلیون نفری 
نیشاب��ور با تغییر ماموریت آن به بانک توسعه ای 
و تخصصی حوزهICT و IT می تواند در تحقق 
اقتصاد مقاومت��ی نقش ارزن��ده ای را ایفا نماید. 
همچنین در این نشس��ت غالمرضا حسن زاده- 
مدیرشعب پس��ت بانک است��ان خراسان رضوی 
ضمن تقدیر از حمایت و همکاری فرمانداری با 
این بان��ک رئیس جدید شعبه نیشابور را معرفی 

نمود.

ابالغ دستورالعمل اجرایی نسخه جدید 
همراه بانک قرض الحسنه مهر ایران

بان��ک  ری��زی  برنام��ه  و  سازم��ان  اداره 
قرض الحسنه مهر ایران دستورالعمل نسخه جدید 
نرم افزار همراه بانک را ابالغ نمود.به گزارش اداره 
روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحس��نه 
مهر ایران، هدف از تهیه نس��خه جدید نرم افزار 
همراه بانک، بهب��ود و توسعه بانکداری مجازی 
ارائه خدمات بانکی مرتبط با حساب های متمرکز 
و کارت ه��ای بانکی و خدم��ات متنوع ارزش 
افزوده مورد نیاز مشتریان بانک و سیستم بانکی 
بدون مراجعه آن��ان به شعبه، تنها از طریق تلفن 
همراه و در بستری امن می باشد. از ویژگی های 
این نرم افزار ع��الوه بر انجام مجموعه عملیات 
بانکی، م��ی توان به قابلیت استفاده از آن، توسط 
مشتری��ان دارای کارت ه��ای شتابی و مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران )با / بدون( داشتن 
رمز عبور موبایل بانک، ورود با اثر انگشت )برای 

گوشی های دارای این قابلیت( و... اشاره کرد.

اعالم شعب کشیک بانک شهر در ایام نوروز
ای��ام و ساعات ک��اری شعب کشیک بانک 
شهر در ایام تعطیالت نوروز اعالم شد. به گزارش 
مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک شهر، به 
منظور رفاه حال مشتریان و دسترسی به خدمات 
بانکی، شعب کشیک این بانک در سراسر کشور 
معرف��ی و ساع��ات کاری آن اعالم ش��د. بر این 
اساس، روز یکشنبه ۲۹ اسفند، دوشنبه ۳۰ اسفند، 
س��ه شنبه ۱ فروردین، چهارشنب��ه دوم فرودین، 
پنجشنبه س��وم فروردین و شنب��ه ۱۲ فروردین  
به عنوان روزهای کشیک مشخص شد که ساعات 
ک��اری در این ای��ام از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و در 
هفته دوم نوروز نیز که روزهای عادی کار غیر از 
روزه��ای کشیک است، ساعت کار از 8 صبح تا 

۱۴ است.

خبرنامه

 رونمایی از وب سایت جدید 
بانک ایران زمین

با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و 
معاونان و مدیران آی تی بانک ایران زمین از وب 
سایت جدی��د این بانک رونمایی شد.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک ایران زمی��ن، عبدالمجید 
پورسعی��د- مدیرعامل این بان��ک ضمن تقدیر 
و تشک��ر از تی��م اجرایی این پ��روژه اظهار کرد: 
وب سای��ت بانک ها تائیر زیادی بر جلب اعتماد 
مشتری��ان دارد. وی در ای��ن مراسم ب��ا اشاره به 
اهمیت بانکداری دیجیتال در حال حاضر گفت: 
ما از مدتی پیش برنامه ریزی سه ساله برای توسعه 
خدمات تهیه کردیم؛ به ترتیبی که در پایان این سه 
سال ما خدمات بانکی را به صورت تمام دیجیتال 
به مردم ارائه خواهیم کرد.وی رونمایی از خدمات 
بانک ایران زمین که ب��ر پایه بانکداری دیجیتال 
در آین��ده ای نزدیک خب��ر داد و افزود: سال ۹۶ 
سال حرکت سریع ما به سمت اجرای بانکداری 

دیجیتال خواهد بود.

انتشار اپلیکیشن تقویم بانک گردشگری
اپلیکیشن جامع تقویم بانک گردشگری که 
ب��ا هدف صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه 
انتشار سر رسید و اقالم تبلیغاتی و اختصاص این 
هزینه به امور مدرسه س��ازی در نواحی محروم 
طراحی شده است، به شکل عمومی منتشر شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک گردشگری، 
اپلیکیشن تقویم بانک گردشگری دارای امکاناتی 
چون مناسبت های روزانه، امکان گوشزد اتفاقات، 
تبدی��ل تاریخ می��الدی و قمری به شمس��ی و 
بالعکس و معرف��ی جاذبه های گردشگری ایران 
در فصل های مختلف سال است که در قالب دو 
نسخه اندروید و IOS بر روی وب سایت بانک 

قرار گرفته است.

آمادگی خودپردازها و پایانه های فروش 
بانک ملی ایران در روزهای پایان سال 

بیش از 7 هزار خودپرداز به همراه پایانه های 
فروش بانک ملی ایران، برای ایجاد آرامش خاطر 
م��ردم در ایام پایان س��ال و نوروز، آمادگی کامل 
دارند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
این بانک برای تامین نقدینگ��ی مورد نیاز مردم 
پیش بینی های الزم را نموده است و پشتیبانی همه 
جانبه و سیستماتیکی از شبکه خودپردازهای خود 
خواهد داشت.نظارت مستمر مسئوالن شعب در 
خصوص فعال بودن خودپردازها و اطمینان از پر 
بودن کاست های اسکناس آنها از جمله اقدامات 
بانک ملی ایران در روزهای پایانی سال و نوروز 

است.

 اعالم نرخ حق الوکاله بانک کارآفرین
 در سال 96 

نرخ حق الوکال��ه به کارگی��ری سپرده های 
سرمایه گ��ذاری بانک کارآفری��ن در سال ۱۳۹۶ 
مع��ادل ۲ درصد تعیین شد. به گ��زارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین، در راستای اجرای قانون 
بانک��داری بدون ربا و با استناد به بخشنامه بانک 
مرکزی، نرخ حق الوکاله این بانک معادل ۲ درصد 
مناب��ع سپرده گ��ذار برای هر ی��ک از سپرده های 
سرمایه گذاری به کار گرفته شده جهت مصارف 
مش��اع تعیین شد. همچنین الزم به ذکر است که 
نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری، 
بر اس��اس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی تعیین خواهد شد.

 پرداخت خسارت 8۷ میلیارد ریالي
 بیمه البرز به یک بیمه گزار

شرکت بیمه البرز در یک پرونده خس��ارت 
بارب��ري مبلغ 87 میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون ریال 
خس��ارت به بیمه گ��زار خود پرداخ��ت کرد. به 
گزارش روابط عمومي بیمه البرز،  در پي فس��اد 
ی��ک محموله دارویي شرکت کوبل دارو به دلیل 
انح��راف دمایي و قرار گرفت��ن در معرض دماي 
پایی��ن ت��ر از دماي مجاز در ط��ول حمل و نقل 
از مبدا فرانس��ه به مقصد ای��ران، بیمه البرز پس 
از بررسي پرونده و تخمین خس��ارت،  مبلغ 87 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خسارت پرداخت کرد. 
این گزارش حاکي است مدیرعامل شرکت کوبل 
دارو با حضور در دفتر مدیرعامل بیمه البرز چک 

خسارت را دریافت کرد.

 تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه ملت
 برای سال 96

تفاهم- گروه بان��ک و بیمه: مجوز قبولی 
اتکای��ی بیمه ملت با توجه ب��ه دارا بودن شرایط 
اجرای��ی آیین نامه اعطای مج��وز قبولی اتکایی 
و همچنین براس��اس قابلیت های فنی، علمی و 
اجرایی این شرکت با تایید بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران برای سال ۹۶ تمدید شد.

 فعالیت شعب کشیک بانک ملت 
در تعطیالت پایان سال و نوروز 96

 تعدادی از شعب بان��ک ملت در روزهای 
تعطی��ل پایان سال جاری و تعطیالت نوروز ۹۶، 
آماده خدمات ده��ی به مشتریان خواهند بود. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با 
هدف افزایش سط��ح رضایت مشتریان و تامین 
نیازهای مالی آنان در روزهای تعطیل پایان امسال 
و ابت��دای سال آینده، تعدادی از شعب خود را به 
عن��وان شعب کشیک برای خدمات دهی در این 
روزه��ا تعیین کرد. بر اساس این گزارش، شعب 
کشیک بانک ملت در روز۲۹ اسفند از ساعت 8 
و ۳۰ دقیقه ت��ا ۱۳، در روز دوشنبه ۳۰ اسفندماه 
از ساع��ت 8 و ۳۰ دقیقه ت��ا ۱۱ و روزهای دوم 
و س��وم فرودین ماه س��ال ۹۶ از ساعت ۹ و ۳۰ 
دقیقه تا ۱۳ ان��واع خدمات بانکی را به مشتریان 

ارائه خواهند داد.

خبرنامه

 کاهش نرخ سود 
 به شرط بهبود 

سرمایه گذاری خارجی 

رییس کمیس��یون پول و سرمایه اتاق ایران 
با بی��ان اینکه شبکه بانکی م��ورد حمایت قرار 
نمی گی��رد، گفت: امیدواریم ن��رخ سود بانکی 
سال آینده تغییر کند و به سمت کاهش برود. به 
گزارش تفاهم، کوروش پرویزیان در خصوص 
اینک��ه آی��ا نرخ س��ود بانکی سال آین��ده تغییر 
می کند، گفت: انتظار ما این است که همه کمک 
کنند تا نرخ در حدود نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار قرار بگیرد، یعنی حدود ۱۵درصد. 
البته اگر وضع درآمدی دولت و مجموع شرایط 
ارزی کش��ور مناسب باش��د و ثبات بازار حفظ 
ش��ود و نرخ تورم هم به همی��ن شکل کاهشی 
ادام��ه پی��دا کند، ما شاه��د کاه��ش بیشتر این 
نرخ ه��ا ه��م خواهیم بود. وی با اش��اره به نرخ 
سود تس��هیالت، افزود: به ص��ورت معمول هر 
زمانی که ن��رخ سود سپرده ه��ا کاهش پیدا می 
کند، نرخ سود تسهیالت هم به دنبال آن کاهش 
پیدا خواهد ک��رد. یک فاصل��ه ۵درصدی باید 
بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تس��هیالت 
وجود داشت��ه باشد. اما اگر با توجه به مقررات 

موجود به ط��ور مثال سود سپرده قانونی حدود 
۱۳درصد، آیین نامه موج��ود صندوق ضمانت 
سپرده ها، بحث نس��بت نقدینگی که به صورت 
نق��د در بان��ک ه��ا و ای تی ام ه��ا باید وجود 
داشته باشد و اوض��اع و احوال نرخ بین بانکی 
تغییر کن��د، شاید این تفاوت را بتوان در حدود 

۴درصد و ۴/۵ درصد هم کاهش داد.
 ریی��س کمیس��یون پ��ول و سرمای��ه اتاق 
ای��ران ادامه داد: این اتف��اق در واقع مورد خاص 
است. اینکه تا چه حد بس��ته ه��ای رفع تنگنای 
مالی که دول��ت طراحی کرده، اجرایی شود و به 
بان��ک ها کمک شود و مطالب��ات معوق آنها سر 

و سامان بهتری پیدا کن��د، اوضاع رونق مناسب 
باشد که تس��هیالت گیرندگ��ان بتوانند تعهدات 
خودش��ان را انج��ام دهند و مجل��س هم کمک 
کند تا ب��ی انضباطی های نه��ادی که در بعضی 
قان��ون و مقررات وج��ود دارد، برطرف شود، ما 
باید انتظ��ار تعادل نرخ بهتری برای تس��هیالت 
در شبک��ه بانکی را داشته باشی��م. عالوه بر این 
اگ��ر تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه 
انج��ام شود، همچنین با توج��ه به فضای بعد از 
برجام، اوضاع سرمایه گذاری خارجی بهتر شود 
و روابط بانکی با خارج آسان تر صورت گیرد تا 
دسترسی به منابع خارجی راحت تر انجام شود، 

باز هم امکان کاهش نرخ تسهیالت وجود دارد. 
به گزارش اخبار بان��ک،وی در خصوص اینکه 
چرا در شرایط فعلی نرخ های بانکی کاهش پیدا 
نمی کند؟، افزود: معضل ج��دی که االن وجود 
دارد ای��ن است که شبکه بانک��ی مورد حمایت 
هم��ه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت 
نیس��ت، بعضا محدودیت های فرات��ر از قانون 
ه��م بر آن اعمال می ش��ود و اوضاع بانک ها را 
به بدت��ر از آن چیزی که اس��ت تبدیل می کند. 
االن می دانیم که به طور مس��تقیم و غیرمستقیم، 
شبکه بانکی بیش از ۹۰درصد تامین مالی کشور 
را در بخ��ش های مختلف برعهده دارد. این بار، 
بار سنگینی است و حتما با نارضایتی و طوالنی 
شدن فرایند بررس��ی درخواست ها، تقاضاهای 
انباشته شده اضافی و بعضا تقاضاهای مصنوعی 
رو ب��ه رو می شود. اگر این موضوعات و موارد 
ک��ه گفتم انجام شود و هم��ه کمک کنند فضا به 
شرایط عادی برگردد، فکر می کنم امکان تسهیل 
در فضای کس��ب و کار بهت��ر هم وجود خواهد 

داشت

پول و سرمایه

تفاه��م – گروه اقتص��ادی: معامله گران بورس ته��ران روز گذشته 
نظاره گ��ر معام��الت کم عمق و سردرگ��م در اغلب نماده��ای معامالتی 
همس��و با بازارگردانی صندوق ه��ا و سرمایه گذاری ها در برخی نمادهای 
شاخص س��از ب��ود. در پایان معامالت دیروز شاخص ک��ل قیمت و بازده 
نق��دی بورس تهران با افزایش ۹8 واح��دی به رقم 7۶ هزار و 7۳7 واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۴۵ واحدی عدد ۱۵ هزار و ۵7۲ 
واحد را تجرب��ه کرد. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۹8 واحدی 
به رقم 8۴ هزار و ۶۵ واحد دست یافت.شاخص بازار اول اما در حالی با 
افزای��ش ۵۹ واحدی به عدد ۵۴ هزار و 8۰ واحد دست یافت که شاخص 
ب��ازار دوم با افزایش ۲7۱ واحدی به رق��م ۱۶۵ هزار و ۴۹۱ واحد رسید. 
همچنی��ن شاخص کل فرابورس )آیفکس( ب��ا افزایش ۴ واحدی به عدد 
87۱ واح��د دست یافت. بر اساس این گ��زارش، معامالت سهام در نماد 
معامالت��ی سه شرکت پتروشیمی مبین ب��ا ۲۵ واحد، سرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی با ۲۰ واحد و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با 
۱8 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به 
نام خود ثبت کردند.در مقابل معامالت سهام در نماد معامالتی سه شرکت 
سایپ��ا با ۲۲ واحد، ماشین سازی اراک با ۱۱ واحد و پاالیش نفت اصفهان 
ب��ا ۱۰ واحد کاهش باالترین تأثیر منفی را ب��ر برآورد این نماگر به دوش 
کشیدند. براساس این گزارش، ارزش کل معامالت بورس تهران دیروز به 
بی��ش از ۳۱۰ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن یک 
میلی��ارد و ۴۵۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴۶ هزار و ۵۱ 

نوبت داد و ستد بود. 
همچنین بلوک ۱۹.۹8 درصدی سهام مدیریتی غیر کنترلی بیمه سرمد 
متعلق به بانک صادارت به قیمت پایه هر سهم ۲۱۰۵ ریال روانه میز فروش 
فراب��ورس شد. این در حال��ی است که بانک صادرات ای��ران در آخرین 

روز ک��اری سال مال��ی ۹۵ میزبان سهامداران خود ب��رای انتخاب اعضای 
هیأت مدیره خواهد بود. در بازار معامالت بلوکی بانک سامان کمتر از ۳۵ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان را روی صفر تابلو جابه جا 
ک��رد. در بازار ۲ سهام نیز که به معامالت درون گروهی سهامداران عمده 
اختص��اص دارد ۴۹۹ میلیون سهم بانک ملت به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد 
تومان میان سهامداران عمده دست به دست شد. ۱۶۰ میلیون سهم پاالیش 
نف��ت اصفهان نیز ب��ه ارزش ۴۴ میلیارد تومان در محدوده صفر تابلو میان 
سهام��داران عمده منتقل ش��د. در پاالیش نفت بندرعباس نیز ۱۲۰ میلیون 
سه��م ب��ه ارزش کمتر از ۵7 میلیارد تومان دس��ت به دست شد. همچنین 
کمتر از ۹7 میلیون سهم گروه دارویی برکت به ارزش کمتر از ۱۹ میلیارد 
توم��ان کد به کد شد. ۴۳.۵ میلیون سهم بیمه نوی��ن اما به ارزش بیش از 
۴ میلی��ارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. در 
بانک اقتصاد نوین نیز بیش از ۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد 
توم��ان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. بر اساس این 
گ��زارش، بورس تهران در حالی معامالت ک��م حجم و بی رونق را شاهد 
ب��ود که در برخی گروه های شاخص س��از و عملیات بازارگردانی سهام از 
سوی صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری در حجمی محدود با هدف 
تقویت نماگرهای بورس دنبال شد. آنچه که در بورس تهران در واپس��ین 
روزهای باقیمانده تا پایان سال می توان به وضوح دید بی پولی و نارضایتی 
از وضعیت��ی است که دلیل اصلی آن را برخی از کارشناسان در نظام پولی 
کش��ور و تداوم رکود کس��ب و کار دنبال می کنن��د. در این بین گروه های 
پتروشیمی و تک سهم های ف��والدی و معدنی همچنان برای نوسان گیران 
ب��ازار جذاب هس��تند. در عین حال تک سهم های گ��روه پاالیشی در کنار 
شرکت های دانش بنیان دورنمای جدید را برای ارزیابی نس��بت قیمت بر 

درآمدی خود در سال ۹۶ یافتند.

 هشدار رسمی بانک مرکزی 
به مسافران نوروزی

بانک مرکزی با توجه به افزایش مس��افرت ها در ایام نوروز، گفت: مس��افران به ضوابط ورود و 
خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند. به گزارش تفاهم به نقل از بانک مرکزی، این بانک 
در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری »دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر« را به بانک 
مل��ی و دستگاه های ذیربط ابالغ کرده است که بر اس��اس آن، ورود ارز به صورت اسکناس توسط 
هر مس��افر از خارج از کشور، تا سقف ۱۰هزار دالر و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار 
آن در مب��ادی ورودی گمرک، امکان پذیر اس��ت. همچنین ورود ارز به  صورت اسکناس برای مبالغ 
بیش از ۱۰هزار دالر و یا معادل آن به سایر ارزها، مستلزم استعالم از مرکز اطالعات مالی و مبارزه با 
پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی )FIU( به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است. هموطنان 
الزم است به مفاد »دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر« که توسط بانک مرکزی در آبان ماه 

سال جاری ابالغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.

افزایش ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث 
در سال آینده

حق بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۶ توسط بیمه 
مرکزی مشخص شد. به گزارش تفاهم، نرخ دیه برای سال آینده ۱۰.۵ درصد افزایش یافته و بیمه مرکزی 
ن��رخ ح��ق بیمه برای این سال را ۱۰ درصد افزایش داد. بر ای��ن اساس برای تعهدات بدنی )دیه( ۲8۰ 
میلیون توان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حادت راننده ۲۱۰ میلیون تومان است. حق 
بیمه وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر 7۶۰ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۰۰ هزار تومان، سایر چهار 
سیلندر ها یک میلیون و ۵8 هزار تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۱8۴ هزار تومان تعیین شده 
است. نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه گازی ۱88 هزار و 8۰۰ تومان، وسیله دنده ای یک سیلندر ۲۳۰ 
هزار و ۶۰۰ تومان، وسیله دو سیلندر و به باال ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. حداکثر 
حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۳ هزار تومان، اتوبوس بارکش ۲۱۰ هزار تومان و برای 

موتورسیکلت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان است به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود.

 تقویت   98  واحدی 
شاخص  کل  بورس
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