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بانک و بیمه و بورس

بانک

سپردهگذاری مردم در بانكها کم شد

دبير كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي
گفت :سپردهگذاري مردم در بانكها كاهش پيدا كرده
است.
محمدرضا جمشيدي ،اظهار داشت :سپردهگذاري در
بانكها كاهش پيدا كرده و به همين دليل است كه برخي
از بانكها خالف بانك مركزي نرخ سود سپردهگذاري را
باال بردهاند و حاضر هستند كه تبعات و مجازات آن را
بپذيرند چراكه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار
در پرداخت تسهيالت تكليفي باعث ميشود كه بانكها
براي تامين منابع از بانك مركزي استقراض كنند.
دبير كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي
ادامه داد :نرخ  18درصدي سود سپرده بانكي با نرخ سود
تسهيالت بسيار متفاوت است .سپرده گذار سود  18درصدي
را ماهانه دريافت ميكند اما آيا تمام تسهيالتگيرندگان
هر ماه سود  18درصدي را پرداخت ميكنند؟ اساسا اگر
اقساط تسهيالت بازپرداخت شود ،پرداخت سود تسهيالت
به صورت يك ساله و  6ماهه وزمانداراست ودرتسهيالت
فرزندآوري پرداخت سود در طول  10سال انجام ميشود و
جبران زيان آن بر عهده خود بانك است و بانكها در اختيار
سهامداران هستند.
مدیرعامل بانک کشاورزی:

سهم بازار سرمایه در زمینه تأمین مالی
بنگاهها بسیار اندک است

مدیرعامل بانک کشاورزی در آغاز آئین رونمایی
از نقشه راه تأمین مالی زنجیرهای در بخش کشاورزی
گفت:سهم بازار سرمایه در زمینه تأمین مالی بنگاهها بسیار
اندک است.
مهدی رضایی ،مدیرعامل بانک کشاورزی در آغاز
آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیرهای در بخش
کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد گفت :آمار
تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی دو برابر شده است.
وی ادامه داد :سهم بازار سرمایه در زمینه تأمین
مالی بنگاهها بسیار اندک است و تأمین مالی نهادهها و
محصوالت استراتژیک ،مقررات تکلیفی منجر به ناترازی
بانکها شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد :تأمین مالی
زنجیرهای مجموعهای خدمات و اسناد دریافتنی است
که منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
میشود.
رضایی تصریح کرد :بانک کشاورزی با توجه به درک
نیازهای مرسوم بنگاهها ،مجموعهای از خدمات را ارائه داده
است که تأمین مالی قراردادی کشت زعفران در سال ۹۷
و تأمین مالی قراردادی کشت گوجه فرنگی از جمله ابن
اقدامها بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :اصالح ساختار
سامانه بازارگاه و مدیریت زنجیره تأمین در دستور کار بانک
کشاورزی قرار دارد.

 ۵شرط بانک مرکزی برای برگزاری
مجمع بانک پارسیان

بانک مرکزی با برگزاری مجمع ساالنه بانک پارسیان
به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند
گذشته مشروط به اعمال  ۵تکلیف موافقت کرد.
بانک مرکزی با برگزاری مجمع ساالنه بانک پارسیان
برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند
 ۱۴۰۰منوط به طرح صورت های مالی واصله و اجرای
موارد ذیل موافقت کرد.
 -1رعایت کامل ضوابط و مقررات ابالغ این بانک
درخصوص دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها و ذخیره
گیری مطالبات مشکوک الوصول و نحوه وصول مطالبات و
اعمال ثبت های اصالحی و تعدیالت الزم عالوه بر  ۶.۹هزار
میلیارد تومان مجموع ذخایر عمومی و اختصاصی مندرج
در صورت های مالی به شرح ذیل:
 اعمال حداقل  ۴۰۰میلیارد تومان بابت بخشیاز کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
در سال  ۱۴۰۰بالفاصله پس از برگزاری مجمع و ارائه
مستندات به این بانک
 اعمال اصالحات و انجام تعدیالت الزم در حسابهای سال مالی  ۱۴۰۱بانک پارسیان به میزان حداقل
 ۳.۴هزار میلیارد تومان بابت تغییر طبقه بندی تسهیالت
از طبقه سررسید گذشته به مشکوک الوصول و با لحاظ
ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول کافی و عدم
شناسایی درآمد برای آنها در انطباق با ضوابط و مقررات
ابالغی مربوط و ارائه مستندات به این بانک
 -2ضرورت انجام اقدامات الزم برای تعیین تکلیف
وضعیت سهامداری طبق ضوابط ابالغی و ارائه مستندات
به این بانک
 -3جلب توجه اعضای مجمع به موارد زیر و انجام
اقدامات و اعتقاد به تصمیمات الزم در خصوص هر یک از آنها
 به رغم تاکید این بانک در بند  ۳مجوز مشروطهبرگزاری مجمع ساالنه برای تصویب صورت های مالی سال
مالی  ۹۹طی نامه  ۲۸تیر سال  ۱۴۰۰مبنی بر اصالح
سیستم های نرم افزاری و حسابداری بانک به منظور اجرای
صحیح طبقه بندی دارایی ها بر اساس مقررات و ضوابط
ابالغی حداکثر تا پایان سال  ،۱۴۰۰نتایج بررسی ها بیانگر
عدم اصالح سیستم های مذکور تاکنون است.
 ضرورت رفع موانع افزایش سرمایه و انجام آن ازمحل آورده نقدی سهامداران و حداقل به میزان رسیدن
سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک به حدود مقرر
در ضوابط موضوعه با توجه به سرمایه نظارتی و نسبت
کفایت سرمایه مندرج در صورت های مالی بانک با لحاظ
آثار مالی ناشی از اعمال تعدیالت مندرج در بند یک این
نامه
 ضرورت واگذاری اموال غیر منقول مازاد و سرمایهگذاری های بانک در سهام بنگاه های اقتصادی غیر بانکی
در اجرای ماده  ۱۶قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی با توجه به آثار مالی و مالیاتی عدم اجرای
ماده قانونی ذکر شده
 ضرورت تعیین تکلیف حساب های فی مابین بانکمرکزی و بانک پارسیان شامل اصل و سود تسعیر شناسایی
شده
 -4رفع مغایرت های شکلی و محتوایی صورت های
مالی و یادداشتهای توضیحی با صورت های مالی نمونه
ابالغی و انطباق صورت های مالیاتی بانک با صورت های
مالی نمونه
 -5قرائت کامل این نامه در مجمع عمومی و تشریح
آثار اعمال تعدیالت فوق در حساب های بانک و درج مفاد
آن در صورتجلسه و مصوبات مجمع عمومی

قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد:

ایجاد اشتغال و افزایش تولید
با اجرای تامین مالی زنجیرهای بخش کشاورزی

قائم مقام بانک مرکزی گفت :هدف ما از
کشاورزی قراردادی و تامین مالی زنجیرهای
بخش کشاورزی ،عالوه بر اصابت منابع
بانک به تولید و بخش واقعی اقتصاد ،ایجاد
یک بستر مناسب برای تولید محصوالت
کشاورزی است ،بهطوری که کشاورز دغدغه
تامین نهاده ،اعتبار و فروش محصول را
نداشته باشد.
اصغر ابوالحسنی در مراسم آیین
رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیرهای
در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی
قراردادی ،اظهارداشت :در موضوع تامین
مالی زنجیرهای دو موضوع مهم وجود دارد
که اول میزان تامین مالی در هر رشت ه و
دوم تامین مالی اصابت منابع بانکی به هدف
مورد نظر است که موجب اثربخشی باالی
تسهیالت بانکی را فراهم میکند.
وی با اشاره به مطالعه خود درباره
تحوالت بخش کشاورزی در چند دهه
گذشته ،گفت :بررسیها نشان میدهد ایران
یک کشور صادرکننده محصوالت کشاورزی
بود ،اما یکباره در دهه  1340بهدلیل
اصالحات ارضی میزان تولید سیر نزولی پیدا
کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با طرح این

پرسش که چرا تولید در بخش کشاورزی
پس از اصالحات ارزی بهشدت کاهش
یافت؟ گفت :علت این بود که پیش از
اصالحات ارضی ارباب که مالک زمینها
بود ،تامین مالی و نهادههای تولید و فروش
محصوالت کشاورزی را برعهده داشت ،اما
پس از اصالحات ارضی هیچ کسی متولی این
مسئولیت نبود.
وی ادامه داد :برای جبران این ضعف ،به
بانک فالحت ماموریت داده شد تا کشاورزان

صورتهای مالی سال  ۱۴۰۰بانک دی
به تصویب رسید

سهامداران در مجمع عمومی ساالنه ،صور تهای مالی منتهی به پایان اسفند
 ۱۴۰۰بانک دی را تصویب کردند.
به گزارش روابطعمومی بانک دی ،در این جلسه که صبح سهشنبه ۱۱
مرداد ماه  ۱۴۰۱با حضور  ۶۲/۵۸درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آ نها،
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی بانک به ریاست
امیرعباس هاشمینژاد ،نایبرئیس هیئتمدیره بانک دی برگزار شد ،سهامداران
صور تهای مالی منتهی به پایان اسفند  ۱۴۰۰را تصویب کردند.
علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل بانک دی در این مجمع ضمن ارائه گزارشی از
اقدامات صورت گرفته توسط هیئتمدیره بانک با ابراز خرسندی از تحقق وعده
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال منتهی به اسفند  ۱۳۹۹و
مجمع عمومی عادی سالیانه  ۱۴۰۰در موعد قانونی پس از  ۶سال و نیز بازگشایی
نماد بانک ،گفت :این فرایندها نشان میدهد که قطار بانک دی روی ریل اصلی
و مسیر صحیح خود قرار گرفته و آینده خوبی را میتوان برای سهامداران آن
متصور بود.
وی با بیان این که پاسخ به مطالبات همه سهامداران به ویژه جامعه هدف
در اولویت وظایف هیئتمدیره بانک است ،تاکید کرد :مطالبه گری ،حق سهامدار
است و ما نیز بر اساس عملکرد بانک به سهامداران پاسخ گو هستیم.
مدیرعامل بانک دی در ادامه به اقدامات انجام شده برای کاهش زیان انباشته
بانک اشاره کرد و با بیان این که کاهش در هزینه ها در چند ماه ابتدایی سال
عملیاتی شده است ،گفت :بر اساس برنامه ریزی انجام شده ،زیان انباشته باید در
پایان برنامه تدوین شده به نزدیک صفر برسد و بانک به سود عملیاتی دست یابد.
قیطاسی ،فروش اموال و امالک مازاد را یکی از مهمترین اقدامات بانک در
راستای اجرای قانون رفع موانع تولید اعالم و خاطرنشان کرد :بر این اساس،
کارگروهی به طور جدی این مساله را پیگیری میکند ،به طوری که بانک هر ماه
یک مزایده برای امالک مازاد برگزار میکند.
مدیرعامل بانک دی افزود :همه امالک بانک احصا و بخشی از آنها ارزیابی
شده که در فهرست واگذاری قرار گرفته اند ،از این رو فرایند فروش امالک مازاد
بانک با سرعت و دقت در حال انجام است.
وی همچنین به عزم جدی بانک به خروج از بنگاهداری اشاره کرد و با بیان
این که از  ۱۳شرکت وابسته به بانک ،برنامه ریزی برای خروج از  ۳شرکت تا
پایان شهریور ماه اجرایی می شود ،گفت :برنامه واگذاری بنگاه ها و شرکتهای
مازاد بانک در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده و در حال اجرا است.
در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی،
صور تهای مالی منتهی به سال  ۱۴۰۰مورد تصویب حاضران در مجمع قرار
گرفت و اعضای هیئت رئیسه مجمع به سواالت سهامداران و حاضران پاسخ دادند.

را تامین مالی کند و این کار هم انجام شد،
اما چون کشاورز تا بهحال با پول کار نکرده
بود ،امکان مدیریت و فروش را نداشت و
همین مساله موجب شد ،کشاورزان امکان
بازپرداخت وامها را نداشته باشند و بانک
زمینها را مصادره کرد و همین مساله موجب
شد ایران در سال  57به یک کشور واردکننده
بزرگ گندم و محصوالت کشاورزی تبدیل
شود.
ابوالحسنی تاکید کرد :هدف اصلی ما از

کشاورزی قراردادی و تامین مالی زنجیرهای
بخش کشاورزی ،عالوه بر اصابت منابع بانک
به تولید و بخش واقعی اقتصاد ،ایجاد یک
بستر و نظام مناسب برای تولید محصوالت
کشاورزی است ،بهطوری که کشاورز دغدغه
تامین نهاده ،اعتبار و فروش محصول را
نداشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه
هدف ما این بود که کمتر از یکسال از
شروع فعالیت دولت سیزدهم از طرح
تامین مالی زنجیرهای کشاورزی قراردادی
رونمایی کنیم که خوشبختانه امروز محقق
شد ،گفت :اگر چنین روشی وجود نداشت
و شیوهنامههای آن را تدوین نمیکردیم،
باید آمار بسیار باالیی از منابع بانکها را به
طور مستقیم برای بخش کشاورزی درگیر
میکردیم.
وی با تاکید بر اینکه تامین مالی
زنجیرهای بخش کشاورزی به طور قطع باعث
رشد تولید و افزایش اشغال خواهد شد ،گفت:
در کنار این مسائل اگر صنعتی کردن و دانش
افزایی را هم داشته باشیم ،شعار سال یعنی
تولید ،دانش بنیان و اشتغالآفرین را محقق
خواهیم ساخت و میتوانیم صنعتی کردن
کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.

پرداخت وام به مردها
مشروط شد

بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعالم کرد که براساس قانون خدمت وظیفه
عمومی ،ارائه تسهیالت بانکی از جمله وام فرزندآوری به متقاضیان ذکور مشروط به
استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنهاست.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است« :در خصوص ابالغ جز ( )۲بند الف تبصره
( )۱۶قانون بودجه سال  ۱۴۰۱موضوع پرداخت تسهیالت قرضالحسنه فرزند به آگاهی
میرساند ،حسب بند ب مفاد ماده  ۱۰قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده است
«دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی ،صنعتی ،دامداری و مسکن از طریق بانکها
و وزارتخانهها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر
رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی است.
همچنین ،بانکهای عامل موظفند پیش از ارائه هرگونه تسهیالت بانکی از طریق
وبسرویس تعاملی آن بانک با شبکه پیام الکترونیک دولت (سباد) نسبت به استعالم
وضعیت نظام وظیفه عمومی متقاضیان ذکور اخذ تسهیالت ،اقدام کنند.
بر این اساس ،صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی
آنها در وب سرویس فوق «مجاز» باشد ،امکان استفاده از تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت
قرض الحسنه فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه
عمومی آنها در وب سرویس مذکور «غیر مجاز» اعالم شده امکان استفاده از تسهیالت
مذکور را نخواهند داشت».
طبق این گزارش ،پدران فرزندان متولد تاریخ  ۰۱/۰۱/۱۴۰۰به بعد و حداکثر تا ۲
سال پس از تاریخ تولد فرزند میتوانند نسبت به ثبت نام در سامانه تسهیالت قرضالحسنه
فرزند اقدام کنند که پرداخت تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری به پدر ،یک بار برای هر
فرزند متولد شده امکانپذیر است.
مبلغ این تسهیالت به ازای فرزند اول  ۲۰میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰
میلیون تومان و به ازای فرزند سوم  ۶۰میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم  ۸۰میلیون
تومان و به ازای فرزند پنج به بعد  ۱۰۰میلیون تومان است.
دوره بازپرداخت هر یک از این تسهیالت نیز به ترتیب  ۷۲ ،۶۰ ،۴۸ ،۳۶و  ۸۴ماهه
است و با توجه به تنفس  ۶ماهه تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری ،سررسید اولین قسط
 ۶ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.
در این زمینه ،متقاضیان وام فرزندآوری پس از ثبتنام در سامانه مربوطه
باید با همراه داشتن مدارکی چون اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر
و فرزند ،اصل و کپی کارت ملی پدر ،کدپستی  ۱۰رقمی و آدرس کامل محل
سکونت و کد رهگیری  ۱۰رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام ثبتنام با گذشت
 ۱۲روز کاری ،به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
البته ،با ابالغ این بخشنامه بانک مرکزی ،پدران برای دریافت وام فرزند عالوه
بر مدارک اعالم شده باید وضعیت مشمولیت آ نها در نظام وظیفه استعالم و در
صورت مجاز بودن میتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.

بانک تجارت  ۱۴هزار فقره وام ازدواج در تیرماه پرداخت کرد

بانک تجارت در بازه زمانی تیرماه
سال  ،۱۴۰۱به  ۱۴هزار و  ۵۸۶نفر وام
قرضالحسنه ازدواج و  ۱۰هزار و ۳۸۱
فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرد.
این بانک در راستای ایفای نقش
در حوزه مسئولیت اجتماعی و تسهیل
شرایط ازدواج و معیشت زوجهای جوان،
اعطای تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
را در اولویت برنامههای خود قرار داده
و در همین راستا  14هزار و  586نفر
از متقاضیان در تیرماه امسال تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج خود را از شعب این
بانک دریافت کرد هاند 21 .هزار و 971
متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در
نوبت دریافت تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل
مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط
تعیین شده ،تسهیالت خود را بالفاصله
دریافت خواهند کرد.
بانک تجارت همچنین با هدف
اجرای قانون حمایت از فرزندآوری،

تعداد ده هزار  381فقره تسهیالت در
بازه زمانی تیرماه به متقاضیان تسهیالت
قرضالحسنه پرداخت کرده است.
در خرداد ماه سال جاری نیز بانک
تجارت تعداد ده هزار و  469فقره
تسهیالت در این بخش به متقاضیان اعطا
کرده است.
بانک تجارت سال  1400با اعطای
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از
 106هزار زوج جوان در کمک به ازدواج
جوانان ایران اسالمی ،نقش فعالی را ایفا
کرده است.
هموطنانی که وام قرض الحسنه
ازدواج خود را از بانک تجارت دریافت
کنند همچنین میتوانند از تسهیالت 300
میلیون ریالی طرح زوج مهر این بانک نیز
بهرهمند شوند .براساس این طرح که با
هدف اعطای تسهیالت به زو جهای جوان
برای تامین جهیزیه و مایحتاج اولیه
زندگی طراحی شده ،همه زو جهای جوان
دریافت کننده وام قرضالحسنه ازدواج از

شعب این بانک میتوانند با خرید لوازم
خانگی از فروشندگان طرف قرارداد بانک
در این طرح (گروه انتخاب الکترونیک،
گروه لوازم خانگی پاکشوما و مجموعه
آقای فرش) حداقل به میزان چهارصد و
پنجاه میلیون ریال ٬عالوه بر دریافت وام
قرض الحسنه ازدواج از تسهیالت مرابحه
در این طرح به مبلغ سیصد میلیون ریال
بهر همند شوند.
متقاضیان دریافت این تسهیالت
پس از ثبت نام وام ازدواج در سامانه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
انتخاب بانک تجارت برای دریافت این
وام به شعب بانک مراجعه کرده و هریک
از زوجین پس از دریافت وام ازدواج
میتوانند با مراجعه به سایت شرکای
تجاری این طرح شامل گروه انتخاب
الکترونیک ،گروه لوازم خانگی پاکشوما و
مجموعه آقای فرش و خرید کاال به میزان
حداقل  450میلیون ریال و دریافت
فاکتور خرید ،برای دریافت تسهیالت

 300میلیون ریالی طرح زوج مهر به
شعبه بانک تجارت مراجعه کنند.
سود طرح تسهیالتی زوج مهر15
درصد با دوره بازپرداخت  36ماهه
بوده که از همه شعب بانک تجارت
در سراسر کشور قابل دریافت است.
زو جهای متقاضی دریافت وام قرض
الحسنه ازدواج و تسهیالت طرح زوج
مهر میتوانند اطالعات کامل از شرایط
دریافت تسهیالت مذکور را از پایگاه
اطال عرسانی بانک تجارت به نشانی
 www.tejaratbank.irدریافت کنند.

رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس کاالی ایران خبر داد:

عرضه مجدد خودرو در بورس کاال

رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس
کاالی ایران به جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو
در بورس کاال اشاره کرد و گفت :چهارشنبه 26
مرداد ماه دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی گروه
بهمن موتور در قالب  6ردیف در بورس کاال عرضه
میشود.
حمیدرضا رحمنی ،رئیس اداره ناظران و امور
تاالرهای بورس کاالی ایران در برنامه اخبار بورس
شبکه خبر به جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو
در بورس کاال اشاره کرد و گفت :چهارشنبه 26
مرداد ماه دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی گروه
بهمن موتور در قالب  6ردیف در بورس کاال عرضه
میشود .به گفته رحمنی ،متقاضیان برای خرید

این خودروها در بورس ابتدا باید نسبت به اخذ کد
معامالت بورس کاال اقدام کنند.
وی ادامه داد :نحوه اخذ کد بورس کاال
نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از
کارگزاریهای مجاز مراجعه و به صورت آنالین
یا حضوری کد بورس کاال را دریافت میکنند.
البته پیش تر باید در سامانه سجام ثبت نام
کرده و احراز هویت شده باشند .رحمنی گفت:
متقاضیان پس از اخذ کد بورس کاال ،باید نسبت
به گشایش حساب وکالتی اقدام نمایند .حساب
وکالتی حسابی است که به بورس کاال این امکان
را می دهد تا پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت
شرکت کرده و کاال را خریداری کرد بتواند از آن

حساب برداشت نماید و به این ترتیب مراحل
تسویه انجام شود .وی افزود :نکته ای که باید به
آن توجه شود این است که برای خرید خودرو،
باید  30درصد قیمت پایه خودرو در حساب
وکالتی خریدار موجود باشد .به این ترتیب زمانی
که ثبت سفارش صورت می گیرد این مبلغ تا زمان
انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می
شود .رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس
کاالی ایران درباره محدودیت های خرید خودرو
از بورس کاال گفت :در حال حاضر هر کد ملی
صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای
عرضه شده است و صرفا هم امکان خرید یک
دستگاه خودرو را دارند.
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لطف اله نکویی دستجردی مدیرعامل
بیمه آسماری شد

مجید بهزادپور ،رییس کل بیمه مرکزی طی نامه ای
صالحیت حرفه ای لطف اله نکویی را به عنوان مدیرعامل
آسماری تائید کرد.
به نقل از روابط عمومی بیمه آسماری با پیشنهاد
هیات مدیره و تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
“لطف اله نکویی دستجردی” مدیرعامل بیمه آسماری شد.
بهزاد ایثاری رییس هیات مدیره ضمن تبریک با اشاره
به تجربیات و سابقه درخشان “لطف اله نکویی” افزود :با
توجه به سوابق مدیریتی موفق ایشان در صنعت بیمه به
عنوان مدیرعامل جدید شرکت باعث دلگرمی است و ما
امیدواریم با حضور ایشان و همراهی مدیران و کارکنان
بتوانیم در مسیر رشد و تعالی شرکت ،شاهد روزهای روشن
و درخشانی برای شرکت بیمه آسماری باشیم .رئیس کل
بیمه مرکزی در متن حکم انتصاب نکویی ،خواستار رشد و
توسعه پرتفوی شرکت و کسب سهم مناسب از بازار بیمه
مناطق آزاد؛ ایجاد تنوع در ترکیب پرتفوی ،اجرا و تحقق
اهداف شرکت بیمه آسماری شد.
شایان ذکر است ،نکویی پیش از این از سوابق
مدیریتی درخشانی در بیمه مرکزی از جمله معاونت اتکایی
این سازمان ،مدیرعامل بیمه اتکایی امین و همچنین
عضویت در هیات مدیره بیمه آسماری و بیمه توسعه را
در کارنامه خود دارد.

مهر تایید بیمه مرکزی در کارنامه
توانگری مالی سطح یک بیمه سامان
برای دهمین سال متوالی

بیمه مرکزی پس از بررسی صورت های مالی سال
 ۱۴۰۰این شرکت ،نسبت توانگری مالی شرکت بیمه
سامان را برای سال  ۱۴۰۱معادل  ۲۴۰درصد (سطح یک)
تایید کرده است.
بیمه مرکزی هر ساله میزان توانگری مالی شرکت
های بیمه را اعالم می کند تا به واسطه آن ،دارایی ها و
توانمندی های شرکت بیمه ای به شکلی شفاف مشخص
شود تا بیمه گذاران با آگاهی از شرایط شرکت های بیمه
گر انتخابی هوشمندانه تر را داشته باشند .براساس تایید
بیمه مرکزی ،شرکت بیمه سامان برای دهمین سال متوالی
است که توانسته باالترین سطح توانگری مالی را از آن
خود کند.
این شرایط بیانگر آن است که شرکت بیمه سامان در
بهترین سطح توانگری مالی خود قرارداشته و از وضعیتی با
ثبات و قابل اعتماد برخوردار است.
شرکتهایی که در سطح یک توانگری مالی قراردارند،
از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه
گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردار هستند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی:

بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی با
اجرای تامین مالی زنجیرهای کشاورزی

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی
گفت :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 خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی ،وی افزود :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
دستگاه های اجرایی مرتبط در روز  ۱۱مرداد آئین رونمایی
از شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی برگزار می
شود .در این همایش روشها ،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 .براساس این گزارش،
«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 می کند .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.

