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اخبار
مدیر عامل بانک سپه مطرح کرد

تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور توسط سیستم بانکی
بیشترین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور طی سال گذشته توسط
سیستم بانکی صورت گرفته است.
محمد کاظم چقازردی ،مدیر عامل بانک سپه با اشاره به نقش اثر گذار سیستم
بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت:بیشترین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور
طی سال گذشته توسط سیستم بانکی صورت گرفته است.
چقازردی در دیدار نورزی با مدیران شرکت سرمایه گذاری امید اظهار داشت:با
نقشآفرینی بانک ها در عرصه اقتصادی امکان تحقق بخشی از مهمترین اهداف تعریف
شده در اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.
وی شعارها و هدفگذاری های سالیانه صورت گرفته توسط مقام معظم رهبری را
بسیار داهیانه و هدفمند عنوان کرد و افزود:تحقق اهداف تعیین شده بدون شک اقتصاد
کشور را در شرایط بسیار با ثبات تر و مستحکم تری قرار خواهد داد.
رئیس هیات مدیره بانک سپه با بیان اینکه این بانک همچون سالهای گذشته محور
برنامه عملیاتی خود را تحقق منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به اهداف حمایت
از کاالی ایرانی به عنوان شعار سال جاری قرارداده است اظهار داشت:اولویت اعتباری
سال  97بانک سپه حمایت از بخش عرضه و تقاضا برای خرید کاالی ایرانی خواهد بود.
باحمایتازتولیدزمینهباالبردنکیفیتمحصوالتداخلیرافراهممیکنیم
وی افزود:سیستم بانکی با حمایت از بخش تولید (عرضه) شرایط الزم را برای باال
بردن کیفیت محصوالت داخلی فراهم کرده،همچنین با تقویت بخش تقاضا زمینه را
برای خرید این کاالها مهیا می کند.
مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک همواره در کنار دولت محترم برای
اجرایی کردن برنامه های کالن اقتصادی بوده و خواهد بود گفت:در سال جاری نیز این
بانک نقش بی بدیل خود در کمک به دولت و تبدیل شدن به بازوی توانای آن برای
تحقق اهداف کالن اقتصادی را ایفا خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت های بی بدیل در بانکداری بدون ربا
چقازردی در ادامه با اشاره به پتانسیل های کار آمد بانکداری بدون ربا اظهار
داشت:یکی از معضالتی که هم اکنون نظام بانکی کشور کمابیش با آن دست به
گریبان است وجود جریان سودهای موهوم است.
وی گفت:بیشترین حجم نقدینگی کشور نزد بانک ها در قالب سپرده هایی است
که نزد نظام بانکی قرار دارد و به آن سود علی الحساب تعلق می گیرد،از منظر منطق
اقتصادی این سود باید بعد از ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد توسط بانک ها در
نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی پرداخت شود عدم تناسب بین سود
واقعی بانک و سودهای علی الحساب پرداختی از مشکالت ترازنامه ای نظام بانکی
است.
چقازردی راه برون رفت از این مشکالت را توجه به اصول و پتانسیل های قانون
عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و اظهار داشت:بانک سپه به عنوان یک بانک
قانونمدار همواره تمام تالش خود را برای رعایت قوانین پولی کشور به کار گرفته است .
رئیس هیات مدیره بانک سپه در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب این بانک طی
سال گذشته افزود 80:درصد منابع بانک سپه طی سال گذشته در راستای حمایت
از سیاست های اقتصادی دولت و برای کمک به اجرای پروژه های ملی و بزرگ و نیز
حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صرف شده است.
چقازردی رتبه اول بانک سپه به اذعان بانک مرکزی در فعالیت های ارزی طی دو
سال گذشته و بعد از اجرایی شدن برجام را یکی از موفقیت های چشمگیر و قابل
توجه این بانک عنوان کرد و گفت:این موفقیت در سایه تالش و کوشش مضاعف همه
همکاران محقق شده است.

بهای طالی جهانی افزایش یافت
روز گذشته نرخ اونس طال در بازارهای جهانی به دلیل رخدادها و تحوالت سیاسی افزایش یافت با این حال قیمت هر سکه تمام در بازار آزاد تهران با کاهش  10هزار ریالی به  17میلیون و  890هزار ریال
رسید .به گزارش ایرنا ،قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به یک هزار و  378دالر و  80سنت رسیده است که تحلیلگران علت آن را نااطمینانی اقتصاد جهانی درباره آینده تحوالت سیاسی جهان
و احتمال رویارویی روسیه و آمریکا در موضوع سوریه می دانند .بامداد شنبه (بیست و پنجم فروردین) آمریکا به همراه انگلیس و فرانسه ،دمشق و استان حمص در سوریه را هدف حمله موشکی قرار
داد .بنا بر اعالم وزارت دفاع سوریه ،در این حمله  110موشک به خاک این کشور شلیک شد .این حمله موشکی در حالی روی داد که بازارهای جهانی در تعطیالت آخر هفته به سر می برد و از این رو،
انتظار می رود با گشایش بازارها از دوشنبه ،قیمت طال سیر صعودی خود را از سر گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

یک بار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کنید
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت ۴۲۰۰
تومان برای دالر واقعی نیست و باید یک بار برای
همیشه فرمول تعیین قیمت ارز مشخص شود تا هر
سال دچار این نوسانات نشویم.
به گزارش ایسنا ،مسعود خوانساری در نشست هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :روال در اقتصاد ایران
همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی
داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی درآمدهایش کم شده،
فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است؛ این
موضوع اکنون دوباره تکرار شده و در طول  ۴۰سال اخیر نیز
هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :هیچ وقت مسئله ارز به یک
گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده که تکلیف آن و فرمول
تعیین قیمت آن مشخص شود تا هر سال اقتصاد دچار چالش
نشود .به غیر از سال  ۱۳۷۶در دولت اصالحات تا سال ۱۳۸۲
که پیشبینیهایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل
تورم داخلی و خارجی افزایش یابد ،در هیچ دولت دیگری
این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دورانها به لحاظ
ثبات اقتصادی را در همان سالها تجربه کردهایم چرا که نرخ
ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال
 ۱۳۸۲لغو کرد.
خوانساری ادامه داد :بهجای اینکه موضوع ارز را به عنوان
یک شاخص در نظر بگیریم ،یک تابو از آن ساخت ه و گفتهایم
نباید با افزایش آن موافق باشیم ،در حالی که اکنون هیچ کس
نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون
فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول و برروی قیمت آن
هم حساس بودهایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.
طی سالهای بعد از انقالب متوسط تورم در کشور  ۲۰تا ۲۲
درصد بوده است در حالی که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز
افزایش نیافته است.
او ادامه داد :بنابراین حتی در دورههایی که  ۷۰۰میلیارد دالر
درآمد ارزی داشتیم و به اقتصاد تزریق کردهایم ،نرخ ارز واقعی
نبوده است ،در نتیجه فنر قیمت فشرده شده و در سال ۱۳۹۰
به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :مهمترین بحثی که
یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود،
گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی
تایید شود تا به محض اینکه ارز تالطم پیدا کرد ،همه

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

حمایت از صنایع ناکام ماندهاست
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است آنچه تاکنون به عنوان حمایت از
صنایع صورت گرفته بر اساس منافع جمعی نبوده و عمال این حمایتها ناکام
بودهاست.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان
اینکه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد بدون مشورت با بخش خصوصی صورت میگیرد،
اظهار کرد :فعاالن بخش خصوصی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد هستند و باید در
تصمیمات مورد مشورت قرار گیرند اما در اکثر تصمیمات نظری از آنها گرفته نمی شود.
وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد کشور تصریح کرد :چندین
سال است که نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با موضوعات اقتصادی همراه
بوده است که این نشان از پیام صریحی برای مسئوالن دارد.
شافعی ادامه داد :با توجه به مشکالت اقتصادی و تولید در کشور نامگذاری امسال به
نام حمایت از کاالی ایرانی نشان از اهمیت این موضوع در سال جاری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید در کشور با دو مشکل اصلی مواجه است،
گفت :امروزه تولید در کشور با فهم غلط واژه ها از تولید و ذینفعان صاحب قدرت که
منافع آنها با تولید اشتراکی ندارند روبهرو است.
وی افزود :سالهاست در کشور تعریف شفافی از تولید ارائه نشده و حمایت از تولید
بیشتر رنگ و بوی رانت خواری دارد و حمایتی از صنایعی صورت گرفته است که هیچ
جایگاهی در تولید کشور ندارد.

اهدای کمک نقدی بانک رفاه
برای تجهیز بیمارستان لبافی نژاد
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک رفاه ،یک فقره چک برای
تجهیز بیمارستان لبافی نژاد به آن بیمارستان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،در مراسمی که به همین منظور با حضور
مسئوالنی از بانک و بیمارستان برگزار شد ،کوروش سعیدی مدیر شعب منطقه یک
تهران بانک رفاه ،ضمن ابراز خرسندی از همکاری و تعامالت سازنده دو مجموعه اظهار
داشت :یکی از افتخارات بانک رفاه سابقه طوالنی خدمت رسانی به جامعه پزشکی و
حضور پررنگ و فعال در حوزه سالمت کشور است.
در ادامه شاه حسینی مدیر بیمارستان ،این اقدام بانک رفاه را قابل تحسین دانست و
اظهار داشت :این گونه مساعدت ها در بهبود وضعیت بهداشت و درمان جامعه بسیار
تاثیر گذار است .در پایان این مراسم ضمن قدردانی از مجموعه بیمارستان ،چک نقدی
کمک هزینه تجهیز بیمارستان اهدا شد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه  15میلیون تومانی ازدواج در تمامی شعب
بانک ملی ایران کلید خورده است.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداختی های
قرضالحسنه این بانک قرار دارد و از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز برای
هر یک از زوجین به میزان  15میلیون تومان با دوره بازپرداخت  60ماهه و نرخ کارمزد
 4درصد آغاز خواهد شد.
افرادی که در سال گذشته برای دریافت این تسهیالت اقدام به ثبت اطالعات خود
در سامانه ازدواج کرده اما تسهیالت خود را دریافت نکرده اند نیز مشمول دریافت این
تسهیالت می شوند.
متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج باید ابتدا به سامانه ازدواج بانک
مرکزی مراجعه کرده و پس از وارد کردن اطالعات خود در این سامانه و مشخص شدن
بانک عامل و شعبه ،با در دست داشتن اصل و کپی سند ازدواج ،اصل و کپی تمامی
صفحات شناسنام ه و کارت ملی زوجین ،اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامنین،
کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین وکد رهگیری دریافتی از
سایت ،ظرف مدت زمان اعالم شده به بانک مراجعه کنند.

آمار تسهیالت اعطایی قرض الحسنه ازدواج
و تهیه جهیزیه بانک رفاه در سال 96
بانک رفاه در سال  ،96بالغ بر  87.000فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و
تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،شعب این بانک از محل سپرده های قرضالحسنه
نزد خود طی سال گذشته ،تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد
 87.338فقره و به مبلغ  9.080میلیارد ریال پرداخت کرده اند که مدیریت های شعب
این بانک در استان های خراسان رضوی ،خوزستان و فارس به ترتیب دارای بیشترین
پرداختی بالغ بر  786 ،905و  587میلیارد ریال بوده اند.

شافعی گفت :حال این سوال مطرح می شود که تولید داخلی نیازمند چه حمایتی
است و چگونه می توان اقدامی جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام داد .حمایت از
تولید داخلی نباید به انحصار طلبی منجر شود و با وضع تعرفه های سنگین برای برخی
از کاالی های وارداتی تنها منجر به افزایش درآمد دولت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی تنها از منظر تقاضا
صورت می گیرد ،اظهار کرد :اقداماتی در جهت حمایت از مصرف کننده صورت گرفته
است که به تنهایی کافی نیست و باید برای تقویت تولیدکنندگان از طریق مالیات وحق
بیمه عرضه را نیز توانمند ساخت .وی با بیان اینکه هماهنگی میان کارشناسان اقتصادی
و فعاالن این حوزه وجود ندارد ،گفت :موازی کاری میان کارشنان اقتصادی و فعاالن
این حوزه مشکالت فراوانی را به وجود آورده است و باعث توسعه ناهمگون در تولید
شده ایم .شافعی با بیان اینکه اختالف سیاسی به تولید ملی ضربه می زند ،تصریح کرد:
کنار گذاشتن اختالفات سیاسی در کشور می تواند منجر به افزایش تولید در کشور و
بهبود شرایط اقتصادی شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :دولت مقتدر به این معنی نیست که تمام
بودجه را صرف هزینه های خود کند و دولت را بزرگ کند ،دولت باید توسعه گرا باشد
و با ایجاد برنامه و استراتژی و سیاست کارآمد اقتصاد را سامان دهد.
شافعی گفت :برنامه ریزی بلندمدت در اقتصاد اهمیت بسزایی در تولید کشور دارد که
برای عبور از شرایط فعلی نیاز به برنامه ریزی است.

رونمایی از رویه فعالیت یک تکنولوژی مالی

با نرخ کارمزد  4درصد انجام می شود

پرداخت تسهیالت  15میلیون تومانی ازدواج
در شعب بانک ملی

هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصوال فنر ارزی فشرده
نگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :این بار رها شدن فنر
فشرده ارزی عالوه بر تالطمهای اقتصادی منجر به بر هم
ریختن هنجارهای اجتماعی شد بنابراین باید بپذیریم که ارز
یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش
یابد .از سال  ۱۳۹۲که دولت یازدهم روی کار آمد ،قیمت ارز
همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادلهای منجر شد که قیمت ارز
واقعی نشود .اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال
متاسفانه عالوه بر مباحث اقتصادی ،مسائل دیگری نیز از جمله
اختالفات سیاسی و خروج سرمایه برروی آن سوار شده است.
خوانساری گفت :از سال  ۹۰تاکنون ارزش رشد سرمایه
منفی شده است ،ضمن اینکه روز به روز داراییهای کشور
تنزل پیدا کرده و رشد سرمایهگذاری منفی شد و در عین

حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات
اخیر ارزی نشان داد .همچنین تحریمها ،اتفاقات بینالمللی و
محدودیتهای بانکی در کنار تصمیمگیریهای اردیبهشت ماه
پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام
در نوسانات شدید ارزی موثر بود.
خوانساری اضافه کرد :اگرچه روزهایی نرخ دالر به ۶۰۰۰
تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمیگرفت .از سوی
دیگر برخی صرافیها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت
مالیات پنج درصدی از صرافیهای مجاز در این کشور نیز بازار
ایران را متالطم کرد چراکه بسیاری از نقل و انتقاالت از طریق
همین صرافیها صورت میگرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :دولت این تصمیم را گرفته
که ارز را با نرخ  ۴۲۰۰تومانی تک نرخی کند که به نظر
میرسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد چرا که اگر روند خروج

ارز و سرمایهها از کشور قرار بود به بانکها هم کشیده شود،
قطعا دیگر نمیشد جلوی این روند را گرفت بنابراین اگرچه
تک نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و
اشکاالت زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیتهای دولت
را هم در نظر گرفت.
خوانساری تاکید کرد :قیمت  ۴۲۰۰تومانی برای دالر قطعا
واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چراکه
اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به
اجرای آن کمک کنند .نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم
و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم .به هر
حال اکنون دولت محدودیتهایی برای صادرات و واردات قرار
داده که به ضرر تجارت خارجی است ،البته دولت اعالم کرده
که دالر  ۴۲۰۰تومانی را برای واردکنندگان تامین میکند اما
نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.

رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس از تصمیم جدید
جهت تسهیل فعالیت عامالن تأمین مالی جمعی خبر داد و
گفت :پلتفرمهای تامین مالی جمعی میتوانند به ابزارهای
نوین بازار مالی اضافه شوند.
توگو با مهر ،ضمن تاکید بر معرفی
حسین نظام دوست در گف 
تکنولوژیهای مالی جدید توسط استارتآپها به برنامه فرابورس
ایران مبنی بر زمینه سازی برای جذب شرکای استراتژیک
در رویداد پیش رو برای فینتکها اشاره کرد و گفت :برنامه
منسجمی برای این امر از طریق دبیرخانه دائمی فین استارز در
فرابورس آغاز شده و تالش میشود در رویداد فیناستارز شاهد
نتایج این مذاکرات باشیم.
وی با اشاره به نقش فیناستارز در ارائه نوآوری های مالی بازار،
گفت :فرابورس به دو بخش تامین مالی از طریق بازارهای عمومی
و همچنین از طریق سرمایهگذاران حرفهای توجه دارد و در این
راستا عالوه بر توسعه بازارهای مالی برای جذب سرمایه از عموم
نظیر بازار بدهی ،بازار  ETFsو بازار عرضه عمومی سهام (اول و
دوم) ،توانسته است بازار سرمایه گذاری خصوصی و جسورانه ،بازار
ادغام و تملیک و بازار شرکت های رشدی و دانش بنیان را به
زنجیره خدمات خود اضافه نماید .بیشک تامین مالی مورد بحث
از طریق سرمایهگذاران آگاه و استراتژیک به توسعه هر چه بیشتر
کسبوکارها در طول عمر آنان کمک فراوانی خواهد کرد.
وی با تاکید بر توسعه نوآوری های مالی بر اساس نیاز بازار
تصریح کرد :سه سال است که رویداد فیناستارز همزمان با
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه برگزار میشود که فرابورس ایران
با توجه به نقشی که در اتصال سرمایهگذاران و سرمایهپذیران با
هدایت نهادهای مالی بزرگ در یک سکوی ارتباطی برای حضور
بازیگران حوزه تکنولوژی مالی در کنار فعاالن بازارهای مالی در
برنامه جامع خود دارد از سال گذشته متولی برگزاری این رویداد
شده است.
رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس با بیان این مطلب که

در این رویداد ،ارکان فعال در بازار مالی کشور با حضور آگاهانه
در زیستبوم نوآوری و سرمایهگذاری جسورانه در استارتآپها
و شرکتهای دانشبنیان ،به توسعه خدمات فناورانه به مشتریان
خود میپردازند ،اظهار کرد :حاکمان و مدیران کسب و کارهای
فعال در همه صنایع باید این واقعیت را بپذیرند که روش های
نوین ،درحال پیشی گرفتن از روش های سنتی تولید کاال و
خدمات هستند و در این گذار باید استراتژی های جدیدی اتخاذ
کرد.
توجه به «تکنولوژی مالی» یک ضرورت است
وی بر لزوم توجه به تکنولوژی مالی تاکید کرد و یادآور شد
که بر همین اساس فرابورس ایران برای توسعه تکنولوژی در کل
بازار سرمایه ،اتصال سرمایهپذیران و سرمایهگذاران و رفع نیازها و
چالشهایی که خود و ارکان بازار در حوزه تکنولوژی و مالی دارند،
توجه جدی به حوزه تکنولوژی مالی و فینتک دارد .رئیس اداره
نهادهای نوین مالی با تاکید بر اینکه صنعت به سمت دانشبنیان
شدن پیش میرود ،اظهار داشت :فرابورس ایران برگزاری این
رویداد ساالنه را بر عهده گرفته ضمن آنکه دبیرخانه فیناستارز
در فرابورس در طول سال فعال است و اموری همچون ارتباط
سرمایهگذاران و سرمایهپذیران را پیگیری خواهد کرد .همچنین
تکنولوژیهای جدید مالی را رصد کرده و با استارتآپها و
کارآفرینان ،شرکت ها و صندوقهای جسورانه و شتابدهندهها
ارتباط مؤثر برقرار میکند.
نظام دوست با تاکید بر اینکه رویداد ساالنه فیناستارز فرصت
کمنظیری برای کارآفرینان و استارتآپهای حوزه فینتک،
شتابدهند هها VC ،ها و ارکان بازارهای مالی و فعاالن حوزه
نوآوری و کارآفرینی است تا با تعامل هدفمند و سازنده به
شبکهسازی ،یادگیری ،شناسایی و بررسی چالشها و روندهای
مطرح در این صنعت نوظهور اما اثرگذار در اقتصاد جهانی
بپردازند ،گفت :فیناستارز گام موثری برای گسترش اکوسیستم
نوآوری در حوزه فناوری مالی است.

فیناستارز بازار سرمایه و فینتکها را به چالش میکشد
وی در ادامه هدف اصلی بازار سرمایه را تامین مالی و تأمین
شفافیت دانست و افزود :برای تحقق این اهداف ،فرابورس در
سالهای اخیر ،ابزارهای مختلفی مانند صکوک منفعت ،صکوک
اجاره ،صکوک مشارکت ،انواع صندوقهای سرمایهگذاری ،بازار
داراییهای فکری ،بازار سهام و بدهی و اسناد خزانه اسالمی را
ایجاد کرده است؛ اما تاکید فیناستارز بر نوآوری های تکنولوژیک
در بازارهای مالی برا تأمین دو هدف فوق الذکر است .ابزارهای
تکنولوژیک در حوزه تامین مالی با استفاده از فناوری های
مبتنی بر بالکچین و هوش مصنوعی بر بستر اینترنت ،هدف
سرمایهگذاران برای سودآوری و همچنین تامین مالی را بالفعل

یکنند.
م 
رئیس اداره نهادهای نوین مالی با بیان اینکه یکسری نوآوری
های تکنولوژیک مالی ،ابزارهای معامله بر مبنای تحلیل داده های
شفاف هستند و گزارشهای متنوع و لحظهای به مشتریان ارائه
میدهند ،گفت :ارکان اکوسیستم تکنولوژی به کمک سایر فعاالن
بازارهای مالی میآیند و بدین صورت تکنولوژیهای مالی به
تحقق اهداف بازار سرمایه کمک میکنند.
نظام دوست با تاکید بر اینکه تکنولوژیها در  ۹گروه طبقهبندی
شدهاند ،اظهار داشت :تالش ما این است که رویداد فیناستارز را
چالش محور برگزار کنیم ،بنابراین دغدغههای بازار را رصد کرده،
به فعاالن بازار تکنولوژی منتقل کردیم تا راهکارهایی برای تحقق
دو هدف بازار سرمایه که پیش از این گفته شد ،ارائه دهند.
تالش فرابورس برای کاهش ریسک فعالیت فین تکها
رئیس اداره نهادهای نوین مالی یادآور شد :باید توجه کرد که
یکسری ریسکها مقرراتی هستند که این ریسکها را از طریق
نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی ،بیمه مرکزی و سازمان
بورس و اوراق بهادار پیگیری میکنیم تا ریسکهای مقرراتی هم
به کسبوکارها لطمه ای وارد نکند و در مقابل فعالیت این کسب
و کارها بازار مالی کشور را تحت تاثیر منفی قرار ندهد.
به گفته نظام دوست فیناستارز فرصتی است که از طریق
برگزاری پنلهای تخصصی و نشستهای مختلف بتوان
ریسکهای مقرراتی را مورد بحث قرار داد و زمینه برای رفع یا
ایجاد مقررات متناسب با کار استارتآپها را فراهم نمود .در این
بین بخشی از ریسک ها مربوط به تکنولوژی و سرمایهگذاری
جسورانه است که سرمایهگذاران حرفه ای ،قبل از عقد قرارداد،
با آگاهی کامل ،استارتآپها را مورد بررسی موشکافانه قرار می
دهند.
همچنین رئیس اداره نهادهای نوین مالی از فیناستارز ۲۰۱۸
به عنوان فرصتی برای فرهنگسازی و برندینگ در حوزه فینتک
در کنار سایر اهداف رویداد یاد کرد.

