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بانک و بیمه و بورس

بانک
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی مطرح کرد:

بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی
کشور با اجرای تأمین مالی زنجیرهای
کشاورزی قراردادی

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با
اشاره به اهمیت استفاده از روشهای نوین در تأمین مالی
در اقتصاد گفت :با آسیب شناسی که از نظام تأمین مالی
در بخشهای مختلف به ویژه بخش کشاورزی به عمل
آمد ،ضرورت ارتقای نظام اعتباری و نظام تأمین مالی در
بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش کشاورزی کامال
مشهود بود .به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،حمید
آذرمند افزود :بنابراین برای حل مسئله بحث تامین مالی
زنجیرهای به عنوان یک سیاست نوین در جهت ارتقای
روشهای تأمین مالی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه
بانکی قرار گرفت .در این زمینه به طور خاص کشاورزی
قراردادی و تأمین مالی آن که بررسی تجربههای جهانی
نشان میدهد که روشی کارآمد هم در حوزه کشاورزی و
هم در حوزه تأمین مالی است ،در دستور کار قرار گرفت.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی
اظهار داشت :با همکاری بانکها و وزارتخانههای تخصصی
به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی تهیه
و تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
حمید آذرمند اعالم کرد :در همین راستا به منظور
آشنایی مدیران ارشد نظام بانکی و فعاالن این حوزه و
دستگاههای اجرایی مرتبط در روز  ۱۱مرداد آئین رونمایی
از شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی برگزار
میشود .در این همایش روش ها ،نقشه راه و هماهنگیهای
الزم جهت اجرای سراسری و گسترده این شیوه تأمین
ممالی جدید را مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در
پایان اظهار امیدواری کرد :امید است با اجرای روش تأمین
مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی،
بهبود امنیت غذایی کشور ،افزایش کارآیی تخصیص منابع
و کاهش فشار بر ترازنامه بانکها در حوزه تأمین مالی
کشاورزی و اشتغال روستایی باشیم.
گفتنی است« ،کشاورزی قراردادی» روشی از تولید
است که از طریق آن ،تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی
یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی
معین ،بر اساس قرارداد با مجری طرح ،به تولید محصول
میپردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح ،نسبت
به تولید محصوالت کشاورزی اقدام میکند .تأمین مالی در
کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان
برای کشت و تهیه نهادههای تولید ،تأمین مالی مجری
با هدف تکمیل زنجیره ارزش ،خرید نهادهها ،مواد اولیه،
ماشینآالت و اقدامات توسعهای و تأمین مالی در راستای
ارایه خدمات آموزشی ،فنی ،توسعهای ،دانشبنیان و
تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.
روش مذکور دارای مزایای متعددی از جمله موارد زیر
است:
شفافیت تأمین مالی طرحها و افزایش کارائیتخصیص منابع در بخش کشاورزی
 حمایت از شکلگیری زنجیرههای یکپارچهکشاورزی
حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روشهای غیرتورمی
 کاهش هزینه تولید محصوالت کشاورزی حمایت از کشاورزان با استفاده از کمکهایآموزشی ،فنی و تأمین نهادهها در ازای تنظیم قرارداد
امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به عنوانوثیقه تسهیالت
 کمک به امنیت غذایی کشور بهواسطه افزایشپایداری تأمین نهادهها

فهرست پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه
حرفهای بانکداری اسالمی اعالم شد

نتایج پذیرفته شدگان اولین آزمون گواهینامه حرفهای
بانکداری اسالمی تیر ماه  ۱۴۰۱اعالم شد.
اولین دوره آزمون «گواهینامه حرفهای بانکداری
اسالمی» در راستای بررسی صالحیت حرفهای داوطلبان
تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری
غیربانکی  ۲۳تیرماه برگزار شد .بانک مرکزی پیش از این
و در اواخر فروردین ماه سالجاری در بخشنامهای بررسی
صالحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موکول به شرکت
در آزمونهای مربوط و اخذ گواهینامههای حرفهای اعالم
و آن را به شبکه بانکی ابالغ کرد .در همین راستا از این
پس ،بررسی صالحیت حرفهای داوطلبان تصدی سمتهای
مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول
به شرکت در آزمونهای مربوط با کسب حد نصاب امتیاز و
اخذ گواهینامههای حرفهای مرتبط خواهد بود.
فهرست پذیرفته شدگان اولین آزمون گواهینامه
حرفهای بانکداری اسالمی به آدرس اینترنتی https://
 aspx.24014/www.cbi.ir/showitemوجود دارد.

مشارکت بانک ملی ایران در اجرای
طرح مرکز توانبخشی سالمندان

بانک ملی ایران با هدف ایفای رسالتهای اجتماعی
خود و با توجه به لزوم تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری
سالمندان به منظور ارائه خدمات عمومی و تخصصی
نگهداری ،سالمت و درمان افراد مطابق با استانداردهای
سازمان بهزیستی کشور ،در پروژه ساخت و تکمیل مرکز
توانبخشی شبانهروزی سالمندان مشارکت کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،با این
هدف ،پروژه ساخت و تکمیل مرکز توانبخشی شبانهروزی
سالمندان با همکاری اداره امور شعب شمال تهران و شعبه
دزاشیب بانک و همچنین اعطای مجموع  210میلیارد و
 900میلیون ریال تسهیالت مشارکت مدنی در شهرستان
پردیس اجرا شد .این مرکز به مساحت  2هزار متر مربع
در چهار طبقه جمعا به مساحت یک هزار و  725مترمربع
بنای مفید اجرایی شده و در آذرماه امسال به بهرهبرداری
خواهد رسید .نگهداری روزانه از افراد جهت ارایه خدمات
تخصصی در حوزه سالمت ،توانبخشی و درمان شامل
فیزیوتراپی ،آب درمانی ،گفتار درمانی ،روانشناسی و ،...
نگهداری شبانهروزی سالمندان ،نگهداری تخصصی پس
از آسیبهای جسمی و عملهای جراحی و نگهداری در
دوران نقاهت پس از درمان بیمارستانی با ارائه خدمات
درمانی روانشناسی ،تغذیه ،هتلینگ به صورت شبانهروزی
زیر نظر کادر تخصصی درمان از جمله خدماتی است که در
این مرکز ارائه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سیاست حمایتی دولت در مورد بورس تغییری نکرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم
اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد
بازار سرمایه تغییر نکرده است ،گفت :نتیجه
بررسیهای آزمایشی کاالبرگ باید به ستاد
اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این
مرحله نرسیده است.
«احسان خاندوزی» در حاشیه نشست
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در جمع خبرنگاران در خصوص کاالبرگ
الکترونیک ،اظهار داشت :از ابتدا مقرر شده
بود بعد از اتمام دوره آزمایشی این طرح،
نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعالم شود و
سپس اجرایی و توسعه پیدا کند.
وی افزود :این طرح در حال طی روند
اعالم شده است ،اما هنوز به ستاد اقتصادی
دولت نرسیده است و اگر از سوی دولت
تصمیم دیگری گرفته شود ،اعالم خواهیم
کرد.
وزیر اقتصاد در رابطه با انتشار مطالبی
در مورد تشکیک تغییر سیاستهای دولت

در بازار سرمایه ،تصریح کرد :انتشار این گونه
خبرها ،عدم اطمینانی را ایجاد کرده که باید
اعالم کنم تا امروز بر اساس جلساتی که
در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده ،همان
چارچوب تعیین شده در بهمن  ۱۴۰۰دستور

یک کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد:

کار دولت است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه توقع دولت
از وزارتخانههای تولیدی ،اقتصاد و بانک
مرکزی این است که هیچگونه تخطی در
این زمینه صورت نگیرد ،خاطرنشان کرد:

اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت
باید بهگونهای باشد که تردید را از میان
بردارد.
وی گفت :وضعیت بازار سرمایه
بهگونهای است که باید با همه متغیریهای
داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران
تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت
نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن قرار
دارد.
ویزر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت
تسلیم التهابات بازار نمیشود ،تاکید کرد:
ابالغ بسته ۱۰گانه بورس موثر بود و روندها
ماههای بعد نشان داد شرایط مطلوب حاکم
شده است ،اما اتفاقاتی در عرصه بینالمللی و
سیاستهای داخلی رخ داد که مجموع آن
تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد
کرد.
به گفته خاندوزی ،مصوبات دولت
در مورد بورس با جدیت دنبال میشود و
مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.

یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد:

ِ
مدیران ناشر بازار سرمایه
اقدام مغفول مانده بین

راهحلاحقاقحقصاحبانسهامدربرابرقیمتگذاریدستوری

باتوجه به اینکه ارز نیمایی در عمل منجر به فروش کاالهای شرکتهای کامودیتیمحور
به قیمتی کمتر از قیمت بازار است ،مدیرعامل در صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت
هیاتمدیره میتواند اقدامات حقوقی در راستای احقاق حقوق سهامداران شرکت خود را
انجام دهد که این مهم در بین ناشران بورسی مغفول مانده است.
ابراهیم سماوی کارشناس بازارسرمایه گفت :فاصله قیمتی  ۲۰تا ۲۵درصدی ارز نیما
با ارز آزاد نشان از ظهور ارز ترجیحی دیگری دارد .همچنین پایین نگه داشتن ارز نیمایی
به نوعی ترویج رانت و تحمیل کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی صادرات محور است.
وی افزود :با نگاهی به گذشته مبرهن است که با وجود ارز چند نرخی ،از حجم ارز وارد
شده به اقتصاد کاسته و این سیاست موجب کاهش سود شرکتهای صادرات محور میشود
که با سیاستهای افزایش صادرات غیرنفتی هم در تضاد است؛ در حالی که بیش از ۶۵
درصد از ارزش بازارسرمایه ایران متکی بر صنایع کامودیتی محور است ،وجود این نرخ ارز
دستوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه  ۵۰میلیونی سهامداران آسیب جدی
وارد کرده و با حفظ رویه فعلی ضرر و زیان ناشی از این سیاست غلط ادامه پیدا خواهد کرد.
سماوی تصریح کرد :در صورت تک نرخی شدن این ارز میزان قیمت به سود آیندهنگر
( )P/E Forwardبسیاری از شرکتهای صادراتی بورسی که ارزش بازار باالیی
دارند به کمتر از عدد  ۴خواهد رسید که از منظر ارزندگی جذابیت بسیاری پیدا میکنند
و میتواند موتور رشد بازار را روشن کند؛ هرچند که این موضوع مورد توجه اهالی رسانه
است و به کرات درباره اثرات تخریبی این سیاست به بخش واقعی اقتصاد و همچنین تضییع
حقوق سهامدارن پرداخته شده است ،اما قطعاً این اقدامات کافی نیست زیرا تغییری در
این رویه ایجاد نشده است .بنابراین اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل ناشران
شرکتهای کامودیتیمحور بورسی میتوانند اقدامات و درخواستهای قانونی خود را در
راستای حفظ منافع سهامداران در این حوزه داشته باشند.
این کارشناس بازارسرمایه در این خصوص اظهار داشت :به موجب ماده  ۱۱۸الیحه
قانون تجارت ،هیات مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات
عام برخوردار است .همچنین اختیارات عام بدین معنا است که هیات مدیره هر عملی را
که الزم بداند ،می تواند برای اداره شرکت انجام بدهد؛ از طرفی دیگر بنا به استناد به ماده
 ۹۰قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی چنانچه دولت
بههردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از
قیمت بازار تکلیف کند ،دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را
تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال پرداخت یا از بدهی این بنگاهها به سازمان
امور مالیاتی کسر کند.
به گفته وی باتوجه به اینکه ارز نیمایی (قیمت تکلیفی) در عمل منجر به فروش
کاالهای شرکتهای کامودیتیمحور به قیمتی کمتر از قیمت بازار است ،مدیران عامل در
صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت هیات مدیره ،میتواند اقدامات حقوقی در راستای
احقاق حقوق سهامدارن شرکت خود انجام دهد که این مهم در بین ناشران بورسی مغفول
مانده است.

چنانچه دولت بههر دلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا
سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کم تر از قیمت بازار تکلیف کند ،دولت مکلف است
مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال
اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
سهیال نقیپور ،کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم ایفای تعهدات ماده  ۹۰سیاستهای
اصل  ۴۴قانون اساسی گفت :باتوجه به ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی و این که شرکت
شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد ،اصوال باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از
اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار الزم برای انجام وظایف قانونی خود را داشته
باشد .وی در ادامه افزود :از طرف دیگر باتوجه به مسئولیت مدنی و جزائی مدیران ،منطقی به
نظر میرسد که اختیارات قانونی الزم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود.
در مورد وظیفه مدیرعامل و هیئت ناشران ،طبق ماده  ۱۱۸قانون تجارت که در مورد مجموعهای
از قوانین و مقرارات صالحیت آنها در مجامع عمومی است ،به این که مدیرانشرکتها دارای
تمامی اختیارات الزم برای اداره امور شرکت هستند ،اشاره شده است .البته در شرکتهای
سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت ،قوانین و مقررات از
اهمیت ویژهای برخوردار است .وی در مورد لزوم اعتماد مقابل سهامداران و مدیران شرکت افزود:
محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه و با تصمیماتی که در مجامع عمومی اخذ میشود،
فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است اما در مقابلاشخاص ثالث معتبر
نیست .این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد :باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت سهامی و این
که شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد ،اصوال باید قائل به تفکیک اختیارات
مدیران از اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار الزم برای انجام وظایف قانونی خود
داشته باشد؛ از طرف دیگر باتوجه به مسئولیت مدنی و جزائی مدیران ،منطقی به نظر می رسد
که اختیارات قانونی الزم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود .اگر مدیران
از مجامع عمومی تبعیت کنند؛ این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم میسازد که با
سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود.
به گفته وی؛ همان گونه که در اصل  ۴۰قانون اساسی بیان شده ،هیچ کسی نمیتواند
اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق
در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود میشود.
این فعال بازارسرمایه بیان داشت :ضمانت قانونی منع سوء استفاده از حقوق عینی را به
شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا محدودیت و یا منع ازاجرای آن می توان مالحظه
کرد .همچنین مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به
عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از
حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود .در این صورت هیئت
مدیره و مدیرعامل و مقامات ناظر بازارسرمایه در سطح جهان و در کشورهای مختلف ،وظیفه
خود می دانند که برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران ،مخالفت عواملی همچون موضوع
قیمتگذاری دستوری،کمک به شفافیت و کارایی بازار ،اصالح قوانین و مقررات و تکمیل آنها
اقدام کنند.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی:

پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج ،فرزندآوری و ودیعه مسکن سرعت گرفت

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی
گفت :از ابتدای امسال تا  ۱۰مردادماه ۱۴۰۱
تعداد  ۲۱۷هزار فقره وام فرزندآوری و ۳۲۰
هزار و  ۶۵۸فقره وام قرضالحسنه ازدواج
پرداخت شده است.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
مهدی صحابی گفت :پرداخت وام ودیعه
مسکن هم در بانکهای مربوطه سرعت
گرفته است بطوری که که از نیمه خرداد
(زمان ابالغ دستورالعمل) تا  ۱۰مرداد،
تعداد  ۳۵هزار و  ۶۱۶پرونده برای متقاضیان
معرفی شده به بانکهای مربوطه تشکیل
شده که از این تعداد  ۱۴هزار و  ۸۵۰نفر به
میزان  ۸,۶۱۶میلیارد ریال تسهیالت ودیعه
مسکن خود را دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد :بر اساس مصوبه شورای
پول و اعتبار ،سقف وام ودیعه مسکن برای

متقاضیان شهر تهران  ۱۰۰میلیون تومان،
برای کالنشهرها  ۷۰میلیون تومان و برای
سایر شهرها  ۴۰میلیون تومان مقرر شده
است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود:
بانک مرکزی پس از مصوبه شورای پول و
اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه
دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم بانکی
ابالغ کرد .بر این اساس متقاضیان دریافت
تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت راه و
شهرسازی و ارائه اجاره نامه کدرهگیریدار
رسمی مربوط به سال  ۱۴۰۱ثبت نام اولیه
را انجام میدهند.
وی افزود :پاالیش اولیه در وزارت راه
و شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن
متقاضی انجام شده و واجدین شرایط پس از
دریافت پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک

و شعبه اقدام میکنند .در شبکه بانکی نیز با
استفاده از سامانه سمات استعالم وام مسکن،
جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شده
و اگر متقاضی فاقد تسهیالت مربوطه باشد
فرآیند تشکیل پرونده انجام شده و تسهیالت
به متقاضی پرداخت میشود.
صحابی در خصوص سود این تسهیالت
تصریح کرد :سود تسهیالت ودیعه مسکن
بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار (۱۸
درصد) محاسبه میشود و مدت بازپرداخت
آن نیز  ۵ساله است .همچنین سقف کل
تسهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی برای
ودیعه مسکن  ۴۰هزار میلیارد تومان مقرر
شده است.
وی ادامه داد :شورای پول و اعتبار
پیش از آنکه بسته ارائه شود موضوع را به
بانک مرکزی ابالغ کرد و این مصوبه را هم

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

جبران خسارتدیدگان سیل
در اولویت صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی از عزم جدی دولت و صنعت
بیمه برای رفع نگرانی زیاندیدگان حوادث سیل اخیر خبر
داد.
رئیس کل بیمه مرکزی ،با بیان اینکه تعهدات صنعت
بیمه در قبال خسارت دیدگان سیل اخیر در دو سطح انجام
خواهد شد ،گفت :شرکتهای بیمه موظف هستند خارج از
تشریفات رایج اداری به تمامی تعهدات خود در قبال بیمه
گذاران خسارت دیده سیل اخیر اقدام کنند.
مجید بهزاد پور ،افزود :به دنبال فرمان مقام معظم
رهبری در خصوص ترمیم خسارات سیل اخیر و حمایت
از آسیب دیدگان ،خسارات واحدهای تحت پوشش بیمه
حوادث با جدیت و به سرعت ارزیابی و فرایند پرداخت آن
آغاز خواهد شد .وی با تفکیک این بیمه نامهها از تعهدات
«صندوق حوادث طبیعی» تصریح کرد :بخش اندکی
از منابع صندوق یادشده از محل پرداختهای مردم در
قبوض برق و بخش عمدهای از آن توسط سازمان برنامه و
بودجه تأمین خواهد شد .به گفته این مقام مسئول ،فقدان
منابع مالی و اعتبارات کافی ،مانع ارزیابی خسارات نیست
و همکاران ما با دقت میزان خسارتهای سیل زدگان را
برآورد خواهند کرد.
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر عزم جدی دولت
و صنعت بیمه برای رفع دغدغههای زیان دیدگان حوادث
طبیعی ابراز امیدواری کرد :با تأمین اعتبارات پیش بینی
شده در قانون ،روند پرداخت خسارات واحدهای آسیب
دیده فراهم شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر داد:

اتصال  ۹۷درصد ابزارهای پرداخت به
سامانه مودیان مالیاتی

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه
بیش از  ۹۷.۵درصد از ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان
مالیات متصل شد ه است ،گفت :با اقدامات مشترک بانک
مرکزی ،شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی ،اجرای ماده
 ۱۱قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل
انتهایی خود نزدیک میشود.
«مهران محرمیان» اظهار کرد :در حال حاضر بیش
از  ۹۷.۵درصد از ابزارهای پرداخت ،اعم از دستگاههای
کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان
مالیات متصل شدهاند و دارای پرونده مالیاتی هستند.
وی افزود :آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته
آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.
به گفته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،در روند
اجرای این تکلیف قانونی ،سعی شد حداقل آسیب به کسب
و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش
از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.
محرمیان گفت :با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت،
شفاف شدن جریان پرداختها و فعالیتهای اقتصادی
را شاهد خواهیم بود .بر اساس ماده  ۱۱قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان ،بانک مرکزی موظف است با
همکاری سازمان امور مالیاتی ،دستگاههای کارتخوان بانکی
و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند و
با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی
بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش ،شناسه
یکتا اختصاص دهد .پس از تخصیص شناسه مذکور ،کلیه
تراکنشهای انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل
به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت
ش های بانکی مرتبط با فعالیت
الکترونیکی به عنوان تراکن 
شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی
موظف است ،اطالعات این تراکنش های بانکی شامل مانده
اول دوره ،وجوه واریزی ،وجوه برداشت شده و مانده آخر
دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات
هویتی ،عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در
اختیار سازمان قرار دهد.

مسئولیت اصلی در پیگیری قیمتگذاری
دستوری با مدیران شرکتها است

ما به بانکها ابالغ کرده بودیم و متقاضیان
از  ۳۱خرداد به بعد با ثبت نام در سامانه
حمایتی میتوانند این تسهیالت را با مراجعه
به بانکها دریافت کنند.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی
افزود :از دیگر شرایط دریافت تسهیالت
ودیعه مسکن متاهل بودن متقاضی تعیین
شده است .همچنین برای بانوان مجرد شرط
سنی  ۳۵سال به باال و برای آقایان مجرد نیز
شرط سنی  ۴۵سال به باال تعیین شده است.

افزایش پاسخگوییها به مردم پس از تاکیدات رییس جمهور در مورد بازار سرمایه

مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش گفت :با توجه
به تاکید رییس جمهور در مورد بازار سرمایه و شنیده شدن
صدای مردم ،در پایان سال گذشته موفق به راهاندازی یک مرکز
با قابلیت پاسخگویی به مردم بودیم.
“حمید اسکندری» در نشست خبری به اقدامات انجام
شده توسط شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس طی چند
وقت گذشته اشاره کرد و افزود :موضوع انتشار صورتهای
مالی شرکت برای نخستین بار طی امسال رخ داد که با توجه
به تالشهای صورت گرفته گزارش کامل و بینقص از عملکرد
حسابرس منتشر شد.
وی به دور جدید فعالیتهای این شرکت تاکید کرد و اظهار
داشت :اتفاقات مهمی در چند وقت گذشته در حوزه فرهنگ
سازی توسط این شرکت صورت گرفت ،این اقدام به عنوان یکی
از ماموریتهای ما در شرکت تلقی میشود که توسط سازمان
بورس از ما خواسته شد تا این اتفاقات مدیریت شود و به جلو
پیش رود.
اسکندری خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش تعداد
سهامداران طی دو سال گذشته و نیز تغییر ترکیب سهامداران
الزم بود تا حوزه فرهنگ سازی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و از
این طریق با عموم مردم در ارتباط باشیم.
مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس اظهار
داشت :با توجه به این اتفاق ،حوزه سواد مالی یکی از اولویتهای
این شرکت بود و در این خصوص شاهد اجرای برنامههای جدی

اخبار کوتاه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس اعالم کرد:
و کارآمد بودیم.
وی ادامه داد :برگزاری جشنواره آموزش بورس جزو
نخستین اقداماتی بود که در نوروز سال  ١٤٠١در اراضی عباس
آباد برگزار شد و در صدد هستیم تا اجرای این برنامهها را ادامه
دهیم .اسکندری به تغییر رویکردهای انتشارات بورس تاکید کرد
و گفت :انتشارات بورس با تغییر ترکیب شورای نشو همراه بود
و در تالش هستیم تا دانش اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم.
مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به
گسترش ارتباط بازار سرمایه با شرکتهای دانش بنیان تاکید
کرد و گفت :برای گسترش ارتباطها برای این زمینه برنامههایی
را در نمایشگاه کیش در نظر گرفتیم تا توانایی بازار سرمایه در
خصوص شرکتها افزایش یابد و تامین مالی آنها انجام شود.
وی گفت :در سالهای گذشته حوزه مراکز آموزش و ارائه
گواهینامهها چندان گسترش نداشت ،اکنون در نظر داریم تا
به صورت الکترونیکی شاهد گسترش آن و نیز توسعه آزمونها
باشیم.
اسکندری به مراکز توسعه آزمونها اشاره کرد و افزود:
اکنون در اصفهان ،مشهد و تبریز نیز آزمونها در حال برگزاری
است و برنامههای آن در سایت وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس ادامه
داد :در تاریخ  ۲۰مردادماه مرکز آزمون کرمان راهاندازی میشود
و جنوب شرق کشور را با این مرکز پوشش خواهیم داد.
وی گفت :امیدوارم تا پایان سال به  ۱۰مرکز در کل کشور
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دست پیدا کنیم تا از این طریق مسافت را برای مردم در راستای
تست و آزمون کاهش دهیم.
اسکندری به برنامههای مدنظر در راستای تمدید گواهینامه
اشاره کرد و گفت :اکنون در حال ساماندهی تمدید گواهینامهها
هستیم و این اقدام بهزودی در سامانه مربوطه اجرایی میشود.
مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش با بیان اینکه
یکی از موضوعات مهم بین فعاالن بازار سرمایه را عدم تطابق
کامل نیاز بازار با گواهینامه اعتباری دانست و گفت :در تالشیم
تا در آینده با استفاده از فعاالن بازار آزمونهای حرفهای را
با نیاز بازار بازبینی کنیم .در این تغییرات ،بازبینیهایی را در
گواهینامهها خواهیم داشت که آن را اطالعرسانی خواهیم کرد.
وی به مراکز مربوط به  MBAاشاره کرد و افزود :اکنون
جذب دانشپذیر در دانشگاه عالمه طباطبایی ،خوارزمی و مرکز
مدیریت صنعتی انجام میشود ،در این زمینه دانشگاه الزهرا
تقاضایی داشته که مدارک را در اختیار آنها قرار دادیم تا شاهد
برگزاری این دورهها در این مراکز باشیم.
اسکندری اظهار داشت :موافقت اصولی برای راهاندازی ۲
مرکز در تهران و نیز دو مرکز در شهرستان انجام شده تا این
چهار در کار دیگر مراکز به برگزاری دوره  MBAبپردازند .مدیر
عامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش گفت :با توجه به تاکید
رییس جمهور به بازار سرمایه و نیز شنیده شدن صدای مردم،
در پایان سال گذشته موفق به راهاندازی یک مرکز شدیم که
طی دوره سه ماهه نحوه پاسخگویی را مورد بررسی قرار دادیم.

مسئولیت اصلی در پیگیری قیمتگذاریهای دستوری،
شرکتها هستند و مدیران شرکتها باید توجه داشته باشند
که نسبت به مراقبت از داراییهای مردم مسئولیت دارند و باید
منافع سهامداران را حفظ کنند.
مجید عشقی ،رییس سازمان بورس درباره دالیل ریزش
شاخص در ماه گذشته اظهار داشت :در روند بازار متغیرهای
مختلفی تاثیرگذار بودند که یکی از آنها تغییر قیمتهای
جهانی بود .محاسبه کنید فقط از ابتدای خردادماه تا به امروز
قیمت جهانی کاالهای اساسی به چه اندازهای تغییر کرده است.
باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه ،بازار انتظارات است.
وی افزود :درست است که در  ۳ماه ابتدای سال
گزارشهای بسیار خوبی از بازار و شرکتها داشتیم اما با توجه
به کاهش قیمتهای جهانی بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد
و اثری که کاهش قیمتهای جهانی روی بازار سرمایهگذاشت
اثر کمی نبود .در برخی از کاالها با کاهش محسوس قیمتها
مواجه شدیم که بر بازار سرمایه اثر قابل توجهی داشت.
رییس سازمان بورس ادامه داد :در همین مدت قیمت
محصوالت فوالدی ،مس و پتروشیمی در بورس کاال کاهش
محسوسی را تجربه کرد ،البته هر چند که قیمت برخی این
محصوالت هنوز از قیمتهای سال  ۱۴۰۰باالتر است اما روند
کاهشی داشتند و نمیتوان اثر کاهش قیمتهای جهانی برخی
از کاال را بر بازار سرمایه انکار کرد.
عشقی با بیان اینکه دولت هرگز چنین انگیزهای را ندارد
که جلوی رشد بازار سرمایه را بگیرد و مانع از رشد شاخص
شود ،اظهار داشت :بازار براساس متغیرهای موثر رفتار میکند.
البته قبول دارم یک سری تصمیمات مانند افزایش نرخ بهره
بانکی در بازار سرمایه اثرگذار بود از این رو به رییس بانک
مرکزی گفتم که وقتی در ستاد اقتصادی دولت تصمیمی
مبنی بر تعیین نرخ بهره بین بانکی گرفته شده ،عبور از این
عدد باعث بیاعتمادی میشود از این رو درخواست کردیم
نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند و پایبند به تصمیمات
اقتصادی باشند .وی با اشاره به سایر مولفههای تاثیر گذار
در بازار سرمایه گفت :موارد اثرگذار دیگری مانند تصمیمات
درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت گذاری دستوری در
سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم ،هر چند پیگیری فقط
نباید از طریق سازمان بورس انجام شود .مسئولیت اصلی در
پیگیری قیمتگذاریهای دستوری شرکتها هستند و مدیران
شرکتها باید توجه داشتند که نسبت به مراقبت از اموال مردم
مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.

