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چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

در جلسه شورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد مطرح شد

اعتماد به بازار سرمایه، خط قرمز سازمان بورس و اوراق بهادار
تفاه��م- گروه بانک و بیمه: چهارمین جلس��ه 
شورای اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با حضور ش��اپور محمدی- رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، یاس��ر فالح- مدی��ر روابط عمومی 
 و امور بین الملل س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
سید مالک حس��ینی- مش��اور وزیر و رئیس مرکز 
رواب��ط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت اقتصاد و 
همچنین مدیران روابط عمومی ارکان این وزارتخانه 

در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. 
در ابتدای این نشس��ت یاس��ر ف��الح- مدیر 
رواب��ط عمومی و امور بین الملل س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار بیان ک��رد: نیم قرن از فعالیت بازار 
سرمایه کشور گذشته اس��ت و امیدواریم این رکن 
اقتصادی، بالنده تر از گذش��ته در مس��یر توس��عه 
اقتصادی کشور گام بردارد. مشاور رئیس سازمان 
بورس ابراز امیدواری کرد: بازار س��رمایه کش��ور 
منش��أ خیر و برکت برای آحاد جامعه باش��د. سید 
مالک حسینی- مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت اقتصاد نیز ضمن 
تقدیر از عملکرد روابط عمومی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار از برگزاری این نشس��ت قدردانی کرد 
و افزود: پنجاهمین س��الگرد فعالیت بازار سرمایه 
یکی از رویداد های مهم اقتصادی کشور است. وی 
با بیان اینکه همه ارکان اقتصادی کش��ور به شکل 
مس��تقیم و غیرمستقیم با بازار س��رمایه در ارتباط 
هستند، تصریح کرد: انسجام و همدلی بسیار خوبی 

میان ارکان اقتصادی کشور شکل گرفته و قطعا در 
ماه های آتی، همه آحاد جامعه ش��اهد آثار مثبت 

این رویکرد خواهند بود.
در ادامه این نشست، شاپور محمدی- رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در این جلس��ه با 
تأکید بر اینکه اعتماد به بازار س��رمایه، خط قرمز 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت اظهار کرد: 
نقدپذی��ری و پذیرش مس��ائل بازار س��رمایه در 
دس��تور کار س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار 
دارد و هم��واره در ای��ن راه ت��الش خواهیم کرد. 
محم��دی تصریح ک��رد: ارکان اقتص��ادی از جمله 
بانک ها و بیمه ها به عنوان ش��رکت های پذیرفته 

ش��ده در بورس اوراق بهادار، اهمیت باالیی برای 
ب��ازار س��رمایه دارند و از س��وی دیگ��ر، وزارت 
اقتصاد، ریاس��ت مجمع بانک ها را بر عهده دارد. 
وی در ادام��ه به نقش پررن��گ بیمه ها در اقتصاد 
اش��اره کرد و اف��زود: در صورتی که ه��ر کدام از 
ارکان اقتصادی کش��ور با مشکالتی روبرو شوند، 
همه نهادهای اقتصادی باید کمک کنند تا مش��کل 
برطرف شود. دبیر شورای عالی بورس با تأکید بر 
اینکه هیچکدام از مجموعه های مرتبط با وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، قصد ندارند مش��کالت یا 
مس��ائل پیش روی خود را پنه��ان کنند، ادامه داد: 
آنچه برای مجموعه اقتصادی کشور مهم است، نقد 

منصفانه و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملکرد است.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: اکن��ون 50 س��ال از فعالی��ت بازار س��رمایه 
ایران می گذرد. از س��ال 1346 فعالیت این بازار 
اقتصادی آغاز ش��د و سپس در سال 1384 قانون 
جدی��د ب��ازار اوراق به��ادار در مجلس ش��ورای 
اس��المی به تصویب رسید و اصالحات الزم انجام 
ش��د و این قانون، با تغییرات عمده ای روبرو شد. 
وی با اشاره به احتمال برگزاری جشن پنجاهمین 
س��الگرد فعالیت بازار س��رمایه اظهار کرد: ما در 
این مراس��م، قصد داریم بازار سرمایه را آنگونه که 
هست معرفی کرده و ابزارها، امکانات و مشکالت 
به شکل کامل و شفاف برای آحاد جامعه مشخص 
شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
ب��ه اینکه برای ورود به این ب��ازار باید از دانش و 
تخصص کافی برخوردار بود، افزود: برای فعالیت 
 در ب��ازار س��رمایه، باید امکان��ات، توانمندی ها،

ابزاره��ا و خطرات ذات��ی این فعالی��ت اقتصادی 
روش��ن و ش��فاف باش��د. در این راه نیز  کمک و 
هم��کاری همه اصحاب رس��انه از جمله مدیرانی 
که امروز در این نشس��ت حض��ور دارند، ضروری 
است. دبیر ش��ورای عالی بورس با تأکید بر اینکه 
پنجاهمین س��الگرد فعالیت بازار س��رمایه فرصت 
خوب��ی برای فرهنگ س��ازی و آش��نایی مردم با 
بورس است، ادامه داد: هدف ما شفافیت بیشتر این 

بازار و توسعه کمی و کیفی آن است. 

 چرا سکه 
گران شد؟

تفاهم- گ��روه گزارش: ط��ی روزهای اخیر 
قیمت  ها در بازار سکه و ارز نه تنها صعودی شده، 
بلکه میزان افزایش قیمت  ها چش��مگیر اس��ت؛ به 
گونه  ای که س��که تمام در روز دوش��نبه ۲0 هزار 
توم��ان و در روز گذش��ته 15 هزار تومان افزایش 
قیمت داش��ته و به یک میلیون و 400 هزار تومان 
رسیده اس��ت که در این باره محمد کشتی- رئیس 
اتحادی��ه ط��ال وجواهر ته��ران آرای اظه��ار کرد: 
وضعیت بازار در چند روز اخیر با توجه به افزایش 
قیمت ارز، ناخودآگاه با التهاب همراه شده و سبب 
افزایش قیمت سکه شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
ای��ن افزایش قیم��ت در حال��ی رخ داده که قیمت 
جهانی طال تغییر چندانی نداش��ته است، ادامه داد: 
قیمت س��که در روز گذشته تا یک میلیون و 400 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت که این ناش��ی از 
افزایش قیمت ارز و التهاباتی اس��ت که این روزها 
ایجاد شده است. رئیس اتحادیه طال وجواهر تهران 
تصریح کرد:  با توجه به افزایش چند روز گذش��ته 
قیمت س��که که قیمت آن از ی��ک میلیون و 318 

ه��زار تومان در هفته گذش��ته با ح��دود 80 هزار 
توم��ان افزایش، در بازار دی��روز به یک میلیون و 
400 هزار تومان رسید، خرید و فروش ها با حاشیه 
ریسک باال انجام می  ش��ود. به گفته کشتی آرای، 
تعدادی از واحدها با تفاوت قیمت بیش��تری سکه 
را می  فروش��ند؛ چون این تصور برایشان به وجود 
آمده اس��ت که اگر بخواهند خرید کنند دچار زیان 
می  شوند. اما به نظر می  رسد با التهاباتی که ایجاد 

شده قیمت  ها واقعی نیست.
  طالی جهانی کشش افزایش قیمت نداشت

طالی جهانی نیز در معامالت روز گذشته که 
دالر آمریکا ثابت بود، با کاهش قیمت روبرو شد، 

به طوری که هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز گذش��ته بازار س��نگاپور 0.1 درصد 
کاهش یافت و به 1۲۷6.۲۹ دالر رس��ید. در بازار 
نیویورک، هر اونس طال برای تحویل در دس��امبر، 
0.۲ درص��د کاه��ش یاف��ت و در 1۲۷6.30 دالر 
ایس��تاد. بهای معامالت این بازار در روز دوش��نبه 
با 4.۷0 دالر یا 0.4 درصد افزایش، در 1۲۷8.۹0 
دالر بسته شده بود. به گفته تحلیلگران گروه بانکی 
ANZ، قیمت طال در شرایطی که سرمایه  گذاران 
منتظر وضعیت بازارهای جهانی هس��تند، با نوسان 
اندکی معامله می  شود. افزایش بازده اوراق قرضه 
آمریکا و عدم پیش��رفت برنامه اصالحات مالیاتی 

دولت آمریکا موجب ش��ده س��رمایه  گذاران در 
حاشیه بازار طال قرار بگیرند.

اوراق خزانه دو س��اله آمریکا روز دوش��نبه 
ب��ه باالترین رک��ورد در ۹ ماه اخیر رس��ید. بازده 
 باالتر اوراق قرضه، قیمت طال را تحت فشار قرار 
م��ی  دهد، زیرا به جذابیت س��رمایه  گذاری در این 
فلز که س��وددهی ندارد لطمه می  زند و از س��وی 
دیگ��ر دالر قوی  تر، طال را برای دارندگان س��ایر 
ارزها گران  تر می  کند. در این بین آمار کمیس��یون 
 معامالت آتی کاالی آمریکا نشان داد: صندوق  های 
پوشش ریس��ک و مدیران س��رمایه، قراردادهای 
خرید طال در ب��ازار معامالت آتی کامکس را  در 
هفته منتهی به هفتم نوامب��ر، ۷0۲۷ مورد افزایش 
داده و به 1۷3 هزار و 56۲ قرارداد رس��اندند. در 
بازاره��ای مالی، ش��اخص دالر آمری��کا در برابر 
سبدی از شش ارز رقیب ثابت ماند و در ۹4.48۷ 
واحد ایستاد و ریزش پوند انگلیس که تحت تأثیر 
نگرانی  ها نسبت به توانایی ترزا می- نخست وزیر 
انگلیس برای حفظ جایگاهش به عنوان نخس��ت 

 وزیر انگلیس روی داد، متوقف شد.

 طال و سکه 

 احتمال ورود پول الکترونیکی
 به فرابورس

مدیرعامل فرابورس از احتمال اس��تفاده از 
بیت کوین در این بازار خبر داد. به گزارش نقدینه، 
امیر هامونی درباره استفاده از پول الکترونیکی در 
بازارهای مالی ایران افزود: اخیرا ش��ورای عالی 
ب��ورس مصوب��ه اوراق ارزی را نهایی کرد که به  
موجب آن اگر اوراقی غیر از ریال منتش��ر شود، 
نیازمند این اس��ت که از سازمان بورس و بانک 
مرکزی مجوز بگیرد. وی در ادامه درباره استفاده 
از بیت کوین در فرابورس بیان کرد: به  تازگی در 
واحد تحقیق و توس��عه فرابورس این قضیه مورد 
بررس��ی قرار گرفت و اگر به این نتیجه برسیم که 
مزایای اس��تفاده از پول  های الکترونیکی بیشتر 
از معایب آن اس��ت، م��ی  تواند در دس��تور کار 

قرارگرفته و از آن  ها استفاده کرد.

 اعالم شماره کارت بانک سپه
 برای کمک به مردم زلزله زده 

تفاهم- گروه بانک و بیمه: از س��وی ستاد 
مردم��ی کمک به زلزل��ه زده های اس��تان های 
غرب کش��ور، بانک س��په ش��ماره کارت بانکی 
58۹۲101۲1380088۷ را ب��رای جمع آوری 
کمک های نق��دی مردم و همکاران به هموطنان 
زلزله زده اس��تان های غربی کش��ور اعالم کرد. 
کارکنان بانک س��په و دیگر هموطنان می توانند 
 از طریق ش��ماره کارت فوق نس��بت ب��ه واریز 

کمک های نقدی خود اقدام کنند.

 بهره گیری از امکانات سازمان
 اموال تملیکی برای کمک به زلزله زدگان

 تفاه��م- گ��روه بان��ک و بیم��ه: س��ازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعزام یک تیم 
متشکل از مسئوالن و معاونان این سازمان به مناطق 
زلزله زده غرب کشور به ویژه استان کرمانشاه، تمام 
ت��وان و امکانات خ��ود را برای کمک به آس��یب 
دیدگان زلزل��ه اخیر به کار گرفت. گروه اعزامی از 
سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
در اس��تان کرمانشاه مستقر می شود و با استفاده از 
امکانات ملی و استانی این سازمان به ویژه امکانات 
مدیریت اموال تملیکی اس��تان های همجوار غرب 
کش��ور، تمام تالش خود را در جهت کاهش آالم 
و درده��ای مردم زلزله زده انجام می دهد. ش��ایان 
ذکر است جمشید قس��وریان جهرمی- مدیرعامل 
س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی 
پیام ه��ای جداگان��ه ای ضمن اب��راز همدردی و 
عرض تس��لیت به استانداران 5 اس��تان زلزله زده 
غرب کش��ور، آمادگی این س��ازمان را برای کمک 
به خانواده های آسیب دیده در کنار سازمان  هالل 

احمر و سایر سازمان های امدادی اعالم کرد.

 آخرین اقدامات بانک ملی
 برای کمک رسانی به زلزله زدگان 

مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن اعالم تشکیل 
کمیت��ه بحران و اعزام تیم پزش��کی بیمارس��تان این 
 بانک به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، از ارسال 
محموله های امداد و اقالم مورد نیاز مردم خبر داد. به 
گزارش تفاهم، محمد رضا حسین زاده ضمن عرض 
تس��لیت به بازماندگان این سانحه، اعالم کرد: تیمی 
متش��کل از مدیران و کارکنان ستادی بانک به همراه 
کامیون حامل محموله ام��دادی و کمک های بانک 
نیز به کرمانش��اه اعزام ش��د و نسبت به هماهنگی با 
ادارات امور شعب هجوار برای اعزام به منطقه و باال 
رفتن س��رعت عمل در امدادرسانی اقدام شده است. 
وی اظهار کرد: این محموله شامل 11 کامیون حامل 
داروه��ای ض��روری و کمیاب از جمل��ه آلبومین به 
ارزش ۲ میلیارد تومان و ۲۷ هزار بطری آب معدنی 
از سوی شرکت س��رمایه گذاری شفا دارو و شرکت 
پخش رازی از ش��رکت ه��ای تابعه بانک ملی ایران 
و همچنین 100 دستگاه چادر، 600 تخته پتو و ۲1 
هزار بطری آب معدنی توسط بانک ملی ایران است 
که در میان مردم آسیب دیده این مناطق توزیع خواهد 
شد. همچنین هماهنگی نیز با تعدادی از نانوایی های 
استان کرمانشاه برای توزیع آرد و نان در روستاهای 

اطراف و مناطق زلزله زده صورت گرفته است. 

 آغاز توزیع آب معدني
 در مناطق زلزله زده توسط مؤسسه کوثر

تفاه��م- گروه بان��ک و بیمه: در راس��تای 
فرمایش مق��ام معظم رهبری مبنی بر رس��یدگی 
فوری به مش��کالت آس��یب دی��دگان، کمک به 
التی��ام آالم م��ردم زلزله زده اس��تان ه��ای غربی 
کشور  و آس��یب جدی به زیرساخت های شهری 
 به ویژه ش��بکه توزیع آب، توزیع 60 هزار بطری 
 آب معدنی  شرکت »آب معدنی وگل « از شرکت های 
گروه کوثر توسط مدیران و همکاران شعب استان 
کرمانشاه مؤسسه اعتباری کوثر آغاز شد. بر اساس 
این گزارش، مؤسسه اعتباری کوثر در همنوایی با 
مردم ایران، این مصیبت جانگداز را به بازماندگان 
تسلیت عرض نموده و امیدواریم در کنار یکدیگر 
از این روزهای سخت عبور نمائیم و آینده بهتری 

را برای کشورمان بسازیم.

 اعالم شماره حساب بانک پارسیان 
برای کمک به زلزله زدگان

در پ��ی رویداد ناگ��وار زلزله در مناطق غربی 
کشور به ویژه استان کرمانشاه، مسئوالن و کارکنان 
بانک پارس��یان مبلغ ۲ میلیارد ریال برای کمک به 
زلزله  زدگان اختصاص دادند. به گزارش تفاهم، این 
بان��ک ضمن ابراز همدردی ب��ا زلزله زدگان غرب 
کشور، آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی و کمک 
به هم میهنان زلزله  زده اعالم می  دارد. به همین منظور 
شماره حساب 608-00۹۹۹۹۹0- ۲01  و شماره 
 کارت 6۲۲1061۲10641۲64 به نام کمک های 
 مردمی جمعیت هالل احمر را جهت واریز کمک  های 
نقدی اختصاص داده  و از ملت ایران دعوت می  کند 

در این امر انسانی مشارکت نمایند.

خبرنامه

 حضور بیمه  کوثر 
در مناطق زلزله  زده غرب کشور

تفاه��م- گروه بان��ک و بیم��ه: ارزیابان 
خس��ارت ش��رکت بیمه   کوثر به   منظور کاهش 
دغدغه بیمه  شدگان در مناطق زلزله   زده غرب 
 کش��ور حض��ور یافتند. حس��ن س��ماک امانی

مدیر بیمه  های آتش  س��وزی بیمه  کوثر ضمن 
ابراز همدردی با بازماندگان و آرزوی سالمتی 
برای مصدومان حادثه، خاطرنش��ان  کرد: بیمه  
کوثر در اس��تان  های حادثه  دیده، بیمه  شدگان 
بیش��تری را نس��بت  به س��ایر بیمه  گران تحت  
پوش��ش قرار داده اس��ت. وی اظه��ار کرد: در 
این راس��تا از تم��ام توان و امکانات ش��رکت 
برای کاه��ش آالم مردم و حداکثر مس��اعدت 
با هموطن��ان بهره می  گیری��م. مدیر بیمه  های 
آتش  س��وزی بیم��ه  کوثر افزود: کارشناس��ان 
ش��رکت با حضور در مناطق آسیب  دیده ضمن 
همدردی با بازماندگان و مصدومان، بازدید از 
 واحدهای تحت  پوش��ش و بررسی و پرداخت 
خسارت  های ناشی از این حادثه را در دستور 

کار قرار داده  اند.

کمک یک میلیارد و 500 میلیون ریالی 
بیمه دانا به زلزله زدگان

در پ��ی وقوع زمین لرزه ش��دید در غرب 
کشور به ویژه کرمانش��اه، صادق- نایب رئیس 
هی��أت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا ضمن ابراز 
تأس��ف از وق��وع این حادثه تلخ و تس��لیت به 
بازماندگان این فاجعه ملی، اعالم کرد: به منظور 
همدری با مردم ش��ریف و مظلوم مناطق غرب 
کش��ور و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، 
این ش��رکت به جای صرف هزینه های تبلیغاتی 
خود، مبلغ ی��ک میلی��ارد و 500 میلیون ریال 
 به این امر خدا پس��ندانه اختصاص خواهد داد. 
به گزارش تفاهم، وی افزود: این مبلغ به زودی 
از ط��رف این ش��رکت در اختی��ار زلزله زدگان 

مناطق غربی کشور قرار خواهد گرفت.

 ارسال کمک های بانک سینا
 به مناطق زلزله زده 

تفاه��م- گروه بان��ک و بیمه: ب��ه منظور 
تأمی��ن بخش��ی از نیازه��ای ض��روری و اولیه 
آس��یب دیدگان زلزله اخیر، کم��ک های بانک 
سینا شامل پتو، آب معدنی، مواد غذایی و سایر 
اق��الم از طری��ق هماهنگی با مدیری��ت بحران 
اس��تانداری کرمانش��اه و س��رپل ذهاب  به این 
مناطق ارسال شد. گفتنی است؛ این بانک پیشتر 
نی��ز با اختصاص بودجه و همکاران بانک نیز با 
اهدای بخش��ی از مرخصی خود به زلزله زدگان 

اقدام کرده بود.

 توزیع کمک های امدادی
 بانک قرض الحسنه مهر به مناطق زلزله زده

بان��ک قرض الحس��نه مهر ای��ران با هدف 
همدردی با هموطنان آس��یب دی��ده در مناطق 
غرب کشور و کمک به برطرف نمودن نیازهاي 
اولی��ه زلزله زدگان، با اعزام کامیون هاي حامل 
م��واد خوراکي، به توزیع بس��ته ه��اي امدادي 
در شهرس��تان هاي زلزله زده اس��تان کرمانشاه 
 اقدام ک��رد. به گ��زارش تفاهم، ای��ران یکي از 
آسیب پذیرترین کشورها از نظر حوادث طبیعي 
به خصوص س��یل و زلزله است که آسیب ها و 
خسارات زیادي از نظر مادي و معنوي برجاي 
مي گ��ذارد. بانک قرض الحس��نه مهرایران در 
اولین اقدام خود به منظور تأمین بخش��ي از آب 
آشامیدني مورد نیاز مناطق زلزله زده، به ارسال 
کامیون هاي حامل آب معدني به شهرستان هاي 
س��رپل ذهاب، قصر ش��یرین و ثالث باباجاني 

مبادرت ورزیده است.

 آمادگی بیمه پارسیان برای رسیدگی
 به بیمه گذاران زلزله زده

تفاه��م- گروه بانک و بیمه: روابط عمومی 
بیمه پارس��یان ضمن عرض تس��لیت درگذشت 
تعدادی از هموطنان در حاثه زلزله غرب کشور و 
آرزوی بهبودی و سالمت کامل برای مصدومین 
 به اطالع می رس��اند کلیه ش��عب بیمه پارس��یان 
عل��ی الخصوص ش��عب غ��رب کش��ور، آماده 
رس��یدگی فوری به پرونده های بیمه گذاران این 
 ش��رکت که در حادثه اخیر دچار زیان ش��ده اند

می باش��ند و در همین راس��تا نیز طبق دس��تور 
اویارحس��ین- عضو هیأت مدی��ره و مدیرعامل  
بیمه پارسیان کمیته ویژه ای جهت بررسی کامل 
و تسریع در رسیدگی به امور بیمه گذاران آسیب 

دیده دراین زلزله تشکیل شده است.

 اعزام ارزیابان خسارت بیمه سرمد
 به مناطق زلزله زده 

 کارشناس��ان و ارزیاب��ان خس��ارت اموال 
بیمه س��رمد، به منظور رس��یدگی به بیمه  گذاران 
زیان  دیده این ش��رکت، روز گذش��ته به مناطق 

زلزله  زده اعزام شدند. 
به گزارش تفاهم، س��اعاتی پ��س از وقوع 
حادثه، کارگروه کارشناس��ی و ارزیابی خسارت 
در مدیریت اموال تش��کیل ش��د و بررسی  های 
الزم در خصوص رس��یدگی، ارزیابی و پرداخت 
خس��ارت در کوت��اه  ترین زم��ان ممکن صورت 
 گرف��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت؛ اس��ماعیل دلفراز 
مدی��ر عامل بیم��ه س��رمد نی��ز در پیامی ضمن 
اظهار تأس��ف و همدردی با آس��یب  دیدگان این 
حادثه دلخراش، تس��ریع در پرداخت خس��ارت 
 به مش��تریانی که تحت پوش��ش بیم��ه خطرات 
آتش  س��وزی، زلزله س��اختمان  ها و تأسیسات 
اداری، منازل مسکونی و یا مرهونات بانکی بانک 
صادرات نزد این شرکت قرار دارند را در اولویت 
کار مدیران این شرکت برشمرد و در این خصوص 

به آسیب دیدگان اطمینان خاطر داد.

خبرنامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری  
 بانک مرکزی و مؤسسه 

بیمه صادراتی چک 
تفاهم- گروه بانک و بیمه: تفاهم  نامه همکاری  بین بانک 
مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک )اگاپ( با هدف 
تسهیل روابط تجاری و ارتقای سطح سرمایه  گذاری  در محل 
بانک مرکزی منعقد ش��د. این تفاهم  نامه با همکاری   مشترک 
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت 
صادرات نهایی و توسط حسین یعقوبی میاب- مدیر کل بین الملل 
بانک مرکزی و مارک دلوهی- نائب رئیس و معاون مدیر عامل 
مؤسس��ه اگاپ امضاء شد. در حاشیه این مراسم که با حضور 
سفیر جمهوری چک در کشورمان برگزار شد، طرفین ضمن 
 تأکید بر پیگیری اجرایی  کردن تفاهم  نامه منعقده، گفت و گوهای 
 س��ازنده  ای در زمین��ه فراهم  کردن منابع مالی ب��رای اجرای 
پروژه  های مشترک دو کشور از طریق انعقاد قراردادهای تأمین 
مالی میان بانک  های ایرانی و بانک  های جمهوری چک با اتکا 

به پوشش بیمه صادراتی اگاپ، داشتند.

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مس��کن اظهار کرد: بانک مس��کن طی دوره 10 ساله 86 تاکنون، حدود 4۹ هزار و 130 میلیارد 
تومان تسهیالت برای ساخت پروژه  های مسکن مهر در سراسر کشور پرداخت کرده است که این حجم تأمین مالی یک طرح آن هم توسط 
تنها یک بانک عامل، اقدام بی سابقه در شبکه بانکی محسوب می شود. به گزارش تفاهم، مسعود ایزدی ضمن تشریح گزارش عملکرد بانک 
مس��کن به عنوان تنها بانک عامل پرداخت تس��هیالت طرح مس��کن مهر اعالم کرد: نزدیک به دو میلیون و 400 هزار فقره تسهیالت مسکن 
مهر طی 10 س��ال گذش��ته به پروژه های ۹۹ ساله و همچنین ساخت و س��ازهای مشمول دریافت تسهیالت مسکن مهر پرداخت شده است. 

این حجم تسهیالت برای ساخت ۲ میلیون و 358 هزار واحد مسکونی در سراسر شهرهای کشور در اختیار سازنده ها قرار گرفته است.
وی با تش��ریح عملکرد تأمین مالی مس��کن مهر در س��ه برش زمانی ابتدای طرح تا ابتدای دولت یازدهم، ابتدای دولت یازدهم تا پایان 
آن دولت و همچنین ماه های گذش��ته از فعالیت دولت دوازدهم، افزود: بانک مس��کن از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در سال 86 تا آغاز 
دولت یازدهم )نیمه مرداد ۹۲(، مجموعا 3۹ هزار و 360 میلیارد تومان تس��هیالت در این بخش پرداخت کرد که این روند در چهار س��ال 
دولت یازدهم نیز ادامه داش��ت؛ به نحوی که ۹ هزار و ۲40 میلیارد تومان تس��هیالت نیز در این دوره زمانی بابت س��اخت و تکمیل مس��کن 

مهر پرداخت شد.
وی تأکید کرد: افزون بر این، بانک مس��کن در دولت دوازدهم نیز روند پرداخت تس��هیالت به پروژه مسکن مهر را به رغم تنگنای مالی 
و پایان خط اعتباری اختصاص داده ش��ده برای این طرح متوقف نکرد؛ بلکه از ش��یوه جایگزین خط اعتباری برای تأمین مالی پروژه های 
مس��کن مهر اس��تفاده کرد. طی ماه  های سپری ش��ده از عمر دولت دوم تدبیر و امید به عنوان سومین برش زمانی، حدود 531 میلیارد تومان 
تس��هیالت در این بخش پرداخت ش��د. این رقم در قالب ۲00 فقره تس��هیالت که عمدتا مربوط به مصوبه دولت در خصوص افزایش سقف 

تسهیالت واحدهای نیمه  تمام از 30 به 40 میلیون تومان است، پرداخت شده است.

تأمین مالی مسکن مهر در سه برش زمانی

مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومي س��الیانه 
ای��ن بانک اظهار ک��رد: در بین بانک  هاي کش��ور، 1۹ درصد از 
س��هم بازار در اعطاي تس��هیالت متعلق به بانک صنعت و معدن 
اس��ت. افخمي همچنین اف��زود: بانک صنعت و معدن طي س��ال 
13۹5، مبل��غ نهصد میلیارد تومان به طرح  هاي صنعتي و معدني 
تسهیالت پرداخت نموده که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش 

داشته است. 
وي خاطرنش��ان کرد: سرمایه بانک در پایان سال 85، مبلغ 
۷30 میلیارد تومان بوده اس��ت و از محل افزایش سرمایه که در 
س��ال 86، مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون دالر به بانک اختصاص 
داده ش��د، سرمایه بانک به ۲0۷0 میلیارد تومان رسید و همچنین 
در س��ال ۹5 جمعا 4 هزار میلیارد تومان ش��د. مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن اضافه کرد: سرمایه بانک صنعت و معدن تا پایان 
س��ال ۹5 به 6 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت که این رقم در 
مقایسه با بانک هاي توسعه اي جهان در سطح پاییني قرار دارد.

در ادام��ه رون��د برگ��زاري مجم��ع، کرباس��یان- وزیر امور 
اقتصادي و  دارایي نیز اظهار کرد: بانک صنعت و معدن یک بانک 
توس��عه  اي و تخصصي اس��ت که انتظار مي  رود در رونق بخشی 
صنع��ت، معدن و تجارت اقدامات مهمي را به انجام برس��اند. البته 
ب��راي رونق این بخش  ها نباید بانک صنعت و معدن تنها باش��د، 
بلکه صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و مدیریت 
صنعتي هم مي  بایس��ت حمایت و کمک  هایش��ان را دریغ نکنند. 
وي افزود: در بحث فاینانس نیز که حدود 30 میلیارد دالر است، 
بیشتر به دو بخش طرح  هاي صنعتي و آب پرداخته شده است که 
اگر بتوان بخش خصوصي را نیز در بحث فاینانس مش��ارکت داد، 
آن  ها نی��ز مي  توانند در جهت رونق صنعت کمک کننده باش��ند. 
وزی��ر اموراقتصادي و دارایي در ادامه خاطرنش��ان کرد: موضوع 
شرکت  هاي دانش  بنیان از موارد مهمي است؛ اما متأسفانه فضاي 
 این بخش در سیستم بانکي کشور خالي است و باید حمایت  هاي

الزم از دانش  بنیان  ها و اس��تارت آپ  ها صورت گیرد. کرباسیان 

افزود: از محورهاي مهمي که در بودجه کشور وجود دارد، اشتغال، 
دانش  بنیان  ها، پروژه  هاي زیس��ت محیطي و اصالح ساختار در 
بخش  هاي انرژي، یارانه و صندوق بازنشس��تگي  اس��ت که س��ه 
بخ��ش اول مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن اس��ت و 

الزم است به این حوزه  ها بیشتر توجه شود.
در ادامه، ش��ریعتمداري- وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
اظه��ار کرد: بان��ک صنعت و معدن در هدای��ت و حمایت صنایع 
بزرگ اقداماتي را انجام داده اس��ت و باید توجه داش��ت کوچک 
ش��دن اقتصاد کش��ور به صالح نیست و باید در بخش  هاي نفت، 
گاز، انرژي و معادن در کشور از شرکت  هاي دانش  بنیان استفاده 
و حمایت ش��ود و این ظرفیت  ها در کشور نشان  دهنده این است 
که اقتصاد ایران باید توسط تصمیم  گیري بزرگ وسعت پیدا کند. 
شریعتمداري افزود: اقتصاد ایران بسیار به نظام بانکي متصل است 
و م��ا اگر بخواهیم ظرفیت  هاي دیگ��ري را مانند دانش  بنیان  ها 
تقوی��ت کنی��م و تا حدي تمرک��ز اقتصاد ای��ران را از نظام بانکي 
برداریم، مهم  ترین عضو در نظام بانکي، بانک صنعت و معدن است؛ 
 چرا که مي  تواند نقش س��ازنده  اي در حمایت از دانش  بنیان  ها 
داش��ته باش��د. وي در خصوص افزایش س��رمایه افزود: افزایش 
س��رمایه 6 درصدي بانک صنعت و معدن توس��ط بانک مرکزي 
بیانگر این اس��ت که ما از ش��رایط مطلوب بانک  هاي تخصصي 
 و توس��عه  اي دنیا بس��یار عقب هستیم و از رئیس سازمان بورس 
می خواهیم با توجه به تجربیاتي که در نظام بانکي کشور دارند، در 
 خصوص مسئله افزایش سرمایه بانک  هاي تخصصي و توسعه  اي 

رویکرد جدي  تري داشته باشند.
در ادامه، پورمحمدي- رویس سازمان بورس نیز خاطرنشان 
کرد: بانک صنعت و معدن یک بانک چابک، منضبط و مؤثر است. 
این بانک با تعداد شعب محدود و با وجود نیم درصد پرسنل نظام 
بانکي عملکرد بسیار پرفروغي دارد که قابل مقایسه با بسیاري از 
بانک  هاي بزرگ کش��ور نمي  باشد. وي افزود: بانک هاي کشور 
با حجم وس��یعي طلبکار دولت و بدهکار به بانک مرکزي هستند 

اما خوش��بختانه بانک صنعت و معدن رقم قابل توجهي از دولت 
طلب نداش��ته است و تقریبا هیچ اضافه  برداشتي از بانک مرکزي 

نیز ندارد که نشان دهنده انضباط مالي این بانک است.
در پای��ان اکب��ر کمیجان��ي- قائم مق��ام بانک مرک��زي نیز 
خاطرنش��ان ک��رد: فعالیت  هاي بانک صنع��ت و معدن در بخش 
صنایع کوچک و متوسط مثال زدني است و بانک مرکزي در سال 
گذش��ته در کنار بخش مس��کن در بخش SME نیز تأمین مالي 
کرده اس��ت و این بانک با مدیریت شایس��ته افخمي- مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن توانس��ت در راس��تاي رونق صنایع کوچک 
و متوس��ط اقدامات مثبتي را به انجام برساند. کمیجاني بیان کرد: 
 بحث افزایش س��رمایه یکي از مش��کالت ب��زرگ نظام بانکي ما 
مي باش��د و در حال حاضر بانک  هاي توس��عه  اي که باید باالي 
۲0 درصد افزایش س��رمایه داش��ته باش��د، 11 درص��د افزایش 
سرمایه دارد. وي افزود: خوش��بختانه این بانک با وجود دارایي 
مح��دود در ایجاد رواب��ط کارگزاري با بانک  ه��اي خارجي نیز 

بسیار موفق عمل کرده است.

سهم 19درصدی بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


