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یارانه خرداد زودتر واریز میشود
بر خالف ماههای گذشته یارانه خرداد ماه دو روز زودتر و در روز پنجشنبه همزمان با  ۲۴خردادماه واریز میشود .به گزارش ایسنا ،به طور معمول یارانه نقدی هر ماه در روز بیست و ششم به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشود ،اما برای ماه جاری با توجه به تعطیالت عید فطر دولت پرداخت یارانه خرداد ماه را دو روز زودتر انجام میدهد و در ساعت  ۲۴روز پنجشنبه همزمان با  ۲۴خردادماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز خواهد شد .یارانه ماه جاری هشتاد و هشتمین مرحله از پرداخت یارانههای نقدی است که از آذرماه سال  ۱۳۸۹و با اجرای قانون هدفمندی یارانهها به ازای هر نفر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان واریز
میشود .مبلغ یارانه نقدی در طول سالهای گذشته تغییری نکرده و در مجموع اکنون بیش از  ۷۷میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت میکنند که هزینهای بیش از  ۳۶۰۰میلیارد تومان را برای دولت به همراه
دارد .در کنار یارانه نقدی که واریز میشود از فروردین ماه سال گذشته طبق قانون بودجه دولت مبلغی را به طور مازاد برای مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز واریز میکند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

اخبار
براساس رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

بیمه آسیا رتبه اول شرکت های بیمه بورسی را کسب کرد
بیمه آسیا براساس امتیاز کسب شده از نظر
کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب سازمان
بورس و اوراق بهادار برای سال  1396رتبه اول
شرکت های بیمه بورسی را کسب کرد.
شرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه
خصوصی کشور و حائز رتبه اول گروه موسسات بیمهای
یکصد شرکت برتر کشور برای چهار سال متوالی،
براساس رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب به
تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا برای سال  1396رتبه اول شرکت های بیمه
بورسی را کسب کرده است.

مدیرعامل بانک قوامین تاکید کرد

یکسان سازی ارز با نرخهای دستوری امکانپذیر نیست
یکسان سازی نرخ ارز با تعیین و اعالم نرخهای دستوری امکانپذیر نیست
و باید از سوی بازار تعیین شود.
غالمحسن تقی نتاج ،مدیرعامل بانک قوامین درباره یکسان سازی نرخ ارز
اظهارداشت :یکسان سازی نرخ ارز یکی از موضوعات آرمانی است که بانک مرکزی و
سیستم بانکی کشور مدت طوالنی است به دنبال اجرایی کردن آن هستند .وی افزود:
یکسان سازی از جمله ضروریات اقتصاد کشور است ،اما برخی رویدادها مانع این اقدام
میشود و در حال حاضر نیز با وجود فراهم بودن تمامی شرایط و زیر ساخت های الزم،
تک نرخی شدن ارز اجرایی نشده و در بازار با چندین نرخ مواجه هستیم.

مجمع عمومي فوق العاده بيمه آسيا برگزار شد
مجمع عمومي فوق العاده بیمه آسیا با دستور جلسه تغییر مفاد اساسنامه
شرکت و باحضور  45/91درصد سهامداران ،مديرعامل و اعضاي هيأت مديره
بیمه آسیا ،نمایندگان بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان بورس و
اوراق بهادار و سازمان حسابرسي روز یکشنبه  1397/3/20برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا و براساس دستور جلسه مجمع عمومي
فوقالعاده بیمه آسیا  ،اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغ
شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران طرح و مورد تصویب اکثریت
سهامداران قرار گرفت.

با حمایت  23میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات

تبعات الحاق به  FATFباید بررسی شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت :در حال حاضر که
به نظر می رسد نظام بانکی دنیا آنگونه که باید و شاید
نمیتواند با ایران کار کند ،تبعات الحاق به  FATFباید
بررسی شود.
به گزارش مهر ،علی دیوان دری در نشست خبری خود با
خبرنگاران گفت :در نظام بانکی تنها بانک ها مطرح نیستند بلکه
تمام بخش هایی نظیر بازار سرمایه که عملیات مالی انجام می
دهند ،دخیل هستند .این در حالی است که بخش های مختلفی
در حوزه بانکی تصمیم می گیرند که این عدم یکپارچگی ،اجرای
سیاستها را دچار مشکل می کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود :مباحثی در خصوص
تغییر لوایح دوقلو در نظام بانکی مورد بحث است .ضمن اینکه
نحوه تامین درآمدها و هزینه ها نیز باید مدنظر قرار گیرد .این در
حالی است که وضعیت بودجه نیز بسیار مهم است و در بیست
و هشتمین همایش سیاستهای پولی و بانکی به آن پرداخته
می شود.
وی گفت :اقتصاد ایران با عدم تعادل مواجه است در حالی که
اصالح نظام بانکی هیچگاه به صورت واقعی اجرایی نشده است.
دیوان دری درباره اصالحات نظام بانکی و روند کند آن طی ماه
های گذشته گفت :در حوزه نظام بانکی چنانچه اصالحات را به دو
الیه تقسیم کنیم طبیعتا یک الیه آن که نظام بانکی است با برخی
نواقص قانونی مواجه بوده که بر این اساس اصالح قانون بانکداری
کشور در دستور کار مجلس قرار گرفته است و بر روی ساختار و
ترازنامه بانک ها اصالحاتی در دست انجام است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود :با تمهیدات بانک
مرکزی این اصالحات در حال انجام بوده و سیستم بانکی به
سمت سالم سازی در حال حرکت است بر این اساس بانک ها
نسبت به زدودن داراییهای سمی از ترازنامه های خود اقدام
کرده اند اما به صورت کلی برای اصالحات نظام بانکی طرح
مفصلی تهیه شده است.
وی ادامه داد :رئیس کل بانک مرکزی به دنبال این موضوع
است که این اصالحات در حوزه نظام بانکی انجام گیرد اما بسیاری
از کارها که انجام شده یا خوب اطالع رسانی نمی شود یا تدابیری
در رابطه با آنها مطرح است که صحبتی از آنها به میان نیامده است
اما به عنوان فردی که در جلسات اصالح نظام بانکی شرکت می
کنم اطالع دارم دغدغه جدی در سطح مسئوالن تراز اول و بانک
مرکزی وجود دارد تا اصالحات بنیادی نظام بانکی را به سمت
جلو حرکت دهد.
دیوان دری گفت :در حوزه قوانین و مقررات اقداماتی در دست
اجراست اما به موازات آن برخی اقدامات در حوزه ساماندهی
موسسات مالی غیرمجاز نیز که سیستم بانکی را تحت الشعاع

خود قرار داده بودند در دست انجام است.
وی از آغاز پرداخت مطالبات سپرده گذاران یک میلیارد تومانی
موسسات غیر مجاز خبر داد و خاطرنشان کرد :با این اقدام بانک
مرکزی  ۹۸درصد از مطالبات سپرده گذاران پاسخ داده شده
است.
وی در خصوص دغدغه های مطرح شده در مورد ورود منابع
مالی این سپرده گذاران به بازارهای کاذب در شرایط فعلی
خاطرنشان کرد :این سپرده ها می توانند به عنوان منابع جاری
استفاده شود اما به هر حال بانک مرکزی هم تدابیری در نظر
گرفته که سیالیت آن کم شود اما به هر حال قابلیت نقد شدن
دارند .ضمن اینکه در موضوع اصالحات نظام بانکی باید به این
نکته توجه کرد که قانون بانک مرکزی بسیار قدیمی است و باید
روی آن اصالحاتی صورت گیرد.
باید تبعات الحاق به  FATFبررسی شود
دیوان دری در خصوص الحاق ایران به  FATFو تبعیت از
قوانین مبارزه با پولشویی عنوان کرد :موضوع را باید از دو جنبه
نگاه کرد یکی اینکه از نگاه کارشناسی نظام بانکی ایران باید از
قواعدی تبعیت کند که که بتواند با سیستم بانکی بین المللی کار
کند ولی حقیقت آن است که در شرایطی که جامعه جهانی با

خروج آمریکا از برجام مشخص نیست چه موضعی در قبال ایران
داشته باشد باید شرایط را سنجید.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد :اگر قرار باشد اروپا با
ایران کار کند باید آن دسته از مواد مورد نیاز نظام بانکی که باید
برای کار در حوزه بین الملل از آن تمکین نماید اجرایی شود تا
مسیر هموار گردد ولی در شرایطی که پالس هایی مبنی بر این
مطرح است که نظام بانکی دنیا آنگونه که باید و شاید با ایران
کار نمی کند مسئوالن باید به این فکر باشند که با دورنمای این
سیاست ها با الحاق به چنین معاهداتی چه سرنوشتی برای ایران
رقم خواهد زد.
تصمیم بانک مرکزی در مدیریت ارز منطقی است
دیوان دری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدابیر
بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز خاطرنشان کرد :نمی توان
گفت که هر کس نیاز به ارز دارد در سامانه نیما ثبت نام کرده و ارز
مورد نیاز خود را دریافت کند و در مقابل کسی که ارز در اختیار
دارد به نظام بانکی نفروشد.
باید منافع و مصارف ارزی کشور به تعادل برسد هر چند این
موضوع خوشایند عده ای نباشد چرا که بر این باورند وقتی می
توانند ارز خود را با نرخ باالتری بفروشند باید این کار را انجام دهند

در حالی که آنها با این رفتار خود بازار سیاه را تقویت می کنند.
تصریح کرد :با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز
گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار
پرونده باقی می ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام
شرکت ها ،موسسات و بانک ها و برخی افراد که سرمایه باالیی
داشتند در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ
سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت :نرخ
سود به دو دلیل باید کاهش می یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز
باالست .وی خاطرنشان کرد :وضعیت ترازنامه بانک ها اجازه
پرداخت نرح سود باال را نمی دهد چرا که پرداخت سودهای
باال شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه
می کند.
دیوان دری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که
با این نرخ ها تولید توجیه پذیر نبود ،ادامه داد :در همایش قبلی
سیاست های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث های زیادی
شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در
حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
وی اظهارکرد :اختالف نظرهای کارشناسی در این مورد وجود
دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این
سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام
کننده نبوده است چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از
نرخ سود بانکی توجه کرد.
اولویت بندی دقیق نیازهای ارزی
دیوان دری درباره بازار طال و سکه و علت افزایش قیمت ها در
این بازار با وجود اعالم نرخ رسمی برای دالر اظهارداشت :نمی
توان انتظار داشت ،منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین
تر از نرخ بازار ارائه شود.
وی با بیان اینکه حوزه ارز مسائل متفاوتی با بازار سکه و طال
دارد ،افزود :در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و
مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طال یکی از بازارهای سرمایه
گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار
مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه
اول امسال  ۶۶درصد افزایش یافته گفت :طبیعی است که زمانی
که نرخ ارز را با اختالف قیمت تعیین می کنید تقاضاهای واقعی
و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می شود؛ بنابراین باید
سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود.
دیوان دری افزود :در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و
باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.

کارخانه تولید کنسانتره آهن توسعه می یابد
بانک توسعه صادرات با اعطای  23میلیارد ریال تسهیالت بلندمدت طرح
توسعهای تکمیل کارخانه تولید کنسانتره آهن را از محل منابع بانک حمایت
یکند.
م 
در قالب قرارداد مشارکت مدنی بین بانک توسعه صادرات و شرکت سنگ آهن
آفتاب سهم الشرکه بانک حداکثر تا 75درصد مبلغ سرمایه معادل  23میلیارد ریال و
مابقی به مبلغ هفت میلیارد و  600میلیون ریال بعهده شرکت یاد شده است.
براساس این گزارش مانده هزینه سرمایه گذاری طرح نزدیک به  30میلیارد ریال
برآورد شده و تاکنون معادل  10میلیارد ریال آن پرداخت شده است .

در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز لرستان

بانک انصار مورد تجلیل قرار گرفت

بهبود روند افشای اطالعات ناشران بازار سرمایه

بانک انصار بهعنوان تنها حامی خیرین مدرسه ساز در بیستمین جشنواره
خیرین مدرسهساز استان لرستان مورد تجلیل و قدردانی قرارگرفت.
بیستمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان لرستان امسال نیز همچون سالهای
گذشته با حضور پررنگ بانک انصار به عنوان تنها حامی این طرح خداپسندانه در سالن
اجتماعات پردیس عالمهطبابایی شهرستان خرم آباد برگزار شد
در این جشنواره که استاندار و معاونین وی ،نمایندگان استان در مجلس
شورایاسالمی ،نماینده ولیفقیه ،رئیس سازمان خیرین کل کشور ،روسای ادارات کل
آموزش و پرورش ،نوسازی مدارس و ادارهکل زندانهای استان حضور داشتند ،بانک
انصار بهعنوان تنها حامی خیرین مدرسه ساز معرفی و یوسفوند بهعنوان نماینده و
مدیرشعب بانک انصار استان لرستان مورد تجلیل و قدردانی قرارگرفت.

توفنورد آلمان فرایند رسیدگی
به شکایتهای مشتریان بانک سامان را تایید کرد
گواهینامه ایزو 10002:2014مربوط به فرایند رسیدگی به شکایتهای
مشتریان بانک سامان برای دومین سال متوالی تمدید اعتبار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،فرایند رسیدگی به شکایتهای مشتریان از
سال  1390با استقرار سیستمها و روشهای مناسب در بانک پیادهسازی و عملیاتی
شده است و از سال  1394تحت نظارت مداوم و ارزیابی کارشناسان شرکت توف
نورد قرار گرفته است .براساس این گزارش ،پروژه استانداردسازی فرایند رسیدگی به
شکایتهای مشتریان ،در راستای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک و کاهش
زمان رسیدگی به شکایتهای مشتریان با تمرکز بر افزایش کیفیت عملیاتی شده است
که سال گذشته پس از تایید آن ،گواهینامه ایزو 10002:2014صادر شد.

در سال  1396انجام شد

حمایت مالی بانک دی از  21رساله دانشجویی
بانک دی در سال  96در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل
ارتباط بین بازار کار و مراکز علمی و پژوهشی از  21رساله دانشجویی حمایت
مالی کرد.
برقراری ارتباط با مراکز علمی جهت بهره برداری حداکثری از توان محققین برای
رفع نیازهای پژوهشی بانک یکی از رسالتهای اساسی بانک دی است که در این راستا
بانک دی موفق شد در سال  1396پس از اعالن فراخوان عمومی اولویتهای پژوهشی
خود و دریافت  49طرح تحقیق دانشجویی از  21رساله دانشجویی حمایت مالی کند.

یکی از ابعاد بسیار مهم در شفافیت اطالعات ،افشای به موقع آن است .در
این راستا ناشرانی که به صورت پذیرفته شده و یا درج شده وارد بازار سرمایه
کشور میشوند ،مطابق با دستورالعمل های موجود موظف هستند در بازه های
زمانی مشخص نسبت به افشای اطالعات خود اقدام کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده است تا با ابزارهای در اختیار خود عالوه

بنگاهها

بر بهبود چارچوب های افشای اطالعات از نظر صحت و دقت اطالعات افشا شده بر الزام
رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی
به افشای به موقع اطالعات ترغیب کند .البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان
بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.
در این راستا در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف ،از پاییز  1396پس از
عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطالعات ،موارد مرتبط با بازه های زمانی
قانونی و نیز موارد تاخیر در افشای اطالعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی،
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) در قالب پیامک ارسال میشود که نقش بسزایی در
کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطالعات داشتهاست.
برای مشاهده روند موجود در اطالعات این درصدها به صورت نمودار ارایه شدهاست.
در نمودار شماره  1روند انتشار به موقع اطالعات و عدم انتشار اطالعات آورده شده
است .در نمودار شماره  2روند انتشار اطالعات با تاخیر تا  30روز و بیشتر از  30روز با
هم مقایسه شدهاست.
در نمودار شماره  3روند میانگین تعداد روز تاخیر در ارایه اطالعات لحاظ شدهاست.
همانگونه که در نمودار  1به وضوح قابل مشاهده است ،درصد افشای اطالعات به
موقع از 32درصددر فروردین  93به 86درصددر اسفند  96افزایش یافتهاست که نشانگر
اهتمام سازمان بورس و ناشران بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه است .همچنین در

خصوص عدم انتشار اطالعات از 44درصددر فروردین  93به 5درصددر اسفند 96
کاهشیافتهاست.
طبق آنچه در نمودار 3نشان داده شدهاست ،در اسفند ماه  96از  487اطالعیه قابل
انتشار86 ،درصدبه موقع و بدون تاخیر منتشر شدهاند ،و 14درصدباقی مانده نیز با
میانگین تاخیر  3روز منتشر شدهاند که نشانگر تعهد ناشران در ارایه به موقع اطالعات
است.
چنانچه از نمایش اطالعات در نمودارهای ارائه شده ،قابل مشاهده است در 2
مقطع زمانی تغییر رفتار ناشران در انتشار به موقع اطالعات قابل مالحظه است.
مقطع اول در تیر و مرداد سال  1395که انتشار به موقع اطالعات به سطح حدود
15درصدافت داشت و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر معرفی متخلفین به
مراجع ذیصالح پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن رشد چشمگیری در افشای
به موقع اطالعات رخ دادهاست .مقطع زمانی دوم مربوط به پاییز سال  1396است
که دستورالعمل جدید افشای اطالعات به ناشران اعالم شد و پیگیریهای الزم برای
رعایت آن انجام شد و همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد ،موعدهای افشای
اطالعات به ذینفعان ناشر اطالع رسانی شد تا از این طریق تعهد ناشر به افشای به
موقع افزایش پیدا کند.
امید است با ادامه روند موجود گامی در ایجاد بازاری کارا و شفاف برداشته شود.

توسط مدیر عامل پست بانک

مهمترین برنامه های پست بانک تشریح شد
یوعشایری
اجرای قانونحمایت از توسع هوایجاد اشتغال پایدارمناطق روستائ 
ازمهمترین برنامههای پست بانک است.
خسرو فرحی ،مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به توجه و تأکید مقام معظم
رهبری و رئیس جمهور بر اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق
روستائی و عشایری گفت :با توجه به اینکه یکی از رسالتهای این بانک حضور مؤثر
در روستاها و مناطق غیربرخوردار است ،اجرای قانون مزبور از مهمترین برنامههای
پست بانکایران در سال  1397میباشد .وی درادامه افزود :قراردادها و تفاهمنامههائی
که بین این بانک با وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطالعات ،جهاد و کشاورزی،
صنعت ،معدن و تجارت ،کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،دهیاریها ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ،صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک و سایر دستگاههای خدماترسان به روستا منعقد شده،
شرایط مناسب برای ایفای نقش بیشتر پستبانکایران در ایجاد اشتغال پایدار در کشور
را فراهم نموده و واحدهای ستادی و اجرائی و باجههای روستایی این بانک آمادگی الزم

برای تأمین مالی طرحهای اشتغالزا از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی
بانک را دارند .فرحی تصریحکرد :برنامهریزیهای الزم برای تعامل مطلوب شعب و امور
اعتباری واحدهای ستادی بانک با دستگاههای استانی ،شهرستانی و دهیاریها برای
تسریع در انجام مراحل پرداخت تسهیالت و اخذ تضامین متناسب با شرایط اقتصادی
روستائیان انجام شده و با تحقق این برنامهها پستبانکایران ،بانک اول کشور دراجرای
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستائی و عشایری خواهد بود.
مدیرعامل پست بانک ایران درپایان اظهارداشت :درهمین راستا و بهمنظور
ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق غیربرخوردار ،این بانک طی سال گذشته،
2989طرح با اعتباری بیش از 2هزار و 300میلیارد در قالب سرمایه درگردش طرحهای
آب و کشاورزی 2398 ،طرح با اعتباری معادل یک هزار و 500میلیارد ریال درقالب
طرحهای ایجادی آب و کشاورزی22 ،طرح با اعتباری بیش از 367میلیارد ریال
درقالب طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و 36طرح با اعتباری معادل 509میلیارد
ریال درقالب سرمایه درگردش بخش صنعت را تأمین مالی کرده است.

