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 دغدغه انتشار اوراق بدون بازار متشکل

عواقب نرخ سود باالی بانکی
تفاهم- گروه گزارش: در بیس��ت و هشتمین 
نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران نگرانی ها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به 
اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته 
شد. بر اس��اس این گزارش، کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی وضعیت 
نرخ سود در نظام بانکی ایران، عواقبی که نرخ باال 
می تواند برای بخش تولید و کسب و کار داشته باشد 

را مورد نقد و بررسی قرار داد.
دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل

علیرض��ا توکلی- مدیر ابزاره��ای نوین مالی 
ش��رکت فرابورس ای��ران در این جلس��ه به تحلیل 
عوامل و عواقب نرخ باالی س��ود بانکی در کشور 
پرداخ��ت و در انتها، راهکارهای پیش��نهادی بازار 
س��رمایه ب��رای عبور از بح��ران نرخ باالی س��ود 
بانکی را مطرح ک��رد. وی ابتدا گریزی به وضعیت 
بازارهای مالی کش��ور دو س��ال گذش��ته و سه ماه 
نخس��ت امسال زد و گفت: ارزش بازار مالی کشور 
در سال ۹۴، معادل ۱۲.۵۸۸ هزار میلیارد ریال بود 
ک��ه از این حجم ریالی، ۶۶ درص��د متعلق به بازار 
اعتبار)تسهیالت بانکی و اوراق بدهی( و ۳۴ درصد 
متعلق به بازار س��هام شامل بورس و فرابورس بود. 
وی همچنین تصریح کرد: س��هم تسهیالت بانکی از 
کل بازار اعتبار طی این س��ال، ۹۶ درصد و س��هم 
اوراق ب��ا درآمد ثابت فقط ۴ درصد بوده اس��ت، به 
عبارت دیگ��ر بانک ها نقش مس��لط و بارزی در 
بازار اعتبار دارند. به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی 
ش��رکت فرابورس، ارزش بازار مالی کشور در سال 
۱۳۹۵ به ۱۴.۵۸۹ هزار میلیارد ریال رسید اما سهم 
بازار اعتبار و بازار س��هام طی این سال با تغییراتی 

روبرو ش��د به گونه ای که س��هم بازار س��هام از ۳۴ 
درصد به ۲۸ درصد رسید و سهم بازار اعتبار به ۷۲ 
درصد افزایش یافت. به گفته توکلی، س��هم تسهیالت 
بانکی از کل بازار اعتبار طی س��ال گذشته، با کاهش 
۳ درصدی به ۹۳ درصد رسید و سهم اوراق با درآمد 
ثابت به ۷ درص��د افزایش یافت. توکلی همچنین در 
خصوص وضعیت بازار مالی کش��ور طی س��ه ماهه 
نخست سال جاری نیز تصریح کرد: سهم بازار اعتبار 
از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به ۷۳ درصد و 
سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به ۲۷ درصد 
رس��یده اس��ت. مدیر ابزارهای نوین مال��ی فرابورس 
در ادامه افزود: بررس��ی ها نشان می دهد که طی سال 
گذشته، حجم تسهیالت بانکی حدود ۲۵ درصد رشد 
یاف��ت و بالغ بر ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد 
ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد 
۹۴ درص��د از ۳۵۸ هزار و ۸۶۱ به ۶۹۴ هزار و ۷۴۴ 
هزار میلیارد ریال رس��ید؛ البته به رغم این رشد قابل 

توجه، سهم آن همچنان کمتر از ۷ درصد بازار اعتبار 
باقی مان��د. توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، 
به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان 
سهم دولت در انتش��ار اوراق بدهی قابل توجه است 
و بخش خصوصی س��هم اندکی در انتشار این اوراق 
دارد. وی س��پس به برخی راهکارهای کاهش نرخ 
س��ود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به 
عنوان بازارگردان اوراق دولتی نقش خود را ایفا کند 
و در عین حال، وضعیت بانک های بد تعیین تکلیف 
شود. رتبه بندی بانک ها و اعالم عمومی آن، هدایت 
منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راه اندازی 
بورس ارز با هدف جذب س��رمایه گذار خارجی به 
منظ��ور تقویت در ب��ازار اوراق از دیگر راهکارهای 

مطرح شده از سوی وی بود.
۱۰۰ هزار میلی��ارد تومان نقدینگی در اختیار 

موسسات غیرمجاز
در ادامه این نشس��ت، عب��اس آرگون- عضو 

هیات نمایندگان اتاق ته��ران، با بیان اینکه در حال 
حاض��ر بیش از ۱۰۰ هزار میلی��ارد تومان نقدینگی 
مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت 
تعیین تکلیف این موسس��ات تاکید کرد و افزود: در 
صورتی که نقدینگی باالی مردم در موسس��ات مالی 
غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، می تواند 
در کاهش نرخ س��ود بانکی اثرگذار باشد. مصطفی 
بهشتی روی- عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز 
طی س��خنانی، مش��کالت بانکی را خارج از حیطه 
بانک ها دانس��ت و گفت: عدم نظ��ارت دقیق بانک 
مرکزی، به آش��فتگی ها در نرخ سود دامن زده است. 
وی افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران 
کس��ری های مزمن بانک ها تبدیل شده که این خود 
یکی دیگر از مشکالت به وجود آورنده در نرخ سود 
شده است. به گفته بهشتی روی، بانک ها در مشکالت 
به وجود آمده در اقتصاد کش��ور، نقشی ندارند بلکه 
ریشه معضالت اقتصادی در قانون کار، مالیات، نرخ 
ارز است. عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین 
ح��ال، تصریح کرد: درآمد بانک ه��ا در ایران باید به 
مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد. 
سیدحس��ین س��لیمی - عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز 
طی سخنانی، عملکرد برخی بانک ها را در مشکالت 
ایجاد ش��ده در نظام بانکی کش��ور را موثر دانست و 
گفت: طی س��ال های گذش��ته، برخی از بانک ها به 
جای بانک��داری به عرصه های دیگر اقتصادی روی 
آورده اند. وی به افزایش قارچ گونه شعبات بانک ها 
اش��اره ک��رد و اف��زود: در حال حاضر بس��یاری از 
بانک ها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در 
حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبات خود 

درمانده اند.

اگر زیر ۲ میلیون 
 حقوق می گیرید 

و مالیات می دهید 
اعالم کنید! 

رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: حقوق 
زی��ر دو میلیون تومان از پرداخ��ت مالیات معاف 
اس��ت و اگر افرادی هس��تند که کمتر از دو میلیون 
توم��ان حقوق می گیرند و تح��ت عناوین مختلفی 
از حقوق آن ها مالیات کس��ر می ش��ود، حتما این 
موضوع را به س��ازمان امور مالیاتی اعالم کنند.بر 
اس��اس این گزارش، سید کامل تقوی نژاد - رئیس 
س��ازمان امورمالیاتی در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه برنامه  س��ازمان برای حذف مالیات های کلی 
به چه صورت است؟ اظهار کرد: درباره معافیت های 
کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه 
ششم توسعه، اعطای هرگونه ترجیح و معافیت های 
دیگر در طول برنامه شش��م توس��عه ممنوع است. 
البته قانون گذار می تواند با دو س��وم رای مجلس 
شورای اسالمی برای هر موردی که خاص این بند 
را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. 
درباره ی معافیت های پیش��ین نی��ز اعتقاد ما براین 

اس��ت که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی 
کش��ور و اس��تقرار فناوری در بخش های تولیدی 
و از س��وی دیگر ایج��اد ارزش افزوده قابل توجه 
ب��رای بخش کش��اورزی و غیره پیش��نهادی برای 
حذف معافیت ه��ای کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم 
که می شود بخش هایی که درآمدهای باالیی دارند 
را ج��دا کرد، ولی به هرح��ال در بخش هایی که ما 
به آن توجه کرده ایم و معافیت های مالیاتی در نظر 
گرفته ای��م در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار 

هس��تند. در نتیج��ه تصریح می کنم ک��ه در برخی 
معافیت ها مثل معافیت های تولیدی و کش��اورزی 
فعال قصدی برای برداش��تن معافی��ت نداریم، ولی 
در برخ��ی بخش ه��ای دیگر ممکن اس��ت تجدید 

نظرهایی صورت گیرد.
تق��وی ن��ژاد درب��اره مالی��ات مرب��وط ب��ه 
حقوق بگیران زی��ر دو میلیون توم��ان نیز تصریح 
ک��رد: قانون گذار تکلیف کرده اس��ت که هر س��ال 
پای��ه معافی��ت مالیاتی در قانون بودجه مش��خص 

ش��ود. در ح��ال حاضر هر کارمن��دی در بخش 
دولت��ی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی 
داشته باش��د، نباید هیچ گونه مالیاتی پرداخت کند 
و اگر چنین اقدامی ص��ورت می گیرد، فرد باید به 
سازمان امور مالیاتی اطالع دهد. در شرایط کنونی 
با  وصل ش��دن سامانه به خزانه، اطالعات حقوق 
افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطالعات 
ذی حس��ابی ها به صورت آنالین بررس��ی خواهد 
ش��د. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی 
بای��د بگویم که وضعیت آن ها در زمان رس��یدگی 
به دس��ت می آید. به این ترتی��ب که اکنون حقوق 
کسر می شود و س��ال آینده که اظهار نامه می آید 
اطالعات آن ها بررس��ی می ش��ود. با این حال از 
همی��ن تریبون اعالم می کنم کس��ر مالیات زیر دو 
میلیون تومان از حقوق افراد، تعدی به حقوق آن ها 
است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت 

نمی شود. 
برگرفته از گفت وگوی خبرنگار ایسنا، آیسان تنها 

 سازمان مالياتي 

 استقبال از دستاوردهای بانک شهر 
در معتبرترین رویداد علمی کشور

دس��تاوردهای بان��ک ش��هر در نمایش��گاه 
بین المللی»محص��والت و خدم��ات هوش��مند« 
به عن��وان معتبرترین رویداد علمی، پژوهش��ی و 
صنعتی کشور با استقبال شهروندان رو به رو شد. 
به گزارش تفاهم، مدی��ر واحد بانکداری مجازی 
ای��ن بانک با بی��ان این مطلب گفت: نمایش��گاه 
 IRAN بین المللی محصوالت و خدمات هوشمند
معتبرتری��ن  عن��وان  ب��ه   SMART EXPO
روی��داد علمی، پژوهش��ی و صنعتی کش��ور در 
حوزه هوشمندسازی؛ با هدف ارائه دستاوردهای 
اندیشمندان و صاحب نظران محصوالت و خدمات 
هوشمند به جامعه علمی و صنعتی در محل دائمی 
نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران) بوستان 
گفت وگو( برگزار ش��د. مسیح قائمیان افزود: این 
نمایشگاه با حضور شرکت های داخلی و چندین 
شرکت  خارجی فعال در حوزه هوشمندسازی از 
کش��ورهای کره، آلمان، سوئد، سوئیس، دانمارک، 
چین، مالزی، آسیای مرکزی و آسیای دور برگزار 
ش��د و ش��رکت های وابسته به بانک ش��هر نیز به 

معرفی آخرین دستاوردهای خود پرداختند.

 جشنواره طالیی بانک تجارت 
به میالد نور رسید

قرعه کشی جشنواره طالیی ویژه پایانه های 
فروش��گاهی با همکاری بانک تجارت و شرکت 
ایران کیش در مجتمع تجاری میالد نور ش��هرک 
غرب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، در این مراسم به پذیرندگان دارای حساب 
در بانک تجارت براساس میزان امتیاز کسب شده 
و به قی��د قرعه تع��داد ۸کارت هدیه پنج میلیون 
ریالی اهدا ش��د. از دیگر بخش های این مراس��م 
که با استقبال گسترده مشتریان این مجتمع  برگزار 
ش��د، اهدا ۱۵۰کارت هدیه یک میلیون ریالی به 
 POS مش��تریانی بود که از طریق دس��تگاه های
ای��ران کیش در مجتمع میالد ن��ور خرید خود را 
به  انجام رس��انده اند. همچنین در این مراس��م که 
همزم��ان با روز جهانی بدون نایلون برگزارش��د، 
توضیحات��ی در خصوص اقدامات  مختلف بانک 
تج��ارت در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیس��ت 
توس��ط نماینده این بانک ارائه ش��د و کیف های 
پارچه ای دوستدار طبیعت که با حمایت این بانک 
تولید شده است بین حاضرین در مراسم توزیع شد. 
جش��نواره طالیی بانک تجارت تا پایان شهریور 
ماه سال ۹۶ در مراکز تجاری تهران و مراکز خرید 

سایر استان ها برگزار می شود. 

اشتغالزایی با تسهیالت بانک صادرات ایران 
در استان خراسان رضوی

بانک صادرات ایران؛ طی ۱۵ ماهه گذشته و 
با پرداخت ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت، معادل 
۲۴۰۰ شغل در استان خراسان رضوی ایجاد کرد. 
به گزارش روابط عمومی بان��ک صادرات ایران، 
این بانک در راستای تحقق سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی و همسوئی با سیاست های دولت 
محترم و به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد استان 
خراس��ان رضوی، در طی سال ۱۳۹۵ و سه ماهه 
اول س��ال جاری نسبت به تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی مستقر در استان اقدام کرده به نحوی که 
در ط��ی این مدت، ح��دود ۶۰ هزار میلیارد ریال 
تس��هیالت مالی دربخش های صنع��ت و معدن، 
کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان 
در اختی��ار فع��االن اقتصادی ق��رار داده و تنها از 
طریق تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط، 
موجبات ایجاد اشتغال برای ۲۴۰۰ نفر فراهم شده 

است. 

تقدیر رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
از مدیرعامل بانک پارسیان

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، با ارسال 
تقدیرنامه ای به بانک پارس��یان، مراتب تش��کر و 
قدردان��ی خود را از مدیرعام��ل و کارکنان بانک 
پارس��یان در راس��تای حمایت از مددجویان این 
کمیت��ه اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
پارس��یان؛ در این تقدیرنامه پرویز فتاح- رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( از مشارکت، همکاری 
و مس��اعدت مدیران وکارکنان بانک پارسیان در 
حمای��ت از مددجویان کمیته امداد قدردانی کرد و 
همچنین نقش آفرینی بانک پارسیان در گسترش 
اشتغال پایدار، تحقق سیاست های اقتصادمقاومتی 

و عدالت اجتماعی در کشور را ستود.

 حمایت بانک صنعت و معدن 
از صنایع کوچک و متوسط 

محس��ن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه 
در مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: زمانیکه 
بان��ک صنعت و معدن طرح رونق تولید - یعني 
حمای��ت از صنایع کوچک و متوس��ط - را در 
اولویت فعالیت های خود قرار می دهد، این امر 
به معناي حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است. 
وی در گفتگ��و ب��ا پایگاه اطالع رس��انی بانک 
صنعت و مع��دن افزود: در دوره مدیریت جدید 
با درایت و مدیریت قوی مسائل و مشکالتی که 
در رواب��ط خارجی در حوزه بانکی و خصوصا 
بان��ک صنعت و معدن وجود داش��ت، به خوبی 
رسیدگی و حل شد. عضو هیئت رئیسه کمسیون 
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی بیان 
داش��ت: در حال حاضر بان��ک صنعت و معدن 
یک��ی از بهتری��ن بانک های کش��ور اس��ت که 
توانسته است در چند سال اخیر مشکالتي را که 
در صنعت، تولی��د و ارتباط آنها با نظام پولی و 
بانکی وجود داشت، برطرف کند و در این حوزه 
بس��یار موف��ق عمل کند ، ضمن اینک��ه بنده نیز 
از عملک��رد بانک به عنوان عضو هیئت رئیس��ه 
کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 

بسیار راضی هستم.

خبرنامه

 برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد 
شعبه مستقل مرکزی بانک توسعه تعاون 
تفاهم- گروه بانک وبیمه: جلس��ه ارزیابی 
عملکرد س��ه ماهه اول س��ال ج��اری مربوط به 
ش��عبه مس��تقل مرکزی ب��ا حض��ور مدیرعامل، 
عضوهیئت مدی��ره، مدیران امور ش��عب، مالی و 
طرح برنامه و مدیریت و معاونین ش��عبه برگزار 
شد. حجت ا... مهدیان- مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون در این جلس��ه ضمن تأکی��د بر جایگاه و 
اهمیت شعبه مس��تقل مرکزی خاطرنشان کرد: با 
توجه به جایگاهی که این شعبه ازلحاظ  گردش 
مالی و می��زان منابع دارد، عملک��رد آن نیز باید 
درهم��ان س��طح برنامه ریزی و بررس��ی گردد. 
مهدیان ضمن تأکید بر اهمیت مش��تری مداری و 
تکریم ارباب رجوع افزود: بحث مشتری مداری 
و انج��ام دقی��ق کار هم��راه با س��رعت ازجمله 
مواردی اس��ت که به عن��وان رویکردهای اصلی 
مس��ئولین بانک به ش��مار می آید. وی افزود: در 
حال حاضر عملکرد این ش��عبه درس��ته مطلوبی 
قرار دارد که امیدواریم این روند همچنان ادامه دار 
باشد و مس��یر رو به رش��دی را در انتهای سال 
در شعب شاهد باش��یم. مدیرعامل بانک توسعه 
تع��اون همچنین در خصوص تعدیل نرخ س��ود 
سپرده ها توضیحاتی ارائه نمود و خاطرنشان کرد: 
بر اساس ابالغیه بانک مرکزی نرخ سود سپرده ها 
برای کلیه بانک ها ۱۵ درصد می باش��د.  در ادامه 
جلسه فریدون مجلل- مدیر شعبه مستقل مرکزی 
به ارائه گزارش هایی در خصوص عملکرد شعبه، 
برنامه های سال جاری و مشکالت و موارد پیش 

رو بیان نمود.

مشارکت خیرخواهانه 192 میلیارد ریالی 
بانک ملی در دولت تدبیر 

بانک ملی ای��ران طی چهار س��ال فعالیت 
دول��ت تدبیر و امی��د در ۸۰ طرح ع��ام المنفعه 
و خیرخواهان��ه ب��ا ص��رف مبل��غ ۱۹۲ میلیارد 
ریال مش��ارکت کرده اس��ت. به گ��زارش روابط 
عمومی بانک مل��ی ایران، آزادس��ازی زندانیان 
نیازمن��د جرایم غیر عمد معرفی ش��ده توس��ط 
س��تاد دیه کشور، احداث مرکز نگهداری کودکان 
ب��ی سرپرس��ت و معلولی��ن ذهن��ی، بازس��ازی 
شیرخوارگاه، احداث بیمارس��تان و درمانگاه از 
جمل��ه اقدامات عام المنفعه بانک ملی ایران بوده 
اس��ت. همچنین مساعدت مالی به انجمن خیریه 
حمایت از بیماران س��رطانی، اهدای آمبوالنس، 
اح��داث مدرس��ه، نمازخانه، مصلی، مس��جد و 
ح��وزه علمیه در مناطق محروم کش��ور از دیگر 
اقدامات این بخش است. بانک ملی ایران هزینه 
ای��ن اقدام��ات را از مح��ل پنج درص��د بودجه 
ام��ور فرهنگی و آموزش��ی قرعه کش��ی جوایز 
حساب های قرض الحس��نه پس انداز و پس از 
اخذ مجوزه��ای الزم از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تامین کرده است.

 تحقق ۶9۰۰ میلیارد ریال سود 
در گروه مالی ملت

 مجمع عادی ساالنه شرکت گروه مالی ملت با 
دستور بررسی عملکرد منتهی به پایان سال ۱۳۹۵ 
به ریاس��ت مدیر عامل بانک ملت برگزار ش��د. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع بعد 
از تصویب صورت های مالی گروه مالی ملت، مقرر 
شد از سود محقق شده ۶۹۰۰  میلیارد ریالی، ۶۰۰۰  
میلیارد ریال معادل ۸۷ درصد تقسیم شود تا بانک 
ملت با این سود و همچنین سود سایر هلدینگ های 
خود آماده برگزاری مجمع ساالنه خود در ۳۱ تیر 
ماه سال جاری شود. اختصاص ۲۶۸  میلیارد ریال 
از سود قابل تقس��یم به اندوخته قانونی و انتخاب 
موسس��ه حسابرس��ی بهمند به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار 
بهمند به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی 
۱۳۹۶ و همچنین تعیین روزنامه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های مجمع، 
از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه گروه 
مالی ملت بود. غالمرضا زال پور، مدیرعامل گروه 
مالی ملت در این مجمع، گزارش عملکرد گروه را 
در سال ۱۳۹۵ و برنامه های آن را برای سال ۱۳۹۶ 
برای حاضران تش��ریح ک��رد. در پایان این مجمع، 
سهامداران از دست اندرکاران گروه مالی ملت بابت 
شفافیت، بدون اشکال بودن صورت های مالی تهیه 
شده و واقعی بودن سود قابل تقسیم قدردانی کردند.

 افتتاح حساب بانک سینا 
نزد 13 بانک معتبر بین المللی

تعداد حس��اب های افتتاح ش��ده از سوی 
بانک سینا در بانک های معتبر بین المللی به ۱۳ 
مورد رسید. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
ای��ن بانک در جهت روان س��ازی و ارتقاء توان 
رقاب��ت پذیری در عرصه داخلی و خارجی و به 
منظور بهره گیری از ظرفیت های بین المللی، در 
۱۳ بانک فعال در سراس��ر دنی��ا، اقدام به افتتاح 
حس��اب کرده اس��ت که از آن جمله می توان به 
بانک هایی از کشورهای سوئیس، ایتالیا، اتریش،  
روسیه و اسپانیا اشاره کرد.همچنین بانک سینا به 
منظور ایجاد زمینه های دسترس��ی هموطنان به 
خدمات بانکی بین المللی و انجام نقل و انتقاالت 
ارزی، در ح��ال حاضر با ۲۵ بانک معتبر دنیا از 
کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه و چین، روابط 
کارگزاری بانکی )RMA ( برقرار نموده اس��ت.
ب��ا توجه به اقدام��ات صورت گرفت��ه، در حال 
حاضر بانک س��ینا با بانک ه��ای بین المللی از 
طریق ایجاد روابط کارگزاری و افتتاح حس��اب 
ارتباط دارد و به تبع آن طیف وسیعی از خدمات 
ارزی را به واردکنندگان و صادر کنندگان کشور 
ب��دون تحمیل هزینه های اضافی از قبیل اعطای 
تسهیالت ،افتتاح انواع اعتبارات / بروات اسنادی ، 
ضمانتنامه های ارزی و خدمات مشاوره ای را به 

مشتریان خود عرضه می نماید.

خبرنامه

 نوسان دماسنج بازار سرمایه 
در کانال ۷۹ هزار واحدی

در دومین روز داد و ستدهای تاالر شیشه ای در این هفته، شاخص کل با افت ۳۸ واحدی مواجه شد و 
حجم معامالت به رقم ۷۴۲ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. به گزارش تفاهم، روز یکشنبه شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با ۳۸ واحد افت نسبت به روز گذشته در تراز ۷۹ هزار و ۶۲۰ واحدی 
ایستاد و شاخص کل هم وزن نیز با ۱۵ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۳۶۷ واحدی رسید. شاخص آزاد شناور 
نیز کمتر از یک واحد افت کرد و شاخص بازار اول با ۵۴ واحد افت به رقم ۵۵ هزار و ۶۰ واحدی رسید، اما 
شاخص بازار دوم با رشد ۷۷ واحدی خود در تراز ۱۷۷ هزار و ۵۷۴ واحدی نشست. نماد خدمات انفورماتیک، 
ملی صنایع مس ایران و ایران خودرو هر یک به ترتیب با ۳۴، ۲۹ و هشت واحد تاثیر منفی در دماسنج بازار 
سرمایه بیشترین نقش کاهنده را روی شاخص داشتند. در دومین روز معامالت این هفته در گروه فلزات اساسی 
نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و کالسیمین با رشد کمتر از یک درصد مواجه شدند 
و نمادهای لوله و ماشین سازی ایران، ملی صنایع مس ایران، فرآوری معدنی ایران از جمله نمادهایی بودند که 
در این گروه قیمت پایانی شان کاهش پیدا کرد. در گروه محصوالت شیمیایی قیمت سهام اکثریت شرکت ها در 
کانال کاهشی قرار گرفت هر چند که این کاهش چندان ملموس نبود و تعدادی از نمادها نیز با روند افزایشی 
مواجه بودند. عالوه بر این اکثریت خودرویی ها نیز روند رو به کاهش در قیمت پایانی داشتند با این توضیح که 
در تعداد زیادی از این نمادها این روند کاهشی چندان ملموس نبود هرچند که نماد آهنگری تراکتورسازی ایران 
بیش از چهار درصد و نماد چرخش گر نزدیک به ۲.۵ درصد افت داشتند. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 
۲۰۵ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۷۴۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 
طی ۴۱ هزار و ۶۰۸ نوبت داد و س��تد بود. از جمله داد و س��تدهای درون گروهی دیروز می توان به معامالتی 
در نماد بانک انصار، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد امیرکبیر کاشان و ایران ترانسفو اشاره کرد. آیفکس نیز با افت 
یک واحدی مواجه ش��د و به رقم ۹۱۰.۴ رس��ید. ارزش معامالت فرابورس تهران به رقم ۱۱۶ میلیارد تومان 
بالغ شد که این مقدار ناشی از دست به دست شدن ۲۶۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۰ هزار و 

۹۳۵ نوبت داد و ستد بود.

 افزایش ۱۷ هزار تومانی نرخ طال 
نسبت به سال قبل

هر گرم طالی ۱۸ عیار در بهار امس��ال نسبت به بهار سال گذشته با افزایش قیمت حدود ۱۷ هزار 
تومانی در بازار داخلی همراه ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، هر گرم طالی ۱۸ عیار در ابتدای فروردین 
س��ال گذش��ته حدود ۱۰۲ هزار تومان قیمت داش��ت. در ادامه این نوع طال به ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ تومان 
رس��ید و در میانه ماه با نرخ ۱۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار آزاد عرضه ش��د. همچنین هر گرم طالی 
۱۸ عیار در آخر ماه س��ال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۵ هزار تومان فروخته ش��د. همچنین این نوع طال در دومین 
ماه سال گذشته، در روزهای نخست ۱۰۴ هزار و ۸۷۰ تومان قیمت داشت و در ادامه با روند افزایشی به 
۱۰۶ هزار تومان رسید. هر گرم طالی ۱۸ عیار در این ماه در روزهای بعد، به حدود ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان رس��ید و در اواخر ماه ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شد. این نوع طال در خردادماه سال ۱۳۹۵ 
در اولین روزها، حدود ۱۰۳ هزار تومان در بازار آزاد فروخته ش��د. در ادامه با روندی نزولی به حدود 
۱۰۱ هزار تومان رس��ید و در روزهای پایانی ماه با معکوس ش��دن روند خود به ۱۰۵ هزار و ۷۰ تومان 
رسید. این نوع طال در فروردین ماه سال جاری با نرخ ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان روند خود را آغاز کرد 
و در ادامه با حرکت افزایشی به ۱۱۷ هزار و ۵۰ تومان رسید. در روزهای بعد روند آن معکوس شد و با 
نرخ حدود ۱۱۶ هزار تومان عرضه ش��د و در ادامه و در روزهای پایانی ماه به قیمت ۱۱۷ هزار و ۸۳۰ 
تومان عرضه ش��د. هر گرم طالی ۱۸ عیار در دومین ماه س��ال ۱۳۹۶ با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۷۰ تومان 
فروخته شد. در میانه های ماه، این نرخ با حرکت کاهشی به حدود ۱۱۷ هزار تومان رسید و در روزهای 
پایانی ماه اردیبهش��ت با ادامه روند کاهش��ی خود با قیمت حدود ۱۱۵ هزار تومان در بازار آزاد فروخته 
شد. همچنین این نوع طال در خردادماه سال جاری با نرخ ۱۱۵ هزار و ۱۸۰ تومان در روزهای نخست 
فروخته شد و در ادامه به نرخ ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. همچنین در روزهای پایانی در ادامه روند 
خود به حدود ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. بر این اساس هر گرم طالی ۱۸ عیار در کمترین نرخ خود 
در بهار پارسال حدود ۱۰۱ هزار تومان عرضه شد و بیشترین نرخ خود در بهار ۱۳۹۶ حدود ۱۱۸ هزار 

تومان عرضه شد که اختالف قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی را نشان می دهد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 
بیمه آسیا

مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه آسیا امروز 
م��ورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ س��اعت ۹ در مح��ل س��الن 
اجتماعات س��اختمان ش��ماره یک بیمه آسیا برگزار 
می ش��ود. به گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه آس��یا، 
اس��تماع گ��زارش هیات مدی��ره ش��رکت در مورد 
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد 
عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰،بررسی 
و تصوی��ب صورت ه��ای س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 
۱۳۹۵/۱۲/۳۰،اتخ��اذ تصمیم در خصوص تقس��یم 
سود س��ال مالی ۱۳۹۵،انتخاب حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه،تعیین حق حضور 
و پ��اداش اعضای هی��ات مدیره،انتخ��اب روزنامه 
کثیراالنتشاروسایر موارد قابل طرح که در صالحیت 

مجمع عمومی عادی باش��د، دس��تور جلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه آسیا می باشد. بنابر این 
گزارش، س��هامداران یا نمایندگان قانونی آنان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع با 
در دس��ت داش��تن مدارک مالکیت س��هام و ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و 
معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اش��خاص حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ از س��اعت ۸ تا ۹ به محل 
برگزاری مجمع واقع در خیابان س��پهبد قرنی، تقاطع خیابان آیت اله طالقانی، ضلع شما ل غربی تقاطع، 

شماره ۹۴ مراجعه کنند.

 رشد ۱50 درصدی پورتفوی 
بیمه سرمد شعبه رضوی

اسماعیل دلفراز- مدیرعامل شرکت 
بیمه س��رمد، در جریان بازدید از ش��عبه 
رضوی )مشهد( بیمه سرمد، با همکاران 
این ش��عبه به گف��ت و گو نشس��ت. به 
گزارش تفاهم، محمدرضا رسولی، رئیس 
ش��عبه رضوی بیمه سرمد در ابتدای این 
جلسه، ضمن ارائه خالصه ای از عملکرد 
ش��عبه،از گسترش فعالیت های این شعبه 
در سال ۱۳۹۶ سخن گفت. وی با اشاره 
به تالش ه��ا و برنامه ریزی های صورت 
گرفته در ش��عبه رض��وی، در خصوص 
تحقق اهداف تعیین ش��ده از سوی ستاد 

مرکزی ابراز امیدواری کرد. دلفراز، با تش��ریح اهداف و برنامه های ش��رکت در این نشست، از دستاوردهای 
شعبه رضوی در سال جاری گفت و با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی شرکت در سه ماهه نخست سال جاری 
افزود:» با تالش های صورت گرفته، شعبه رضوی به عنوان یکی از شعب پیشرو بیمه سرمد، توانست در سه 
ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال قبل، ۱۵۰ درصد رشد را در حق بیمه تولیدی 
محقق کند.« وی در ادامه بر لزوم تداوم برنامه ریزی های توسعه محور و تالش های مستمر پرسنل در اجرای 
طرح نسیم و فرهنگ سازی در عرصه بیمه های عمر مانده بدهکار تاکید کرد. وی همکاری مدیران، روسا و 
کارکنان بانک صادرات و همچنین شعب این بانک در فروش و فرهنگ سازی در زمینه این بیمه نامه ها را در 

رشد پورتفوی شرکت در ماه های گذشته بسیار موثر دانست.

    

    

    

    

    

    

    


