بانک و بیمه

4

شنبه  12بهمن ماه 139 8
شمــاره 3887

اولین خرید
دین کاالیی به
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میشود

خبر

انتخابات بر بازار سرمایه
تاثیری ندارد

پول نیوز  -یک کارشــناس بازار سرمایه از تاثیر نداشتن
انتخابات مجلس بر بازار سرمایه خبرداد.
به گزارش پول نیوز ،شاخص بازار سرمایه طی هفته جاری
به رقم  ۴۲۸هزار واحد رســید اما؛ شاخص بورس سریعتر
از پیش بینیها عمل کرد و به ســرعت طی چند هفته از
شــاخص  ۳۰۰هزار واحدی به کانــال  ۴۰۰هزار واحدی
رســید.اغلب مردم بازار ســرمایه را مطمئنتر و سوددهتر
از بازارهــای دیگر تلقی میکننــد و این مهمترین عامل
افزایش ســهامدران این بازار اســت.افزایش سهامدران
بورس باعث افزایش نقدینگی در بازار شد اما؛ گاهی این
افزایش نقدینگی بالعکس عمل میکند و اجاره استراحت
به بازار را نمیدهد.حســن زاده کارشناس بازار سرمایه در
گفتگو با خبرنگار پول نیوز بیان داشــت :این رشد بازار و
رســیدن شــاخص به بیش از  ۴۰۰هزار واحد پیش بینی
میشــد چراکه در بازارهای موازی یک ســری نقدینگی
وجود دارد که ســوددهی مناسبی ندارد و مردم عالقهمند
هســتند نقدینگی خود را وارد بازاری کنند که سوددهی
مناسبی داشته باشد و انتخاب آنان بازار سرمایه است.
وی ادامــه داد :یکی از بازارهای موازی بورس ،شــبکه
بانکی اســت که باتوجه به تورم و نوع ســوددهی مردم
ترجیح میدهند سرمایه خود را در این بازار نگه ندارند.این
کارشــناس بازار سرمایه درباره ارزش شرکتهای بورسی
بیان داشــت :ورود این حجم از نقدینگی باعث شده که
قمیت برخی از شــرکتها افزایــش و ارزش ذاتی آنها
بــدون تغییر بماند که این موضــوع یکی از عوامل ایجاد
حباب است.وی گفت :برای افزایش حجم بازار و همچینن
افزایش اعتماد سهامدارن بهتر است شرکتهای موجود در
بازار از محل آوردههای نقدی خود افزایش سرمایه دهند
و همچین سازمان بورس مجوز ورود شرکتهای جدید به
بازارسرمایه را بدهد.حسن زاده در نهایت خاطر نشان کرد:
بازار سرمایه ســال آینده صعودی خواهد بود و انتخابات
نمیتواند تاثیری بر بازار داشته باشد.

روند صعودی بازار سرمایه
در هفته پُرتعطیالت

بورس بر خالف فرابورس در هفته جاری بر مدار صعود
حرکت کرد و شاخص آن به مرز  ۴۲۸هزار واحد نزیک
شد .فرابورس حرکتی نوسانی داشت و شاخص آن در ۲
روز نخست هفته کاهشی بود.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از بازار ســرمایه،
معاملهگران از نخســتین روز هفته اخیر شــاهد صعود
شاخص کل بورس بودند؛ تابلوی معامالت تا آخرین روز
هفته جاری سبز ماند و در روز سهشنبه قله  ۴۲۷هزار و
 ۱۳۹واحد را هم فتح کرد .البته بیشترین ارزش معامالت
در این بازار مربوط به روز یکشــنبه به میزان  ۴۷هزار و
 ۹۴۱میلیارد ریال بود.در روز شنبه معاملهگران  ۶۶۸هزار
و  ۴۱۶معامله به ارزش بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد تومان
انجام دادند و شــاخص را به  ۴۱۷هزار واحد رســاندند.
ارزش معامالت در روز یکشــنبه با  ۸۹۹هزار معامله به
 ۴۷هــزار و  ۹۴۱میلیارد ریال و شــاخص کل به ۴۱۸
هزار و  ۳۱۲واحد رسید.شــاخص کل در روز دوشنبه و
سهشنبه به ترتیب  ۴۲۰هزار و  ۶۶۸و  ۴۲۷هزار و ۱۳۹
واحد بود .بر این اساس معامله گران در روز دوشنبه ۶۶۵
هــزار معامله به ارزش  ۳۴هزار و  ۸۶۶میلیارد ریال و در
روز سهشنبه  ۶۹۸هزار به ارزش  ۳۹هزار و  ۱۸۰میلیارد
ریال به ثبت رساندند.
حرکت سینوسی فرابورس
فرابــورس بر خالف بورس در همه روزهای هفته جاری
حرکتی صعودی نداشت و در روزهای یکشنبه و دوشنبه
نزولی بود .شــاخص کل این بازار در روز شــنبه ۵۳۵۱
واحد بود که در روزهای یکشــنبه و دوشنبه به  ۵۳۴۰و
 ۵۳۲۳واحد هم رســید اما در روز سهشنبه شاخص کل
صعود و رقم  ۵۴۰۴واحد را ثبت کرد.

اوراق خرید دین کاالیی که از ابزارهای جدید بورس کاالی ایران است به زودی در این بازار عملیاتی و اجرایی میشود.به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،روند اعطای تسهیالت به واحدها و پروژههای
صنعتی و معدنی و نیاز روز افزون متقاضیان تســهیالت در این بخش از یک ســو و سیاســتهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ تورم از سوی دیگر ،موجب شد تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی و
طرحها و پروژههای نیمه تمام با اســتفاده از ظرفیتها و پتانســیلهای بازار ســرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی با هدف جذب نقدینگی از مردم یکی از اقدامات محور هفتم برنامه ابالغی وزارت صمت در ســال  ۹۸باشد
که در دســتور کار معاونت طرح و برنامه قرار دارد.در همین راســتا جلسه آشنایی تشــکلهای تولیدی با ابزارهای جدید بورس کاال در تأمین مالی بنگاهها با موضوع بهره برداری هرچه بیشتر بنگاهها از ابزار اوراق خرید دین
کاالیی در معاونت طرح و برنامه با حضور مدیران بازار ســرمایه و تعدادی از انجمنها و تشــکلهای مرتبط بخش خصوصی برگزار شــد.اوراق خرید دین کاالیی که از ابزارهای جدید بورس کاالی ایران است به زودی در
این بازار عملیاتی و اجرایی میشــود .در این روش که مناســب شرایط رکود اســت ،خریدار محصوالتی که در بورس کاال خرید و فروش میشوند ،به طور اعتباری تأمین مالی کرده و بدینوسیله در روند تأمین مالی زنجیره
تولید گشایش و بهبود ایجاد میشود.

خبر خوش برای بدهکاران بانکی؛

خداحافظی بانک مسکن با جریمه دیرکرد وام مسکن

پول نیوز  -بــا تمدید مدت اجرای طرح
بخشــودگی جرایــم در بانک مســکن
موســوم به طرح «میثــاق» ،بدهکاران
این بانک کمتر از دو ماه برای اســتفاده
از امتیاز این طرح فرصت دارند.
به گزارش پول نیــوز ،طرح میثاق بانک
مســکن که با هدف کاهــش مطالبات
غیرجاری این بانک طراحی شده ،حاوی
امتیازهایی به نفع تســهیالتگیرندگان
بانکی اســت که بابــت دیرکرد پرداخت
اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی
آنها به تناسب مدت دیرکرد ،افزوده شده
است.
اجرای این طرح از ابتدای شــهریور ماه
آغاز و بــه دلیل امتیازهایــی که به نفع
مشــتریان تدارک دیده شده ،با استقبال
آنها روبرو شد .از این رو با تصمیم هیات
مدیره بانک مســکن مــدت اجرای این
طرح تا پایان ســال جاری در تمام شعب
سراسر کشور تمدید شده است.
در قالــب طرح میثاق در صــورت واریز
نقدی هر میــزان از مطالبات غیرجاری
انواع تســهیالت پرداختی اعــم از انواع
عقــود مبادلهای ،مشــارکتی ،وام قرض

الحسنه و  ...و همچنین مطالبات مربوط
به ضمانتنامههای ضبط شــده ،خالص
جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد
(حســب مورد  6تا  14درصد از نرخ وجه
التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد
بخشودگی قرارمیگیرد.
در این طرح همچنین  100درصد جرایم
ســازندههایی که در قالــب قراردادهای
مشــارکت مدنــی با بانک ،تســهیالت
ســاخت دریافت کرده بودند ،در صورت
پرداخت یــا تعیین تکلیــف مطالبات به
صورت تقســیط ،مورد بخشــودگی قرار

خواهــد گرفت.بانک مســکن عالوه بر
اینکه بــا اجرای طرح میثــاق به دنبال
تســریع در بازگشــت معوقات به منظور
بکارگیــری دوباره منابــع برای پرداخت
تســهیالت جدید به متقاضیان اســت،
در این طــرح مســاعدتهایی را برای
مشتریان پیشبینی کرده است تا بتوانند
در قبال پرداخت هر میزان از بدهی خود
به همان نســبت از پرداخت کل جرایم
خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف
شوند.
در ایام اجرای این طرح تغییر نام مدیون

بدون نیــاز به واریز درصــدی از بدهی
برای مشــتریانی که بدهــی غیرجاری
نداشــته باشــند یا آن را پرداخت کنند،
میسر اســت .به این ترتیب آن دسته از
تســهیالتگیرندگان بانک مســکن که
قصد فروش خانه توام با تســهیالتی که
قبال اخذ کردهاند را داشــته باشــند ،در
مدت باقیمانده از بهمن و اســفند امسال
میتوانند بدون نیاز به پرداخت بخشی از
مانده بدهی ،تسهیالت خود را به خریدار
خانه انتقال دهند.
تسهیالتگیرندگان برای اطالع از میزان
بخشــودگی جرایم به ازای پرداخت تمام
یا بخشی از بدهی خود در جریان اجرای
طرح میثاق میتوانند به شعب این بانک
مراجعه کنند .عالوه بر این ،بانک مسکن
از طریق ارســال پیامک برای مشتریانی
که بابــت بازپرداخت انواع تســهیالت
مســکن و یــا ضمانتنامههــای ضبط
شــده ،بدهی غیر جاری دارند ،از ابتدای
اجــرای این طرح تا کنــون پیامکهای
اطالعرســانی ارســال کرده و آنها را در
جریان اجرای طرح میثاق قرار داده است
تا در صــورت تمایل از مزایای این طرح
برخوردار شوند.

جداسازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری

پــول نیوز  -رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره به
سیاستهای این بانک در محدود سازی تراکنشهای
بانکی ،اعالم کرد :برنامه بعدی این بانک جدا سازی
حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.
به گــزارش پول نیوز ،عبدالناصــر همتی ،رئیس کل
بانــک مرکزی طی یادداشــتی در صفحــه خود در

اینســتاگرام به سیاســتهای این بانــک در محدود
ســازی تراکنشهای بانکی و بخشــنامه دیروز این
بانک برای انتقــال وجه باالی یــک میلیارد تومان
اشاره و اعالم کرد :برنامه بعدی این بانک جدا سازی
حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.
متن کامل یادداشت تازه همتی به این شرح است:
«با هــدف تداوم حمایت و پشــتیبانی نظام بانکی از
فعاالن اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیتهای
شــفاف در کشــور ،یکی از اقدامات بــر زمین مانده
و بســیار مهم بانک مرکــزی ،بــرای جلوگیری از
پولشــویی و ســفته بــازی ،اعمال نظــارت مؤثر و
مبتنــی بر اصول بانکداری مــدرن ،بر حجم ،دلیل و
ذینفعان تراکنشهای پولی در شــبکه بانکی اســت.
پس از اعمــال موفق کنترلهــای الزم در تراکنش
از طریق پوزهای بانکی ،محدودیت پشــت نویســی

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

رفع ایرادات شوای نگهبان
پول نیوز  -رئیس کل بیمه مرکزی از رفع
ایرادات شورای نگهبان نسبت به صندوق
بیمه حوادث طبیعی خبر داد و گفت :چنانچه
نمایندگان مجلــس این الیحه را تصویب
کنند ،صندوق از اوایل سال  ۹۹آغاز به کار
خواهد کرد.
به گزارش پول نیوز ،غالمرضا سلیمانی با
بیان اینکه ایران جزو ده کشــور حادثهخیز
جهان به شمار میرود ،گفت :به دلیل تعدد
وقوع حوادث طبیعی در ایران ،دولت طراحی
صندوق بیمه حوادث طبیعی را در دســتور
کار قرار داده که الیحه راهاندازی آن ،پس از
مصوبه دولت ،به مجلس ارائه شده و پس از
تصویب در پارلمان ،برای تائید نهایی راهی
شورای نگهبان شده است که برخی ایراداتی
از سوی این شورا به این مصوبه گرفته شده

است که بر این اساس جلساتی میان بیمه
مرکزی برگزار شده تا این ایرادات برطرف
گردند.رئیــس کل بیمه مرکــزی افزود:
اصالحیه جدید برای مجلس ارسال شده که
امیدواریم بتوانیم نظر شورای نگهبان را هم
تأمین نمائیم؛ البته هم اکنون در شرایطی
این اصالحیه به مجلس ارسال شده است
که نمایندگان به طور جدی ،مشغول بررسی
الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال
 ۹۹کل کشور در کمیسیون تلفیق هستند؛
اما به هر حال این قول از نمایندگان مجلس
اخذ شده که تا پیش از پایان سال ،بتوان در
صحن علنی این اشکاالت را رفع و الیحه
را مــورد تصویب قرار داد.وی تصریح کرد:
این امیدواری وجود دارد که با قول مساعد
نمایندگان ،از ابتدای سال  ۹۹بتوان شاهد

چکهای تضمینی ،تعیین ســقف بــرای تراکنشهای
غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی ،دیروز
و در ادامه اقدامات اصالحی برای مبارزه با پولشویی،
تصمیم بانک مرکزی ،مبنی بر ضرورت ارائه اســناد
مثبته برای انتقال وجوه بیــش از یک میلیارد تومان
در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانکها
ابالغ کــردم .این اقدامات ،جهت ســاماندهی نقل و
انتقــاالت پولی و نظارت کامل بــر چرخه ریال ادامه
خواهد یافت.
در هیچ کشــوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که
نقل و انتقال بانکی ،بدون مستندات و اطالع بانک از
مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان ،انجام
گیرد .قدم بعدی بانک مرکزی ،جداسازی حسابهای
شــخصی و تجاری است .با تشــدید نظارت ،درجه
توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت».

آغاز به کار صنــدوق بیمه حوادث طبیعی
بود.به گفته سلیمانی ،به هر حال بیمه یک
کاالی اقتصادی است که وقتی مورد نیاز
مردم باشــد ،حتم ًا آن را خریداری خواهند
کرد و به داشتن آن گرایش خواهند داشت،
این در حالی اســت که بیمه یک خدمت
است که باید مردم نســبت به آن آگاهی
داشــته و ضرورتهای آن در زندگی خود
را کام ً
ال احساس کنند؛ به خصوص اینکه
ایران یک کشــور حادثه خیز است و باید
فرهنگ ســازی الزم در این حوزه صورت

گیرد تا مردم از آن مطلع شــوند و گرایش
به خرید آن داشته باشند.وی اظهار داشت:
مجموعه حوادثی که امسال و سال گذشته
در کشــور رخ داده سبب شده تا بسیاری از
مردم و حتــی بانکها و واحدهای تجاری
گرایش بیشــتری به خــردی بیمهنامه ها
داشــته و حتی پیش از آنکه صندوق بیمه
حوادث طبیعی رسم ًا آغاز به کار کنند ،تقاضا
دارند که خانهها و مراکز تجاری خود را بیمه
کنند؛ پس این گرایش نســبت به اهمیت
بیمه دوچندان شده است.
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