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سه شنبه 29 فروردین ماه 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3061 

 نمايشگاه بورس 
فرهنگ سهامداري را توسعه مي دهد

ثامن  اعتب��اري  مديرعامل موسس��ه 
گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه اهمي��ت ايف��اي 
مس��ئوليت هاي اجتماعي به ويژه توس��ط 
نهادهاي پولي و مالي کش��ور، موسس��ه 
اعتباري ثامن به همراه شرکت هاي مالي 
و س��رمايه گذاري تابعه خود در دهمين 
نمايش��گاه بين الملل��ي بان��ک، بورس و 
بيم��ه به معرفي توانمن��دي و برنامه هاي 
پورزرندي  مي پردازد.محمدابراهيم  خود 
اظهار کرد: با توجه به اينکه پذيره نويسي 
موسس��ه اعتباري ثامن ب��ا موافقت بانک 
در  ب��ورس  س��ازمان  و  ج.ا.ا  مرک��زي 
س��ال گذش��ته در فرا بورس انجام شده، 
نمايش��گاه کان��ال ارتباط��ي خوبي براي 
معرف��ي برنامه ها، محص��والت، خدمات 
و جايگاه موسسه به ذينفعان و مخاطبان 
خود اس��ت.وي تصريح کرد:نمايش��گاه 
ب��ورس، بان��ک و بيمه داراي يکس��ري 
کارکردهاي مهم ازجمله فرهنگ س��ازي، 
آش��نا ش��دن جامعه با بازاره��اي مالي، 
کارکردهاي آموزشي مسائل روز بازارها 
براي فع��االن اقتص��ادي، ارائ��ه آخرين 
است.مديرعامل  تبليغات  و  دس��تاوردها 
موسس��ه اعتباري ثامن اضافه کرد: هدف 
نمايش��گاه   از  دوره  اي��ن  برگ��زاري  از 
بين الملل��ي بانک،ب��ورس و بيمه تمرکز 
ب��ر ش��رکت هاي دانش بني��ان و معرفي 
طرح ها و ابزارهاي نويني است که براي 
اقتصاد ما بس��يار ضروري است.به اعتقاد 
وي، نمايش��گاه بورس، بانک و بيمه در 
طول دوره هاي گذشته تاکنون يک مسير 
تکاملي را طي کرده و روند رو به رش��د 
خوبي نس��بت به سنوات گذشته داشته و 

اثربخش بوده است.
برگ��زاري  پاي��ان،  در  پورزرن��دي 
نمايشگاه بورس، بانک و بيمه در نخستين 
ماه س��ال را زمينه اي مناسب براي تحقق 
منويات مقام معظم رهبري مبني بر رش��د 

توليد و اشتغال دانست.

 پککو 
 در دهمین نمايشگاه 
 بورس ،بانک و بیمه 
با پورشه تاپ آمد !

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان 
)پککو( به همراه بانک پارسيان دردهمين 
نمايش��گاه بورس ،بان��ک و بيمه حضور 

فعال داشت. 
رواب��ط  ريي��س  علي��زاده-  ياس��ر 
عموم��ی پککودراي��ن خص��وص اعالم 
ک��رد : اي��ن ش��رکت بعن��وان يک��ی از 
بزرگ ترين ش��رکت های بورس��ی ارائه 
دهنده خدم��ات پرداخت الکترونيک در 
کشور در نمايش��گاه مذکور حضور بهم 
رس��انيد و کارشناس��ان اين ش��رکت در 
ح��وزه های مختلف ش��امل کارتخوان ، 
درگاه اينترنتی ،اپليکيش��ن تاپ ، اپراتور 
تلفن همراه ، فنی و پش��تيبانی و  نسبت 
به معرفی آخرين دس��تاوردهای شرکت 
برای بازديدکنندگان اقدام نمودند.الزم به 
ذکراست؛ اين نمايشگاه در تاريخ ۲۶ الی 
۲۹ فروردين م��اه ۱۳۹۶ در محل دائمی 

نمايشگاه بين المللی تهران برگزار شد.

خبرنامه

 بیمه  و   بانک    بورس،  نمایشگاه   دهمین  ویژه

وزير امور خارجه کش��ور در دهمين نمايش��گاه 
ب��ورس، بانک و بيمه چش��م انداز اقتصادی کش��ور 
را ب��ا اصالح نظام بانکی و تالش دس��ت اندر کاران 
بورس و صنعت بيمه بسيار روشن توصيف کرد. وی 
اثرات برجام در چشم انداز اقتصادی را در سه حوزه 
کلي��دی نفت و گاز، حمل و نق��ل و بورس، بانک و 
بيمه دس��ته بندی ک��رد و افزود: با ت��الش بی  نظير 
مس��ووالن کارکنان صنعت نفت توليد نفت به بيش از 
4 و نيم ميليون بش��که و ص��ادرات آن به ۲ ميليون و 
 ۶00 هزار بشکه افزايش يافته است.ظريف با اشاره به 
پيش��رفت های ش��گرف در حوزه حمل و نقل اظهار 
داش��ت: در اين حوزه تحريم ه��ای همه جانبه باعث 
معطل ماندن ظرفيت های دريايی، هوايی و ريلی شده 
بود که با برجام وضعيت به حالت عادی برگشته است 
و مشکالت بيمه ای، حمل پرچم مناسب و دسترسی 
به بنادر خارجی حل شده است.وی با بيان اينکه اين 
دس��تاوردها آسان به دس��ت نيامده است، گفت: سال 
گذشته، س��ال مقاومت و برهم زدن دسيسه دشمنانی 
ب��ود که تالش می کردند بيمه دريايی ما را در حد۲0 
ميلي��ون دالر نگه دارند، که با تالش اين مش��کالت 
برط��رف ش��ده اس��ت.همچنين در بخ��ش هواي��ی 
قرارداده��ای خريد هواپيما با کس��ب تمامی مجوزها 
روال خ��ود را طی می کند.ظري��ف ادامه داد: اگرچه 
از ورود چن��د فروند هواپيمای پيش��رفته به کش��ور 

 که برای نخس��تين بار در دهه های گذش��ته رخ داد، 
هيجان زده نيس��تيم، اما اين اتفاق که برندهای جهانی 
با جمهوری اسالمی ايران همکاری را از سر گرفته اند 
نقش موثری در جلب اعتماد جهانی به ايران داش��ته 
و اي��ن پيام را به دنيا داده ک��ه راه تجارت با ايران باز 
اس��ت.وزير امور خارجه با اش��اره به حساسيت های 
ب��ازار بورس، بانک و بيمه گفت: تحريم های آگاهانه 

اي��ن حوزه های کليدی را ه��دف گرفته بود تا هزينه 
مبادله و تأمين مالی و س��رمايه گذاری را برای اقتصاد 
ايران افزايش دهند.ظريف ادامه داد: البته تحريم ها و 
رويکردهايی که به ناگزير در دولت قبل اتخاذ ش��ده 
بود يک آس��يب بنيادين هم داشت و آن از بين رفتن 
ش��فافيت و نظم مالی بود که هنوز هم دولت و ملت 
درگير عواقب آن هستند و گم شدن دکل نفتی و برباد 

رفتن ميلياردها دالر س��رمايه توس��ط دالالن فرصت 
طل��ب از جمله آنها بوده اس��ت.وزير ام��ور خارجه 
س��پس به ورود س��رمايه گذاران خارجی به بورس، 
بانک و توسعه س��ريع صنعت بين المللی بيمه اشاره 
کرد و گفت: جذب س��رمايه گ��ذاری خارجی که در 
رونق اقتصادی کشور بسيار حايز اهميت است طی 4 
سال گذشته بيش از ۱۳00 درصد افزايش يافته است.
ظريف با بي��ان اينکه در کنار جلب س��رمايه گذاری 
خارج��ی توافقات بين المللی و عضويت در نهادهای 
بي��ن المللی و همچنين امضای توافق نامه های متعدد 
در سايه دستاوردهای برجام حاصل شده است، گفت: 
نبايد دسترس��ی بانک مرکزی به وجوه بلوکه شده در 
کش��ورهای خارجی و اتصال مجدد به س��وييفت را 
ني��ز به عنوان يک��ی از تحوالت بس��يار مثبت از نظر 
دور داش��ت.وزير امور خارجه در عي��ن حال افزود: 
درس��ت اس��ت که صرفًا با توافق هسته ای و خروج 
پرونده هس��ته ای ايران از ش��ورای امنيت به رشد و 
توسعه اقتصادی پايدار نمی رسيم اما اين انتظار وجود 
دارد که با فراهم ک��ردن محيطی پايدار، قابل اطمينان 
و ترمي��م ضعفهای س��اختاری به مرحل��ه جديدی از 
تعامل جهانی وارد ش��ويم. ظريف در پايان اميدواری 
کرد با فضای آرامش و اطمينانی که بر اقتصاد کش��ور 
حاکم شده اس��ت شاهد شتاب فزاينده در روند رشد 

اقتصادی و فناوری کشور باشيم.

وزیر امور خارجه:

چشم انداز اقتصادی کشور بسیار روشن است

ولی ا... سیف اعالم کرد

اصالح ساختار نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی
س��يف با تاييد بر اينکه متغيير کليدی ديگر اقتصاد کشور ميزان نرخ 
بهره بانکی است، گفت: کاهش نرخ بهره بانکی هم سودآوری و عملکرد 
بهتر نظام بانکی و هم توس��عه بنگاه های اقتصادی را به همراه دارد و به 
همين علت طی ماه های گذش��ته بانک مرکزی نرخ بين بانکی را از ۲٨ 

درصد به حدود ۱٧ درصد کاهش داد.
ولی ا... س��يف- رييس بانک مرکزی جمهوری اس��المی در مراسم 
افتتاحي��ه دهمين نمايش��گاه بورس، بانک و بيمه گف��ت: در دنيای امروز 
کارک��رد صحيح بانک ها، ضرورت چرخه اقتصادی است.س��يف ضمن 
قدردانی از رييس س��ازمان بورس برای فراهم ک��ردن اين فرصت، ابراز 
اميدواری کرد فاينکس ۲0۱٧ ارتقای نظام پولی و مالی کشور و همچنين 
بازار س��رمايه را به همراه داشته باش��د.رييس بانک مرکزی با بيان اينکه 
ايجاد ثبات و س��المت نظ��ام بانکی دغدغه همه حکومت ها در س��طح 
داخلی و نهاد های ناظر در س��طح بين المللی است، گفت: در نظام بانک 
محور کش��ور، توجه به ثبات مالی و کارکرد س��الم نظ��ام بانکی يکی از 
مالحظات پر اهميت سياس��ی و اقتصادی است.س��يف با اشاره به اينکه 
نظام بانکی کش��ور با مشکالت انباشته گذش��ته همراه است، اظهار کرد: 
 به رغم مش��کالت موجود، نظام بانکی کشور نقش مهمی در اقتصاد ايفا 
 م��ی کن��د و به عن��وان نمون��ه، تامين مال��ی صنايع کوچک و متوس��ط 
موفق ترين و مهم ترين اقدام بازار پول کشور در سال گذشته بود.وی به 
برخی از برنامه های سال جاری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اصالح 
س��اختار نظام بانکی در دس��تور کار بانک مرکزی قرار دارد و مطالعات 
الزم در اين خصوص انجام ش��ده اس��ت.وی افزود: نظام بانکی کش��ور 

با دو  مش��کل عمده ش��امل عدم تعادل دارايی – بدهی و درآمد- هزينه 
روبرو اس��ت که نياز به اصالح دارد.وی ادامه دارد: برای برقراری تعادل 
الزم اقدام موازی اصالح کس��ب و کار در راستای نام گذاری سال جديد 
از س��وی رهبر معظم انقالب با محور اقتصاد مقاومتی، توليد و اش��تغال، 
امری ضروری است.س��يف با تاکيد بر اينک��ه متغيير کليدی ديگر اقتصاد 
کش��ور ميزان نرخ بهره بانکی اس��ت، گفت: کاهش ن��رخ بهره بانکی هم 
س��ودآوری و عملکرد بهتر نظام بانکی و هم توسعه بنگاه های اقتصادی 
را به همراه دارد و به همين علت طی ماه های گذشته بانک مرکزی نرخ 
بي��ن بانک��ی را از ۲٨ درصد به حدود ۱٧ درصد کاه��ش داد.وی افزود: 
هرچند کاهش نرخ بهره تا ۱٥ درصد نيز پيش بينی شده بود، اما پرداخت 
س��ودهای بدون ريس��ک با نرخ بهره ب��اال روند اجرايی اي��ن اقدام را با 
مش��کل روبرو ساخت که اصالح روند فوق نيز ضروری است.رييس کل 
بانک مرکزی نقش سازمان بورس بر کنترل و نظارت پرداخت سود های 
بدون ريس��ک را مهم دانست و ابراز اميدواری کرد با همدلی و همکاری 
همه دس��تگاه ها تعادل منطقی الزم بين س��ود های بدون ريسک و ساير 
عمليات های پولی و مالی برقرار شود.س��يف به تالش بانک مرکزی برای 
افزايش ش��فافيت نظام پولی و بانکی کش��ور اش��اره کرد و اظهار داشت: 
انتش��ار صورت های مالی بانک ها همسو با گزارشگری مالی بين المللی 
اقدام مهمی بود که در س��ال گذشته محقق ش��د و اين امر قطعا شفافيت 
نظام مالی کشور را به همراه خواهد داشت.رييس بانک مرکزی صيانت از 
حقوق سهامداران و سپرده گذاران را وظيفه بانک مرکزی دانست و گفت: 
 بانک مرکزی با نظارت منطقی و کامل عملکرد شفاف نظام پولی کشور را 

رقم زده و حافظ حقوق س��هامداران و س��پرده گذاران است.وی به نحوه 
ارايه صورت های مالی بانک ها در س��ال گذشته و مشکالت ناشی از آن 
اشاره و بيان کرد: اميدواريم با هماهنگی سازمان حسابرسی، بانک مرکزی 

و سازمان بورس شاهد بهبود وضعيت بانک ها باشيم.

حسن قاليباف اصل، مدير عامل شرکت بورس تهران 
در حاش��يه دهمين نمايش��گاه بين المللی بورس، بانک و 
بيمه )فاينکس ۲0۱٧( در جمع خبرنگاران حاضر ش��ده و 
آخري��ن آمار مرتبط با فعاليت ب��ورس را بيان کرد.قاليباف 
با اش��اره به ارزش بازار در س��ال ۹٥ گفت: س��ال گذشته 
 ارزش ب��ازار ۳۲۲ هزار ميليارد تومان بود و ارزش اس��می 
۱۳٨ هزار ميليارد تومان بود در حاليکه ارزش اس��می بازار 
در سال ۹4 معادل ۱۱٧ هزار ميليارد تومان بود که حاکی از 
رشد ۱٨ درصدی اين شاخص در سال ۹٥ دارد.وی افزود: 
ش��اخص کل ابتدای س��ال ٨00۳٨ واحد بود که اين آمار 
انتهای سال با کاهش ۳.٥ درصدی به ٧٧۲۳0 واحد رسيد. 
ش��اخص کل هم وزن ابتدای س��ال ۱۳۹۲ واحد بود که با 
رش��د ۱۹ درصدی به ۱٥٧۲۳ واحد رس��يد.قاليباف درباره 
ارزش کل معامالت در پايان سال ۹٥ اظهار داشت: انتهای 
س��ال ۹٥ ارزش معامالت ۶4 ميليارد تومان بود درحاليکه 
س��ال قبل ارزش کل معامالت در بورس تهران به ٥۶ هزار 
ميليارد تومان رس��يد که حاکی از رش��د ۱4 درصدی اين 
شاخص در س��ال ۹٥ بود.قاليباف با بيان اينکه سهامداران 
حقيقی مالکيت ۲0 درصد س��هام ب��ازار را در اختيار دارند 
اظهار داشت: با وجود آنکه يک پنجم سهام بازار در اختيار 
س��هامداران حقيقی است اما ٥0 درصد معامالت متعلق به 
سهامداران حقيقی است و از اين نظر با سهامداران حقوقی 

کامال برابری می کند.وی اظهار داش��ت: س��ال ۹4 ارزش 
معامالت بازار بدهی ٨٧00 ميليارد تومان بوده که با رش��د 
٨ درصدی به ۹۳00 ميليارد تومان رس��يد و در انتهای سال 

ارزش بازار بدهی به رقم ۱0 هزار ميليارد تومان رسيد.
وی يک��ی از اقدامات مهم در س��ال ۹٥ را راه اندازی 
معامالت آپش��ن خواند و گفت: در پايان س��ال ۹٥ چهار 
دارايی پايه امکان اختيار معامله خريد و فروش آنها فراهم 

شد. و به اين ترتيب ۳0 هزار قرارداد آپشن در بازار سرمايه 
مورد معامله قرار گرفت. البته برنامه توس��عه ای آپشن در 
سال جاری به طور جدی مورد توجه شرکت بورس است.
وی با بيان اينکه در سال جاری معاونت بازار شرکت 
بورس به دنبال آن اس��ت که دارايی پاي��ه را به ۲0 درصد 
برس��اند، گفت: در حوزه پذيرش س��ال گذشته ۲0 جلسه 
برگزار ش��د که ۲۳ شرکت پذيرش ش��ده، ۹ شرکت درج 
ش��ده و مجموعا در هفت ش��رکت عرضه شده اند و ادامه 
عرضه شرکت های پذيرفته شده در سال جاری در صورت 
مساعد بودن بازار و آمادگی سهامدار عمده، انجام می گيرد.
قاليباف با بيان اينکه هفت شرکت عرضه شده سال گذشته 
۱0 هزار ميليارد تومان به ارزش بازار اضافه کرده اند گفت: 
در س��ال ۹٥ با درج ۱۱ اوراق بده��ی مجموعاً ۱۳ اوراق 
بدهی در بازار س��رمايه مورد معامله قرار گرفتند. همچنين 
٥ صندوق قابل معامله در اين س��ال در بورس تهران درج 
ش��د.وی با بيان اينکه معامالت بر خط از رش��د خوبی در 
سال ۹٥ برخوردار بوده است گفت: سال گذشته ۳0 درصد 
معام��الت به ص��ورت برخط انجام گرفت بر اين اس��اس  
۲٨٧00 ميلي��ارد تومان از معامالت آنالين انجام گرفت در 
حاليک��ه س��ال ۹4 اين آمار ۲۳000 ميلي��ارد تومان بود که 
حاکی از رش��د ۲۳ درصدی معامالت برخط در س��ال ۹٥ 

نسبت به مدت مشابه است.

حضور 
پررنگ 

 حقیقی ها 
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