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 آغاز ساخت مدرسه جدید بانک تجارت 
در سیستان و بلوچستان

آیی��ن کلن��گ زنی مدرس��ه جدی��د بانک 
تجارت در روس��تای »واپک« از توابع شهرستان 
سرباز استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. به 
گ��زارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
با تخصیص اعتبار ازمحل بودجه خرید هدایای 
تبلیغاتی سال96، احداث مدرسه روستای »واپک« 
از توابع شهرس��تان س��رباز را آغازکرد. بر اساس 
اع��ام س��خنگوی بانک تجارت، ای��ن بانک به 
زودی پ��روژه احداث و تکمیل مدارس جدید را 
در استان های مختلف کشور با هدف توسعه فضا 
و فرصت های آموزشی در مناطق کمتر بهره مند 

کلید خواهد زد .    

لزوم تکمیل اطالعات شناسایی مشتریان 
بانک مسکن تا نیمه اردیبهشت  ماه

تمام��ی مش��تریان بانک مس��کن موظف 
هس��تند تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری برای 
تکمیل اطاعات شناس��ایی خود به شعبه محل 
افتتاح حساب در سراسر کشور مراجعه کنند. به 
گزارش روابط عمومی بانک مس��کن، بر اساس 
اع��ام اداره کل مدیری��ت مبارزه با پولش��ویی 
بانک، تمامی دارندگان حساب های فاقد شماره 
شناس��نامه، کد ملی و ش��ماره اختصاصی اتباع 
بیگانه باید در اس��رع وق��ت، اطاعات خود را 
در ش��عب بانک در سراسر کشور تکمیل کنند. 
بر اس��اس این گزارش، طبق دستورالعمل بانک 
مرک��زی، در صورتی که دارندگان حس��اب در 
تمامی بانک ها و موسسات اعتباری در سراسر 
کش��ور، اطاعات مربوط به کد مل��ی، نام، نام 
خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره 
تماس، ش��غل و ... خود را به شعبه محل افتتاح 
حساب ارائه نکرده و کد شهاب خود را نگرفته 
باش��ند، از پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با 
مسدود شدن حساب خود مواجه می شوند. این 
تصمیم بانک مرکزی ک��ه به تمامی  بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور اباغ شده، در راستای 
راه اندازی سامانه شهاب و تخصیص کد شهاب 
به هر یک از دارندگان حس��اب در شبکه بانکی 
کشور اس��ت. گفتنی است؛ کد شهاب، یک کد 
واحد به ازای هر یک از دارندگان حس��اب در 
سیس��تم بانکی کشور است که حاوی اطاعات 
بانکی فرد سپرده گذار در کل شبکه بانکی است 

و مشابه کد ملی محسوب می شود.

انتصاب مدیران حوزه »سازمان و توسعه 
سیستم« و »برنامه ریزی« بانک ایران زمین 
مراس��م معارفه مدی��ران امور » س��ازمان و 
توس��عه سیس��تم«و » برنامه ری��زی« بانک ایران 
زمین، با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل 
و جمع��ی از معاونین و مدیران این بانک برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، 
در این مراسم عبدالمجید پورسعید- مدیرعامل 
این بانک با اش��اره به اهمیت ح��وزه فن آوری 
و برنامه ریزی اظهار داش��ت: ای��ن تغییرات در 
راس��تای س��اختار جدید س��ازمانی و در جهت 
رشد و توس��عه بانک ایران زمین صورت گرفته 
اس��ت. سوادکوهی پس از معرفی به عنوان مدیر 
امور برنامه ریزی سیس��تم ضمن ابراز خرسندی 
از حض��ور در جم��ع مدیران بان��ک ایران زمین 
 گفت: ۲۲ سال در حوزه های مختلف مشاوره و 
فناوری اطاعات، در پروژه هایی که به صورت 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم با صنعت بانکداری در 
ارتباط بوده اند، فعالیت داشته است.سپس لشکری 
پور- مدیر امور س��ازمان و توس��عه سیستم در 
خصوص سابقه کاری خود اظهار کرد: در شرکت 
پخش فرآورده های نفتی در س��مت کارشناس 
آموزش، در شرکت صنایع شیر در سمت رییس 
اداره س��ازمان و روش ه��ا و همچنین در بانک 
اقتصاد نوین در سمت های رئیس اداره سازمان و 
روش ها و مدیر آموزش وتوسعه انسانی مشغول 
به کار بوده اس��ت.وی همچنی��ن افزود: در طول 
مدت کاری خ��ود کارهایی همچون طبقه بندی 
مشاغل، طراحی سیستم حقوق و دستمزد درجه 
بندی مشاغل، استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و 
سیس��تم آموزش را در کارنام��ه کاری خود ثبت 
کرده اس��ت. الزم به ذک��ر اس��ت؛ در پایان این 
مراسم پورسعید احکام صادره را به لشکری پور و 

سوادکوهی اهداء کرد.

 اعطای تندیس و مدال نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه به بانک ملت

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تندیس 
و مدال نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را به بانک 
ملت اعطا ک��رد. به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، شاپور محمدی- رییس سازمان بورس در 
بازدید ازغرفه این بانک در نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه، با قدردانی از حضور گسترده گروه مالی 
ملت در نمایشگاه، تندیس و مدال فاینکس را به 
هادی اخاقی فیض آثار- مدیرعامل بانک ملت 
اعطا کرد. براساس این گزارش، بانک ملت همراه 
با شرکت های زیرمجموعه خود در قالب گروه 
مالی ملت، با حضور در دهمین نمایشگاه بانک و 
بیم��ه، خدمات و محصوالت خود را در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار داد.

 تشکیل بخش تخصصی خسارت خودرو
 در بیمه ما

تفاهم – گ��روه بانک وبیمه: در راس��تای 
خدمت رس��انی مناس��ب ، پرداخت س��ریع تر 
خس��ارت و در نهای��ت رضایتمن��دی بیش��تر 
بیمه گذاران ، بخش تخصصی خسارت خودرو 
شرکت سهامی بیمه »ما« تشکیل و درضلع شمال 
ش��رقی پارکینگ بیهقی، طبقه اول تاالر پایتخت 

آغاز به کار کرد.

خبرنامه

 آمادگی بانک صادرات 
برای استمهال خسارت دیدگان سیل

 در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و با هدف گره گش��ایی از مش��کات احتمالی 
هموطن��ان آس��یب دیده از س��یل اخی��ر بانک 
صادرات ایران پیشقدم ش��د. به گزارش روابط 
عمومی بانک صادرات ایران، از س��وی معاونت 
ش��عب و بازاریابی و مدیر ش��عب این بانک در 
اس��تان های س��یل زده مراتب آمادگی بانک یاد 
ش��ده در راستای اس��تمهال یا تمدید سررسید 
تس��هیات دریافتی از س��وی هموطنان در این 
اس��تان ها به صورت رس��می اعام شده است. 
همچنین در پی این حادثه دلخراش  که منجر به 
فوت یکی از کارکنان بانک صادرات ایران شده 
است، مشاور عالی اجرایی مدیرعامل و معاونت 
شعب و بازاریابی و مش��اور مدیرعامل و مدیر 
امور حراس��ت و حفاظت بانک صادرات ایران 
ضمن عزیمت به منطقه سیل زده با بازماندگان 
این هم��کار متوفی ابراز هم��دردی کرده و در 
آیین تش��ییع وی حضور یافتند. بر پایه گزارش 
دریافتی، هی��ات اعزامی مراتب تس��لیت مدیر 
عامل و خانواده ب��زرگ بانک صادرات ایران را 
به یکی دیگر از همکاران این بانک که در حادثه 
مزبور برادر و اعضای خانواده وی را از دس��ت 
داده بود، اباغ کردند.کارکنان نیک اندیش بانک 
ص��ادرات در اقدامی خودجوش و خیرخواهانه 
مب��ادرت به اعطای  معادل ی��ک تا چند روز از 
حقوق و مزایای خود  به آسیب دیدگان از سیل 
اخیر شدند . با هدف بستر سازی مناسب برای 
تجمیع کم��ک های نقدی هموطن��ان خیر این 
بانک نسبت به اختصاص شماره حساب 9696 
نزد ش��عبه مرکزی خود برای یاری سیل زدگان 

اقدام کرده است.

اعالم آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده دوره زمستان 95

مع��اون مالیات ب��ر ارزش افزوده س��ازمان 
امورمالیاتي کش��ور اع��ام کرد: امروز، س��ی و 
یک��م فروردی��ن م��اه 96، آخرین مهل��ت ارائه 
اظهارنام��ه مالیات ب��ر ارزش افزوده دوره س��ه 
ماهه زمس��تان 95 است.به گزارش رسانه مالیاتی 
ایران، محمد مس��یحی اظهار کرد:  مطابق قانون، 
مودیان نظ��ام مالیات بر ارزش اف��زوده، حداکثر 
15 روز پ��س از پای��ان هر فصل مهل��ت دارند 
اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات 
 الکترونیک مالی��ات بر ارزش اف��زوده به آدرس
WWW.EVAT.IR ارائ��ه کنن��د. اما باتوجه 
ب��ه مصادف بودن مهل��ت ارائ��ه اظهارنامه دوره 
چهارم )فصل زمس��تان( با تعطیات نوروز و به 
منظ��ور تکریم و رفاه حال مودیان گرامی، رئیس 
کل س��ازمان امور مالیاتی طی بخش��نامه شماره 
115/95/۲00 م��ورخ 1395/1۲/۲8 مهلت ارائه 
اظهارنامه این دوره را تا پایان فروردین ماه 1396 
تمدید کرد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتی کش��ور خاطرنش��ان ک��رد: مودیان 
مالیاتی می توانند در صورت درخواست کتبی، از 
بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در 
پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر 

برای دوره مزبور برخوردار شوند.

 مروری بر اولویت های بانک آینده 
در سال ۱39۶

حمایت از بخش های واقعی اقتصاد، افزایش 
تولید داخلی و توجه به مقوله اش��تغال، از جمله 
اولویت های بانک آینده در سال 1396 عنوان شد. 
به گزارش تفاهم، در نخستین گردهمایی مدیران 
و رؤسای شعب بانک آینده در سال جاری، ضمن 
بررسی چگونگی حمایت از حوزه های واقعی و 
کارآمد اقتص��ادی، راه کارهای مؤثر در خصوص 
کمک به افزایش تولید داخلی و اش��تغال زایی در 
کش��ور نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
هم چنین میزان اشتغال ایجاد شده از طریق اجرای 
طرح های مختلف برآورد و مقرر شد؛ تمهیدات و 
مقدمات الزم برای تحقق این هدف مهم، به ویژه 
تأمین مالی در س��ال »اقتص��اد مقاومتی؛ تولید- 
اشتغال« با فوریت فراهم و بر ُحسن اجرا نظارت 
الزم معم��ول گردد. اقدام��ات اجرائی مربوط، از 
ابتدای خرداد ماه س��ال جاری آغاز خواهد ش��د. 
شایان ذکر است؛ در همین راستا، نخستین طرح 
تولی��دی با حمای��ت مالی بانک آینده در س��ال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«، هفته پیش، با 
حضور رییس جمهور در امیرآباد مازندران افتتاح 

شد. 

 آمادگی بانک پاسارگاد برای حمایت 
از تولید ، اشتغال و ارائه انواع خدمات ارزی

در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان و بازدید 
از کارخانه های ذوب آهن و فوالد مبارکه؛ آمادگی 
بانک پاس��ارگاد برای حمایت از تولید، اشتغال و 
ارایه انواع خدمات ارزی اعام شد. مجید قاسمی- 
مدیرعامل بانک پاسارگاد، ضمن دیدار صمیمانه 
ب��ا بازرگانان، تولیدکنن��دگان و تجار اصفهان، از 
کارخانه های ذوب آه��ن و فوالد مبارکه اصفهان 
بازدی��د و با مدیران عامل ای��ن کارخانه ها دیدار 
و گفتگو کرد. در این دیدارها، مجید قاس��می بر 
آمادگی بانک پاسارگاد در جهت توسعه و ارتقای 
این کارخانه ها تأکید کرد. وی همچنین به آمادگی 
کام��ل این بانک در ارایه انواع خدمات ارزی اعم 
از گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه ها 
و ... به تجار و بازرگانان اشاره کرد و این اقدامات 
را در راستای توجه ویژه بانک پاسارگاد به بحث 
اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در بهبود وضعیت تولید 
و اشتغال کشور دانست. در این بازدیدها همچنین 
دکتر س��بحانی و مهندس صادقی، مدیران عامل 
کارخانه های ف��والد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، 
اقدامات و برنامه های بانک پاسارگاد را در راستای 
ارتقای تولید و اشتغال کشور ارزشمند خواندند. 

خبرنامه

 کاهش 
قیمت جهانی طال 

قیمت جهانی طا ب��ا توجه به تقویت دالر، 
اندک��ی کاهش یافت.ب��ه گزارش ایبِن��ا به نقل از 
رویت��رز، ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نگرانی های 
ژئوپولیتیک��ی در م��ورد کره ش��مالی و همچنین 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه می تواند 
موجب افزایش قیمت این دارایی امن شود. ارزش 
دالر که روز س��ه ش��نبه به دلیل آمار ناامید کننده 
مسکن در آمریکا و نگرانی در خصوص مذاکرات 
تجاری بین آمریکا و ژاپن، به پایین ترین س��طح 
خود در سه هفته گذشته رسیده بود، اندکی افزایش 
یافته است.بدین ترتیب دیروز )چهارشنبه( قیمت 
جهانی طا با 0,۲ درصد کاهش یک هزار و ۲86 
دالر و ۴0 س��نت در هر اونس اعام ش��د. قیمت 

ط��ا در روز دوش��نبه به باالترین س��طح خود از 
نوامبر گذشته رس��ید و روز سه شنبه 0.۴ درصد 
افزای��ش قیمت یافته بود. طای آمریکا نیز دیروز 
ب��ا 0,۴ درصد کاهش یک هزار و ۲88 دالر و 80 

سنت در هر اونس در بازارها معامله شد.

کارشناسان معتقدند که شرایط موجود به دلیل 
تنش های ژئوپولیتیکی ناشی از اقدامات هسته ای 
و موشکی کره شمالی و همچنین احتمال افزایش 
نرخ بهره آمریکا، به نفع افزایش قیمت طا است.
در فرانسه نیز سرمایه گذاران منتظر مشخص شدن 

نتیجه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور با توجه به پیش��تازی امانوئل ماکرون 
نسبت به مارین لوپن در نظرسنجی ها هستند. این 
امر نیز می تواند. منجر به افزایش قیمت طا شود 
اگرچه شکست لوپن و اصاحات مالیاتی آمریکا 
ممکن است موجب افزایش ارزش دالر شود و در 
نتیجه کاهش قیمت طا را در پیش داش��ته باشد. 
درخواست ترزا می- نخست وزیر انگلیس برای 
برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در این کشور 
نیز به فهرس��ت ابهامات س��رمایه گذارها افزوده 
است که پیش از این درگیر تنش های ژئوپولیتیکی 
سوریه، افغانستان، ترکیه و روابط آمریکا با روسیه 

و چین بوده اند.

بازرا    طال

مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با 
اشاره به انواع پول های مجازی و کارکرد آنها، گفت: 
ب��ا توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی قاعده 
قلمداد می شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده ای از 
منظر کس��ب و کار و مسائل فنی همراه است. داود 
محمدبیگی در گفت وگو با فارس درخصوص پول 
مجازی اظهار کرد: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را 
داش��ت که نیازمند ورود بانک های مرکزی و اعمال 
مقررات و نظارت بر انتش��ار آن اس��ت که البته این 

موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است. 
* وجود سه نوع پول مجازی: وی ادامه داد: 
پول مجازی ضمن  اینکه به وسیله توسعه دهندگان 
آن کنت��رل می ش��ود، باتوجه به تعامل ب��ا اقتصاد و 
پ��ول واقعی متداول، پول مجازی در س��ه نوع پول 
مجازی محصور، پول مجازی با جریان یکسویه و 
پول مجازی با جریان دوسویه تقسیم بندی می شود. 
وی درخصوص کاربرد پول مجازی جریان یکسویه 
اظهار کرد: این نوع پول که غالباً با جریان یک سویه 
به طرف داخل ایجاد می شود، با استفاده از پول واقعی 
با نرخ تبدیل خاص قابل خریداری است، اما قابلیت 
بازگش��ت به شکل اولیه خود را نخواهد داشت. در 
واقع بیت کوین نوعی مشخص از پول مجازی است 
که در این دسته قرار می گیرد. محمدبیگی افزود: پول 
مجازی با جریان دوسویه، پول مجازی با استفاده از 
پول واقعی و ب��ا نرخ تبدیل خاص قابل خریداری 
بوده و مان��ده آن نیز قابل برگش��ت به پول واقعی 

خواهد بود. 
* مخاط��رات اس��تفاده از پ��ول مج��ازی: 
محمدبیگ��ی مخاطرات پ��ول مج��ازی را اینگونه 
توضی��ح داد: ع��دم رهگیری پرداخت ه��ای انجام 
شده با پول مجازی، برگش��ت ناپذیری پول واریز 
ش��ده در صورت واریز اش��تباه و یا در شرایط عدم 
دریاف��ت کاال و خدمت، بروز نق��ص در الگوریتم 
رمزگذاری ش��ده و یا رمزگش��ایی توسط هکرها، 
متضرر ش��دن سرمایه گذاران در این قبیل پول ها در 

 صورت اعام ممنوعیت مبادله آن توس��ط دولت  ها 
و ... از جمله مخاطرات احتمالی مربوط به بهره گیری 
از پول مجازی خواهد ب��ود که می تواند خریدار و 
استفاده کننده پول مجازی را تهدید کند. وی افزود: 
چنانچه در زنجیره استفاده از پول مجازی بانک نیز به 
عنوان نهاد واسط نقش داشته باشد، تحمل مخاطرات 
مربوط به خس��ران سرمایه و ریسک حسن شهرت 

قطعی است. 
* تالش بان��ک مرکزی برای تدوین قوانین 
مربوط به پول مجازی: مدیر اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی گفت:  بکارگیری پول مجازی همواره 
م��ورد ماحظه بانک های مرکزی بوده اس��ت و در 
سنوات اخیر در سطح بین الملل شاهد تاش هایی 
در راستایی شناس��ایی مخاطرات ذاتی و مترتب از 

بکارگیری آن بوده ایم. 
* استفاده کنندگان از پول مجازی حمایت 
هیچ نهاد و سازمانی را ندارند: وی با بیان اینکه در 
حال حاضر در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای 
دنیا نهادهای ذیربط صرفاً به رصد و بررسی ابعاد این 
پدیده و روش های برخورد با آن می پردازند، گفت: 
بر این اس��اس شهروندانی که به س��راغ این پول ها 
می روند باید بدانند حمایت هیج نهاد یا س��ازمانی 
را ندارند و ریس��ک ورود به این عرصه بسیار قابل 

توجه است. 

تفاه��م – گ��روه گ��زارش: نهمی��ن دوره 
بین المللی بازار سرمایه اسامی )ICM( با حضور 
ح��دود ۴0 ش��رکت کننده خارجی از 18 کش��ور 
در تهران برگزار شد.براس��اس این گزارش، یاسر 
فاح- رئیس شورای اطاع رس��انی بازار سرمایه 
گفت: 33 اندیش��مند، محقق، کارش��ناس و سایر 
مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان، آلمان، 
گامبیا، س��وییس، ترکیه، مالزی،س��نگاپور، ساحل 
عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، 
مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور دارند 
که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد 

نصاب جدید به شمار می رود. 
انتشار 14.5 میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی 
در ایران: ش��اپور محمدی- رییس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ا حضور در این مراس��م ضمن 
خیرمقدم به مهمانان 18 کشور اظهار کرد: این دوره 
به همت بانک توس��عه اس��امی و مرکز پژوهش 
اسامی، )IDB( و )IRPT( برگزار می شود. وی 
تصریح کرد: از زمان ش��روع انتشار ابزارهای مالی 
اس��امی تا کنون 1۴ و نیم میلیارد دالر اوراق مالی 
اسامی در کشور منتشر ش��ده و مانده این اوراق 
در س��ال ۲017 معادل 9,8 میلیارد دالر بوده است. 
محمدی در ادامه افزود: از این مبلغ ۲,۲ میلیارد دالر 
مربوط به انتشار اسناد خزانه اسامی بوده که برای 
تأمین مالی دولت اس��تفاده شده است این درحالی 
است که در سال 95 انتشار ابزارهای مالی اسامی 
نسبت به سال 9۴ رشد 100 درصدی داشته است. 
وی با بیان اینکه با تصویب قانون اوراق بهادار در 
سال 8۴ ساختار بازار سرمایه ایران تغییر کرد، اذعان 
کرد: این تغییرات موجب تشکیل کمیته تخصصی 
فقهی در س��ال 86 ش��د. محمدی ادام��ه داد: این 
کمیته هشت نفره نقش موثری در توسعه ابزارهای 
اسامی داشته و متشکل از 5 فقیه صاحب نظر در 
حوزه بازار سرمایه، یک نفر متخصص مالی، یک 
حقوقدان و یک اقتصاد دان آش��نا به بازار سرمایه 

است که وظایفی مانند ارزیابی ابزارهای مالی جدید 
پیشنهادی در حوزه بازار سرمایه، بررسی شبهات 
فقهی در مورد ابزارهای مالی، همکاری در توسعه 
و گس��ترش برنامه های آموزشی و مواردی از این 
دس��ت را دارد. سخنگوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطر نشان کرد: طی 10سال فعالیت کمیته 
فقهی 1۴5 جلس��ه برگزار ش��ده و 50 ابزار و نهاد 
مالی و قرارداد مالی مورد بررسی قرار گرفته است 
که آخرین دستاوردهای ایران توسط پژوهشگران 
تراز اول مالی در این دوره در اختیار مدعوین قرار 

خواهد گرفت. 
  ایران در انتش��ار ابزارهای اسالمی پیشرو 
است: همچنین غامرضا مصباحی مقدم - رییس 
کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز در 
ادامه مراسم اظهار کرد: همگام با آخرین تحوالت 
در بازار س��رمایه اسامی، بازار سرمایه ایران نیز از 
نظر اقدام به انتشار ابزار معاماتی مبتنی بر قوانین 
اسامی و شریعت اقدامات قابل توجهی را انجام 
داده و جزء کش��ورهای پیشرو در این زمینه است. 
وی افزود: راه اندازی یک ابزار مالی جدید در بازار 
سرمایه ایران مشروط به تصویب کمیته فقهی است 
تا از این طریق این اطمینان برای س��رمایه گذاران 
ایجاد ش��ود که ابزارهای مالی بازار س��رمایه ایران 

مبتنی بر موازین شرعی است. 

از سوی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تشریح شد

 ۴ مخاطره بزرگ استفاده 
از پول مجازی

حضور 18 کشور در نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه

 انتشار ۱۴.5 میلیارد دالر 
اوراق مالی اسالمی در کشور

شرایط اصالح صورت های مالی 
شرکت های بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح شرایط 
اصاح صورت های مالی شرکت های بیمه 
گفت: تفکیک حس��اب بیمه های زندگی و 
غی��ر زندگی و افش��ای آن در صورت های 
مالی شرکت های بیمه در حال انجام است. 
عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر گفت: اگر 
بخواهیم از رتبه بندی اس��تفاده کنیم باید از 
موسسات بین المللی که در این رابطه قابل 
پذیرش هستند استفاده کنیم، صورت های 
مالی شفاف باشند که این شرکت ها بتوانند 
رتب��ه بندی کنن��د؛ آی اف ار س ۴ یکی از 
زمینه های انجام گزارشگری مالی است که 

م��ورد تائی��د نهادهای رتبه بندی بین المللی اس��ت.رئیس کل بیمه مرکزی اف��زود: تکمیل و اصاح 
تدریج��ی صورت های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه ش��خص ثالث باید در 
مرحله اول انجام ش��ود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال��ی)IFRS( صورت های مالی خ��ود را اعام نماید. وی تصریح کرد: بر اس��اس تصمیم دولت، 
شرکت های بیمه، بانک ها و برخی شرکت های دولتی موظف هستند تا گزارش های مالی خود را 
با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند، بر این اساس، شرکت های بیمه مقدمات کار را فراهم 
کرده اند؛ به نحوی که باتوجه به الزام قانونی ش��رکت های بیمه به تهیه صورت های مالی خود طبق 
نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات الزم جهت تهیه صورت های مالی منطبق با استانداردهای 
بین المللی انجام گرفته است.به گفته همتی، در این میان تاکید زیادی بر تفکیک حساب های بیمه های 
زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورت های مالی شرکت های بیمه شده که این فرآیند در حال 

تکمیل است.

 آغاز مرحله دوم 
ساماندهی سهام عدالت 

مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی 
با اش��اره ب��ه آغاز مرحله دوم س��اماندهی 
س��هام عدالت از مش��موالن خواس��ت تا 
شماره شبای حس��اب های بانکی خود را 
با ورود به صفحات ش��خصی خود در این 
س��امانه وارد کنند. »س��یدجعفر سبحانی« 
در گف��ت وگو با ایرنا اف��زود: مرحله دوم 
ساماندهی سهام عدالت، در حقیقت مکمل 
مرحله نخست آن است و طی آن مشموالن 
م��ی توانند با مراجعه به س��امانه به آدرس 
www.samanese.ir ب��ه اعام ش��ماره 
شبای ۲۴ رقمی حساب بانکی خود همراه 

با IR اولیه بپردازند. به گفته این مقام مس��ئول، ش��ماره شبا برای پرداخت سود سهام عدالت سال 
95 به مشموالن دریافت می شود که امید می رود از نیمه دوم امسال و با اعام سود 60 شرکت 
س��رمایه پذیر، سود س��هام عدالت به حساب افراد واریز ش��ود. وی تاکید کرد: سود سال 1395 
متعلق به دولت یا خزانه نیست و فقط به حساب مشموالن واریز خواهد شد.سبحانی خاطرنشان 
کرد: همه بانک های دولتی و خصوصی و همچنین س��ه موسس��ه مالی و اعتباری »کوثر«، »ملل« 
)عس��گریه سابق( و »توسعه« که متصل به شبکه ش��تاب بوده و مورد تایید بانک مرکزی هستند، 
برای اعام ش��ماره شبای حس��اب های مشموالن آماده خدمات رس��انی اند. سخنگوی سازمان 
خصوصی س��ازی ادامه داد: مطابق آمار برای بیش از ۴7 میلیون نفر مش��مول س��هام عدالت، به 
همین تعداد نیز باید ش��ماره ش��با دریافت شود؛ در صورتی که شماره های اعامی مشکل داشته 
یا متعلق به ش��خص دیگری غیر از مش��مول باشد، پس از 15 روز ایراد وارده از طریق پیامک به 

افراد اعام می شود.

 تحقق تولید و اشتغال 
با حمایت بانک توسعه تعاون 

عباس نجفی- عضو هیئت مدیره بانک توس��عه تعاون، بخش 
تع��اون را دارای ظرفیت باالیی در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال دانست و توجه بیشتر به جایگاه تعاونی ها و نقش آن ها در 
اش��تغال زایی را امری ضروری عنوان ک��رد. به گزارش تفاهم، وی 
بابیان اینکه تعاونی ها نقش س��ازنده ای در تولید و توس��عه اشتغال 
دارند، گفت: این بخش به عنوان یک رکن فرا بخش��ی اقتصاد و با 
دیدگاه انس��ان محور به فعالیت های اقتصادی، نزدیک ترین الگوی 
اقتصادی برای اس��تقرار عدالت اجتماعی و تحقق ش��عار سال به 
شمار می رود. نجفی افزود: بخش تعاون دارای ظرفیت های بسیاری 
در حوزه های مختلف اقتصادی اس��ت و می تواند در تحقق شعار 
سال که از س��وی مقام معظم رهبری به »اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اش��تغال« نام گذاری شده نقش بس��زایی داشته باشد. وی ادامه داد: 
هم افزایی و تعامل و همکاری مضاعف بین نهادها و س��ازمان های 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند در تسهیل 
فرایند تولید و اش��تغال موثر باشد. نجفی اظهار کرد: بانک توسعه 
تعاون باهدف تحقق منویات رهبر معظم انقاب تمام ظرفیت خود 
را برای تحقق تولید و اش��تغال از طریق حمای��ت از اتحادیه ها و 

شرکت های تعاونی به کار خواهد گرفت.

امضای اولین موافقت نامه 
گمرکی ایران با اروپا

تفاهم – گ��روه اقتصادی: اولی��ن موافقت نامه همکاری های 
گمرکی پس��ابرجامی میان ایران و یک کشور اروپایی امضا شد. این 
موافقتنامه که به امضای مس��عود کرباسیان- رییس کل گمرک ایران 
و آنتی هارتی کای نِنبرای- رییس کل گمرک فناند رس��ید؛ اولین 
بار بعد از برجام در دولت تدبیر و امید با یک کشور اروپایی )عضو 
اتحادیه اروپا( امضاء ش��ده که از اهمیت بسزایی جهت تشویق بقیه 
اعضای اتحادیه اروپا برخوردار اس��ت.ایران در دنیا بیست و دومین 
کش��وری اس��ت که با جمهوری فناند موافقت نامه همکاری های 
گمرکی امضاء می کند. بر اس��اس مف��اد این موافقت نامه، گمرکات 
ایران و فناند در خصوص قوانین گمرکی، ارزش کاالها، طبقه بندی 
کاالیی، اجرای مقررات، مقررات حمل و نقل و همچنین چگونگی 
مبارزه با موادمخدر، داروهای روان گردان و پیش سازهای صنعتی و 
سنتی همکاری خواهند کرد.بنابراین گزارش، در مذاکرات رییس کل 
گم��رک ایران و هارتی کای نِن- رییس کل گمرک فناند دو طرف 
در خصوص چالش ها و فرصت های تجارت فرامرزی و همچنین 
راهکارهای توسعه مناس��بات تجاری دو کشور بحث و تبادل نظر 
کردند.مبارزه با قاچاق کاال و تبادل فهرست فعاالن اقتصادی مجاز از 

دیگر محورهای این مذاکرات بود. 

 تلیکانی، عضو هیات مدیره 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شد

مراسم معارفه حسن تلیکانی- عضو جدید هیات مدیره بانک 
قرض الحس��نه مهر ای��ران با حضور مدیران ارش��د بانک و حامد 
هیئت داودیان و مصطفي پرتو افکنان- اعضاي هیات مدیره بانک 
سپه برگزار ش��د. به گزارش تفاهم، مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مه��ر ای��ران ضمن خیر مق��دم و تبریک به تلیکان��ي، عضو هیات 
مدی��ره جدی��د بانک بیان کرد: مدیریت ارش��د بان��ک در تعاملي 
س��ازنده براي تحقق اهداف و مس��ئولیت ه��اي اجتماعي در نظر 
گرفته شده گام هاي موثري برداشته اند و حضور تلیکاني در جمع 
هیات مدیره، نقش بس��زایي در پیش��برد این امور ایفا خواهد کرد.
مرتضي اکبري افزود: این بانک در دوران رکود اقتصادی که س��ایر 
بانکهاي کشور با مش��کات عدیده اي همچون کسري نقدینگي، 
ع��دم وصول مطالبات و فعالیت هاي تکلیفي دولت مواجه بودند، 
عملکردي مطلوب و نقش��ي موثر ارائه نموده که نش��انگر ساختار 
بسیار منسجم، منضبط و تعامل گسترده میان تمامي ارکان آن است. 
حس��ن تلیکانی-عضو جدید هیات مدیره بانک نیز ضمن تشکر و 
قدرداني از مدیران و کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک 
سپه، توفیق حضور در این بانک اسامي را فرصتي ارزشمند براي 

خدمت به هموطنان خصوصا اقشار نیازمند جامعه دانست.

    

    

    

    

    

    

    


