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در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه مطرح شد

سهام دولت در شرکت های بیمه باید واگذار شود
تفاه��م - گ��روه گزارش: بیس��ت و چهارمین 
همایش ملی بیمه و توسعه با شعار" مدیریت ریسک 
و بیم��ه؛ الزامات، چالش  ه��ا و راهکار ها" آغاز به 
کار کرد. در این همایش، عبدالناصر همتی- رئیس 
کل بیمه مرکزی، محمدرض��ا پورابراهیمی- رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس و مس��عود کرباسیان- 
وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور دارند. هدف از 
برگزاری این همایش، تأکید بیشتر بر افزایش آگاهی 
درک از ریسک و اولویت دار کردن توجه به آن، به 
منظور افزایش تقاضای عمومی برای امنیت، آرامش 

و سالمت است. 
امیر صفری- سرپرست پژوهشکده بیمه و دبیر 
این همایش در آئین آغاز به کار بیس��ت و چهارمین 
همایش ملی بیمه و توس��عه با گرامیداشت روز بیمه 
اظهار کرد: موضوع همایش امسال به مدیریت ریسک 
اختصاص دارد. وی افزود: حوادث طبیعی فاجعه بار 
و برخی حوادث با منش��اء انس��انی در جامعه ما به 
دفعات در حال رخ دادن اس��ت و به دلیل این چالش 
مهم، همایش امس��ال به مدیریت ریسک اختصاص 
یافت ت��ا راه حل هایی برای آن پیدا ش��ود. به گفته 
وی، در همایش امسال، 15 مقاله از میان 130 مقاله 

ارسالی در نشست های تخصصی ارائه می شود.
 رئیس کل بیمه مرکزی: 

رشد 20 درصدی صنعت بیمه در هشت ماه امسال
رئیس کل بیمه مرکزی در این همایش، از رشد 
20 درصدی صنعت بیمه در هش��ت ماه سال جاری 
خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، رش��د خسارت 
هم متناسب با رشد حق بیمه بوده که نشان می دهد 
صنعت بیمه روند کنترل ریسک را جدی گرفته است. 
عبدالناصر همتی افزود: در دو دهه گذش��ته، صنعت 
بیمه رش��د خوبی داشته و رش��د این صنعت، چهار 
براب��ر تولید ناخالص داخلی بوده اس��ت. رئیس کل 
بیمه مرکزی تصریح کرد: وظیفه بیمه مرکزی، حفظ 
حقوق بیمه گذاران، سهامداران و بیمه گران است و 
به همین دلیل، موضوع حاکمیت شرکتی، پیگیری و 
آئین نامه آن به تصویب رسید. همتی با بیان این که 

مدیریت ریسک از الزامات اصلی حاکمیتی شرکتی 
به شمار می رود، افزود: این آئین نامه سبب می شود 
شرکت های بیمه، کنترل اثربخش و مدیریت ریسک 

را جدی بگیرند. 
رئیس کل بیمه مرکزی، نبود آموزش های دقیق 
و ضع��ف ارتباطات بین الملل��ی در زمینه مدیریت 
ریسک را دو چالش صنعت بیمه برشمرد و افزود: در 
بلندمدت، همه ذی نفعان صنعت بیمه از منافع این نوع 
مدیریت بهره مند می ش��وند. همتی به اقدامات بیمه 
مرک��زی برای کنترل توانگری مالی و اعمال نظارت 
بر شرکت های بیمه اش��اره و اظهار کرد: تخصصی 
 کردن ش��رکت های بیم��ه و تفکیک ش��رکت های 
بیمه عمر از غیر عمر، یکی از رویکردهای ما است 
که مق��ررات موردنیاز برای آن به تصویب رس��یده 
اس��ت. رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در بیمه 
مرک��زی، مدیریت ویژه نظارت بر بیمه های عمر در 
هفت��ه آینده راه اندازی می ش��ود تا نظارت جدی و 

کنترل بیشتری بر این نوع بیمه ایجاد شود.
 وزیر اقتصاد: 

سهام دولت در شرکت های بیمه باید واگذار شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیزدر این همایش 
اظهار کرد: س��هام باقیمانده دولت در س��ه ش��رکت 

بیمه بای��د در دولت دوازدهم واگذار شود.مس��عود 
کرباسیان« با بیان این مطلب ، خصوصی سازی را از 
اولویت های صنعت بیمه در دولت دوازدهم برشمرد 
و گفت: آن سه شرکت بیمه که هنوز بخشی از سهام 
آنها در اختیار دولت است، باید به بخش خصوصی 
واگذار شود.وزیر اقتصاد اظهار کرد: نمی توان دنبال 
خصوصی س��ازی و اجرای سیاست های اصل 44 
در اقتصاد بود، اما در وزارت اقتصاد، مالکیت دولتی 
در بیمه داشته باش��یم. وی افزود: نمی خواهیم بیمه 
زندگ��ی و عمر مثل بیمه ش��خص ثالث به صورت 
تکلی��ف و اجبار اجرایی ش��ود؛ بلکه م��ردم باید با 

آگاهی، این نوع بیمه نامه را خریداری کنند.
کرباسیان در ادامه به دستاوردهای برجام اشاره 
کرد و خواستار تالش جدی و مستمر در مشارکت با 
بیمه های خارجی و بیمه های اتکایی شد.وی با بیان 
اینکه مذاکراتی با شرکت های فرانسوی در این زمینه 
انجام شده، گفت: باید در زمینه بیمه های اتکایی بیش 
از گذش��ته فعال بود و اطمینان خاطر را در واگذاری 

اتکایی به خارج، به فعاالن اقتصادی داد.
 وی در ادامه افزود:صنعت بیمه عالوه بر اهمیت 
اقتصادی آن، در زندگی و کسب و کار مردم اهمیت 
صد چن��دان دارد.وی افزود: آینده فضای کس��ب و 

کار را نم��ی توان بدون بیمه تص��ور کرد؛ زیرا منابع 
مالی بیمه می تواند اثر قابل توجهی را در بازارهای 
دیگر، اعم از ب��ورس و بانک برجای بگذارد..وزیر 
اقتصاد ادامه داد: در شرایطی که توقع می رفت شاهد 
نوسان بازار سرمایه باشیم، بورس به قله رشد خود 
 رس��ید که در این میان نمی توان نقش صندوق های 
سرمایه گذاری بیمه را نادیده گرفت.وی با بیان اینکه 
در اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد ملی و کاهش 
آس��یب پذیری اقتصاد دیده شده که در هر دو مورد 
نقش بیمه بسیار قابل توجه است، گفت: اقتصاد امن، 

با صنعت بیمه پویا و توانمند میسر می شود. 
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

صنعت بیمه لنگر اقتصاد کشور است
در ادام��ه، محمد رضا پ��ور ابراهیمی- رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: صنعت 
بیمه برای کاهش ریس��ک و رفع چالش ها طراحی 
ش��ده و نباید در درون خود، بحران و چالش داشته 
 باش��د. وی اف��زود: متأس��فانه در ادوار گذش��ته و 
دولت های پیش��ین، س��وء مدیری��ت هایی صورت 
گرفت و ضعف نظارتی س��بب ش��د آسیب هایی به 
این صنعت وارد ش��ود که ام��روز هم با تبعات منفی 
آن دس��ت و پنج��ه نرم می کنیم. رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س به وضعیت ص��ورت های مالی 
برخی از ش��رکت های بیمه اش��اره و تصریح کرد: 
بازسازی و بهس��ازی این صنعت، از ضرورت های 
جدی محس��وب می ش��ود تا بعد از این، رشد منفی 
ش��رکت های بیمه را شاهد نباشیم. وی خاطرنشان 
کرد: صنعت بیمه از ارکان تعیین کننده و لنگر اقتصاد 
کشور به شمار می آید و باید توانایی تحمل ریسک 
داشته باشد. وی به عزم مجلس برای حذف مالیات 
بر ارزش افزوده صنعت بیمه تأکید کرد و افزود: یکی 
از دغدغه های جدی مجلس، باالرفتن ضریب نفوذ 
بیمه در جامعه اس��ت و اگر مالیات بر ارزش افزوده 
مانعی در مسیر تحقق این هدف بزرگ باشد، با نظر 
کارشناسان و سیاست گذاران صنعت بیمه، این مانع 

را از سر راه فعاالن این صنعت برمی داریم. 

مدیرعامل بانک انص��ار در همایش گفتمان 
 وح��دت، توس��عه بانک��داری اس��المی و اقتصاد 
مقاومتی که در بندرعباس برگزار ش��د، با اش��اره 
ب��ه جایگاه بانکداری اس��المی در نظام اقتصادی 
 مبتنی بر موازین شرعی اظهار کرد: این واقعیت که 
بان��ک  های  اس��المی در جریان رک��ود اقتصادی 
بزرگی ک��ه بانک های آمریکایی به جهان تحمیل 
کردند، آس��یب ندیدند مایه سربلندی ما مسلمانان 
اس��ت. آیت ا... ابراهیمی با تش��ریح جایگاه بانک 
انص��ار در ش��بکه بانک��ی کش��ور و مزیت های 
رقابتی آن تصریح کرد: پیش��تازی بانک انصار در 
بکارگیری فناوری  های  نوین بانکی، پیش��گامی 
در حوزه قرض الحسنه در میان بانک های جهان 
اس��الم، اهتمام و اقدام جدی در تحقق و استقرار 
اقتص��اد مقاومتی، پیاده  س��ازی عقود اس��المی و 
انطباق عملیات بانکی مبتنی بر موازین ش��ریعت، 
انجام مس��ئولیت  های اجتماع��ی بانک، کمک به 
اش��تغال جوانان و کم بضاعتان، کسب پی  در پی 
مقام نخست س��المت اداری کش��ور، احراز رتبه 

نخس��ت بانکداری اس��المی در بی��ن بانک های 
کش��ور، باالترین جایگاه س��ودآوری در ش��بکه 
بانکی و ش��فافیت اطالعات در ب��ازار بورس، از 
جمله مزیت  های رقابتی بانک انصار در وضعیت 

جاری شبکه بانکی کشور است.
ابراهیم��ی در ادام��ه با اش��اره ب��ه فرمایش 
مق��ام معظم رهب��ری درخصوص ارائ��ه خدمات 
براب��ر به برادران و خواهران اهل س��نت و ش��یعه 
درسراسرکش��ور از پیش��تازی بان��ک انص��ار در 
پیاده  س��ازی بانکداری اس��المی در استان  های 
دارای س��اکنین اهل سنت و افتتاح نخستین شعب 
بانکداری اسالمی زیر نظر مشترک علمای شیعه و 

اهل سنت در اس��تان سیستان و بلوچستان سخن 
گفت. وی با اعالم آمادگی برای توسعه بانکداری 
اس��المی تحت نظارت مشترک علمای اهل سنت 
و ش��یعه به سراسر کشور به تحقق وعده های الهی 
در حوزه قرض الحسنه و توسعه اقتصاد مقاومتی 
و بانکداری اسالمی اشاره و ابراز امیدواری کرد: 
بزودی ش��اهد نتایج چش��مگیر ای��ن اقدامات در 
راس��تای جلب رضایت خداوند منان باشیم. وی 
در پایان تأکی��د کرد: الگوی بانکداری اس��المی 
تحت نظارت مشترک علمای شیعه و اهل سنت به 
زودی در سراسرکشور به مورد اجرا گذاشته شده 
و قابل ارائه و تعمیم به دیگر کش��ورهای مسلمان 

نیزخواهد بود.  حجت االس��الم حس��ینی پور- 
امام جمعه موق��ت بندرعباس هم در این همایش 
اظه��ار کرد: اگر عملی بر مبنای ارزش های دینی 
باش��د، وح��دت می آفریند. ش��یخ قتال��ی- امام 
جمعه اهل س��نت بندرعب��اس نیز در این همایش 
بی��ان کرد: نتیجه صلح، اتحاد، وحدت و پایداری، 

اقتدار است.
حجت االسالم والمسلمین رضازاده- مشاور 
فقه��ی بان��ک انصار ب��ه عنوان آخرین س��خنران 
همای��ش ضمن تش��ریح ابعاد فقهی ای��ن مدل از 
بانکداری اس��المی، اظهار ک��رد: از ویژگی های 
این ش��عب، دریافت س��پرده های سرمایه گذاری 
 صاحب��ان مناب��ع م��ازاد و پرداخ��ت تس��هیالت 
)قرض الحس��نه و عق��د مرابحه و ...( بر اس��اس 
دیدگاه فقهی فقهیان اهل س��نت اس��تان می باشد 
و یک ناظر شرعی که از طرف علمای اهل سنت 
معرفی شده است به طور مستمر با حضور فیزیکی 
و استقرار در ش��عبه بر فرآیند ریز عملیات بانک 
نظارت ش��رعی دارد و نکات الزم را به کارکنان 

بانک و مشتریان آموزش می دهد.

بانک انصار

 گرامیداشت روز جهانی توان یابان
 با حمایت بانک گردشگری

تفاه��م - گ��روه بان��ک و بیم��ه: آئی��ن 
گرامیداش��ت روز جهانی ت��وان یابان با حمایت 
بانک گردش��گری و با ابتکار مؤسس��ه آموزشی 
نیکوکاری رعد برگزار ش��د. در این نشس��ت که 
با هدف بزرگداش��ت روز جهانی توان یابان و با 
حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان برگزار شد، 
توان یابان هنرمند در حوزه های تئاتر و موسیقی، 
قابلی��ت  های خود را اج��را کردند و مورد تقدیر 
قرار گرفتند. همچنین در این مراسم، پیام دبیر کل 
س��ازمان ملل به مناسبت روز جهانی توان یابان 
توسط معاون دفتر مطالعات سازمان ملل در ایران 
قرائت و کلیپ انیمیش��ن تولیدی روابط عمومی 
بانک گردشگری به مناسبت این روز، پخش شد. 
این گزارش حاکی است؛ بانک گردشگری پیش 
از این نیز همکاری  هایی با مؤسسه رعد به ویژه 
در حوزه اش��تغالزایی برای توان یابان داش��ته و 
بعضی از نیروهای تحت استخدام در مرکز تماس 

بانک، از توان یابان این مؤسسه هستند.

امضاء تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس 
میان ایران و مجارستان

طی مراسمی و با حضور وزرای اقتصاد ایران، 
مجارس��تان، مدیرعامل بانک ش��هر و تعدادی از 
مسئوالن عالی رتبه اقتصادی دوکشور، تفاهم نامه 
انتقال تکنولوژی ساخت و تولید مشترک اتوبوس 
در ایران میان ش��رکت اتوبوس سازی ایکاروس و 
گروه توسعه صنایع و معادن شهر)هولدینگ وابسته 
به بانک شهر( به امضاء رسید. به گزارش تفاهم، طی 
این تفاهم نامه که در ساختمان اصلی وزارت اقتصاد 
و دارایی به امضاء رسید، با حمایت های بانک شهر 
ظرف مدت 2 سال، تعداد یک هزار دستگاه اتوبوس 
درون شهری با در نظر گرفتن مقوله انتقال دانش فنی 

و تکنولوژی در کشورمان تولید خواهد شد.
 میهایلی وارگا- وزیر اقتصاد مجارستان نیز 
در حاش��یه امضاء این تفاهم نامه با تأکید بر اینکه 
کشور مجارستان خواستار گسترش همکاری ها با 
جمهوری اس��المی ایران است، افزود: خوشبختانه 
اولین نتیجه مذاکرات امضاء تفاهم نامه برای تولید 

مشترک اتوبوس در ایران بوده است. 

 رشد همزمان منابع و تسهیالت
 بانک سپه در استان البرز

تفاهم - گ��روه بانک و بیمه: مدیر ش��عب 
منطق��ه الب��رز از رش��د همزمان مناب��ع و اعطای 
تسهیالت بانک سپه طی نیمه نخست سال جاری 
در این اس��تان خبر داد. رمض��ان همتی باغبانانی 
ضمن اعالم خبر فوق افزود: بانک س��په در سال 
اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال برای جذب منابع 
دست مردم و اختصاص آن به بخش های مختلف 
اقتص��ادی، در کنار تالش مضاع��ف برای جذب 
منابع بیشتر رشد قابل توجهی در اعطای تسهیالت 
داش��ت. مدیرشعب بانک سپه منطقه البرز تصریح 
کرد: سپرده های کل منطقه البرز از 11هزارمیلیارد 
ریال در پایان س��ال گذش��ته، به 14هزار و 639 
میلیارد ریال در پایان مهرماه سال جاری رسید که 
رش��د 33 درصدی نشان می دهد. وی از رشد کم 
سابقه اعطای تسهیالت در این استان توسط بانک 
س��په خبرداد و افزود: مانده تسهیالت بانک سپه 
در استان البرز تا پایان شهریور ماه سال جاری با 
رشد 39 درصدی از 2 هزار و 555 میلیارد ریال 
به 3 هزار و 540 میلیارد ریال رسید و با این رشد 
در بین بانک های تجاری اس��تان، رتبه دوم را در 
افزایش پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داد.

 اهدای کتاب قرآن طباخ  
به  استانداری بوشهر توسط بانک پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد، در راس��تای ایفای رسالت 
اجتماعی و در ادامه  طرح اهدای کتب نفیس به مراکز 
علمی، نهادها، استادان و فرهیختگان، کتاب نفیس 
ق��رآن طباخ هروی را به  عنوان اثری ارزش��مند به 
استاندار بوشهر اهداء کرد. به گزارش تفاهم، این قرآن 
نفیس به خط عبدا... طباخ هروی، از شاگردان جعفر 
تبریزی )بایسنقری(، از قرآن  های نفیس و کم  نظیر 
گنجینه  آستان قدس رضوی است که در سال 1040 
 هج��ری قمری وقف حرم حضرت ام��ام  رضا )ع( 
شده  اس��ت. این کتاب در س��ال 1394 با حمایت 
بانک  پاس��ارگاد چاپ و رونمایی شد. عبدالکریم 
گراوند- استاندار بوشهر در مراسم اهدای این کتاب، 
ضمن تقدیر از بانک  پاسارگاد به  عنوان بانک حامی 
فرهنگ و هنر، ایفای مس��ئولیت  های اجتماعی از 
سوی این بانک را ارزشمند خواند و خواستار تداوم 

این گونه حمایت  ها شد.

 رونق مجدد شرکت فرش افشار زرینه 
توسط بانک صنعت و معدن 

تفاهم - گ��روه بانک و بیمه: رئیس هیأت 
مدیره شرکت فرش افشار زرینه اظهار کرد: رونق 
مجدد فرش افش��ار زرینه، مدیون حمایت های 
تی��م مدیریتی مجرب و کارآم��د بانک صنعت و 
معدن است که با نهایت همکاری و دلسوزی سعی 
در راه اندازي مجدد این واحد صنعتی داشته اند. 
عزیز بکتاش با بیان این مطلب افزود: این واحد 
 از س��ال 77 آغ��از به فعالیت نم��وده و به تولید 
فرش های ماشینی با دستگاه های 1200 شانه و 
تراکم 3600 می پردازد. وی خاطرنشان کرد: با 
گذشت زمان و فرسودگی دستگاه ها، این شرکت 
مدتی تعطیل شد تا اینکه با تسهیالت 11 میلیارد 
و 600 میلی��ون تومان��ی بانک صنع��ت و معدن 
جهت بازسازی و نوس��ازی دستگاه ها، شرکت 
فرش افشار زرینه میاندوآب دوباره آغاز به کار 
ک��رد. بکتاش اضافه کرد: ش��رکت فرش افش��ار 
زرینه که در شهرک صنعتی میاندوآب قرار دارد، 
در ابتدا با 25 نفر نیرو به فعالیت می پرداخته و با 
بازس��ازی و نوسازی این واحد، میزان اشتغال به 

53 نفر افزایش یافته است.

خبرنامه

 حمایت از صنایع استراتژیک؛ 
در اولویت کاری بانک مهر اقتصاد

تفاهم - گروه بانک و بیمه: معاون اعتبارات و 
بین الملل بانک مهر اقتصاد به همراه رئیس اداره امور 
شعب استان زنجان از خط تولید شرکت تولید کاغذ 
زنجان )راشا کاسپین( بازدید کرد. ایرج نیک اختر 
در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بانک مهر اقتصاد 
حامی بنگاه های اقتصادی و صنایع مولد می باشد 
و ب��ا ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی و حرکت در 
جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری، گام های 
فراوانی در راستای خرید دیون و تأمین سرمایه در 
گردش صنایع برداش��ته است. نیک اختر همچنین 
در نشست با مدیران کارخانه راشا کاسپین زنجان 
حمایت از تولید به ویژه صنایع استراتژیک را یکی 
از مأموریت های بانک مهر اقتصاد بیان کرد و افزود: 
در صددیم در قالب طرح های تسهیالتی متنوع و 
مختلف، نقدینگی و سرمایه در گردش مجموعه های 
اقتصادی و تولیدی همچون کارخانه کاغذ زنجان را 
تأمین کنیم تا مسیر رشد و شکوفایی این واحدهای 
صنعتی هموارتر شود. در ادامه، عبدالرضا خاتمی- 
رئیس اداره امور شعب استان زنجان نیز برنامه های 
بانک مهر اقتصاد برای حمایت از تولیدکنندگان و 
کارآفرینان اس��تان را تش��ریح ک��رد و از پرداخت 
تسهیالت در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم، 

توسعه صنایع و رونق اقتصادی خبر داد.

بانک صادرات ایران به سامانه صدور 
دسته چک های جدید )صیاد( پیوست

 بان��ک ص��ادرات ای��ران در راس��تای اجرای 
 سیاس��ت ه��ای پول��ی بان��ک مرک��زی، بهب��ود 
اس��تاندارد های رتبه س��نجی مش��تریان و افزایش 
اعتبار چک، با نصب نسخه جدید سیستم سپهر، به 
سامانه صدور یکپارچه دسته چک )صیاد( پیوست 
و دسته چک هایی با مشخصه های امنیتی نوین را 
در اختیار مشتریان خود قرار داد. به گزارش تفاهم، 
صدور این س��ری از دسته چک ها با نصب سامانه 
»صیاد« در تعدادی از شعب این بانک عملیاتی شد. 
پذیرش دس��ته چک های ص��ادره  قبلی بانک  ها بر 
اساس دستورالعمل بانک مرکزی از نیمه اردیبهشت 
ماه سال 1397 در سامانه چکاوک متوقف و تداوم 
 ارائه  خدمت به آن صرفا محدود به بانک صادرکننده 
 می  شود. با این حال امکان درخواست دسته چک های 
طرح قدیم در تمامی ش��عب بانک ص��ادرات ایران 
تا زمان منس��وخ شدن آنها تا تاریخ مذکور، کماکان 
وجود دارد. اس��تاندارد نم��ودن طرح چک در کلیه 
بانک ها و قابلیت شناسایی اصالت و موجودی چک 
از طریق دریافت شناسه استعالم، مهم ترین اهداف راه 

اندازی این سامانه توسط بانک مرکزی است.

 تسهیالت 6 میلیارد ریالی بانک رفاه
به بنگاه های کوچک و متوسط

تفاه��م - گروه بانک و بیم��ه: بانک رفاه در 
مقطع پایان آبان ماه س��ال ج��اری، بالغ بر 6.128 
میلی��ارد ریال تس��هیالت از محل مناب��ع بانک به 
بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. 
مدیریت شعب استان های خراسان رضوی، فارس 
و البرز به ترتیب دارای بیش��ترین مبلغ پرداختی از 
محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوس��ط 

به میزان 671، 557 و 485 میلیارد ریال بوده اند.

 اجرای شهر هوشمند 
در منطقه دو شهرداری تهران 

تفاه��م نامه اس��تقرار ش��هر هوش��مند میان 
شهرداری منطقه دو تهران و گروه فناوران هوشمند 
بهس��ازان فردا با هدف بهره  مندی از فناوری  های 
نوین در جهت توس��عه رفاه ش��هروندان و ارتقای 
کیفیت ارائه خدمات در سطح منطقه دو شهرداری 
تهران ب��ه امضا رس��ید. به گ��زارش تفاهم، علی 
حکیم جوادی- مدیرعامل گروه فناوران هوشمند 
بهس��ازان فردا در مراس��م امضای این تفاهم نامه 
 اظهار کرد: در ش��هر هوش��مند، تمام سازمان  ها، 
م��ردم و دیگ��ر مؤلفه  های ش��هری ب��ه  صورت 
یکپارچه و منظ��م در ارتباط ان��د و امیدواریم با 
امضای این تفاهم  نامه و پتانس��یل  های باالیی که 
در این منطقه وجود دارد، بتوانیم بهترین خدمات 
را در راس��تای رسیدن به اهداف پروژه ارائه کنیم. 
وی افزود: هلدینگ بهسازان فردا با سابقه بیش از 
یک دهه تجربه و دانش متمرکز بر حوزه فناوری 
اطالعات و هوشمندس��ازی الکترونیک شهرها و 
س��ازمان ها و با سرمایه انسانی چهار هزار نیروی 
متخصص در قالب هفت ش��رکت زیرمجموعه که 
زنجیره ارزش را از زیرساخت تا نرم  افزار پوشش 
می  دهن��د، در حال راهبری پروژه  های متنوع در 

سطح کشور است.

پرداخت 283 هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه توسط بانک ملی

تفاهم - گروه بانک و بیمه: بانک ملی ایران 
در 100 روز گذش��ته، 283 ه��زار و 452 فقره 
تس��هیالت قرض الحسنه در بخش های مختلف 
پرداخت کرده اس��ت. در این دوره، هش��ت هزار 
و 122 میلی��ارد و 498 میلیون ریال تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج در 77 هزار و 776 فقره 
از محل بند "ج" تبصره 16 قانون بودجه امس��ال 
پرداخت شده است. همچنین این بانک، 17 هزار 
و 773 فقره تسهیالت خوداشتغالی به ارزش دو 
هزار و 825 میلی��ارد و 932 میلیون ریال و دو 
هزار و 77 فقره  تسهیالت قرض الحسنه مشاغل 
خانگ��ی به ارزش 165 میلی��ارد و 120 میلیون 
ری��ال از محل بند "د" تبص��ره 16 قانون بودجه 
س��ال 1396 تا س��قف فردی 200 میلیون ریال 
به مددجویان معرفی ش��ده از سوی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی اختصاص 
داده است. تس��هیالت بانک کارگش��ایی نیز در 
100 روز گذشته بالغ بر 166 هزار و 58 فقره به 
ارزش ی��ک هزار و 123 میلیارد و 892 میلیون 

ریال بوده است.
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 حباب ۹۰ هزار تومانی
 قیمت سکه در بازار

رئی��س اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر اظهار ک��رد: قیمت 
 س��که طال در بازار با حباب 80 الی 90 هزار تومانی روبرو است. 
به گزارش تفاهم، محمد کش��تی آرای در خصوص قیمت س��که و 
طال در بازار تصریح کرد: اوایل  هفته گذش��ته، قیمت س��که طال با 
حباب 200 هزار تومانی همراه بود که با توجه به حراج سکه طال 
از سوی بانک کارگشایی به عنوان بانک عامل بانک مرکزی، روند 

نزولی در پیش گرفت. 
رئیس اتحادیه کش��وری طال و جواهر افزود: حراج سکه طال 
باعث شد بخشی از حباب قیمتی سکه طال تخلیه شود و این روند 
در مجموع ادامه دارد. کش��تی آرای بیان کرد: باید توجه داشت در 
حالی قیمت جهانی طال روند کاهش��ی پی��دا کرده که قیمت طال و 
س��که در ایران با روند افزایشی همراه بوده که البته ناشی از صعود 
قیمت ارز در کش��ور است. وی ادامه داد: بعد از حراج سکه طال از 
س��وی بانک کارگشایی، بازار عرضه و تقاضا در حال تعادل نسبی 
بوده و حتی کاهش تقاضا برای خرید نیز در بازار وجود دارد؛ رشد 
قیمت س��که در مدت اخیر به تقاضای کاذب منجر شده بود اما داد 

و ستدهای بازار در حال عادی شدن است. 
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر با بیان اینکه این اتحادیه 
 در کنت��رل و نظ��ارت عیار طال نق��ش دارد، یادآور ش��د: اتحادیه 
طال و جواهر یک نهاد غیرانتفاعی و نظارتی اس��ت و کار اقتصادی 
انجام نمی دهد و نقشی در عرضه یا تقاضا یا دخالت در بازار ندارد 

و کارهای صنفی اعضای اتحادیه را انجام می دهد.

تفاه��م - گروه بان��ک و بیمه: قائم مقام بانک مرکزی در نخس��تین 
همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران با تشریح عملکرد این 
بانک در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، بیان کرد: نرخ سود بازار بین بانکی 
به 18.1 درصد رسید. اکبر کمیجانی به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و اف��زود: در این مدت به 
واس��طه عواملی چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی 7 دهم 
درصدی در س��ال 91 به 12.5 درصد در سال 95 رسید و تولید ناخالص 
داخلی به قیمت بازار از منفی 1.3 دهم درصد در سال 94 به 13.4 درصد 
در س��ال 96 افزایش یافت. قائم مقام بانک مرکزی با اش��اره به اینکه نرخ 
س��ود بازار بین بانکی نیز به 18.1 درصد رس��ید، به اقدامات این بانک در 
کاهش نرخ س��ود بانکی اش��اره کرد و ادامه داد: نرخ سود بازار بین بانکی 
در پایان س��ال 93 به میزان 28 درصد بود که با مداخله بانک مرکزی در 

دو مقطع تابستان 94 و تابستان 96، به 18.1 درصد رسید. وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل، هدایت و مدیریت بازار ارز را 
یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیالت بیان کرد: در حوزه سرمایه در گردش در سال 91، میزان 41 درصد به حوزه 
تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به 64 درصد افزایش یافت و از 17 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان تنها در 

حوزه کارگاه های خرد و کوچک رسید.
قائم مقام بانک مرکزی در حوزه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت و افزود: 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار 
مؤسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند و تالطم اقتصادی را به وجود می آوردند. وی با بیان 
اینکه سخت ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریم های اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت، تصریح کرد: بانک مرکزی 
متناسب با سیاست های حوزه اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات 
قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آس��یب پذیری بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در برابر انواع ریسک ها و کاهش 

دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز را به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه ریزی و اجرا کرد.

 کاهش نرخ سود بازار بین بانکی 
به ۱۸.۱ درصد

صن��دوق طال، صن��دوق های کاالی��ی ابزاره��ای جدید مالی 
هس��تند که ای��ن امکان را به س��رمایه  گذاران می  دهن��د تا به جای 
 خرید و نگهداری کاالی مورد نظر و تحمل ضرر و زیان، اوراق این 
صندوق  ها را خریداری کنند و نگرانی از بابت ریس��ک نگهداری از 

آن کاال را بر عهده نداشته باشند.
ب��ه گزارش تفاه��م، بورس  ه��ای کاالیی در دنی��ا عمده  ترین 
محل برای پوش��ش ریس��ک ناشی از نوس��انات قیمت  ها به شمار 
م��ی  آیند. این بورس  ها معموال با اتخ��اذ راهکارهای مختلف و در 
قالب ابزارهای گوناگون، اقدام به مدیریت ریسک می  کنند. همچنین 
در ب��ورس اوراق بهادار، افراد با س��رمایه  گ��ذاری در صندوق  های 
 س��رمایه  گذاری، ریس��ک مدیریت دارایی  ها را ب��ه حداقل ممکن 
می  رس��انند که این ویژگی در صندوق  های کاالیی نیز وجود دارد. 
در ایران به تازگی ش��اهد پذیرش و معرفی صندوق سرمایه گذاری 

طال و آغاز معامالت ثانویه آن در بورس کاالی ایران بوده  ایم که به 
 عنوان نخس��تین صندوق  های پوشش ریسک در حوزه  های کاالیی 

محسوب می شود.
از آنجا که سرمایه  گذاری مستقیم در حوزه فیزیکی سکه طال، 
ریس��ک ناشی از لزوم حمل و نقل فیزیکی سکه ها، کسب اطمینان 
از اصل بودن س��که  ها و پیگیری مس��تمر قیمت خرید و فروش و 
مسائلی از این دست را به همراه دارد، بنابراین استفاده از ابزارهای 
موجود در بازار مشتقه بورس کاال و همچنین ورود به صندوق های 
طال، می  تواند تا حد زیادی این ریس��ک  ه��ا را مدیریت کند. این 
صندوق  ها غیر از س��پرده  های بانکی و گواهی سپرده، بخش قابل 
مالحظه  ای از وجوه گردآوری شده را به سرمایه  گذاری در کاالی 
خ��اص اختصاص می  دهند. عالوه بر این، صندوق های کاالیی به 
طور حرفه  ای تر می توانند جای دالل ها را بگیرند، با این تفاوت 

ک��ه این صندوق ها تحت نظارت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
فعالیت می  کنند.

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس
این صندوق که توس��ط تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به ثبت 
رس��یده است، از نوع صندوق  های س��رمایه  گذاری قابل معامله در 
بورس کاال و اولین صندوق کاالیی بازار س��رمایه کش��ور اس��ت که 
موضوع فعالیت آن، سرمایه  گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی 
س��که طال، اوراق مشتقه مبتنی بر س��که طال، اوراق بهادار با درآمد 
ثابت، س��پرده و گواهی س��پرده بانکی اس��ت. این صندوق عالوه  بر 
مزیت  های سرمایه  گذاری مستقیم در طال، ارزش  های متعدد دیگری 
همچون پوشش نوسانات نرخ ارز، پوشش اثرات تورمی، نقدشوندگی 
باال، امنیت باال، قابلیت وثیقه  شدن جهت دریافت وام و برخورداری 

از معافیت مالیاتی برای سرمایه  گذاران خود ایجاد می  کند.

مدیریت ریسک دارایی ها از طریق صندوق های طال

 پیشتازی بانک انصار 
 در بکارگیری 

فناوری  های  نوین بانکی

    

    

    

    

    

    

    

    


