نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

صدور پروانه فعالیت
موزه بانک ملی ایران
مدیرکل م��وزه ها و اموال منق��ول تاریخی –
فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی
و گردش��گری ،پروان��ه فعالی��ت م��وزه بانک ملی
ایران را صادر کرد .ب��ه گزارش تفاهم ،پیش از این
پروانه فعالیت موزه بانک ش��ش ماهه بود که اکنون
با اتمام مراحل راه اندازی و افتتاح رس��می ،پروانه
فعالیت آن صادر ش��ده است .در متن این مجوز که
ب��ه ش��ماره مج��وز  962503/18802و به تاریخ
 1396/6/7صادر شده ،آمده است :نظر به بخشنامه
 45011/101015مورخ  1389/5/9جهانگیری-
معاون اول رئیس جمهور ،پروانه تأسیس موزه بانک
ملی ایران به آدرس خیابان فردوسی ،نرسیده به چهار
راه اس��تانبول ،ادارات مرکزی بانک ملی ،ساختمان
صندوق پس انداز وابسته به بانک ملی ایران تمدید
می گردد .اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت
سه سال شمسی بوده و قابل تمدید است.
برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان کوثر
تفاهم – گ��روه بانک و بیمه :مراس��م تجلیل از
نخبگان افتخار آفرین مؤسسه اعتباری کوثر در کسب
رتبه نخس��ت اولین المپیاد علمی بانک ها و مؤسسات
اعتباری با حضور مدیرعامل ،قائم مقام ،دبیر کل کانون
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری خصوصی ،مس��ئولین
کشوری و لشگری ،مدیران ورزشی ،معاونین ،مدیران،
نخبگان و کارشناس��ان کوث��ر برگزار ش��د .رضایی-
مدیرعامل مؤسس��ه اعتباری کوثر افزود :جوانان کوثر
ثابت کردند که کشور به جوان هایی نیاز دارد که بتوانند
بازوان پرقدرتی برای پیشرفت کشور ،سرشار از انگیزه
ایمانی ،بصیرت دینی ،همت بلند واعتماد ب ه نفس باشند.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر اظهار کرد :منابع انسانی،
سرمایه های با ارزش مؤسس��ه برای کسب افتخارات
هستند .سرمایه های انسانی مؤسسه اعتباری کوثر در
حال حاضر از نهال به یک درخت جوان تبدیل ش��ده
اس��ت .سید هادی هاش��می -معاون توسعه و مدیریت
س��رمایه های انس��انی مؤسس��ه اعتباری کوثر با ارائه
گزارش اقدامات انجام ش��ده جهت آمادگی حضور تیم
کوثر در اولین المپیاد علمی بانک ها و مؤسسات اعتباری
خصوصی بیان کرد :بی��ش از  ۵۵درصد آموزش های
تخصصی کوثر بر بستر تلفن همراه ارائه می شود.
اقدامات مهم پست بانک ایران
در حوزهICT
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در
جم��ع مدیران کل زیر مجموع��ه وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در اس��تان اظهار کرد :پست بانک
ای��ران به عنوان بانک عامل صندوق توس��عه ملی و
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ،اقدامات
مهم��ی را در ح��وزه  ICTانج��ام داده اس��ت .ب��ه
گزارش تفاهم ،حجت االس�لام ذوالنور در این دیدار
ضم��ن بیان مطلب فوق و اع�لام حمایت مجلس از
ای��ن بانک در راس��تای خدمات رس��انی در مناطق
روس��تائی و محروم از اقدامات آن در س��طح کشور
قدردانی نمود .همچنین عباس استواری -مدیر شعب
پست بانک اس��تان قم در این دیدار به ارائه عملکرد
استان به ویژه در مناطق ک م برخوردار و روستائی در
راستای پرداخت تسهیالت خرد روستائی و تسهیالت
اشتغالزائی از محل صندوق توسعه ملی جهت تأمین
مالی طرح های توسعه ملی در سطح استان پرداخت.
افتتاح شرکت آب معدنی سپیدان چشمه
با تسهیالت بانک صنعت و معدن
تفاه��م – گروه بان��ک و بیمه :با اس��تفاده از
تسهیالت بانک صنعت و معدن ،شرکت آب معدنی
سپیدان چشمه به بهره برداری می رسد .براي اجراي
اين طرح ،مبلغ  5میلیون و  600هزار یورو تسهیالت
ارزی توسط اين بانک مصوب شده است .بر اساس
این گزارش ،ش��رکت آب معدنی سپیدان چشمه در
اس��تان فارس احداث ش��ده و با بهره برداري از آن
برای  40نفر ش��غل مس��تقيم ايجاد می شود .گفتني
اس��ت؛ صناي��ع كوچك و متوس��ط اس��تان فارس
تسهيالتي بالغ بر  127ميليارد تومان در قالب طرح
رونق توليد از بانك صنعت و معدن دريافت كرده اند.
اهدای لوح تقدیر به روابط عمومی
بانک صادرات ایران
ل��وح تقدیر پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی
در روابط عمومی ،به پاس تالش در جهت آموزش
و توسعه حرفه ای روابط عمومی ایران ،به مدیر کل
روابط عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت.
به گزارش تفاهم ،دراین لوح از اهتمام و تالش
حمی��د رضا رهبر -مدی��ر کل روابط عمومی بانک
صادرات ایران ،در راس��تای آموزش و توسعه حرفه
ای روابط عمومی تقدیر شده است.
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رئیس بانک مرکزی تأکید کرد

خبرنامه
تاثیر بانکداری اسالمی
در کاهش مشکالت مالي
تفاهم – گروه بانک و بیمه :عضو هیأت مدیره
بانک قرض الحس��نه مهر ايران به منظور معرفي سبد
محصوالت و تش��ريح اقدامات مؤث��ر بانک در حوزه
معيش��ت و رفاه کاركنان با هدف آغاز همكاري هاي
دو جانبه با مهدي راس��خ -معاون توس��عه مديريت
هماهنگي و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات ديدار و گفتگو نمود .حسن تلیکانی -عضو
هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ايران در اين ديدار
ضمن اشاره به تاريخچه و سهامداران بانک بيان کرد:
اين بانک در حوزه هاي مس��ئوليت هاي اجتماعي در
قالب حمايت از اقش��ار آسیب پذیر ،سالمت و درمان
جامع��ه و پش��تیبانی از فرهنگ و آم��وزش و غيره،
گام ه��اي مؤثر و شايس��ته اي برداش��ته اس��ت .وی
افزود :در این راس��تا ،تفاهم نامه های زیادي با هدف
تقويت مالي و توانمندسازي نيازمندان واقعي جامعه با
وزارتخانه ها ،سازمان ها و شرکت هاي گوناگون منعقد
شده است و بانک قرض الحسنه مهر ايران کانون توجه
و ارائه خدمات خود را به مناطق محروم و استان هاي
کمتر برخوردار معطوف ساخته است.

بانک  -بیمه  -بورس

دالر؛ گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست
تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه :رئیس بانک
مرکزی در حاشیه جلس��ه هیئت دولت تأکید کرد:
دالر گزینه مناس��بی برای سرمایه گذاری نیست و
س��پردههای بانکی بازده ای به مراتب بهتری دارد.
ول��ی ا ...س��یف درباره نرخ س��ود بانک��ی افزود:
از  11ش��هریور م��اه ،بان��کها ملزم ب��ه رعایت
دس��تورالعمل بانک مرکزی شدند و بخش نظارت
بانک مرکزی هر روزه در ش��عب مختلف بانکها
حض��ور پیدا کرده و بررس��ی ه��ای الزم را انجام
ی دهند .وی افزود :طبق اطالعاتی که به دس��ت
م�� 
ما می رسد ،خوشبختانه عمومیتی در اجرای دقیق
این دس��تورالعمل وجود دارد و موارد بس��یار نادر
و تخلف��ات کوچکی بوده ک��ه منجر به عزل رئیس
شعبه شده است .بنابراین بانکها مصمم به رعایت
این انضباط هس��تند .رئیس بان��ک مرکزی تأکید
ک��رد :در آین��دهای نزدیک درباره تس��هیالت نیز
محدودیتهایی ایجاد میکنیم که به آنها نیز ابالغ
خواهد شد .سیف همچنین درباره نرخ ارز ،تصریح
ک��رد :نرخ دالر در  5فروردین  3 ،96هزار و 820
تومان بود که اخیرا و روز گذشته به  3هزار و 903
یا  4تومان رس��ید و این نش��ان دهنده  2.2درصد

افزایش در طول این مدت بوده که متوسط ماهیانه
کمتر از  0.5درصد اس��ت ،بنابراین به نظر نمی آید
نگرانی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد .وی
خاطر نش��ان کرد :آنچه مسلم است دقت نظرهای
بانک مرکزی و دولت در مجموع بر کنترل نوسانات
ن��رخ ارز و جلوگیری از افزایشها وهیجانی نرخ
ارز اس��ت و آنچه مس��لم اس��ت س��رمای ه گذاری

در ن��رخ دالر ب��ه هیچ وج��ه اقتصادی نیس��ت و
سپرده های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد و
افزایش قیمت دالر در بلند مدت به هیچ وجه نمی
تواند با آن رقابت کند .بنابراین دالر گزینه مطلوبی
برای س��رمایه گذاری نیست .رئیس بانک مرکزی
ادامه داد :دامنه نوس��انات نی��ز در مدت این  6ماه
بس��یار محدود و در حدود  190تومان است که 5

درصد دامنه نوسان دارد که نشانه ثبات در اقتصاد
است .سیف یادآور ش��د :دولت تمایل به اقداماتی
دارد ک��ه منجر به ثبات در اقتصاد کش��ور ش��ود و
بتواند اقتصاد را توأم با آرامش هدایت کند و فعاالن
ش بینی مناسبی از شرایط اقتصادی
اقتصادی افق پی 
کشور داشته باشند .وی همچنین در خصوص طرح
قرضالحس��نه ازدواج افزود :خوشبختانه این طرح
بر اساس پیشبینیهای ما جلو می رود و عملکرد
خوبی داش��ته و از ابتدای س��ال  96تاکنون692 ،
هزار مورد پرداخت شده که  360هزار مورد از این
تعداد مربوط به این دوره است و در طول این مدت،
 500ه��زار مورد در صف نوبت بودند که در همین
مدت 125 ،هزار مورد به آن اضافه شده که از این
 625هزار مورد 360 ،هزار پرداخت شده و حدود
 260هزار مورد در نوبت داریم و تا زمانی که صف
به صفر برس��د این طرح ادامه پیدا می کند .رئیس
بانک مرکزی تأکید کرد :امیدواریم این روند به طور
مطل��وب پیش رود و یکی از ویژگی های اقدامات
انجام شده این است که در استانهای کمتر توسعه
یافته ،رشد بیشتری داشته و امیدواریم که بتواند نیاز
همه مزدوجین را تأمین کند.

بررسی موانع اجرای قانون بانکی بدون ربا

تفاه��م – گروه بانک و بیمه :مدیر گروه بانکداری اس�لامی
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای
قانون عملی��ات بانکی بدون ربا ،از تالش مجلس برای رفع برخی
موان��ع پیشروی بانکداری اس�لامی خبر داد .کام��ران ندری در
خص��وص وضعی��ت اج��رای قانون عملی��ات بانکی ب��دون ربا و
پیاده س��ازی قوانین اسالمی در سیس��تم بانکداری کشور و نقاط
قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز ،اظهار کرد :قراردادها و
دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون
ربا تنظیم ش��ده و در حال اجراست .مدیر گروه بانکداری اسالمی
پژوهش��کده پولی و بانکی بان��ک مرکزی اف��زود :قانون عملیات
بانک��داری بدون ربا در دوران خود (زم��ان تدوین و ابالغ) جدید
بوده و در جایی آزمون نش��ده بود .وی خاطرنشان کرد :مدیران و
مسئوالن بانکی در آن ایام ،حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای
قانون جدید را نداش��تند .مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده
پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد :در ایران با افزایش مشکالت
مختلف بانک ها ،موضوعات به س��مت نجات بانکی و کاهش نرخ

س��ود بانکی پیش رفت ،در حالی که در این زمینه باید به مسائلی
مانند چرایی بروز مشکالت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا
و همچنی��ن تقویت نظ��ارت ها بپردازیم .وی تأکی��د کرد :در حال
حاضر ،تمرکز به س��مت حل مشکالت فعلی نظام بانکی است ولی
به صورت کلی ،قانون بانکداری اس�لامی به درس��تی اجرا نشد و
اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی
باز می گردد .عضو هیأت علمی پژوهش��کده پولی و بانکی بانک
مرکزی تصریح کرد :قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر
دارای چند مش��کل جدی و اساس��ی است .یک مورد این است که
قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد که مشکلی
جدی در این بخش اس��ت .وی ادامه داد :مسئله جریمه تأخیر نیز
در این زمینه وجود دارد که مس��ئله مهلت دادن به بدهکار در ازای
اضافه ش��دن مبلغ بدهی است و این مسئله امروز در سیستم بانکی
ما سبب ش��ده که بدهی بدهکاران به سیس��تم بانکی افزایش یابد
و از آن س��و بدهی بانک ها به س��پرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.
ندری بیان کرد :اس��تمهال ها با اضافه ش��دن مبالغ بدون هیچ گونه

راهاندازی مرجع اطالعاتی جدید
بازار سرمایه

محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیس��تمی برای تس��ویه بدهی
نداریم که باالخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مش��خص ش��ود.
از آن س��و برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز
مکانیزم��ی نداریم و این موارد در قان��ون عملیات بانکی بدون ربا
تعریف نش��ده اس��ت .وی تصریح کرد :موضوع دیگر این است که
عملی��ات بانکی در چند عقود محدود ش��ده ،در حالی که نیازهای
مالی افراد بس��یار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب
چن��د عقود محدود عمل کند ،مجبور اس��ت آنها را به نحو دیگری
انجام دهد .ندری به مدیریت ریس��ک عق��ود و همچنین حاکمیت
شرکتی بانک های اسالمی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون
عملیات بانکی بدون ربا اش��اره کرد و اف��زود :بنابراین اگر بتوانیم
مس��ائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیس��تم بانکی در اجرای قانون
عملی��ات بانکی بدون ربا ،اجرای صوری عق��ود ،جریمه تأخیر و
یا وجه التزام ،نبود نظارت ش��رعی ،ع��دم وجود تعریف درباره ربا
و  ...را حل کنیم ،شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین
اسالمی ،تا حدودی درست باشد.

واریز قطعی نخستین مرحله
سود سهام عدالت تا پایان شهریور

معاون سازمان بورس با اعالم اجرای کاهش سقف سپرده گذاری صندوق های با درآمد ثابت در آینده ای
نزدیک ،از راهاندازی مرجع اطالعاتی جدید و مهم بازار سرمایه خبر داد .به گزارش تفاهم ،علی سعیدی با بیان
اینکه کاهش سقف سپرده گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به زودی اجرایی
م��ی ش��ود ،اظهار کرد :در هر حال تمامی نهادهای مالی از جمله ای��ن صندوق ها باید مقررات اعالمی بانک
مرکزی در خصوص نرخ س��ود را رعایت کنند .معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادار
ادامه داد :البته با توجه به این که معموال قرارداد سپرده صندوق ها یک ساله است ،کاهش نرخ سود بانکی در
کوتاه مدت اثر کمتری در فعالیت صندوق های سرمایه گذاری خواهد داشت .اما در خصوص مبالغ حاصل از
صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید که منجر به سپرده گذاری جدید می شود ،قطعا نرخ های جدید حاکم
خواهند بود .عضو هیأت مدیره سازمان بورس ادامه داد :در این میان ،صندوق های سرمایه گذاری در اوراق
بهادار با درآمد ثابت باید مقررات سقف سپرده گذاری  ۵۰درصد از کل منابع صندوق نزد بانک ها را رعایت
کنند .در صورتی که بیشتر از  ۵۰درصد منابع صندوق در بانک ها سپرده شود ،کارمزد مدیر صندوق صرفا برای
همان محدوده مجاز قابل محاسبه خواهد بود .به گفته سعیدی ،از زمان ابالغ سقف  ۵۰درصدی سپرده گذاری
صندوق های سرمایه گذاری ،صندوق ها یک سال فرصت خواهند داشت تا مقررات جدید سازمان بورس را
رعایت کنند .وی از راه اندازی بانک اطالعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار
خبر داد و تصریح کرد :به منظور اطالع رسانی و جلوگیری از ایجاد مباحث حاشیه ای برای سرمایه گذاران
در بازار س��رمایه ،اطالعات تمامی نهادهای مالی دارای مجوز س��ازمان بورس اعم از شرکت های کارگزاری،
شرکت های تأمین سرمایه ،شرکت های مشاوره سرمایه گذاری ،شرکت های سبدگردان و  ...به همراه شعب و
نمایندگی و مشخصات کامل مدیران و آدرس آن ها اطالع رسانی شده است.

تفاهم – گروه بانک و بیمه :رئیس سازمان خصوصی سازی از واریز قطعی نخستین مرحله سود سهام
عدالت به مبلغ  ۶۵تا ۱۵۰هزار تومان تا پایان شهریور خبر داد .علی اشرف عبدا ...پوری حسینی افزود :سازمان
خصوصی سازی تاکنون ۳ ،هزار و  ۳۴۵میلیارد تومان مصوبه از شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی ۹۵
س��ود ویژه مشموالن سهام عدالت در دست دارد که تاکنون  ۱۰درصد آن ،یعنی معادل  ۳۵۰میلیارد تومان در
اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و به دلیل واریز تدریجی این سود ،باید در چند مرحله به حساب
مشموالن سهام عدالت واریز شود که مرحله نخست تا پایان شهریور اجرایی می شود .وی تصریح کرد :تعدادی
از شرکت های سرمایه پذیر هنوز مجمع تشکیل نداده اند و در صورت تشکیل مجمع تا انتهای سال  ،۹۶باید
حدود  ۸۰۰میلیارد تومان دیگر به ۳هزار و  ۳۴۵میلیارد تومان سود قطعی مشموالن اضافه شود .پوری حسینی
در مورد میزان سود دریافتی مشموالن اضافه کرد :کسانی که تاکنون همه سهام شان آزاد شده ۱۲۰ ،تا ۱۵۰هزار
تومان دریافت خواهند کرد و کسانی که حدود  ۵۰درصد سهام عدالت را صاحب شده اند۶۵ ،تا ۷۶هزار تومان
واریزی خواهند داشت و واریز (کامل) این سود تا پایان اسفند ماه ممکن خواهد بود .پوری حسینی در مورد
مش��موالن فوت ش��ده هم اظهار کرد :بازماندگان مشموالنی که در سال های اخیر فوت شده اند و تا به حال با
مراجعه به سایت با شرایط غیر فعال پرونده عضو فوت شده خود مواجه می شدند ،از امروز تا انتهای شهریور ماه
فرصت دارند آورده نقدی مشمولین فوت شده را پرداخت کنند .معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :سود
سهام مشمولین فوت شده تنها با ارائه برگه انحصار وراثت قابل پرداخت خواهد بود .وی در مورد مشکل ارائه
کد شبا در سایت برای مشمولین هم بیان کرد :از حدود یک ماه پیش برای بعضی از مشمولین ،هنگام ارائه کد
شبا مشکلی پیش می آمد که ناشی از مشکل ارتباط سازمان خصوصی سازی با بانک مرکزی بود .این مشکل
برطرف شده است و مشموالن می توانند کد شبای خود را دوباره در سایت ثبت کنند.

فضای آرام بانک ها
درپرداخت نرخ سود مصوب

مجموع ذخاير فنی شرکت بیمه
به  29هزار میلیارد تومان رسید

رئی��س ش��ورای هماهنگی بانک های خصوصی با بی��ان اینکه نظام بانکی تا این جای کار ،نرخ س��ود
ی تواند
خ های معنادار م 
مصوب بانک مرکزی را برای سپرده ،رعایت کرده است ،اظهار کرد :انتشار اوراق با نر 
ل ساز شود .کوروش پرویزیان در گفتگو با مهر در خصوص سرنوشت اجرای بخشنامه بانک مرکزی در
مشک 
خصوص کاهش نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی افزود :متناسب با دستور بانک مرکزی ،اکنون فضای
خوبی به لحاظ یکسان سازی پرداخت نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی برقرار شده است و بانک ها
در شرایط حاضر ،برای کاهش هزینه های خود ،نرخ سود سپرده را رعایت می کنند و فضای کلی حاکم خوب
است .رئیس شورای هماهنگی بانک های خصوصی تصریح کرد :در این میان ،امیدواریم عامل و متغیر خارجی
بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این بخشنامه ،مشکل آفرین شود .وی در توضیح این مطلب بیان کرد:
نمونه این متغیرهای خارجی ،ورود و انتشار اوراق بدهی جدید با نرخ های باالتر از سود سپرده از سوی دولت
است که امری مهم به شمار می رود؛ موضوع دیگر این که دولت به دلیل نیازهایی که بخش های مختلف دولتی
دارند ،فشار مضاعفی به بانک های مختلف به خصوص بانک های دولتی وارد کند و در حقیقت به منابع بیشتری
نیاز داش��ته باش��ند که به آنها فشار وارد کند .پرویزیان ادامه داد :همچنین قطع برخی از روش ها و کارهایی که
اکنون طراحی ش��ده و در حال اجراس��ت ،ممکن است که مشکل زا باشد و امیدواریم که دولت مراقبت جدی
داشته باشد .وی با اشاره به مهلت زمانی که بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه تعیین کرده بود ،افزود :جابجایی
معناداری در منابع بانک ها صورت نگرفته است .پرویزیان تأکید کرد :انتشار اوراق با نرخ های باالتر و معنادار
می تواند مشکل آفرین باشد ،ولی اگر در حد نرخ سپرده یکساله شود ،اثر منفی زیادی ایجاد نمی کند.

با توجه به ابالغ قانون بيمه اجباري خسارات شخص ثالث در خرداد ماه سال  ،۱۳۹۵تكاليف متعددي براي
بيمه مركزي و شركت هاي بيمه تعريف شده است كه در ماده  ۵۸قانون ياد شده ،بيمه مركزي مكلف است با بررسي
ذخاير شركت ها ،از كفايت ذخاير آنان براي ايفاي تعهداتشان ،اطمينان حاصل كند .به گزارش تفاهم ،علي جعفري-
مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي در مورد اقدامات بيمه مركزي در سال جاري در خصوص كفايت ذخاير افزود:
بيمه مركزي در اجراي ماده  ۵۸با صدور بخشنامه اي ،شركت هاي بيمه را موظف كرد تا با مسئوليت هيأت مديره
نسبت به محاسبه و درج ذخاير در صورت هاي مالي خود اقدام كنند و صورت هاي مالي مصوب هيأت مديره را
قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و براي اعالم نظر ايشان ،براي بررسي و كنترل به نهاد ناظر ارسال
كنند .جعفري اظهار کرد :در سال جاري ،شركت هاي بيمه ،مجامع خود را با توجه به اعالم نظر بيمه مركزي نسبت
به ذخاير و با اعمال نقطه نظرات بيمه مركزي در صورت هاي مالي برگزار كردند .وي با اشاره به این كه طي ادوار
گذشته ميزان ذخاير درج شده در صورت هاي مالي به چه صورت بوده است ،تصریح کرد :در سال هاي اخير ،منابع
مالي صنعت بيمه تقويت شده است ،طبق اطالعات موجود و بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده در دوره
پنج ساله اخير ،مجموع ذخاير فني رشته شخص ثالث از  ۳۴۰۰ميليارد تومان در سال  ،۹۱به  ۹۳۰۰ميليارد تومان
در پايان سال  ۹۵رسيده كه رشد  ۱۷۳درصدي را نشان مي دهد .جعفري در مورد تأثيرافزايش كيفيت نظارت بر
عملكرد مالي شركت هاي بيمه افزود :با توجه به افزايش كيفيت نظارت بيمه مركزي و الزامات قانوني وضع شده در
قانون جديد ،به نظر مي رسد شركت هاي بيمه نسبت به احتساب ذخاير كافي ،مبادرت كرده كه در صورت هاي مالي
آنان نيز اين واقعيت به چشم مي خورد كه اين مبحث در شناسايي سود آنان نيز در پايان سال ،تأثيرگذار بوده است.

بازار طال
قیمت هر اونس طال در روز گذشته با ۰.۹
درصد کاهش ،به  ۱۳۳۰دالر و  ۶۰سنت رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،هرچند بعد
از درخواست دونالد ترامپ -رئیس جمهوری
آمری��کا برای اتخ��اذ اقدامات سرس��ختانه تر
علیه کره ش��مالی ،تقاضا برای س��رمایه گذاری
امن در بازار طال رش��د داش��ته ،اما همزمان با
تقویت ش��اخص ها در بازارهای بورس ،قیمت
طال اندکی کاهش یافت .بر اساس این گزارش،
قیم��ت ط�لای آمریکا ب��رای تحوی��ل در ماه
دس��امبر نیز با  0.2درص��د افزایش ،به 1335
دالر و  80س��نت رس��ید .س��هام های آسیایی
ک��ه بعد از افزایش بی س��ابقه ش��اخص ها در

کاهش
قیمت جهانی
طال
بورس وال اس��تریت ،در اوایل روز گذش��ته به
نزدی��ک باالترین رقم های  10س��ال گذش��ته
رس��یده بود ،کاهش��ی جزئ��ی را ش��اهد بوده
است .دومینیک اش��نایدر ،در مؤسسه مدیریت
دارایی یو ب��ی اس در هنگ کنگ اظهار کرد:
به نظر می رس��د که ش��اخص ها در بازارهای
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بورس آسیا رکوردهای جدیدی را تجربه کرده
است .این بدان معنا است که مردم می خواهند
ریس��ک کنند .وی افزود :من فکر می کنم این
نش��ان دهنده وضعیت مس��اعد اقتصادی است
و کاهش اش��تها برای ریس��ک پذیری در حال
از بی��ن رفت��ن اس��ت .دونالد ترام��پ -رئیس

جمه��وری امریکا اع�لام ک��رد :تحریم های
تصویب شده علیه کره شمالی در شورای امنیت
س��ازمان ملل یک گام کوچک است و به هیچ
وجه با آنچه باید برای مقابله با برنامه هسته ای
این کش��ور صورت گیرد ،قابل مقایسه نیست.
معم��وال در هن��گام باال گرفت��ن وضعیت های
آش��فته سیاس��ی و اقتص��ادی ،ب��ازار طال یک
محل سرمایه گذاری امن برای سرمایه گذاران
محس��وب می ش��ود .ارزش دالر در برابر ین
ژاپن در روز گذشته ،اندکی افزایش داشت ،در
حالی که در مقابل سبد ارزهای معتبر جهانی با
افت  0.1درصدی مواجه بود .اما دالر همچنان
باالتر از پایین ترین رقم دو سال و نیم گذشته
که هفته پیش تجربه کرده بود باقی ماند.

خبرنامه
رکورد وال استریت
و رشد سهام آسیایی
سهامآس��یایی روز گذشته تحت تأثیر رکورد
زدن س��هام والاس��تریت افزایش کمی داشت اما با
این حال ،به باالترین میزان  ۱۰س��اله خود رس��ید؛
در عین حال سهام شرکت اپل با معرفی جدیدترین
محصول این شرکت ،افت کرد .به گزارش مهر به نقل
از رویترز ،شاخص گسترده آسیا -اقیانوسیه خارج
ژاپن اماسسیآی ،پس از این که به باالترین میزان
خ��ود از اکتبر  ۲۰۰۷تاکنون رس��ید ،اندکی کاهش
یافت .سهام اس��ترالیا ۰.۲ ،درصد افزایش داشت و
سهام کره هم  ۰.۱درصد رشد کرد .در معامالت روز
ی های سرمایهگذاران
سه شنبه ،با کمرنگ شدن نگران 
در مورد تنشهای کرهش��مالی و همچنین تأثیرات
طوف��ان ایرما ،اساندپ��ی  ،۵۰۰صنعتی داوجونز ،و
ترکیبی نزدک ،همگی با مقادی��ری رکوردی به کار
خود پایان دادند .سهام پس از رونمایی از جدیدترین
مدل آیفون ۰.۶ ،درصد سقوط کرد ولی در تبادالت
پس از ساعت اصلی کمی از افت خود را جبران کرد.
قدردانی شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان از بانک ملت
تفاهم – گروه بانک و بیمه :در مراسم جشنی
که از س��وی ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان
و حومه به مناس��بت عید س��عید غدیر و با حضور
جمالی نژاد -ش��هرداراصفهان ،سرهنگ رضایی-
رئیس پلیس راهور اس��تان اصفهان و جمعی دیگر
از مقامات اس��تانی برگزار ش��د ،لوح سپاس��ی به
نش��انه قدردانی از تالش های بان��ک ملت در دو
بخش خدمات به کارکنان س��ازمان اتوبوسرانی و
همراه��ی در تجهیز ناوگان حمل و نقل ش��هری به
هادی حطیم -مدیر شعب استان اصفهان اهدا شد.
بر اس��اس این گزارش ،بانک ملت در پی عمل به
رس��الت اجتماعی خود در بهب��ود وضعیت حمل
و نقل در ش��هر اصفهان ،برای خرید  ۳۰۰دستگاه
اتوب��وس درون ش��هری با پرداخت تس��هیالت به
س��ازمان اتوبوسرانی اقدام کرده است که این پروژه
استانی به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
اعالم سود مشارکت بیمه نامه
عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو
روابط عمومی بیمه تجارت نو در اطالعیه ای
میزان سود قطعی سال  1395بیمه نامه های عمر و
س��رمایه گذاری را منتشرکرد .به گزارش تفاهم ،در
متن این اطالعیه آمده است :به استحضار بیمه گذاران
بیمه نامه هاي عمر و س��رمایه گذاري می رساند با
احتس��اب سود مشارکت در منافع ،در اندوخته بیمه
نامه هاي عمر و س��رمایه گذاري ،سود قطعی سال
 ،1395ب��ه می��زان  % 1.22اعالم می گردد .الزم به
ذکر اس��ت؛ که این سود از ابتداي سال  1395مبناي
محاسبه س��ود روزش��مار بیمه نامه ها قرار خواهد
گرف��ت و بیمه گ��ذاران می توانند از طریق ش��عب
ش��رکت و سایت اینترنتی ش��رکت بیمه تجارت نو،
میزان سود قطعی سال  1395خود را رویت نمایند.
گفتنی اس��ت؛ س��ود تضمینی بیمه نامه هاي عمر و
س��رمایه گذاري صادره تا تاریخ1395 /05 /31به
می��زان  % 18و بیمه نامه هاي صادره از تاریخ /01
 1395 /06تا پایان س��ال  % 16براي سال جاري
بیمه نامه بوده است.
انتخاب رئیس شعبه اصفهان
بیمه سرمد به عنوان
دبیر شورای هماهنگی شرکتهای بیمهای
تفاهم – گ��روه بانک و بیمه :رئیس ش��عبه
چهار باغ اصفهان بیمه سرمد به عنوان عضو و دبیر
ت های
هیأت رئیسه شورای هماهنگی مدیران شرک 
بیمه  ای اس��تان اصفهان انتخاب شد .در انتخابات
هیأت رئیسه شورای هماهنگی مدیران شرکتهای
بیمهای استان اصفهان که روز سهشنبه 96/6/21
با حضور س��یدمحمد علیپور -دبیر کل و حس��ن
دهگاهی -مع��اون اجرایی س��ندیکای بیمه  گران
ایران در مجموعه هتل عباسی اصفهان برگزار شده
بود ،محمد ش��فیع برومند -رئیس ش��عبه اصفهان
شرکت بیمه آسیا به عنوان ریاست این شورا ،حمید
مؤمنی -رئیس شعبه اصفهان شرکت بیمه رازی به
عنوان نائب رئیس و عضو هیأت رئیس��ه ش��ورا و
رضا پزشکی -رئیس شعبه چهار باغ اصفهان بیمه
سرمد ،به عنوان دبیر و عضو هیأت رئیسه این شورا
انتخاب شدند.
آغاز جشنواره اینستاگرامی
بانک تجارت
صفح��ه رس��می بان��ک تج��ارت ب��ه آدرس
 Instagram.com/tejaratbankدر شبکه
اجتماعی اینستاگرام به منظور افزایش اطالعات بانکی
ت رسانی ،جشنواره پرسش
مش��تریان و ارتقای خدم 
ی کند .به گ��زارش تفاهم ،عالقهمندان
هفت��ه برگزار م 
م��ی  توانند با دنب��ال کردن صفحه رس��می این بانک،
س��واالت را مش��اهده کرده و پاس��خ خود را در قالب
ویدئویی با کمتر از مدت زمان  30ثانیه به همین صفحه
ارسال کنند .این سواالت با هشتگ  #پرسش_هفته در
صفحه رسمی بانک تجارت در اینستاگرام نشانه گذاری
ش��ده است .مدت زمان این مسابقه  10روز و از تاریخ
 21شهریور  1396شروع شده است.
صعود شاخص بورس
در آخرین روز معامالت
ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار در آغ��از
معامالت روز گذشته خود با رشد  ۳۹.۳۴واحدی،
به پله  ۸۳هزار و  ۵۰۳واحدی رس��ید .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان ،ارزش کل معامالت
ب��ورس تهران از  ۱۸۶میلی��ارد ریال فراتر رفت که
ناشی از دست به دست شدن  ۹۵میلیون ریال سهم
ط��ی  ۱۰هزار نوبت معامالتی اس��ت .نمادهای پر
بیننده معامالت روز گذش��ته فارس ،خساپا ،کگل،
خودرو با روند صعودی و نماد فوالد ،پاکشو ،فملی
با روند صعودی کار خود را آغاز کرد.

