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تغییر تعرفه واردات خودرو فقط با حکم دیوان اجرایی نیست
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :هنوز مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی تغییر نکردهاست .به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری در حاشیه نشست استانداران در وزارت
کشور در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی ،اظهار کرد :رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود ،قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتابهایی که خواهد
داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت .وی در پاسخ به این پرسش که آیا رای دیوان اکنون جاری شده است؟ گفت :هنوز
چیزی به ما در این زمینه ابالغ نشده است و ما از طریق مطبوعات و رسانهها در جریان این رای قرار گرفتهایم اما رسما چیزی به ما ابالغ نشده است .شریعتمداری افزود :مصوبات هیات وزیران با
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است اما هنوز رسما چیزی دریافت نکردیم؛ بنابراین مصوبه هیات وزیران هنوز تغییری نکرده و تغییری در تعرفهها اعمال نکردهایم.
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در هفتههای اخیر ،بازار ارز با نوسانات رو به افزایشی همراه
بود و به دلیل عدم عرضه ارز در این بازار ،فشار تقاضا باعث
شد که بازار تا مرز  5هزار تومان هم قیمت دالر را افزایش
دهد .در ادامه این اتفاقات بازار طال نیز در تله افزایش
قیمت افتاد .به طوری که در روز گذشته ،سکه تمام با
افزایش  ۲۵هزار تومانی ،به یک میلیون و  ۵۵۰هزار تومان
رسید .همچنین طالی  ۱۸عیار به گرمی  ۱۵۰هزار تومان
رسید که رکورد قیمتی امسال را شکست.
در همه بازارها ،تراز عرضه و تقاضا ،به کاهش یا افزایش قیمت
منجر می شود .افزایش نرخ های اخیر بازار ارز و طال نیز به دلیل
افزایش تقاضایی است که بخشی از آن ،تقاضای فصلی شب عید
است و بخشی از آن سرمایه های سرگردانی است که همواره در
بازارهای سوداگرانه در حال چرخش هستند و به محض این که
سیگنال نوسان در یک بازار دریافت می کنند ،با هجوم خود به
این بازار ،باعث افزایش تقاضا و به تبع افزایش نوسانات می شوند.
اما موضوعی که در این حوزه باید به طور جدی مورد توجه قرار
بگیرد ،این است که اگر افزایش قیمت برای هر کاالیی بدون
زیربنای اقتصادی ایجاد شده باشد و تنها فشار تقاضا باعث افزایش
قیمت ها شود ،ریسک سقوط قیمت ها نیز وجود دارد.
البته تنش های سیاسی داخلی و خارجی نیز در این نوسانات
نقش زیادی دارند .امروزه روابط تیره و تاریک آمریکا و کره شمالی
و احتمال برخورد نظامی این دو کشور باعث افزایش قیمت طال در
جهان شدهاست .با وقوع احتمال جنگ ارزش پول کشور کاهش
یافته و کاالی سرمایهای طال تنها گزینه حفظ ارزش سرمایه
است .در نتیجه باعث میشود که قیمت داخلی این فلز گرانبها در
کشورها نیز افزایش داشتهباشد.
افزایش قیمت طالی داخلی تا اردیبهشت ادامه دارد
عباداهلل محمد ولی ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و
توگو با «ابتکار» در خصوص
صادرکنندگان طال و جواهر در گف 
نوسانات روزهای اخیر بازار طال گفت :فعل و انفعاالت بازار داخلی
که باعث افزایش چشمگیر قیمت دالر شد ،باعث افزایش نوسانات
قیمت طال در روزهای اخیر شده است .البته این روند افزایشی قبال
پیش بینی شده بود و ادامه پیش بینی های ما مبنی بر این است
که تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
او افزود :با اینحال آنچه میتواند بازار امروز طال را تنظیم کند،
عرضه مداوم سکه توسط بانک مرکزی است که به از بین رفتن

حباب بازار و افزایش کاذب قیمتها نیز کمک خواهد کرد.
محمدولی در ادامه به بحرانهای ارزی بازار اشاره کرد و گفت:
اکنون قیمت دالر در بازار ،قیمت باالیی است و نرخ طال نیز بر
حسب قیمت دالر کف بازار تعیین می شود .اگر بانک مرکزی با
نظارت و عرضه به جا این نوسانات را کنترل کند ،میتوانیم امیدوار
باشیم که تا شب عید ،بازار به تعادل برسد ،در غیر این صورت،
احتماال بی ثباتی در بازار ادامه دار خواهد شد .
این کارشناس بازار طال در ادامه به ورود تعداد زیادی از سرمایه
گذاران خرد به بازار طال و ارز در هفته های اخیر اشاره کرد و
گفت :در بازار فعلی ما به دلیل رکود اقتصادی ،بسیاری از افراد
حتی با سرمایه های اندک ،برای کسب سود و گذران زندگی ،وارد
می شوند .مجموع ای سرمایه های خرد ،تقاضای بزرگی را در بازار
ایجاد می کند .اما تجربه نشان می دهد که در جریان این خرید و
فروش ها ،افراد زیادی ضرر می کنند .بنابراین نیاز ضروری به ورود
مقتدرانه بانک مرکزی دارد.
وی با تاکید بر تشدید رکود بازار طال در روزهای گذشته ،اظهار
کرد :مردم نمیدانند که باید طال بخرند یا خیر .امیدواریم که
شرایط هر چه زودتر به ثبات برسد تا همکاران ما هم با راحتی

بیشتری بتوانند فعالیت کنند و برای خود تصمیم بگیرند.
محمدولی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش مجدد قیمت
طال امکان پذیر است؟ گفت :نمیتوان وضعیت بازار را به طور ۱۰۰
درصدی پیشبینی کرد .اما هر گاه نوسانات حالت صعودی پیدا
میکند پس از مدتی ممکن است کمی هم شیب نزولی پیدا کند
اما اینکه بخواهیم انتظار داشته باشیم تغییر قیمتها به گونهای
باشد که به عنوان مثال طالی  ۱۵۰هزار تومانی به گرمی ۱۱۰
تا  ۱۱۵هزار تومان بازگردد ،بعید به نظر می رسد .اما به هر حال
امیدواریم که تعادل در بازار ایجاد شود.
نگاهی به بازار بین المللی طال
قیمت هر گرم طالی خام در بازارهای ایران از حاصل ضرب
قیمت جهانی هر اونس طال در قیمت دالر آزاد محاسبه میشود.
با این کار هرگونه نوسان در بازار ارز ،بر بازار طال اعم از مسکوکات
و مصنوعات نیز اثر میگذارد.
از آنجا که عرضه مسکوکات طال در انحصار بانک مرکزی است،
این نهاد در زمانهایی که قیمت بازاری طال با قیمت ذاتی آن
برابری ندارد ،با ابزارهایی چون حراج سکه یا پیش فروش آن وارد
میدان میشود تا به اصطالح نرخها شکسته شود و بازار به حالت

تعادل بازگردد.
اما در بازار مصنوعات طال ،داستان دیگری در جریان است و
به گفته فعاالن صنف طال ،برای تعیین قیمت طال باید قیمت
یک گرم طال را با قیمت اجرت ساخت آن جمع و 7درصد سود
فروشنده را به آن اضافه کنیم و  9درصد مالیات بر ارزش افزوده
هم اضافه شود.
روز گذشته قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی با افزایش
 ۹دالر و  ۳۰سنتی به هزار و  ۳۲۵دالر و  ۴۰سنت رسیده است.
این افزایش قیمت ،به دلیل این است که شاخص بورس های
آمریکایی مانند داوجونز در حال فروریختن هستند و هنگامی
که قیمت سهام به سمت کاهش می رود ،سرمایه گذاران برای
یافتن بازارهای امن به سمت بازار طال میروند .پیش از این سایت
تحلیلی کیتکو نیز در گزارشی ،بررسی روند نوسانات قیمت طال
در هفته های گذشته را به این ترتیب پیش بینی کرده بود که
که رفتار طال دقیقا مشابه سال  2008است و از طرفی میزان
ذخایر طالی صندوق ئی تی اف به باالترین سطح خود از ماه می
 2013رسیده است که این مساله می تواند موجب ترغیب بیشتر
سرمایه گذاران برای خرید طال شود.
اوژن واینبرگ ،مدیر تحقیقات کاال در کومرس بانک نیز در
تحلیلی پیش بینی کرده اسا که مشاهده تصحیح قیمت چشمگیر
طال غیرمعمول نیست .در نخستین موج تصحیح بازارها ،انتظار
میرود فروش گسترده از سوی سرمایهگذاران برای تهیه نقدینگی
مشاهده شود .آنها به دنبال فروش داراییهای سودآور و قابل نقد
شدن خود خواهند کرد که این دارایی طال است.
وی در ادامه افزود :اگر چه قیمت طال ممکن است در کوتاه
مدت به روند کاهشی ادامه دهد اما برای این فلز زرد کسب مجدد
درخشش خود به عنوان یک دارایی مطمئن دشوار نخواهد بود
و انتظار میرود سرمایهگذاران بلندمدت است از پایینتر رفتن
قیمتها در کوتاه مدت بهره برداری کنند .هرچه بحران در
بازارهای سهام ادامه پیدا کند ،تقاضای بیشتری برای داراییهای
مطمن وجود خواهد داشت و برای طال در  ۱۳۰۰دالر تقاضای
قابل توجهی وجود دارد.
جاسپر الولر ،مدیر تحقیقات «گروه لندن کپیتال » نیز بر این
باور است که تصحیح بازارهای مالی به حدی نخواهد بود که باعث
برانگیختن تقاضا برای خرید دارایی مطمئن شود .وی خاطرنشان
کرد که تصحیح  ۱۰درصدی از نظر بسیاری از تحلیلگران بازار
سهام مناسب خواهد بود .با اینهمه هرچه بازارهای سهام به مدت
طوالنیتری دچار کاهش شوند ،طال جذاب به نظر خواهد رسید.
اما سرمایهگذاران نباید انتظار جهش قیمت طال را داشته باشند
زیرا انتظارات روبه رشدی برای شتاب گرفتن روند تحکیم سیاست
پولی از سوی بانکهای مرکزی جهان وجود دارد.

احتمال رشد فراتر از  4درصد اقتصاد در سال 97
رشد اقتصادی سال  ۹۶به میزان  ۴.۶درصد برآورد شد ،در عین حال رشد
بخش کشاورزی حدود  ۳.۸درصد ،نفت  ۳.۱درصد ،صنعت  ۴.۶درصد ،آب،
برق و گاز  ۱.۸درصد ،ساختمان منفی  ۲.۴درصد و خدمات نیز  ۵.۹درصد
عنوان شد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس که با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران
عملکرد رشد اقتصادی  ۶ماهه اول و پیش بینی سال ( )۱۳۹۶منتشر شده ،آمده است:
مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران
همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری
و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.
در سال  ۱۳۹۶شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز
آمار ایران هستیم .این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر
آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است .با این حال ،با وجود این تغییر،
گزارش آمارهای سال  ۱۳۹۵و  ۶ماهه  ۱۳۹۶این دو نهاد نشان میدهد که اختالف
آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح
بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.
وضعیت رشد اقتصادی
براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس،
برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصوالت کشاورزی ،برآورد هزینه های عمرانی
و جاری دولت تا انتهای سال  ،۱۳۹۶تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا
انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل
خودروسازی ،محصوالت پتروشیمی و  ...راجع به میزان تولیدات محصوالت شان در
انتهای سال  ،۱۳۹۶رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال  ۱۳۹۶حدود ۳.۸
درصد ،نفت  ۳.۱درصد ،صنعت  ۴.۶درصد ،ساختمان منفی  ۲.۴درصد و خدمات ۵.۹
درصد برآورد می شود.
از مهم ترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده ،سطح
پایین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی است .این عامل در سال جاری رشد منفی

بنگاهها

بخش ساختمان موجب شده و در سال های آتی رشد محدود سایر بخش ها را منجر
خواهد شد .برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال  ۱۳۹۶حدود  ۴.۶درصد
است .صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد
اقتصادی کشور در سال  ۲۰۱۷را به ترتیب  ۴.۲و  ۴درصد پیش بینی کردهاند.
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است که همواره مورد
دغدغه سیاست گذاران و فعالین اقتصادی است .رصد تحوالت اقتصاد کالن و بخش
حقیقی و ارائه پیش بینی های کوتاه مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می تواند
برای فعالین و سیاست گذاران مذکور از جمله در مجلس شورای اسالمی مفید باشد.
این گزارش بنا دارد با نگاه تحلیلی ضمن بررسی آخرین وضعیت تولید در بخش های
اقتصادی ،به برآورد رشد اقتصادی تا پایان سال  ۱۳۹۶بپردازد .بر این اساس ،ساختار
گزارش به نحوی سازماندهی شده که بخش های اقتصادی اصلی نظیر کشاورزی ،نفت،
معدن ،صنعت ،ساختمان و خدمات مورد بررسی قرار گیرند .در این میان پرداختن به
مسائل و چالش های آماری به خصوص در حوزه حساب های ملی یکی از رسالت های
این گزارش است که در جای الزم به آنها پرداخته می شود.
برآورد جدید از رشد اقتصادی
خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول برای
یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری ،در سال  ۱۳۹۶شاهد یکسان سازی
سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم .این موضوع گام مناسبی
در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار
ایران است .با این حال ،با وجود این تغییر ،گزارش آمارهای سال  ۱۳۹۵و  ۶ماهه ۱۳۹۶
این دو نهاد نشان می دهد که اختالف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی
که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه
می دهند .برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال  ۱۳۹۶در حدود  ۴.۶درصد
و برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال  ۱۳۹۶حدود  ۳.۷درصد بوده است.
عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل
و خدمات عمومی مرتبط بوده است .تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول

گروه اقتصاد و بازرگانی -بخشودگی و تخفیف ویژه برای بدهکاران بانک
ایرانزمین ،کسب رتبه برتر ایران زمین در دومین جایزه ملی تحولی دیجیتال
و پیوستن بانک ایران زمین به سامانه "صیاد" سرخط مهم ترین اخبار بانک
ایران زمین در روزهای اخیر محسوب می شود.
بخشودگی و تخفیف ویژه برای بدهکاران بانک ایرانزمین
بانک ایرانزمین با اجرای سه طرح "طرح تعاون ،تالش یک و دو" در راستای حمایت
از تولید و اقتصاد مقاومتی ،با رویکرد تعاملی به منظور تسهیل در بازپرداخت دیون،
فرصت ویژهای را برای مشتریان بانک و موسسه ساماندهی شده مولیالموحدین ،فراهم
کرده است.
براساس طرح "تعاون" ،مشتریان موسسه ساماندهی شده مولیالموحدین که بدهی
آنها به این بانک ،منتقل شده است ،میتوانند با تسویه بدهی خود ضمن بخشودگی
۶درصد خسارت تاخیر تادیه تسهیالت ،از تخفیف ویژه این طرح تا پایان سال ۱۳۹۶
استفادهکنند.
در طرح "تالش یک" مشتریانی که سقف تسهیالت دریافتی آنها تا مبلغ  ۵۰۰میلیون
ریال است ،که در سرفصلهای مطالبات غیر جاری بانک قرار گرفته است ،میتوانند با
تسویه کامل و مختومه شدن پرونده از تخفیف و بخشودگی تا سقف ۶درصد خسارت
تاخیر تادیه تسهیالت میتوانند تا پایان سال جاری استفاده کنند.
همچنین در طرح "تالش دو" مشتریانی که سقف تسهیالت دریافتی آنها مبالغی

مدیر پروژه محصول جدید سایپا گفت :خودرو جدید سایپا برای انجام
تست های کالیبراسیون به شرکت بوش هند منتقل شده است و ربطی به
شرکت های رنو و نیسان هند ندارد .
به گزارش سایپا نیوز ،این روزها خبرهایی در رسانه ها منتشر شده است که بر
اساس آن خودرو جدید سایپا در هند دیده شده و گمانه زنی های مختلفی درباره
علت این حضور صورت گرفته است ،در همین خصوص فرهنگ ذبیحیان ،مدیر پروژه
محصوالت جدید سایپا گفت :طبق قراردادی که شرکت مگاموتور با شرکت بوش
آلمان در خصوص کالیبراسیون پروژه جدید سایپا دارد این محصول به هند منتقل
شده است .
ذبیحیان افزود :کالیبراسیون در دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول آن در
شرکت بوش هند و مرحله دوم آن در بوش آلمان انجام می شود و در حال حاضر هر
دو مرحله به صورت همزمان در هند و آلمان در حال انجام است .

طی  10ماه نخست سال 96

صدور بیمه نامه در بیمه سرمد  85درصد افزایش یافت
شرکت بیمه سرمد ۲۱۱هزار فقره بیمهنامه صادر کرده که نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  ۸۵درصد رشد داشته است.
در  ۱۰ماهه نخست سال  ۹۶بیمه سرمد بیش از سه هزار و  ۳۲۳میلیارد ریال
حق بیمه تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۷۲درصدی را
نشان میدهد .این شرکت ۲۱۱هزار فقره بیمهنامه صادر کرده که نسبت به مدت
مشابه  ۸۵درصد رشد داشته است که میزان رشد تعداد صدور نسبت به رشد حق
بیمه حاکی از توجه شرکت به بیمه نامه های خرد دارد .خالصه وضعیت حق بیمه
تولیدی ،تعداد بیمه نامه صادره و رشد آنها به همراه اهداف پیش بینی شده در
جدول یک ارائه شده است.
بر اساس حق بیمه تولیدی در آمار ارائهشده از صنعت بیمه کشور در پایان سال
 ۱۳۹۵و درصد رشد آخرین آمار ارائهشده در سال  ۱۳۹۶و همچنین میزان پرتفوی
تولیدی شرکت در  ۱۰ماهه سال  ۱۳۹۶قطعا بیمه سرمد از سهم یکدرصدی از بازار
بیمه کشور عبور خواهد کرد.

توسط بانک رفاه انجام شد

پرداخت  19هزار میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
بیش از  19هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در دوره
دولت های یازدهم و دوازدهم توسط بانک رفاه کارگران پرداخت شد.
بانک رفاه در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم ،بیش از  19هزار میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود طی دوره دولت های
یازدهم و دوازدهم اقدام به پرداخت تعداد  251.986فقره تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج به مبلغ  19.842.555میلیون ریال کرده است.

با نرخ  16درصد

آغاز دور دوم فروش اوراق
گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ایران زمین

سال ،عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده و در بخش حمل و
نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش
حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده
اند .با این حال ،در بعضی بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش
یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت به قیمت های ثابت و عملکرد
ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن
بوده است .برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش
سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به خصوص به اروپا کاهش
یافته است .صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود
رشد اقتصادی کشور در سال  ۲۰۱۷را به ترتیب  ۴.۲و  ۴درصد پیش بینی کردهاند.

از بخشودگی بدهکاران بانک ایران زمین تا پیوستن به سامانه صیاد
بیش از  ۵۰۰میلیون ریال است ،که در سرفصلهای مطالبات غیر جاری قرار گرفته
است ،عالوه بر بهرهمندی از بخشودگی جرائم تاخیر ۶درصد میتوانند از تخفیفات ویژه
این طرح تا پایان امسال استفاده کنند.
رتبه برتر بانک ایرانزمین ،در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی
در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی که همزمان با اجالس مدیران تحول
دیجیتال کشور در یازدهم بهمن ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد ،از
بانک ایرانزمین در دو بخش زبدگی و رهبری دیجیتالی ،تقدیر شد.
به گفته مهران باوند سوادکوهی ،مدیر برنامهریزی بانک ایرانزمین،ارائه خدمات در
بستر شبکههای اجتماعی از دیگر فعالیتهای جدید این بانک است .بانک ایران زمین
ربات بانک ایرانزمین را ایجاد کرده است که تاکنون  ۱۳۰خدمت در آن تعریف شده
و توسعه مییابد.
بانک ایران زمین به سامانه "صیاد" پیوست
بانک ایران زمین در راستای اجرای سیاستهای بانکی و استانداردسازی و افزایش
اعتبار چک به سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) پیوست.
با توجه به راهاندازی سامانه صیاد دوره آموزشی این سامانه با همکاری مدیریتهای
آموزش ،نرمافزار و خزانهداری بانک ،به منظور ارتقای سطح اطالعاتی کارکنان شعب
برگزار شد.
با توجه به مشکالتی که در سالهای اخیر در زمینه صدور دسته چک و اعتبارسنجی
مشتریان برای بانکها و همچنین دریافتکنندگان چک وجود داشت ،بانک مرکزی
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تصمیم گرفت با راهاندازی سامانه
صیاد (صدور دسته چک بهصورت
یکپارچه) در شبکه بانکی نسبت به
رفع این معضالت اقدام کند.
تمام چکهای طرح قدیم و
خارج از سامانه تا اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۷پذیرش میشود و
پس از آن فقط در شعب بانک
صادرکننده قابل پیگیری و
پرداخت است .یکی از ویژگیهای
بسیار مهم سامانه صیاد این است
که یک شماره منحصر به فرد روی هر برگ چک درج میشود که دریافتکننده چک
میتواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء
سابقه صاحب چک مطلع شود ،این موضوع اطمینان نسبی به افراد میدهد که اصالت
چک اطمینانبخش است و ضمن آن که وضعیت صاحب چک استعالم شده است.بانک
ایران زمین جزو اولین بانکهایی است به این سامانه پیوسته است.
با پیوستن تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور به این سامانه ،تمام چکهای طرح
قبلی فقط تا اردیبهشتماه سال  ۹۷در شبکه بانکی پردازش و پذیرش شده و پس از
آن ،فقط در شعب بانک صادرکننده پذیرش میشود

دور دوم فروش اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری بانک ایران زمین از روز
سه شنبه  24بهمن ماه  96آغاز شد.
نرخ سود علی الحساب این اوراق  16درصد ساالنه به صورت روز شمار ،پرداخت سود
به صورت ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید  14درصد است.
عرضه این اوراق در واحدهای (1یک) میلیون ریالی و از تاریخ  24لغایت  29بهمن
ماه به مدت  5روز کاری خواهد بود.
عالقهمندان ،میتوانند؛ جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید اوراق به شعب بانک
ایران زمین ،در سراسر کشور مراجعه کنند.
شایان ذکر است این اوراق یک ساله ،با پرداخت سود بصورت ماهانه ،معاف از مالیات
و بی نام عرضه خواهد شد.
ضمنا دارندگان این اوراق میتوانند از آن به عنوان تضمین تسهیالت در بانک ایران
زمین ،استفاده کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

فرصت بیمه ها تا سال  ۲۰۲۱برای تطبیق با IFRS
کمیته مشترکی برای تطبیق صورت های مالی شرکت های بیمه با استاندارد
 IFRSتشکیل شده است و برای اجرای آن تا سال  ۲۰۲۱فرصت داریم.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی درباره تهیه صورت های مالی
شرکت های بیمه براساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ( )IFRSاظهار
داشت :برای تهیه این صورت های مالی جلسه هماهنگی را برگزار کرده ایم اما از
آنجایی که تا سال  ۲۰۲۱برای تطبیق صورت های مالی با این استاندارد فرصت داریم،
جای هیچ گونه نگرانی نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه کمیته مشترکی برای تطبیق صورت های مالی
شرکت های بیمه با استاندارد  IFRSتشکیل شده ،گفت :نگرانی از بابت اجرای این
استاندارد نداریم زیرا تا سال  ۲۰۲۱برای آن فرصت داریم.

برای سال 97

بیمه پاسارگاد مجوز قبولی اتکایی خود را تمدید کرد
شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی خود از مؤسسات بیمه
داخلی را توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای سال  ۱۳۹۷تمدید
نماید.
طبق گزارش های دریافتی ،بیمه پاسارگاد ضمن دارا بودن شرایط اجرایی
آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین براساس قابلیت های فنی ،علمی و
اجرایی سال های گذشته توانست مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را برای
سال آینده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تمدید کند.
گفتنی است ،با توجه به سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد به مبلغ  ۲/۵۵۱/ ۵میلیارد
ریال و کسب «سطح مطلوب» یا «سطح یک» توانگری مالی این شرکت به تشخیص
بیمه مرکزی ایران برای ششمین سال متوالی و دارا بودن کادر فنی متخصص و مجرب
در امور اتکایی بر اساس تأیید صالحیت تخصصی آن ها توسط بیمه مرکزی  ،موجب
شد تا این شرکت بتواند مجوز قبولی اتکایی را دریافت کند.

