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مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار کرد

حذف دالر از بازار بین بانکی 
تفاهم- گ��روه بانک و بیمه: بانک مرکزی با 
 روش های مختلف از جمله اعطای مجوز به بانک ها 
ب��رای حضور در ب��ازار آزاد ارز و مهم تر از همه 
با ایجاد ثبات در این بازار، بس��ترهای الزم برای 
انعقاد پیمان های پولی با دیگر کش��ورها را فراهم 
کرده اس��ت؛ زیرا کش��ورهایی که ب��ه دنبال ایجاد 
چنین پیمان هایی هس��تند، مؤلفه های اقتصادی از 
این دس��ت را م��ورد توجه جدی ق��رار می دهند. 
صمد کریمی- مدی��ر اداره صادرات بانک مرکزی 
با اش��اره به کارنامه این بانک در پیگیری و انعقاد 
پیمان های پولی و ارزی اظهار کرد: معاوضه ارزی 
در ده��ه ۱۹۹۰ میالدی با توجه به عمق بازار ارز 
خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد؛ به طوری 
که حجم معامالت روزان��ه در این بازار، امروز به 

۵.۵ تریلیون دالر می رسد. 
دالر را از بازار بین بانکی حذف کردیم

وی در خص��وص اقدام��ات بانک مرکزی به 
منظ��ور بهره مندی  پیمان ه��ای پولی تصریح کرد: 
بانک مرک��زی ایران بعد از تش��دید تحریم ها، از 
نیمه دوم س��ال ۱۳۸۹ با یکس��ان سازی نرخ ارز 
در بهم��ن ماه و در گام بعدی ب��ا راه اندازی مرکز 
مبادالت ارزی، به نوعی اس��تفاده از ارزهای ملی 

را در دستور کار خود قرار داد. 
مدیر اداره ص��ادرات بانک مرکزی ادامه داد: 
این حرکت آغاز و در نهایت هم  از س��ال ۱۳۹۲ 
پیمان های پولی آغاز شد و مذاکراتی با ۲۰ کشور 
جهان تاکنون صورت گرفته اس��ت که در مواردی 
به امضای تفاهم نامه منجر شد و از میان این تفاهم 
نامه ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه 

و پاکستان به امضاء رسید.

دو قرارداد پیمان پولی به نتیجه رسید
کریم��ی با بیان اینکه یک��ی از دو قرارداد در 
ح��وزه »ترتیب��ات بانکی و پرداخ��ت« و قرارداد 
دیگر هم در زمینه »س��وآپ ارزی« امضاء ش��د، 
اف��زود: هر کش��وری در بخش پیم��ان های پولی 
و ب��رای اس��تفاده از ارزهای ملی ب��رای واردات 
 و ص��ادرات کاال، خدم��ات و س��رمایه گ��ذاری 
م��ی تواند از الگوهای مختلف��ی بهره ببرد که یکی 
از آن ه��ا قراردادهای دو جانبه اس��ت. کریمی با 
تش��ریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص انعقاد 
پیمان های پولی خاطرنش��ان ک��رد: بانک مرکزی 
توانس��ته با اعطای مجوز به بانک ها برای حضور 
در ب��ازار آزاد ارز و ایج��اد ثب��ات در این بازار، 
بس��ترهای الزم ب��رای انعقاد پیمان ه��ای پولی را 

فراه��م کند؛ زیرا کش��ورهایی که ب��ه دنبال ایجاد 
چنین پیمان هایی هس��تند، مؤلف��ه های اقتصادی 
از این دست را مورد توجه جدی قرار می دهند. 
قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای 

تجاری از اهداف اصلی است
مدی��ر اداره ص��ادرات بانک مرک��زی اظهار 
ک��رد: هدف بانک مرکزی، ج��ای گرفتن ریال در 
س��بد ارزی دیگر کشورها است، یعنی همان طور 
ک��ه ایران در واردات خود از ش��رکای تجاری از 
ارزهای ملی آن ها اس��تفاده می کند، کش��ورهای 
ط��رف عمده تجاری ما هم ب��رای واردات از ارز 

ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. 
 به گفته کریمی، بانک مرکزی برای دست یابی 
 ب��ه ای��ن ه��دف، مق��ررات الزم را ب��ا همکاری 

 بخش های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک های 
ایران��ی بتوانند حس��اب ریالی ب��رای بانک های 

خارجی افتتاح کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: باید 
روابط کارگزاری بان��ک ها  با ارزهای ملی میان 
کش��ورهای طرف تجاری و ایرا ن به وجود آید و 
بانک مرکزی ایران با تمام توان دست یابی به این 
هدف را م��ورد پیگیری قرار ده��د؛ با این وجود 
ای��ن جدیت و پیگیری باید در آن س��وی مذاکره 
و در طرف تجاری هم وجود داش��ته باش��د و در 
نهایت فرآیند دست یابی به هدف و انعقاد قرارداد 
نهای��ی و اجرایی ش��دن آن زمان ب��ر خواهد بود. 
کریمی همچنین در خصوص جایگاه ارزهای ملی 
و جهان روا در پرتفوی ارزی بانک مرکزی ایران 
بیان ک��رد: بانک های مرکزی همیش��ه در تالش 
هس��تند  ارزهای جهان روا را در پرتفوی و س��بد 
ارزی خود حفظ کنن��د. اما بانک مرکزی ایران با 
توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری 
که با کشورهای اطراف خود به ویژه با کشورهای 
طرف عمده تجاری منطقه، مایل اس��ت تجارت را 
به س��مت ارزهای ملی حرکت دهد؛ چون ریسک 
ارزی را ب��رای فعاالن اقتصادی و سیس��تم بانکی 
کش��ور به حداقل می رساند. مدیر اداره صادرات 
تأکید ک��رد: موفقیت در انعقاد پیم��ان های پولی 
مس��تلزم ایجاد تعامل سازنده بین بانک مرکزی با 
دس��تگاه های ذی ربط و بخش خصوصی است، 
ضم��ن این که ضروری اس��ت تعامل��ی نزدیک و 
س��ازنده با بانک های مرکزی دیگر کش��ورها به 
وج��ود آید که م��ا در همین چارچ��وب در حال 

حرکت هستیم.

 بیمه؛ راهبرد مقابله 

با شوک های 
وارده به اقتصاد

تفاه��م- گروه بان��ک و بیمه: قائ��م مقام بیمه 
مرکزی در پانل اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل و بیمه 
که در س��الن همایش  های صدا و سیما برگزار شد، 
بر اهمیت و نقش بیمه در رونق صنعت حمل و نقل و 
مقاوم  سازی اقنصاد کشور در برابر تهدیدات بیرونی 

تأکید کرد.
پروی��ز خسروش��اهی در ای��ن پان��ل ب��ا ابراز 
خرس��ندی از فرصت فراهم شده برای تبادل نظر در 
جم��ع فعاالن عرصه حمل و نقل کش��ور اظهار کرد: 
امیدواریم به این بهانه، همکاری  های صنعت بیمه و 
صنعت حمل و نقل کش��ور که عرصه  های وسیعی را 
در بر می  گیرد، بیش از پیش گس��ترش یابد. وی در 
ادامه افزود: اقتصاد مقاومتی اشاره به اقتصادی دارد 
که قادر است در مقابل شوک های مختلف اقتصادی 
و غیراقتصادی تعادل خود را حفظ کند و با کمترین 
نوس��ان و اخالل به حیات طبیعی خود ادامه دهد که 
یکی از کانال های وارد کردن ش��وک به اقتصادهای 

امروزی، تحریم معامالت بین المللی آن اقتصاد است.
وی تحریم معامالت بیمه  ای را یکی از ابزارهای 
مه��م و راهبردی وارد کردن ش��وک به هر اقتصادی 
دانس��ت و ادامه داد: در دنیای امروز، بیمه به عنوان 
 یکی از مهم تری��ن ابزارهای کاهش اصطکاک  های 
متعدد، متن��وع و پیچیده مالی در معامالت داخلی و 
 بین المللی کشورها، نقشی بسیار کلیدی در روان  سازی، 
 مدیریت و کاهش ریسک و ایجاد ثبات در فعالیت های 
اقتصادی و در نتیجه توس��عه تجارت در سطح ملی 

و بین الملل��ی دارد و در حال حاضر با حق بیمه  ای 
بالغ بر 4.۸ هزار میلیارد دالر، باالی ۶ درصد تولید 

ناخالص جهانی اختصاص به بیمه دارد.
قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بخش 
حمل و نقل نقش��ی حیاتی در ارتباطات بین المللی 
کش��ورها دارد، ای��ن بخ��ش را هم یک��ی دیگر از 
کانال های اصلی وارد کردن ش��وک ب��ه اقتصادها 
دانس��ت و افزود: بیمه  یکی از ابزارهایی اس��ت که 
ب��دون آن صنع��ت حمل و نقل زمی��ن  گیر خواهد 

ش��د؛ بنابرای��ن یک��ی از مهم تری��ن روش  های 
وارد ک��ردن ش��وک به بخش حم��ل و نقل، تالش 
ب��رای متوقف کردن معامالت بیمه  ای اس��ت. وی 
در ادام��ه افزود: ما در حال حاضر در حوزه  هایی 
چون حمل کاال، حوادث مربوط به بدنه کش��تی و 
هواپیما و مس��ئولیت  های مرتبط در برابر شخص 
 ثال��ث، انواع مس��ئولیت  های مرتبط ب��ا متصدیان 
حمل و نقل داخلی و بین المللی، مس��ئولیت راننده 
در براب��ر ش��خص ثالث، ح��وادث رانن��ده و بدنه 
اتومبی��ل به بخ��ش حمل و نقل خدم��ات بیمه  ای 
ارائه می  کنیم. خسروش��اهی اضافه کرد: وضعیت 
ضریب نفوذ بیمه در بخش حمل و نقل کشور بهتر 
از س��ایر بخش ها اس��ت. ضریب نفوذ بیمه در کل 
بخش ها در حال حاضر ۲.۱ درصد اس��ت، اما در 
بخش حمل و نقل حدود ۵ درصد برآورد می  شود 
که این شاخص در بخش حمل و نقل زمینی حدود 
۵.۵ درص��د و در رش��ته  های باربری و کش��تی و 

هواپیما حدود ۲.۶ درصد است. 

بیمه مرکزی

 پرداخت خسارت زیان دیدگان 
راهپیمایی اربعین توسط بیمه ایران

تفاه��م- گ��روه بان��ک و بیمه: ب��ه دنبال 
واژگونی چند دس��تگاه اتوبوس زائ��ران اربعین 
حس��ینی، بیمه ایران با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد : تمام زائرانی که از طریق س��امانه س��ماح 
س��ازمان حج و زیارت ثبت نام و روادید کشور 
عراق را دریافت کرده اند، می توانند در صورت 
بروزهرگونه مش��کل ی��ا حادثه نس��بت به اخذ 
گواهی تأیید پوشش بیمه ای از طریق سایت بیمه 
 www.iraninsurance.ir به نش��انی  ایران 
اق��دام نم��وده و مرات��ب را در داخل کش��ور به 
یکی از ش��عب بیمه ایران و در کش��ور عراق به 
نمایندگان بیمه ایران مس��تقر در شهرهای کربال، 
نجف، کاظمین و س��امرا یا نمایندگان مستقر در 
مس��یر راهپیمایی اربعین حسینی )ع( اعالم کنند. 
بر اساس این گزارش؛ در صورت وقوع هرگونه 
مش��کل درمانی، بیمه شدگان مستقیما در مراجع 
درمانی داخل کش��ور و یا کش��ور عراق پذیرش 

وعملیات درمانی آنها انجام خواهد شد.

امکان پرداخت قبوض از درگاه های 
پرداخت الکترونیکی توسعه

مؤسس��ه اعتباری توس��عه در راستای ارائه 
هرچه بهتر خدمات الکترونیکی و گسترش فرهنگ 
اس��تفاده از خدمات نوین بانکی، امکان پرداخت 
قب��وض آب و فاض��الب از طری��ق درگاه های 
الکترونیکی را در اس��تان های تهران، آذربایجان 
شرقی، مرکزی، یزد، کردستان، مازندران و جزیره 
کی��ش فراهم کرده اس��ت. به گ��زارش تفاهم، به 
همین منظ��ور پرداخت غیرحض��وری از طریق 
دستگاه خودپرداز)ATM(، دستگاه  های کارت 
خوان)POS(، تلفن بانک و اینترنت بانک جهت 
 استفاده مشتریان مؤسسه و مشتریان سایر بانک  ها 

قابل وصول می باشد.

 خدمات رسانی بانک شهر به زائران
 تا پایان ماه صفر

تفاهم- گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک شهر 
با اشاره به گس��تردگی خدمات بانک شهر به زائران 
حسینی در ایام اربعین اظهار کرد: خدمات رسانی این 
بانک به زائران حسینی تا پایان ماه صفر ادامه خواهد 
داشت. حس��ین محمدپورزرندی با بیان این مطلب، 
اف��زود: از دهه دوم ماه محرم، برنامه  ریزی  های الزم 
براي نصب خودپردازهای ثابت و س��یار و همچنین 
استقرار پیشخوان  های ش��هرنت برای ارائه خدمات 
بانکی به زائران اربعین حس��ینی در مرزهای کش��ور 
 انجام ش��د. وی با اش��اره به این که برنامه ریزی های 
الزم برای ارائه خدمات به زائران در شهرهای زیارتی 
عراق به ویژه ش��هر کربال نیز انجام شده بود، تصریح 
کرد: تالش بسیاری انجام شد تا خدمات بانکی کاملی 
به زائران اربعین حسینی در داخل خاک کشور عراق 
ارائه ش��ود، اما به دلیل وجود برخی از مشکالت در 
دریافت مجوز، این اقدام در س��ال جاری مسیر نشد. 
وی با اش��اره به این  ک��ه ارائه خدمات در مرزها طی 
هفته آینده نیز ادامه دارد، افزود: همچنین اس��تقبال و 
پذیرایی از زائران حس��ینی در موکب  های این بانک 
در مرزهای کشور با عراق تا پایان بازگشت زائران و 

تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. 

 توجه به سرمایه انسانی؛ 
عامل پویائی در مجموعه پست بانک

مدیر امور س��رمایه انس��انی و پشتیبانی پست 
بانک ایران ضمن اش��اره بر ضرورت تأمین نیروی 
انس��انی در بخش های مختلف اظهار کرد: شایسته 
ساالری، گردش شغلی و توجه به سرمایه انسانی در 
این بانک موجب اعتالی مجموعه و تثبیت جایگاه 
آن در شبکه اقتصادی کش��ور می شود. به گزارش 
تفاهم، فری��دون کهزادیان ضمن بی��ان مطلب فوق 
افزود: این بانک به  عنوان بانک عامل صندوق توسعه 
ملی، فرصت بسیار ارزشمندی برای خدمت به نظام 
در راستای ایجاد اشتغال در روستاها و تأمین مالی 
سرمایه در گردش فعاالن حوزه های IT و ICT و 
شرکت های دانش بنیان و حمایت از طرح های ملی 
در اختیار دارد و باید از این مهم جهت جذب سرمایه 
و ارتقاء خدمات رسانی بهره الزم را ببرد. کهزادیان 
بنگاه های اقتصادی، ب��ه ویژه بانک ها را به عنوان 
بزرگ ترین منبع تأمین س��رمایه گذاری در چرخه 
اقتصادی کشور دانست. مدیر امور سرمایه انسانی و 
پشتیبانی جذب منابع سرگردان در روستاها و ورود 
آن به طرح های توس��عه اقتصادی و در راستای آن 
حمایت از طرح های دارای توجیه اقتصادی را بسیار 

مهم دانست.

آغاز همکاری های دوجانبه بیمه البرز 
و بانک قرض الحسنه مهر 

تفاهم- گروه بانک و بیمه: شرکت بیمه البرز 
 با افتتاح حس��اب پس انداز ویژه در ش��عب بانک 
قرض الحسنه مهرایران و انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با این بانک، زمینه س��از آغ��از تعامالت بانکي در 
زمینه قرض الحس��نه شد. خوش��بختی، سعادت و 
بهروزی هر ملتي وابسته به کار و تالش همه اقشار 
جامع��ه بوده و به��ره وري معیاري ب��راي ارزیابي 
عملک��رد این فعالیت ها و تالش ها در بخش هاي 
مختلف اجتماعي- اقتصادي مي باشد. در این راستا، 
ش��رکت بیمه البرز تصمیم گرفته است تا به منظور 
رفع دغدغه های مالي و ارتقاء وضع معیشت و رفاه 
 پرس��نل خود با اس��تفاده از خدمات و طرح هاي 
تسهیالتي بانک قرض الحسنه مهرایران، به افزایش 
کارای��ي و بهره وري کارکنان کمک نماید. به همین 
منظور، این شرکت با افتتاح حساب پس انداز ویژه 
نزد ش��عب بانک قرض الحسنه مهر ایران و امضاي 
س��ند همکاري در قال��ب طرح حمایت��ی، عالوه 
بر برداش��تن گام هاي مؤثر براي رش��د و توس��عه 
بانکداري اس��المي در بس��تر قرض الحسنه، براي 
رفع دغدغه هاي مالي، تأمین مایحتاج ضروري و 

توانمندسازي نیروي انساني خود تالش مي کند.

خبرنامه

افزایش تقاضای طال در ایران 
با کاهش نرخ سود بانکی

ش��ورای جهانی طال اعالم کرد: تقاضا ب��رای جواهرات در ایران 
در س��ه ماهه س��وم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره س��ه ماهه متوالی افزایش 
داش��ته و با رش��دی ۸ درصدی به ۱۱.4 تن رس��یده است. به گزارش 
تسنیم، تقاضا برای جواهرات طال در عربستان و امارات بعد از افزایشی 
مقطعی در طی چند هفته آینده، احتماال قبل از اجرای طرح مالیات بر 
ارزش اف��زوده در ماه ژانویه در این کش��ورها کاهش خواهد یافت. بر 
اس��اس جدیدترین گزارش ش��ورای جهانی طال، کاهش قیمت نفت و 
افزایش هزینه ها موجب شده تا تقاضا برای جواهرات در عربستان در 
س��ه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش 
یابد. تقاضا برای جواهرات در امارات هم افتی ۱۰ درصدی را نش��ان 
می دهد. تقاضای عربس��تان برای جواه��رات در این مدت به ۹.۸ تن 
رس��یده، در حالی ک��ه تقاضای امارات ۷ تن بوده اس��ت. به طور کلی 
تقاضا در خاورمیانه برای جواهرات در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ با افتی 4 
درصدی به 4۰.۹ تن رسیده که پایین ترین رقم از دست کم سال ۲۰۱4 
تاکنون است. در گزارش شورای جهانی طال آمده است: اعمال مالیات 
ب��ر ارزش افزوده ۵ درصدی در عربس��تان و امارات می تواند موجب 
افزایش تقاضا قبل از پایان سال شود، هرچند که ما معتقدیم این تأثیر 
موقتی خواهد بود و تقاضا برای جواهرات احتماال با اجرای این طرح 
کاهش خواهد یافت. به گفته ش��ورای جهانی طال، کاهش نرخ بهره در 
ایران موجب ش��ده تا مصرف کنندگان بیشتر به سمت خرید طال روی 
بیاورند. تقاضای ایران برای خرید شمش و سکه طال ۵.۵ تن بوده، در 
حالی که این رقم یک س��ال پیش تنها ۲.۷ تن بوده اس��ت.  قیمت هر 
اونس طال در روز گذش��ته با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۲۸۳ دالر و ۷۶ 
سنت رس��ید و در آستانه رش��د بیش از یک درصدی در هفته جاری 
قرار گرفت. بالتکلیفی طرح اصالحات مالیاتی در آمریکا موجب ش��د 
تا قیمت طال در نزدیکی باالترین رقم ۳ هفته اخیر که به ثبت رس��یده 
بود باقی بماند و در آستانه اولین افزایش هفتگی در طی 4 هفته گذشته 

قرار بگیرد. 

مشکلی برای 
پرداخت سود سهام 

عدالت نداریم
رئیس س��ازمان خصوصی سازی با اش��اره به تعیین 
تکلیف س��هام 4۹ ش��رکت برای واگذاری ب��ه مردم اظهار 
کرد: هم اینک برای پرداخت س��ود س��هام مشکلی وجود 
ندارد. به گزارش تس��نیم، میرعلی اش��رف پوری حسینی 
در خصوص آینده سهام عدالت افزود: اخیرا شورای عالی 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 تشکیل جلسه داده و 
یک ماه اجازه داده شده که اگر کسی بخواهد آورده نقدی 
خود را تأمین کند، قادر به انجام این کار باش��د. وی ادامه 
داد: 4۹ شرکت که دارای قیمت قطعی طرح بودند، تصویب 
ش��د که از سهام دولتی خارج ش��ده و باقی مانده سهام از 
محل س��ود و آورده مطبق مق��ررات و قوانین اصل 44 به 
دولت باز گردد. پوری حس��ینی ب��ا بیان این مطلب افزود: 
هم اینک برای پرداخت سود سهام مشکلی وجود ندارد و 
در هیأت وزیران نیز این مس��ئله مطرح شده و با توجه به 
اینکه سود در اختیار دولت بود، مصوبه شورای عالی اصل 
44 مبنی بر توزیع س��ود بین مش��مولین مورد تأیید هیأت 

وزیران بوده است.
وی اف��زود: حلقه آخر هنوز باقی مانده و باید روزی 
قادر باش��یم ورقه های فیزیکی س��هام را نی��ز در اختیار 
مردم قرار دهیم که قادر به اعمال حق مالکیت باشند؛ این 
مس��ئله به دفعات در هیئت وزیران مطرح شده و ابهامات 
تا حد زیادی بر طرف ش��ده اس��ت. پوری حس��ینی ادامه 
داد: امیدواریم که بزودی ش��اهد این باش��یم که ورقه سهم 
را در اختی��ار مردم قرار دهیم تا خودش��ان بتوانند اعمال 
مدیریت کنند و س��ازمان خصوصی س��ازی از این زنجیره 

کنار کشیده شود.

 جدیدترین اخبار
 از موسسه ثامن الحجج

مدیرعامل بانک پارس��یان درباره آخرین وضعیت مؤسس��ه 
ثامن الحج��ج اظه��ار کرد: قرار ش��ده که هیأت تصفیه با ش��رکتی 
در چهارچوب یک قرارداد مش��اوره  ای به توافق برس��د و برای 

وصول تس��هیالت اعطایی مؤسس��ه اقدام کنند. 
کوروش پرویزیان در گفتگو با ایس��نا درباره آخرین خبرها 
از ثامن الحج��ج اف��زود:  قرار بر این اس��ت ک��ه تصمیمی درباره 
مجموع��ه برنام��ه  هایی ک��ه در خص��وص تعیی��ن تکلیف بخش 
تس��هیالت اعطایی ثامن الحجج گرفته شده بود، ابالغ شود؛ به این 
ترتیب که هیأت تصفیه با ش��رکت تأمی��ن  اندیش در چهارچوب 
یک قرارداد مش��اوره  ای به توافق برسد و برای وصول تسهیالت 
 اعطای��ی مؤسس��ه اقدام کنن��د. اگر این برنامه ابالغ ش��ود، کمک 
می  کند که تس��هیالت اعطایی مؤسسه راحت  تر وصول شود و به 

پرداخت معوقات س��پرده  گذاران کمک کند. 
رئیس بانک پارسیان درباره تأثیر صندوق  های سرمایه  گذاری 
بر نرخ تس��هیالت بیان کرد: اکنون به لحاظ رعایت نرخ  ها بعد از 
 ابالغی��ه بانک مرکزی به بانک  ها، هماهنگی خوبی بین بانک  های 
دولتی و خصوصی برقرار ش��ده و بخش��نامه هم رعایت می  شود؛ 

ضمن اینکه بانک مرکزی هم بر این موضوع نظارت می  کند. 
وی در ادام��ه بی��ان کرد: انتظ��ار بانک  ها این ب��ود که نرخ 
س��ود بانکی تعدیل شود و به تبع آن در یک مدت منطقی، شاهد 
کاهش هزینه  هایی باش��یم که در تجهی��ز منابع صورت می  گیرد 
و  به این ترتیب مصرف منابع و نرخ تس��هیالت کاهش پیدا کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: م��ا به عنوان صنف بان��ک  های خصوصی 
دنب��ال کاهش هزینه  های تجهیز و تخصیص منابع هس��تیم و این 
موض��وع را به جد دنبال می  کنیم. پرویزی��ان تصریح کرد: انتظار 
داریم دولت کمک کند هزینه  های تجهیز و تخصیص منابع کاهش 
 یاب��د چرا ک��ه این موض��وع در اصالحات و رفرم بانکی بس��یار

 مهم اس��ت. 

با نگاهی به اقتصاد کشورهای جهان به سهولت می توان به نقش فاینانس در فرآیند رشد 
و توسعه اقتصادی جوامع مختلف پی برد. آگاهی از منابع بین المللی برای تأمین مالی شرکتی و 

یا پروژه  های ملی، نیازمند دانش و مدیریت است.
 به گزارش ایبنا، در شرایطی که تسریع در رشد اقتصادی کشور ضرورت دارد و سرمایه ی 
داخلی به تنهایی تکافوی دس��ت یابی به این رش��د را نمی کند، خطوط اعتباری می توانند راه 
رسیدن به اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال و تولید را هموار کنند. بانک توسعه صادرات در 
تالش است تا با اشراف بر نحوه تعامل با مؤسسات و بانک های بین المللی برای دریافت خطوط 
 اعتبار و چگونگی مذاکره برای افزایش هرچه بیشتر حضور فاینانس کنندگان در پروژه های 
داخلی، س��هم بیش��تری از منابع مالی بین المللی را برای توسعه تجارت خارجی کسب نماید.  
فاینانس  ها عموما برای اجرای پروژه  های سود ده اقتصادی و توسعه زیرساخت  های کشور در 
بخش های دولتی و خصوصی استفاده می شود و از این رو پرداخت اقساط فاینانس  ها با در 
 نظر گرفتن سقف توان ارزی کشور توجیه فنی خواهد داشت. از آنجایی که مطابق با سیاست های 
اقتصادی دولت جمهوری اس��المی ایران، جذب منابع مالی خارجی جهت سرمایه گذاری در 
کشور، ورود کاالها و خدمات و اجرای طرح های عمرانی در زمره اهداف راهبردی بانک توسعه 
صادرات ایران است، پیگیری اخذ خطوط اعتباری اعم از کوتاه مدت )ریفاینانس( و میان مدت 
)فاینانس( در دستور کار کارشناسان این حوزه قرار دارد. خطوط اعتباری ریفاینانس با درنظر 

گرفتن این امر که نرخ سودشان نسبت به نرخ سود تسهیالت داخل کشور)ریالی( بسیار کمتر 
 است، می توانند کمک مؤثری برای تجار جهت کاهش هزینه های تمام شده باشند. فاینانس ها 
در بانک توسعه صادرات خطوط دریافتی میان و بلند مدت یا فاینانس به منظور تأمین مالی 
واردات کاالهای سرمایه ای و خدمات و یا اجرای طرح در کشور با دوره بازپرداخت بیش از 
یک سال مورد استفاده قرار می گیرد که این تسهیالت معموال با محوریت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، با تضمین دولتی و با مشارکت سایر بانک ها اعطاء می  گردد. نرخ سود و دوره 
بازپرداخت بصورت موردی در هر قرارداد فرعی تعیین می شود. نگاهی به برنامه ششم توسعه 
دولت بیانگر آن است که می بایست ۲۵.۳ درصد از منابع مورد نیاز برای طرح های عمرانی و 
اشتغالزایی از محل سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی تأمین شود و به همین جهت نیاز است 
مذاکرات سیاس��ی و اقتصادی با کشورهای همسو برای جذب منابع بیشتر در دستور کار قرار 
گیرد. تناسب حجم اقتصاد و مبادالت تجاری با بدهی  ها در حال رصد مدام مسئوالن تجارت 
خارجی کشور و همگون با بهبود رتبه اعتباری ایران در مجامع بین المللی صورت می پذیرد. 
مشارکت فعال در این زمینه مستلزم استفاده و مدیریت صحیح از خطوط دریافتی و اجرایی شدن 
قراردادهای منعقده است. همچنین ترسیم نقشه راه برای استفاده از این خطوط در دستور کاری 
سیاست های کالن و خرد بانک قرار داشته و نهادینه سازی اهتمام در تمامی سطوح ستادی و 

صف بانک در صدر تمرکز ارکان بانک قرار دارد.

 تولید و اشتغال؛ 
با مدیریت صحیح 
فاینانس ها

 افتتاح شرکت کارگزاری
 بیمه پوشش توسعه تعاون

تفاه��م- گ��روه بان��ک و بیم��ه: ش��رکت 
کارگزاری بیمه پوش��ش توسعه تعاون با حضور 
مدیرعام��ل و اعض��ای هیأت  مدی��ره و مدیران 
س��تادی و مس��ئولین گروه مالی و بیمه پوشش 
توس��عه تعاون افتتاح ش��د. حجت اله مهدیان- 
مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون ب��ا قدردانی از 
همکاری  های صورت گرفته در تأسیس شرکت 
کارگزاری به  عنوان ششمین شرکت تأسیس  شده 
توس��ط بانک توس��عه تعاون خاطرنشان کرد: با 
تأسیس ش��رکت کارگزاری بیمه توسعه تعاون و 
ظرفی��ت  های موجود در بانک، می  توان زنجیره 
خدمات ارائه  شده به مشتریان را کامل نمود. وی 
هدف از تأس��یس شرکت کارگزاری بیمه توسعه 
تعاون را در راس��تای اجرای سیاست  های کلی 
بانک و ارائه خدمات بیمه به پرس��نل و مشتریان 
بان��ک و همچنی��ن به عنوان اب��زاری جهت ارتقا 
جایگاه بانک در سیس��تم ش��بکه بانکی کش��ور 
مطرح نم��ود. مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون 
عملک��رد بان��ک را مثبت ارزیابی نم��ود و ابراز 
امیدواری کرد: با تالش و تعامل هر چه بیش��تر، 
انتظار می  رود این شرکت بتواند در جذب منابع 
و ارائ��ه خدمات بان��ک را یاری کن��د. در ادامه 
اکبر نجفی- مدیرعامل ش��رکت کارگزاری بیمه 
پوشش توسعه تعاون خاطرنشان کرد: با تأسیس 
کارگزاری به  عنوان یکی از شاخص  های مناسب 
برای باال بردن س��طح رفاه و توسعه اجتماعی و 
همچنین گس��ترش و نفوذ بیمه  ها، از راه  اندازی 
میز کار تا پایان سال در مراکز استان  ها خبر داد.

حمایت از برنامه های تجهیز و نوسازی 
مدارس توسط بانک پارسیان

بانک پارسیان در ادامه برنامه های حمایتی 
خ��ود از مؤسس��ات و انجمن ه��ای حمایتی، از 
تعداد ۱۰۰۰ دس��تگاه وعده داده شده به سازمان 
تجهیز و نوس��ازی مدارس، تعداد4۷۰ دس��تگاه 
مانیتور و۳۸۰ دس��تگاه کیس به همراه کیبورد و 
موس را به این س��ازمان، اهدا ک��رد. به گزارش 
تفاه��م، بانک پارس��یان با توجه وی��ژه به فراهم 
آوردن زیرساخت  ها، زمینه  های الزم برای نقش 
آفرین��ی مدارس به  عنوان کانون و محور کس��ب 
تجربیات پرورشی و آموزشی را مد نظر داشته و 
در بازه های زمانی گوناگون در تجهیز و تکمیل 
س��اختمان و یا تجهیزات آموزشگاه های کشور 

مشارکت نموده است.

 سهم ٤٤ درصدی بانک صادرات
 در حمایت از دانش بنیان ها

 تفاه��م- گروه بانک و بیم��ه: بانک صادرات 
ایران در راستای حمایت گسترده تر از شرکت های 
دانش بنیان با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهم نامه 
همکاری امضا کرد. در مراسم امضای این تفاهم نامه، 
از پیشتازی این بانک در سهم 44 درصدی حمایت 
از شرکت های پیشرو در عرصه علم و فناوری های 
نوین، قدردانی شد. قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس 
هیأت مدیره بانک صادرات ایران در این مراس��م با 
اش��اره به ضرورت تأمین مالی طرح  های نوآورانه، 
اظهار کرد: ش��رکت  های قدیمی و بزرگ در اقتصاد 
کش��ور ما عمده منابع عمومی را به خود اختصاص 
داده و بخش زیادی از تسهیالت بانک  ها هم مربوط 
به این ش��رکت  ها است که هر سال نیز بر آن اضافه 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که در سایر کشورها، 
تسهیالت بانکی به شرکت های بزرگ اعطا نمی  شود 
و آنها از طریق بازار سرمایه به تأمین منابع می  پردازند 
تا راه برای اعطای تسهیالت به شرکت  های جوان و 
کوچک هموارتر باشد.  حمید تهرانفر با ابراز خرسندی 
از حرکت ارزشمند کمک به جوانه  های جدید اقتصاد 
کشور، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته 
 از ش��رکت  های دانش  بنیان که محصول جدید ارائه 
می  کنند، پشتیبانی کرده و در زمینه توسعه فناوری به 

سهم خود تأثیرگذار باشد. 

 حضور بیمه  کوثر 
در همایش سراسری ناجا

ش��رکت بیمه  کوثر در همایش سراسری نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران حضور یافت. 

ب��ه گ��زارش تفاهم، ای��ن همایش ب��ا حضور 
فرماندهان، مدیران  عامل ۷۰۰ ش��رکت و مؤسس��ه 

وابسته و جمع کثیری از کارکنان ناجا برگزار شد. 
گفتنی اس��ت؛ در ای��ن همایش، ط��رح جامع 
مس��ئولیت کارفرم��ا در قبال  کارکن��ان و بیمه  نامه 
مس��ئولیت  مدنی دارندگان شوکر و افشانه به شرکت 
 کنندگان معرف��ی و در خصوص نحوه بهره  مندی از 

مزایای این بیمه  نامه  ها مطالبی ارائه شد.

 پرداخت خسارت آتش سوزی
 پاالیش نفت تهران توسط بیمه "ما"  

خسارت ۱۶ میلیارد  و ۸۰۰ میلیون ریالی 
بابت فوت ۸ نفر از پرس��نل شرکت پاالیش نفت 
تهران از سوی شرکت بیمه "ما" پرداخت شد. به 
گ��زارش نقدینه، در حادثه روز جمعه ۵ آبان ماه 
س��ال جاری در پاالیش��گاه نفت تهران که تحت 
پوشش بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال 
کارکنان بیمه "ما" قرار داش��ت، ۸ نفر از کارکنان 
بیمه گزار و پیمانکاران مربوطه فوت شدند. اداره 
ایمنی ش��رکت پاالیش نفت ته��ران علت وقوع 
حادثه آتش س��وزی را نشت مواد نفتی از محل 
آب بندی گس��کت و فلنج اعالم کرد که پس از 
وق��وع حادثه و آتش س��وزی، با افزایش ارتفاع 
آتش، حریق به سکوهای باالتر نیز سرایت کرده 
و سبب توس��عه خسارت شد. س��عید طاهری- 
مدی��ر بیمه ه��ای مس��ئولیت بیمه "م��ا" در این 
خصوص اظهار کرد: شرکت پاالیش نفت تهران 
 در تاریخ ۳۰ مردادماه ۹۶ تحت پوشش بیمه ای 
مس��ئولیت مدن��ی کارفرما درقب��ال کارکنان این 

شرکت قرار گرفته است.
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