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آمادگی بانک توسعه 
تعاون برای ارائه 
تسهیالت از محل 

صندوق توسعه ملی 

تفاهم – گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون در جلس��ه کارگروه سرمایه  گذاری، 
توسعه و اشتغال شهرستان الیگودرز استان لرستان 
در فرمان��داری این شهرس��تان، اظهار کرد: بانک 
توسعه تعاون صد در صد دولتی است که بر اساس 
اساس��نامه، ۷۰ درص��د منابع خ��ود را در اختیار 
فع��االن اقتصادی بخش تعاون و ۳۰ درصد را در 
اختی��ار بخش غیر تعاون قرار می  دهد. در ابتدای 
جلس��ه نیز فرماندار شهرستان به شرایط اقتصادی 
و ظرفی��ت  های این شهرس��تان در ح��وزه  های 
صنعت، گردش��گری، معدن و غیره پرداخت و به 
بیان آمار تعاونی  های فعال بخش  های اقتصادی 
و برخی از مش��کالت آن  ه��ا پرداخت. مهدیان- 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به شرایط 

منابع و مالی بانک افزود: تعامل و همکاری تعاون 
گران و فعاالن اقتصادی با بانک، می  تواند فرصت 
و بس��تر مناس��بی را برای ارائه خدم��ات بهینه به 
مشتریان فراهم نماید. مدیرعامل افز بانک توسعه 
تع��اون  تصریح کرد: در حال حاضر این بانک، به 
 عن��وان یکی از بانک  های عامل صندوق توس��عه 

ملی، همکاری خیل��ی خوبی با این صندوق دارد 
و تع��اون گرانی ک��ه دارای اولویت  های صندوق 
باش��ند، قادر خواهند بود از ظرفیت  های آن بهره 
 مند شوند. در ادامه، اشتاب- مدیر کل تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی نیز به نمایندگ��ی از تعاونی  ها، 
به ش��رایط حاکم بر تعاونی  ه��ا و به نقش آن  ها 

در ایجاد اش��تغال پرداخت و به خواس��ته  ها و 
انتظارات تعاونی  ها از بانک اش��اره کرد. در ادامه 
این س��فر، جلس��ه ارزیابی عملکرد شعب استان 
لرس��تان با حضور مدیرعامل، عضو هیأت  مدیره 
و مدیران امورهای شعب، طرح و برنامه، آموزش 
و پژوهش، منابع انس��انی، روابط عمومی و حوزه 
مدیریت در محل س��الن جلس��ات اداره ش��عب 
برگزار ش��د و بر اساس شاخص  های عملکردی، 
عملکرد تمامی ش��عب مورد بررسی قرار گرفت. 
ضمن آنک��ه بازدی��د مدیرعامل، هی��أت همراه، 
اش��تاب- مدی��ر کل تعاون کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان به همراه خدابخش��ی- نماین��ده مجلس 
شورای اس��المی الیگودرز از شعب این استان، از 

دیگر برنامه  های این سفر بود.

بانک توسعه تعاون

 پرداخت سود سهام شرکت باما 
از طریق شعب بانک سپه

تفاه��م – گروه بانک و بیمه: بر اس��اس 
قرارداد منعقده میان بانک س��په و ش��رکت باما، 
عملیات پرداخت س��ود سهام سهامداران شرکت 
مذکور هم اکنون از طریق کلیه ش��عب بانک سپه 
آغاز شده است. در این راستا، سهامداران حقیقی 
شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک، 
با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام 
خود را دریافت و یا به س��ایر حساب های خود 
انتقال دهند. شایان ذکر است؛ بانک سپه به عنوان 
نخس��تین بان��ک ایرانی و دولت��ی و بیش از 9۰ 
سال سابقه درخشان در عرصه بانکداری و ارائه 
خدمات مناسب به مش��تریان، عاملیت پرداخت 
سود س��هام تعداد زیادی از شرکت های سهامی 
بورس��ی و فرابورسی را از س��ال های گذشته از 

طریق شعب سراسر کشور بر عهده دارد.

 افزایش سقف قرض الحسنه اعطایی 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدیریت کل مق��ررات، مجوزه��ای بانکی 
و مبارزه با پولش��ویي بان��ک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران، طي نامه اي به بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، سقف تسهیالت قرض الحسنه اعطایي 
را از یکص��د و پنجاه میلیون ریال، به دویس��ت 
میلیون ریال افزایش داد. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، کمیسیون مقررات 
و نظارت مؤسس��ات اعتب��اري بانک مرکزي در 
راستاي ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و نیز 
به استناد تبصره )۱( ذیل ماده )۳۵(، دستورالعمل 
اجرایي تأسیس و فعالیت بانک هاي قرض الحسنه 
و نظارت بر آن ها در نهمین جلسه خود، افزایش 
سقف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به دویست 
میلیون ریال را مصوب نمود. بر این اساس، بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران س��قف پرداخت فردی 
تس��هیالت را از یک صد و پنج��اه میلیون ریال 
به دویست میلیون ریال افزایش داد و مشتریان و 
متقاضیان مي توانند از شعب این بانک، تا سقف 
مذک��ور و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک 

مرکزي وام قرض الحسنه دریافت کنند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی 
مدیریت بیمه با رویکرد حرفه  ای 

پژوهش��کده بیمه به منظور توانمند سازی و 
بهس��ازی مدیران ارشد ش��رکت  های بیمه، دوره 
آموزش��ی تخصصی مدیریت بیم��ه را با رویکرد 
حرفه  ای و ارتقای سطح صالحیت ها و در مسیر 
تحقق آئین نام��ه 9۰ برگزار می کند. به گزارش 
روابط عمومی پژوهش��کده بیمه، این دوره هفت 
ماهه آموزشی که با بهره گیری از تجارب استادان 
دانش��گاه های برتر و خب��رگان صنعت بیمه و با 
مطالعه تطبیقی سرفصل های آموزشی مدون در 
سایر کشورها و انطباق آن با شرایط صنعت بیمه 
طراحی شده است، از ش��هریور ماه سال جاری 
آغاز می ش��ود. بر پایه این گزارش، دروس این 
دوره تخصصی ش��امل اقتص��اد، مدیریت مالی، 
مدیریت بازاریابی، مس��ائل جاری مدیریت بیمه 
در ایران، اصول بنگاه  داری و حاکمیت شرکتی در 
بیمه، س��ازمان و مدیریت و مدیریت استراتژیک 
در ش��رکت  های بیمه است. از دیگر دروس این 
دوره، می توان به قوانین و مقررات بیمه و قانون 
تجارت کش��ور، نح��وه تنظی��م قراردادهای بیمه 
تجاری، مباحث مرتبط با رشته  های بیمه، تحلیل 
عملک��رد بیمه در بازار ایران، مدیریت ریس��ک، 
بیم��ه اتکایی و بیمه در حوزه بین الملل، مدیریت 
س��رمایه  گذاری منابع و ذخایر اشاره کرد. دوره 
مزب��ور بر اس��اس چارچ��وب و الگوهای معتبر 
بین المللی از جمله الگوی مؤسس��ه بیمه چارتر 
لن��دن و پس از بومی س��ازی ب��رای صنعت بیمه 
کشور طراحی شده است. همچنین صالحیت های 
فن��ی، تخصصی و کس��ب و کار بیمه مدنظر قرار 
گرفته و دوره به نحوی طراحی ش��ده اس��ت که 
صالحیت های دانش پذی��ران پس از طی دوره 
ارتقاء یابد. بر این اساس، بعد از پایان هر درس، 
آزمون مرتبط برگزار و با کسب موفقیت، گواهی 
دوره اعط��اء م��ی ش��ود. این گواهی م��ی تواند 
جایگزین مالک های احراز صالحیت مندرج در 

آئین نامه 9۰ شورای عالی بیمه شود.

واگذاري صدور کارت بلیط الکترونیک 
به بانک شهر

رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران با اش��اره به 
تصویب ط��رح دو فوریتی انتق��ال صدور کارت 
بلی��ت الکترونی��ک ب��ه بان��ک ش��هر در جهت 
تأمی��ن رفاه حال ش��هروندان تهرانی، اظهار کرد: 
مس��ئولیت صدور ای��ن کارت  ها ک��ه از جنس 
کارت های شهروندی هستند، به دلیل آماده بودن 
زیرس��اخت  های الزم در بانک ش��هر، بر اساس 
قانون معامالت ش��هرداری به ای��ن بانک واگذار 

شده است. 
به گ��زارش تفاهم، مهدی چم��ران با اعالم 
این  که بانک ش��هر این کارت  ه��ا را به صورت 
رای��گان صادر خواهد ک��رد، اف��زود: مدت این 
قرارداد ۲ س��اله است و واگذاری این مسئولیت، 
برای دیگر شرکت  های بانک شهر بالمانع است. 
وی با اعالم این  که زیرس��اخت های صدور این 
کارت ش��هروندی مدت ها است از سوی بانک 
شهر آماده شده اس��ت، خاطر نشان کرد: صدور 
این کارت برای استفاده در تاکسی  های شهری نیز 
در بودجه س��الیانه در حال پیگیری است و امید 
است تا پایان س��ال با کمک شرکت تاکسیرانی، 
بانک شهر سیس��تم  های مورد نظر را آماده کند. 
چمران با اش��اره به تجربیات بانک شهر در این 
حوزه خاطر نش��ان کرد: این بان��ک توان ایجاد 
زیرس��اخت  های الزم را در این زمینه دارد و بی 
هی��چ تردیدی پرداخت  های ناوگان حمل و نقل 
عمومی نیز مي تواند به این طریق صورت گیرد.

خبرنامه

 حضور فعال بیمه پارسیان 
در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

هفدهمی��ن نمایش��گاه بی��ن المللی صنعت 
س��اختمان با حض��ور 88۷ ش��رکت داخلی و 
۳9۱ ش��رکت خارج��ی به مدت چه��ار روز تا 
۲4 مرداد در محل نمایشگاه بین المللی برگزار 
می  ش��ود. به گزارش تفاهم، امسال این شرکت، 
حضوری فعال در نمایش��گاه صنعت ساختمان 
خواه��د داش��ت و متخصص��ان و کارشناس��ان 
بیمه های مس��ئولیت، مهندس��ی، آتش سوزی، 
عمر و سایر رش��ته های بیمه ای در غرفه بیمه 
پارس��یان، پاسخگوی س��ؤاالت بازدیدکنندگان 
می باش��د. هدف از ش��رکت در این نمایشگاه، 
حضوری فعال و ارائه خدمات کارشناس��ی بیمه 
به تمامی ش��رکت کنندگان این صنعت بزرگ و 
ارائه آخرین و جدیدترین خدمات بیمه ای بیمه 
پارسیان به مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان 
اس��ت. این نمایش��گاه، بزرگ ترین نمایش��گاه 
صنعت س��اختمان و ساختمان س��ازی ایران و 
یکی از معروف ترین نمایشگاه های خاورمیانه 
اس��ت. بازدیدکنندگان مي توانند در س��الن 4۱ 

نمایشگاه، از غرفه بیمه پارسیان دیدن کنند.

 افزایش واگذاری شرکت های 
تحت مدیریت بانک ملی ایران

تفاهم – گ��روه بانک و بیم��ه: به دنبال 
تأکیدات دولت درباره خروج بانک ها از بنگاه 
داری، بانک ملی ایران اجرای این سیاس��ت را 
در رأس برنام��ه های خود قرار داده اس��ت، به 
گون��ه ای که ارزش واگذاری های این بانک در 
سال 9۵ نسبت به سال 94، حاکی از رشد ۱4۰ 
درصدی واگذاری ش��رکت های تحت مدیریت 
بانک ملی ایران اس��ت. جمع واگ��ذاری ها در 
ای��ن بخش در س��ال 94، چهار ه��زار و ۱۵8 
میلیارد ریال بوده اس��ت که در س��ال 9۵، به نه 
هزار و ۷46 میلیارد ریال رس��یده اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت؛ دولت بخشی از این شرکت ها را 
به دلیل بدهی خود ب��ه بانک ملی ایران واگذار 
کرده اس��ت. هدف بانک ملی ایران این است که 
این دس��ته از شرکت ها را بهس��ازی کرده و به 
بهره وری برس��اند و در نهایت اقدام به واگذاری 

این شرکت ها کند.

افتتاح و راه اندازی ساختمان جدید 
بیمه "ما" در شهر تبریز

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیم��ه: آئین 
راه اندازي و افتتاح ساختمان جدید شعبه تبریز 
با حض��ور صفدري- مدیر عامل، حجت بهاري 
ف��ر- عضو هیأت مدیره، امیر حس��ین قرباني- 
معاون فني، اکبر زاهدوند- مش��اور مدیر عامل، 
امی��ر ش��فیعي- مدیر ام��ور ش��عب، غالمرضا 
مددي- مدیر امور نمایندگان و عباس اسالمي- 
مدی��ر بیمه هاي عمر و س��رمایه گذاري برگزار 
ش��د. در ابتداي ای��ن مراس��م، آرش کامیاب- 
رئیس شعبه تبریز، خالصه اي از عملکرد شعبه، 
میزان پرتف��وی، تعداد مش��تریان و  نمایندگان 
ش��بکه فروش  و ش��رایط و زیرس��اخت های 
مورد نیاز برای دسترس��ی ب��ه وضعیت مطلوب 
را بیان کرد. در ادامه امیرحسین قرباني- معاون 
فني این ش��رکت، به تحلیل مش��تري مداري و 
مدیریت ریس��ک ب��رای نمایندگان و پرس��نل 
ش��عبه پرداخ��ت و برنامه هاي آتي را تش��ریح 
ک��رد. همچنین حجت بهاري ف��ر- عضو هیأت 
مدیره،  توضیحات��ی در خصوص نحوه فروش، 
لزوم مشتري مداري ارزنده و چگونگي استفاده 
از اطالعات ب��ه روز نمایندگان در فروش بیمه 

نامه ارائه کرد.

پرداخت سه هزارمیلیارد برای احداث 
واحدهای مشارکتی توسط بانک مسکن

مدیر ش��عب بانک مس��کن اس��تان همدان 
اظهار کرد: در حوزه احداث واحدهای مشارکتی 
و عقود مش��ارکتی، 9 هزار و 9۵ فقره تسهیالت 
به میزان س��ه هزار و 4۷۳ میلیارد ریال در چهار 
س��ال دول��ت یازدهم پرداخت ش��ده اس��ت. به 
گزارش تفاهم، رس��ول مالمیر ب��ا اعالم این خبر 
افزود: بانک مسکن به منظور تسهیل در خانه دار 
کردن مردم، اقدام به راه اندازی صندوق پس انداز 
مس��کن یکم از خرداد ماه س��ال 94 کرده است. 
وی ادامه داد: متقاضیان با س��رمایه گذاری ۳۰۰ 
میلی��ون ریالی در این صندوق، می توانند پس از 
گذشت یک س��ال، 6۰۰ میلیون ریال تسهیالت 
دریافت کنند. وی ادامه داد: س��ود این تسهیالت 
ب��ر مبنای قرار گرفتن واحد مس��کونی در بافت 
فرسوده یا دیگر مناطق تعیین شده و طبق قانون، 
کارمزد وام در مس��اکن مستقر در بافت فرسوده 
هشت درصد و در دیگر مناطق، 9 درصد است. 
مدیر شعب بانک مسکن استان همدان اظهار کرد: 
۱84 نفر در این اس��تان ب��ا دریافت یک هزار و 
۷۰ میلیارد ریال تس��هیالت از حساب صندوق 
پس انداز مسکن یکم، صاحب خانه شدند. مالمیر 
اف��زود: همچنین طبق آخرین آمار، چهار هزار و 
۱6۵ نف��ر در ای��ن صن��دوق، ۷9۰ میلیارد ریال 
س��پرده گذاری کردند که این آمار گویای استقبال 
اندک اهالی این استان از طرح مسکن یکم است.

خبرنامه

 یکسان سازی نرخ ارز 
همچنان در دستور کار وزیر پیشنهادی اقتصاد

وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی دولت 
دوازده��م در نشس��ت فع��االن بخ��ش خصوصی و 
رؤس��ای اتاق های بازرگانی ایران، تهران و تعاون با 
اعالم اینک��ه توجه ویژه ای به بخش خصوصی دارد، 
بر توس��عه تجارت الکترونیک و یکسان سازی نرخ 
ارز اش��اره کرد. به گزارش ایبِنا، مس��عود کرباسیان با 
اش��اره به اینکه طیب نیا- وزیر اقتصاد دولت یازدهم 
م��رد بزرگ اقتصاد کش��ور بودند و در این س��ال ها 
زحمات بس��یاری برای اقتصاد کشور کشیدند، اظهار 
کرد: برنامه های اقتصادی کش��ور بر اساس سندهای 
باالدس��تی و سند چشم انداز نوش��ته شده و دولت و 
وزیر تنها مجری قانون هس��تند. وزیر پیشنهادی امور 

اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم افزود: برنامه و قوانین کاستی هایی دارند و باید اصالحاتی در راستای 
ساده سازی امور صورت گیرد. عملی کردن بهبود فضای کسب و کار در صحبت آسان است، اما اجرایی 
کردن آن نیازمند آسان سازی قوانین است. وی خاطرنشان کرد: هم سویی قسمت های مختلف در کشور، 
موجب حل بسیاری از مشکالت است. در عین حال، تأکید بر تجارت الکترونیک در جهت تسهیل امور 
و کاهش مراجعات باید صورت گیرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکسان سازی 
نرخ ارز و کاهش نرخ س��ود بانکی امور درس��تی هستند، اما باید ابتدا پیش نیازهای آن در کشور ایجاد 
ش��ود. وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در پایان اعالم کرد: پذیرای پیش��نهادات 

بخش خصوصی در بهبود امور اقتصادی کشور خواهد بود.

 لزوم اجرای استانداردهای گزارشگری مالی 
در شبکه بانکی ایران

مش��اور رئی��س کل بان��ک مرکزی با اش��اره به 
ل��زوم اج��رای اس��تانداردهای گزارش��گری مالی در 
ش��بکه بانکی ایران، عملیاتی شدن این استانداردها را 
پیش  نیاز برقراری روابط بانکی بین الملل برش��مرد. به 
گزارش تفاهم، احمد عزیزی با بیان اینکه اجرای کامل 
استانداردهای گزارشگری مالی در سیستم بانکی ایران 
از چالش های بزرگی اس��ت ک��ه در پیش روی نظام 
بانکی ایران قرار دارد، تصریح کرد:  در سال های اخیر، 
تکاپو و تالش هایی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت. 
مشاور رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: برای اجرای 
کامل این اس��تانداردها، به س��ال ها زمان نیاز داریم تا 
سیس��تم بانکی ایران بتوان��د نرم افزاره��ا، روش ها، 

فرآیندها و سیستم هایی را برای اجرای موفق این استانداردها تدوین کند. عزیزی ادامه داد: این استانداردها 
دو کمک مهم برای سیستم بانکی ایران و اقتصاد کشور خواهد داشت. با همگرایی استانداردهای بین المللی، 
همکاری بانک های ایرانی با خارجی را تسهیل می کند و غیر از این روش، بانک های خارجی برای کار 
با ش��بکه بانکی ایران ریسک باالیی خواهند داشت. وی خاطرنش��ان کرد: البته استانداردهای دیگری نیز 
وجود دارد که بانک های ایرانی باید رعایت کنند، ولی استانداردهای گزارشگری مالی، پیش نیاز همکاری 
بانک های ایرانی با بانک های خارجی و بازار بین المللی محسوب می شوند. وی تصریح کرد: موضوع دوم، 
کمکی است که اجرای استانداردهای گزارشگری مالی به بازارهای مالی داخلی و سرمایه گذاری ها خواهد 

داشت که در نهایت، به شفافیت و صحت گزارشگری بانک ها منجر می  شود.

در نظرس��نجی ط��الی هفتگ��ی کیتکونیوز، 
کارشناس��ان وال اس��تریت پیش بین��ی کردند طال 
در هفت��ه جاری به باالی ۱۳۰۰صعود می  کند، اما 
سرمایه گذاران به افزایش قیمت طال اندکی تردید 
نشان دادند. به گزارش تفاهم، پس از اینکه طال در 
واکنش به انتش��ار آمار ضعیف تورم مصرف کننده 
در آمریکا ب��ه باالترین قیمت در دو ماه گذش��ته 
صعود ک��رد، اکثریت کارشناس��ان ب��ازار این فلز 
ارزش��مند انتظار دارند این فلز زرد در کوتاه مدت 
به ب��االی ۱۳۰۰ دالر صعود کند. در نظرس��نجی 
کیتکونیوز از کارشناس��ان وال اس��تریت، ۱۷ نفر 
ش��رکت کردند که از میان آنها، 9 نفر یا ۵۳ درصد 
افزای��ش قیمت طال تا پای��ان هفته جاری را پیش 
بینی کردند. در حالی که ۲ نفر یا ۱۲ درصد انتظار 
داش��تند قیمت طال کاهش پیدا کند و ش��ش نفر یا 
۳۵درصد نس��بت به دورنمای این فلز ارزشمند در 
هفته جاری نظری نداش��تند. در نظرسنجی آنالین 
کیتکونیوز از س��رمایه  گذاران، ۲۱۵۳ نفر شرکت 
کردند ک��ه از میان آنها، ۱۰۱8 نف��ر یا 4۷ درصد 
افزایش قیمت طال و 66۱ نفر یا ۳۱ درصد کاهش 
قیم��ت طال را پیش بینی کردند، در حالی که 4۷4 
نفر یا ۲۲ درصد نظری نداش��تند. در نظرس��نجی 
کیتکونی��وز ب��رای هفت��ه گذش��ته، 48 درصد از 
کارشناسان وال استریت و سرمایه  گذاران، افزایش 
قیمت ط��ال را پیش بینی کرده بودند که پیش بینی 
درس��تی بود. طال در روز جمع��ه با ادامه تنش  ها 
میان آمریکا و کره ش��مالی ک��ه تقاضا برای خرید 
طال به عنوان دارایی مطمئن را تقویت کرد، اندکی 
افزای��ش یاف��ت و به افزایش چش��مگیر روزهای 
گذش��ته افزود. ه��ر اونس طال ب��رای تحویل در 
دس��امبر در ب��ازار نیوی��ورک، ۳.9۰ دالر یا ۰.۳ 
درصد افزایش نش��ان داد و در ۱۲94 دالر بس��ته 
ش��د و برای کل هفته، بی��ش از ۲ درصد افزایش 
ثبت ک��رد. یکی از نتایج جالب توجه نظرس��نجی 
اخیر، ش��مار قابل توجه کارشناس��ان و س��رمایه 
گذارانی اس��ت که نظر خنثی دارند. در ش��رایطی 

ک��ه طال نزدیک ب��ه مرز ۱۳۰۰ دالر ق��رار گرفته 
است، برخی از کارشناسان بازار می  گویند این فلز 
ارزش��مند به عامل تأثیرگذار جدیدی نیاز دارد تا 
از این س��طح که از نظر روانی اهمیت زیادی دارد، 
عبور کند. به گفته اوله هانس��ن- مدیر اس��تراتژی 
کاال در ساکس��و بانک، طال پی��ش از این چند بار 
موفق به صعود به باالی س��طح ۱۳۰۰ دالر نشده 
است؛ بنابراین تصور می  شود که این فلز به عامل 
جدید دیگری نی��از دارد. عالوه بر آمار اقتصادی 
ضعیف آمریکا که از قیمت طال حمایت کرده است، 
رش��د قابل توجه تنش میان آمریکا و کره شمالی، 
به رش��د چش��مگیر قیمت این فلز ارزشمند کمک 
کرده است. با این همه، تحلیلگران هشدار داده  اند 
عدم وجود تحوالت جدید ممکن است باعث شود 
سرمایه گذاران به سودگیری از رشد اخیر قیمت  ها 
بپردازند. کن موریس��ون- دبیر نشریه "موریسون 
در بازارها" در این ب��اره بیان کرد:  تصور می  کنم 
طال در هفته جاری که دیپلماسی و مذاکرات برای 
کاهش تنش  ها میان آمریکا و کره ش��مالی به کار 
گرفته می  شود، احتماال عقب نشینی کند. شاخص 
دالر آمریکا در برابر سبدی از ارزهای بزرگ روز 
جمع��ه، ۰.4درصد افت کرد. ضعیف ش��دن ارزش 
دالر می  تواند از روند رشد کاالهایی مانند طال که 

به این ارز معامله می  شوند، حمایت کند.

تفاهم – گروه بان��ک و بیمه: رئیس هیات 
مدیره کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار با 
بی��ان اینکه یکی از مهم تری��ن عوامل عدم کاهش 
نرخ بهره بانکی، تعیی��ن نرخ بهره باالی بین بانکی 
از س��وی بانک مرکزی است، اظهار کرد: اگر بانک 
مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از 
دغدغه های تأمین مالی نظام بانکی مرتفع می شود. 
در حال حاضر مسئله مهم اقتصاد کشور ما تقویت 
تولید داخلی اس��ت، اما بنگاه های تولیدی کش��ور 
از جمله ناش��ران فعال در بازار س��رمایه، با کمبود 
نقدینگی مواجه هس��تند. حمیدرضا مهرآور، ضمن 
بیان مطلب فوق، موانع پیش روی کاهش نرخ بهره 
بانکی را برش��مرد و عنوان کرد: هزینه تأمین مالی 
بخش تولید کش��ور متناسب با بازده منطقی نیست 
و بنابراین به نظر می رسد برای بهبود این وضعیت، 
اولین اقدام، اصالح بهره بانکی است. وی ادامه داد: 
بارها این بحث مطرح ش��ده که نرخ بهره بانکی به 
۱۵درص��د کاهش پیدا خواهد کرد، اما تا کنون این 
امر محقق نش��ده اس��ت. رئیس هیأت مدیره کانون 
کارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه در 
حال حاضر بانک ها با کمبود منابع روبرو هس��تند 
و باید برای تأمین مالی، سپرده های بیشتری جذب 
کنند، افزود: در حال حاض��ر بانک ها برای تأمین 
مالی، به جذب سپرده های بیشتر از طریق پرداخت 
بهره های باالی بانکی اقدام می کنند. به گفته رئیس 
هیأت مدی��ره کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق 
به��ادار، در صورتی که این تضمین از س��وی بانک 
مرکزی برای بانک ها وجود داش��ته باش��د که می 
توانن��د با نرخ های معقول تری نیازهای مالی خود 
را تأمی��ن کنند، به هیچ عنوان بهره باال برای جذب 
س��پرده ها پرداخت نخواهند کرد. وی با بیان اینکه 
تعیین دستوری نرخ بهره بانکی نیز مشکالتی ایجاد 
خواهد کرد، بی��ان کرد: باید قبل از تعیین نرخ بهره 
بانکی، شرایط اجرای عملی این تصمیم را بررسی و 
نحوه عملیاتی کردن آن را مشخص کنیم. مدیرعامل 
کارگزاری بانک س��امان به اهمی��ت تداوم اجرایی 

شدن کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و افزود: بعد 
از کاهش نرخ بهره بانکی، باید موارد متعددی مورد 
توجه قرار بگیرد که یکی از این موارد، عدم انتشار 
اوراق گوناگون با نرخ های غیر منطقی است. نباید 
اوراق مش��ارکت یا موارد ش��بیه آن را با نرخ بهره 
بس��یار متفاوت عرضه کنیم. ب��ه عنوان مثال زمانی 
که از نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد س��خن می گوییم، 
عرضه اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد مانع تداوم 

کاهش نرخ بهره بانکی است. 
رئیس هی��أت مدی��ره کانون کارگ��زاران در 
خص��وص تأثیر نرخ بهره بانکی بر بازار س��رمایه، 
بیان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ 
بهره بانکی به شکل مستقیم، تأثیر مثبت کوتاه مدت 
بر عملکرد بازار س��رمایه خواهد داشت، اما عامل 
رش��د بلند مدت این بازار نیس��ت. مهرآور با تأکید 
بر اینکه افزایش س��ود بنگاه ه��ای اقتصادی عامل 
بلند مدت رشد بازار سرمایه است، ادامه داد: هدف 
از کاه��ش نرخ بهره بانکی، تأمی��ن مالی کم هزینه 
صنعت گر اس��ت تا با تولی��د و فروش محصوالت 
و خدمات، ارزش افزوده بیشتری حاصل کند. وی 
با بیان اینکه کاهش نرخ تس��هیالت ارائه ش��ده به 
بنگاه های تولیدی امری ضروری است، تصریح کرد: 
هزینه تأمین مالی بخش تولید کشور باید به میزانی 
تعیین شود که بازده آن برای صنعت گر حداقل چند 

درصد باالتر باشد. 

کارشناسان وال استریت پیش بینی کردند

 طال در معرض 
ریسک کاهش قیمت 

حمیدرضا مهرآور تاکید کرد

 افزایش سود بنگاه های اقتصادی 
عامل رشد بازار سرمایه 

 بیمه تجارت نو در پی ایجاد سوپرمارکت مالی و ارائه سبد خدمات 
بانکی- بیمه ای در شعب بانک تجارت است. به گزارش خبرنگار تفاهم، 
سیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل بیمه تجارت نو از تحقق 9۰ درصد 
بودجه ش��رکت در سال 9۵ خبر داد و گفت: بیمه تجارت نو در سال 9۵ 
حدود 48 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ضریب خسارت آن نیز ۱۰ 
درصد بود، ضمن این که برای خسارت های احتمالی در راه، ذخایر کافی 
گرفته شده اس��ت.دکتر عباس زادگان با اشاره به پیش بینی درآمد سهام 
۳۰ تومانی این ش��رکت در سال گذشته اعالم کرد که در مجمع عمومی، 
۲8 تومان به ازای هر سهم پرداخت خواهد شد.وی با بیان این نکته که به 
زودی به سهامداران پیشنهاد خواهد داد که ۲۵ تومان از این مبلغ را برای 
افزایش سرمایه شرکت بیمه تجارت نو اختصاص دهند، افزود: برای سال 
جاری هم حدود ۳۰ تومان به ازای هر سهم، سود پیش بینی کرده ایم که آن 
هم پیشنهاد ما این است که صرف افزایش سرمایه شود.مدیرعامل شرکت 
بیمه تجارت نو سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی شرکت را از باالترین سرمایه 
های اولیه در بین شرکت های بیمه خواند و اظهار داشت: توانگری مالی این 
شرکت نیز محاسبه شده و به تایید حسابرس رسمی رسیده، بیمه مرکزی 
ارسال شده است و به زودی روی سایت قرار خواهد گرفت.به گفته وی، 
توانگری مالی بیمه تجارت نو در این یک سال و اندی فعالیت، درجه یک 
است و این شرکت در زمینه ایفای تعهدات، شکایتی از بیمه گزاران نداشته 
اس��ت.دکترعباس زادگان کادر نیروی انس��انی بیمه تجارت نو را کادری 

جوان، باانگیزه و دونده خواند و ادامه داد: با یکهزار کارش��ناس خسارت 
مورد تایید بیمه مرکزی قرارداد بسته و آنان را ساماندهی کرده ایم تا هرجا 
خسارتی به وقوع می پیوندد به صورت آنالین و آنکال آن را ارزیابی کنند 
تا بین ۲4 تا 48 س��اعت خسارت ارزیابی شده، به بیمه گزاران پرداخت 
شود.مدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان این نکته که ایمنی در ایران در همه 
جا بسیار پایین است و ریسک ها هم کنترل شده نیست، تاکید کرد: این 
موضوع باعث شده است که ضریب خسارت در کشور بسیار باال باشد به 
گونه ای که میزان خسارت ما در تصادفات از جنگ هم بیشتر است.وی با 
اشاره به برنامه های این شرکت در راستای بهبود ریسک و ایمنی در کشور 

اعالم کرد که نخستین سمینار بین المللی ریسک و ایمنی در سال جاری 
از س��وی بیمه تجارت نو برگزار خواهد شد.دکترعباس زادگان، کمک به 
ایجاد شرکت ریسک و ایمنی را از دیگر برنامه های این شرکت ذکر کرد 
و اظهار داش��ت: عرضه محصوالت جدید نیز در دستور کار قرار دارد که 
از آن جمله، طراحی بیمه نامه آتش سوزی با نرخ حق بیمه پایین و تنها با 
پرکردن یک کارت است. وی همچنین گفت: تا دو سه ماه دیگر، بیمه نامه 
عمری با تمرکز بر مستمری از سوی بیمه تجارت نو به بازار عرضه خواهد 
شد.به گفته وی، بیمه روستاییان نیز با همکاری پست بانک در برنامه های 
این شرکت قرار دارد که بر اساس آن، بیمه نامه عمری طراحی خواهد شد 
که با توجه به درآمد پایین روستاییان، در دوران بازنشستگی، زندگی آنان 
را تامین کند.مدیرعامل بیمه تجارت نو اعالم کرد: تا دو ماه دیگر آیین نامه 
اجرایی این طرح تدوین و پس از آن در روستاها عملیاتی خواهد شد.وی 
درباره استفاده بیمه تجارت نو از بازار بالقوه سهامداران عمده نظیر بانک 
تجارت، تاکید کرد: ما قصد نداریم سهامداران عمده را مجبور به خرید بیمه 
نامه های خود کنیم بلکه درپی ارائه خدمات باکیفیت هستیم تا سهامداران 
به خرید محصوالت این شرکت راغب شوند.عباس زادگان پیش بینی کرد 
که بانک تجارت به صورت تدریجی، بخش اصلی عملیات بیمه ای خود 
را به شرکت بیمه تجارت نو منتقل خواهد کرد.وی ادامه داد: در پی ایجاد 
س��وپرمارکت مالی و ارائه سبد خدمات بانکی- بیمه ای در شعب بانک 

تجارت هستیم.

    

    

    

    
    

    

    

مدیرعامل بیمه تجارت نو اعالم کرد

عرضه بیمه نامه عمر با تمرکز بر مستمری


