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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 ارائه خدمات جدید
در دستور کار مشترک بانک 

ملت و همراه اول
مدیرعامــل بانــک ملــت در نشســتی مشــترک بــا 
مدیرعامــل همــراه اول، راه هــای تقویــت همکاری هــای 
فــی مــا بیــن و ارائــه خدمــات جدیــد بــا همــکاری دو 

مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک 
ملــت، محمــد بیگدلــی، مدیرعامــل 
از  نشســت،  درایــن  ملــت،  بانــک 
همراهــی و همــکاری همــراه اول بــا 
ایــن بانــک قدردانــی کــرد و گفــت: 
ازایــن کــه همــراه اول، بانــک ملــت را بــه عنــوان بانــک 
نخســت خود انتخاب کرده خرســندیم و آمادگی الزم را 

برای ارتقای سطح همکاری ها اعالم می کنیم.
او بــا بیــان ایــن نکته کــه بانک ملت، آمــاده تامین 
تمامی نیازهای همراه اول در حوزه خدمات و تسهیالت 
اســت، اضافــه کرد:درعیــن حــال در ســایر بخش هــا نیز 

می توان همکاری های مشترکی را تعریف کرد.
مدیرعامــل بانــک ملــت بــا اشــاره بــه ایــن نکته که 
همکاری هــا و فعالیت هــای مشــترکی را بــرای خدمــت 
بــه مــردم و خــارج از بحــث تســهیالت می تــوان طراحــی 
کــرد، پیشــنهاد داد کــه کمیتــه ای مشــترک متشــکل از 
متخصصــان دو مجموعه، راه هــای تقویت همکاری ها را 
در زمینه های مختلف نوآورانه مورد بررســی قرار دهند 
و نتیجــه ایــن کار مشــترک در قالــب تفاهم نامــه ای بــه 

امضای مدیران عامل دو مجموعه برسد.
او بــا تاکیــد بــر ایــن نکته که بــرای تامیــن نیازهای 
صــدور  مالــی،  تامیــن  از  اعــم  اول  همــراه  پیمانــکاران 
ضمانتنامــه و ...هــم می تــوان تفاهم نامــه ای ســه جانبه 
را امضا کرد، ادامه داد: ســامانه ســامیار بانک ملت نیز 
می تواند در این زمینه کاربرد داشته باشد و می توان در 
جلســه ای جداگانه نســبت به معرفی کامل ظرفیت های 

این سامانه اقدام کرد.
مدیرعامــل بانــک ملت همچنین دســتورات الزم را 
بــرای تامیــن نیازهــای مالــی همــراه اول بــه ویــژه در ماه 

پایانی سال صادر کرد.

 رتبه برتر همراه بانک
ایران زمین در سیزدهمین 

جشنواره وب و موبایل
همراه بانک ایران زمین، در سیزدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایران به عنوان برترین اپلیکیشن از نگاه 

مردمی معرفی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
ایــران زمیــن، همراه بانک ایــران زمین 
بیمــه  و  بانــک  بخــش  در  توانســت 
ســیزدهمین جشــنواره وب و موبایــل 
بــا رای مــردم رتبــه برتریــن اپلیکیشــن از نــگاه مردمــی 
را بــه خــود اختصــاص دهــد. این جشــنواره هرســاله در 
گروه های مختلف، یک وب سایت و یک نرم افزار موبایل 
را بــا رای داوران بــه عنــوان برگزیده معرفی می کند و به 
آن تندیس برترین وب سایت یا برترین نرم افزار موبایل 
ایــران را بــه عنــوان بزرگ تریــن افتخــار در حــوزه وب و 

موبایل ایران اهدا می کند.

تخصیص 2100 میلیارد ریال 
تسهیالت به صادرکنندگان 

 استان یزد از سوی
بانک توسعه صادرات

رئیــس بانک توســعه صــادرات در یزد، بر اســاس 
کــرد:  اعــام  شــعبه  ایــن  ماهــه  ده  عملکــرد  گــزارش 
بیــش از دو هــزار و صــد میلیــارد تســهیات بــه صنایع 
اعطــا  یــزد  اســتان  صادرات محــور 

شده است.
بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
توسعه صادرات، مجید غفوری منش 
یــورو  13میلیــون  از  بیــش  گفــت: 
تســهیالت ارزی به مشــتریان شعبه 

یزد بانک توسعه صادرات پرداخت شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــه طــور میانگیــن طــی پنج 
ســال گذشــته 70درصــد صادرکننــدگان نمونــه اســتانی 
از مشــتریان بانــک توســعه صــادرات بوده انــد، گفــت: 
بنگاه های تولیدی صادرات محور اســتان عمدتا در حوزه 
تولیــد کاشــی و ســرامیک، انــواع محصــوالت و مقاطــع 
فوالدی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و انواع نایلون 

و کیسه فریزر فعالیت دارند.
و  افغانســتان  عــراق،  کــرد:  اظهــار  غفوری منــش 
هــدف  بازارهــای  مهمتریــن  میانــه  آســیای  کشــورهای 

تولیدات استان یزد به شمار می روند.
غفوری منــش افــزود: آذر امســال نیــز همزمــان بــا 
و  پژوهــش  دســتاوردهای  نمایشــگاه  اولیــن  برگــزاری 
فنــاوری اســتان یــزد بــا هــدف معرفــی انــواع خدمــات و 
تســهیالت و عملکرد بانک توسعه صادرات و شعبه این 
بانــک در یــزد در تامیــن مالــی و تســهیل صــادرات بویژه 
و دانش بنیــان غرفــه  فنــاور  مالــی شــرکت های  تامیــن 
مجــازی بــر پا و با اســتقبال خوبی از ســوی شــرکت های 

دانش بنیان مواجه شد.
به گفته رئیس شعبه یزد، در ادامه این تعامالت، 
ایــن شــعبه از بانــک توســعه صادرات تامیــن مالی طرح 
توســعه یــک شــرکت دانش بنیان فعــال در حــوزه تولید 
انــواع موادشــیمیایی، اســید و خشــک کن های رنــگ بــه 

مبلغ 80میلیار ریال را در دستور کار دارد.
او اعالم کرد: شعبه یزد بانک توسعه صادرات دی 
ســال جــاری نیــز بــه عنوان بانــک حامــی در دوازدهمین 
رویــداد  در  اســتارت آپ   100 ســرمایه گذاری  ایســتگاه 

سکوی پرتاب یزد شرکت کرد.

عملیاتی شدن 37 فرآیند 
بانکی در پیشخوان مجازی 

بانک رسالت
بــه گفتــه معاون اجرایی فنــاوری و اطاعات بانک 
در  بانکــی  تاکنــون 37فرآینــد  رســالت  قرض الحســنه 
ســامانه مجــازی پیشــخوان رســالت تعریــف و عملیاتی 

شده است.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
رســالت،  قرض الحســنه  بانــک 
ســیدمحمد مهــدوی بــا اشــاره بــه 
فراوانی درخواست های ثبت شده 

در پیشــخوان مجــازی رســالت افــزود: بیــش از 16درصد 
از ایــن درخواســت ها مربــوط بــه اســتان تهــران اســت و 
استان های کرمان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب 

رتبه های بعدی را ثبت کرده اند.
او همچنین با بیان اینکه 29درصد از مشتریان در 
استان قم خدمات بانکی خود را از این سامانه دریافت 
کرده انــد، گفــت: اســتان های البــرز و یــزد نیز بــه ترتیب 

رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بــه گفتــه معاون اجرایــی فنــاوری و اطالعات بانک 
تســهیالت،  بــرآورد  اســتعالم  رســالت  قرض الحســنه 
گذر واژه اینترنت بانک، گذرواژه موبایل بانک، درخواست 
معرفی وام و درخواست دسته چک پنج فرآیند پرکاربرد 

در پیشخوان مجازی رسالت به شمار می روند.
مهــدوی بــا اشــاره بــه اســتقبال مشــتریان بانــک 
رســالت  مجــازی  پیشــخوان  از  رســالت  قرض الحســنه 
افزود: در ماه گذشــته بیش از 600هزار درخواســت در 
این ســامانه مجازی به ثبت رســیده اســت که این آمار 
گویای استقبال مشتریان از خدمات غیرحضوری است.

۹0 هزار واحد مسکونی مهر 
امسال فروش اقساطی شد

فــروش  از  مســکن  بانــک  مدیــره  هیــات  عضــو 
طــی  مهــر  مســکونی  و ۸۰۵واحــد  اقســاطی ۸۹هــزار 
امسال خبر داد و واحدهای تعیین تکلیف شده مسکن 

مهر تا کنون را ۲میلیون و ۹۴هزار 
و 7۲۶واحد برشمرد.

و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
شهرســازی، محمدحســن علمداری 
عضــو هیات مدیــره بانــک مســکن، 
تازه ترین وضعیت فروش اقســاطی 
مســکن مهر را برای امسال توضیح 

داد. علمــداری بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 2میلیــون و 
9۴هــزار و 726واحدمســکونی مهــر فــروش اقســاطی و 
تعیین تکلیف شــده اســت از فروش اقساطی 89هزار و 
80۵واحد در سال جاری طبق تازه ترین آمار، خبر داد.

علمــداری تســهیالت باقی مانــده واحدهای شــهری 
مســکن مهــر را 26۴هــزار و ۵3۵واحــد عنــوان کرد و در 
بیــان احتمــال اختــالف آمــار بانک مســکن با دیگــر آمار 
ارایــه شــده مســکن مهــر، توضیح داد: با تاکیــد وزیر راه 
و شهرســازی چنانچه تمام مســائل واحدهای مســکونی 
مهــر از جملــه مباحــث زیربنایــی حــل نشــده و تکمیــل 
نشــده باشــد، بانک حق قســط بندی و واگذاری به افراد 
را نــدارد در حالیکــه عمال بخش عمده ای از این واحدها 
بــه مــردم واگــذار شــده و متقاضیــان در واحدها ســاکن 

شده اند.
او نزدیک به 100هزار پرونده مســکن مهر را دارای 
مشــکالت قضایــی و جانمایــی عنــوان کرد که از لیســت 
مســکن مهــر خــارج شــدند. علمــداری میــزان اســتقبال 
مردم را برای مشارکت در طرح مسکن مهر و خریداری 
واحدهــای باقیمانــده، مثبت ارزیابی کــرد و دالیل آن را 

افزایش قیمت مسکن در کالنشهرها برشمرد.

اعزام کارشناسان بیمه البرز 
به شهرستان زلزله زده 

سی سخت
درپی وقوع زلزله در شهرستان سی سخت استان 
کهگیلویــه و بویراحمــد، کارشناســان ارزیــاب خســارت 

بیمه البرز به این شهرستان اعزام شدند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه البرز، کارشناســان 

از  پــس  بالفاصلــه  شــرکت  ایــن 
وقــوع زلزلــه بــه منطقــه حادثه دیده 
اعــزام شــدند و در حــال رســیدگی و 
شــده  اعــالم  ارزیابــی خســارت های 

از ســوی بیمه گــزاران خســارت دیده بیمــه البــرز هســتند. 
بنابرایــن گزارش، بیمه البرز همچنین محموله ای شــامل 
دســتگاه های گرمایشــی و مــواد غذایــی بــرای کمــک بــه 
آسیب دیدگان زلزله به شهرستان سی سخت ارسال کرد.

 قدردانی از بیمه کوثر
در نخستین جشنواره 
دانش و پژوهش ساتا

در نخســتین جشــنواره دانش و پژوهش ســاتا از 
مســئوالن بیمه کوثر در بخش برگزاری همایش علمی 

تقدیر شد.
به گــزارش روابط عمومی بیمه 
کمیتــه  ارزیابــی  براســاس  کوثــر، 
داوران و تاییــد کمیتــه علمــی، بیمه 
همایش هــای  برگــزاری  بــا  کوثــر 
مدیریــت ریســک و بیمه طی هفت 

سال، در بخش همایش  در رتبه نخست قرار گرفت.
ایــن جشــنواره بــا هدف تشــویق، ترغیــب و ارتقای 
موجــود  ظرفیت هــای  شناســایی  علمــی،  فعالیت هــای 
بانــک  تهیــه  همچنیــن  و  پژوهــش  و  دانــش  بخــش 

اطالعاتی از پژوهشگران تحقیقاتی ساتا برگزار شد.

بانــک مرکــزی،  بــه نوشــته رئیــس کل 
تغییــر  از  ایــران  اســامی  جمهــوری  اگرچــه 
همکاری هــا  افزایــش  و  کشــورها  رویکــرد 
اســتقبال مــی کند، امــا پیگیری هــای حقوقی 
این بانک به منظور مطالبه خســارات ناشــی 
در  کــره ای  بانک هــای  نکــردن  همــکاری  از 
ســال های اخیــر بــه قــوت خــود باقــی خواهد 
بــود و طــرف کــره ای باید تاش زیــادی انجام 

دهد تا این سابقه منفی از بین برود.
بــه گــزارش ایلنــا، عبدالناصــر همتــی در 
یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: »امروز ۴ 

اسفند ماه 99 به درخواست سفارت خانه های 
کــره جنوبــی و ژاپــن در تهــران، مالقات هــای 
یــاد شــده  بــا ســفرای دو کشــور  جداگانــه ای 
داشــتم. در دیــدار بــا ســفیر کــره در خصــوص 
نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع ارزی 
بانــک مرکزی در کــره جنوبی، به مقاصد مورد 
نظــر، توافق شــد و تصمیمات بانک مرکزی در 
خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانک های 

مقصد به طرف کره ای اعالم شد.
ضمــن اســتقبال از تغییــر رویکــرد کــره 
جنوبی تأکید کردم، اگرچه جمهوری اســالمی 

ایــران از تغییــر رویکــرد کشــورها و افزایــش 
همکاری ها اســتقبال می  کند، اما پیگیری های 
حقوقی این بانک به منظور مطالبه خســارات 
ناشــی از عــدم همــکاری بانکهــای کــره ای در 
سال های اخیر به قوت خود باقی خواهد بود 
و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد تا 

این سابقه منفی از بین برود.
دردیــدار بــا ســفیر ژاپــن نیز بــه نماینده 
دوســت  کشــورهای  کــردم  تاکیــد  ژاپــن 
بــه  از فشــارهای سیاســی  فــارغ  می بایســت 
همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند. طرف ژاپنی 

باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی 
خــود و انتقــال آنها به ســایر مبــادی مورد نیاز 
بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشــته باشــد. 
ســفیر ژاپــن در ایــران نیــز ضمــن قدردانــی از 
تــالش بانــک مرکزی برای تســریع در پرداخت 
بدهی هــای شــرکت های ایرانــی بــه طرف های 
ژاپنــی، پیشــنهاد اســتفاده از منابــع موجــود 
برای خرید واکسن کرونا را مطرح و براهتمام 
ســفارت ژاپــن در ایجاد ارتبــاط بین بانک های 
مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور 

و حل مسایل بانکی تاکید کرد.«

مرکــزی،  بیمــه  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
خروج مقوله بازنشســتگی از حالت کنونی و 
جایگزین کردن آن با بیمه زندگی را راهکاری 
مناسب در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه، 
کاهــش فشــار بودجــه ای بــر دولــت و پیونــد 

صنعت بیمه با بازار سرمایه است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده 
بیمــه، غالمرضــا ســلیمانی در اولیــن جلســه 
کمیتــه راهبــری مطالعــات توســعه بیمه هــای 
برنامه ریــزی،  بــه منظــور  کــه  زندگــی کشــور 
در  مطالعــات  اجــرای  بــر  نظــارت  و  طراحــی 
تشــکیل  زندگــی  بیمه هــای  توســعه  راســتای 
شــده اســت، بــا بیــان ایــن مطلب، گفــت: در 
بــه  ســنگینی  1۴00مبالــغ  بودجــه  اصالحیــه 
عنــوان پرداخــت بــه مجموعــه بازنشســتگان 
کشور برای همسان سازی در نظر گرفته شده 
اســت و با توجه به این که جمعیت کشــور رو 
بــه ســالخوردگی مــی رود؛ پرداخــت این مبالغ 
فشــار مالــی زیــادی در ســال های آینــده بــه 

دولت وارد خواهد کرد.
ســلیمانی افزود: راهکار این مســئله در 

بعــد ملــی و کالن، خروج مقوله بازنشســتگی 
از حالت اجباری و جایگزین کردن آن با بیمه 
زندگی و الزمه آن فراهم کردن زمینه طراحی 
محصــوالت  بازطراحــی  و  جدیــد  محصــوالت 

فعلی بیمه های زندگی است.
او بیمه هــای زندگــی را یکــی از راه هــای 
پیونــد صنعــت بیمــه و بازار ســرمایه دانســت 
و اضافــه کــرد: بــا توجــه به تجربــه اخیر مردم 
در خریــد مســتقیم از بــازار ســرمایه، صنعــت 
از  تــر  زمینــه جامــع  ایــن  در  بیمــه می توانــد 
صندوق هــای ســرمایه گذاری فعلــی باشــد و با 

استقبال بیشتری مواجه گردد.
مهمتریــن  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
چالــش مــردم در برخــورد با بیمه هــای زندگی 
را چگونگی محاسبه و تعیین ارزش بیمه نامه 
در هــر لحظــه از زمــان دانســت و خواســتار 
اســتفاده از الگوهــای بــازار ســرمایه در حــوزه 
بیمه های زندگی شد که این موضوع می تواند 
شــکل گیری بازار ثانویه برای بیمه های زندگی 

را نیز به همراه داشته باشد.
و  عــزم  بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 

آمادگی بیمه مرکزی سه محور اصالح قوانین 
و مقــررات بــرای تســهیل توســعه بیمه هــای 
زندگــی، جلوگیــری از هرگونــه مــوازی کاری و 
کمک به حذف موانع توسعه بیمه های زندگی 
در کشور را بیان کرد و خواستار ارائه طرح ها 
و برنامه های پیشنهادی کمیته در جهت رشد 

بیمه های زندگی در کشور شد.
حمیــد کردبچه، رئیس پژوهشــکده بیمه 
نیز در این نشست درباره اقدامات پژوهشکده 
در برنامه ریــزی و اجــرای پژوهش هــای حــوزه 
بیمه هــای زندگــی بــه خصــوص در ســال های 
اخیر گفت: توســعه بیمه هــای زندگی به لحاظ 
بنیادی جنبه های مختلف مطالعاتی، ترویجی، 
فرهنگی و توسعه ای دارد که فعالیت جدی تری 
اســت و  نیــاز  مــورد  ایــن حوزه هــا  تمامــی  در 
عزمــی جــدی در صنعــت بیمــه، بیمــه  مرکزی و 

پژوهشکده بیمه را می طلبد. 
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن کمیتــه 
بتواند در جهت تدوین و اجرای برنامه مذکور 
بیمــه  اختیــار  در  را  ارزشــمندی  کمک هــای 

مرکزی قرار دهد

نظر به اهمیت بیمه های زندگی در رشد 
اقتصــادی و همچنین، جهت نیل به اهداف و 
چشــم انداز صنعــت بیمه در راســتای افزایش 
ســهم بیمه هــای زندگــی و ارتقــاء نقش آن در 
توســعه اقتصادی کشــور، پژوهشکده بیمه با 
تأیید رئیس کل بیمه مرکزی، کمیته ای اجرایی 
تحــت عنــوان »کمیتــه راهبــری مطالعــات در 
کشــور«  زندگــی  بیمه هــای  توســعه  راســتای 
را بــا هــدف بررســی چالش هــا و راهکارهــای 
توســعه بیمه هــای زندگــی در صنعــت بیمــه و 
تعیین اولویت های مطالعاتی در این خصوص 
تشــکیل داده اســت. اولین جلسه این کمیته 
رئیــس  شــامل  کمیتــه  اعضــای  حضــور  بــا 
پژوهشــکده بیمــه، مدیرعامــل شــرکت بیمــه 
زندگــی خاورمیانــه، مدیرعامــل شــرکت بیمــه 
بــاران، مدیرعامل شــرکت بیمــه دانا، مدیرکل 
برنامه  ریــزی و امــور فنــی بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، 
مدیــرکل نظــارت بــر بیمه هــای زندگــی بیمــه 
مرکزی ج.ا.ا  و مدیر گروه پژوهشی بیمه های 
اشخاص پژوهشکده بیمه شنبه 2 اسفندماه 

99 در پژوهشکده برگزار شد.

معتمــد افــزوده بود: »ممکن اســت اجرای 
ایــن تصمیــم یک ماه یا تا پایان امســال به طول 
بینجامد و حتی ممکن اســت تصمیم دیگری در 

این زمینه بسته به اوضاع بازار اتخاذ شود.«
امــا ســیاوش وکیلــی، مدیر روابــط عمومی 
ســازمان بــورس نیــز 2۴ بهمــن خبــر در توئیتــر 
خصــوص  در  کــه  ابهامــی  »پیــرو  نوشــت: 
زمان بندی دامنه نوسان نامتقارن ایجاد شد، به 
اطالع می رساند این تغییر تا اطالع ثانوی برقرار 
است، اما شرایط بازار مرتبا توسط همکارانم در 
ســازمان رصد می شــود. طبیعتا هر گاه شــرایط 

تغییر کند، تصمیمات مقتضی اخذ می شود.«
عزیــزی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
انتقــاد از اجــرای ناقــص اوراق تبعــی اظهــار کرد: 
تعــداد کــم اوراق تبعی به فانتزی شــبیه اســت و 
در بازار سرمایه این روزها کارایی مناسبی ندارد.
اوراق اختیــار فــروش تبعی که در ایران به 
عنــوان بیمــه ســهام از آن یــاد می شــود، ابــزاری 
اســت که به وســیله آن نوســانات و زیان ســهام 

بیمــه می شــود. ســهامدار می تواند بــا در اختیار 
ریســک  تبعــی،  فــروش  اختیــار  اوراق  داشــتن 
سیســتماتیک را بــه حداقــل برســاند. اگر قیمت 
سهم شرکت در تاریخ مورد توافق تاریخ اعمال، 
کمتــر از قیمــت مورد توافق قیمت اعمال باشــد 
دارنــده اوراق اختیــار فروش می تواند با دریافت 
مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم 

در بازار عادی منتفع شود.
فعاالن بازار سرمایه کم بودن میزان اوراق 
تبعــی بــرای هر ســهم را یکی از موارد اســتقبال 
از آن می داننــد؛ بــه طــوری کــه از یــک ســو، هــر 
فــرد تنها می تواند حداکثــر 100هزار اوراق تبعی 
اوراق  ایــن  دیگــر،  ســوی  از  و  کنــد  خریــداری 

قابلیت خریدوفروش مجدد ندارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه با 
انتقــاد از نحــوه کار ناظران بازار ســرمایه یادآور 
شــد: ایــن روزهــا فعــاالن بــازار ســرمایه از نــوع 
اطالع رســانی و کم بودن شفافیت اطالعاتی که 
از سوی ناظران و متولیان بازار صورت می گیرد، 

ناراضــی هســتند. این اطالعات دیــر یا ناقص یا 
سلیقه ای است.

بدنــه  در  انحصارطلبــی  دربــاره  عزیــزی 
ســازمان بورس نیز بیان کرد: متاســفانه معضل 
انحصارطلبــی در تمــام ســاختار ســازمان بورس 
رخنــه کرده اســت؛ به گونه ای کــه اکنون گرفتن 
مجوزهای کارگزاری )که قرار بود تسهیل شود(، 
صندوق هــا، مشــارکت و ســبدگردانی و تامیــن 

سرمایه کار مشکلی است.
بیــن  تعــارض  و  ناهماهنگــی  دربــاره  او 
اقدامــات در بدنــه ســازمان بــورس نیــز اظهــار 
کــرد: معاونت هــا نیز نوعــی ناهماهنگــی دارند؛ 
بــه طوری که دیده شــده اســت کار یک معاونت 
دیگــر  معاونــت  کار  صحیــح  اجــرای  از  مانــع 
می شــود. البته هر کــدام از معاونت ها کار خود 
را به درســتی انجام می دهند اما نبود سیســتم 
مناســب در بدنــه اجرایــی ســبب نوعــی تضــاد 
رفتــاری در معاونت هــا شــده اســت کــه آثار این 
ناهماهنگــی در بــازار ســرمایه بــه صــور مختلف 

نظیــر کاهــش نقدشــوندگی یا توقــف نمادها را 
شاهدیم.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــه عنــوان 
نمونــه دربــاره نارکارایــی سیســتم اطالع رســانی 
گفت: سیستم ها روزهای منفی مشکلی ندارند 
اما به محض مثبت شــدن شــاهد اختالفات در 

سیستم های معامالت هستیم.
عزیزی با بیان اینکه در جهان شــرکت های 
بــه  و  می ســازند  شیشــه ای  نمــای  بــا  را  مالــی 
همین دلیل به بورس تاالر شیشــه ای نیز گفته 
می شــود، خاطرنشان کرد: این بنا استعاره ای از 
شفافیت و متاسفانه میزان شفافیت در بورس 

ایران کم است.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه یادآور شــد: 
اگــر برخــی ســازمان ها بنا به دالئل حفظ اســرار 
بگوینــد شفاف ســازی مقدور نیســت قابل درک 
اســت امــا تمــام اطالعــات ســازمان بــورس برای 
معامله گران اســت و نباید نقطه تاریکی در این 

نهاد مالی باشد.
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موقــت،  دوجانبــه  فنــی  تفاهــم  یــک    -2
ســازگار بــا قانــون، که بــه موجــب آن آژانس به 
فعالیت هــای ضــروری راســتی آزمایی و نظــارت 
خود )طبق فهرســت فنی پیوســت( به مدت سه 

ماه ادامه خواهد داد.
3- مــرور منظــم ایــن تفاهــم فنــی با هدف 

اطمینان از حصول به اهداف آن.«
در همیــن خصــوص، ســازمان انــرژی اتمــی 
آژانــس  بــا  مشــترک  تفاهمــات  دربــاره  ایــران 

بین المللی انرژی اتمی بیانیه ای صادر کرد، در آن 
آمده اســت: »در گفت وگوهــا، آژانس بر ضرورت 
احتــرام بــه قانــون مجلــس و اجــرای آن تاکید کرد 
به طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

اجــرای  کردنــد  تفاهــم  آژانــس  و  ایــران 
برجامــی  دسترســی های  و  الحاقــی  پروتــکل 
بــه طــور کامــل متوقــف شــود و صرفــا تعهــدات 
پادمانــی ایــران اجــرا می شــود. بــر ایــن اســاس، 
طبــق قانون مجلس هیچ دسترســی فراپادمانی 

به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی 
از  مقصــود  نمی شــود.  انجــام  نیــز  فراپادمانــی 
تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند 
2 بیانیه آمده، همان طور که در پیوســت توافق 
شــرح داده شــده، این اســت که ایران به مدت 
3 مــاه اطالعــات برخــی فعالیت هــا و تجهیــزات 
نظارتی را که در پیوســت مشــخص شــده ضبط 
کــرده و نــزد خــود نگــه خواهــد داشــت. در ایــن 
مــدت، آژانــس به این اطالعات هیچ دسترســی 

نخواهــد داشــت و اطالعــات منحصرا نــزد ایران 
باقــی می مانــد. چنانچــه ظــرف 3 مــاه تحریم ها 
بــه طــور کامــل لغو شــد، ایــران ایــن اطالعات را 
در اختیــار آژانس می گــذارد، در غیر این صورت 

اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد.
بــه دلیــل مالحظــات حفاظتــی و ضــرورت 
پنهــان مانــدن مــکان تاسیســات کلیــدی ایــران، 
ایــن  فهرســت  شــامل  کــه  بیانیــه  پیوســت 

تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.«

دختران بــا چالش های دیگری برای یادگیری 
از راه دور مواجه اند. به عنوان مثال، اگر فقط یک 
تلفن در هر خانوار وجود داشته باشد، به احتمال 
زیــاد پســران بیشــتر از دختــران از آن اســتفاده 

می کنند.
آمــوزش و پــرورش کلید فرصت های شــغلی 
آینده و توانایی زنان برای داشتن قدرت و نفوذ در 

زندگی خود است.
با بازگشت دانش آموزان به مدرسه، کشورها 
بایــد اطمینــان حاصــل کننــد که دختران و پســران 
دوبــاره بــا روند یادگیری صحیــح به تحصیل ادامه 
در  امــر مســتلزم ســرمایه گذاری  ایــن  می دهنــد. 
طرح هــای ترکیبــی اســت کــه یادگیــری از راه دور 
و غیر حضــوری را مخلــوط می کنــد؛ و ایــن درحالــی 

است که بر مهارت های بنیادی، اجتماعی و عاطفی 
متمرکــز اســت و بــه این وســیله به کــودکان کمک 

می کند تا این روند را جبران کنند.
بــه  اقدامــات  ایــن  بیشــتر  اســت  درســت 
ســرمایه گذاری قابــل توجهی نیاز دارنــد. در زمانی 
که افزایش بدهی یک نگرانی عمده است، بهترین 
راه بــرای بازپرداخــت بدهــی این اســت که اقتصاد 

ســریعتر رشــد کند و خانواده های بیشتری از فقر 
در امان بمانند.

کشــورها  صحیــح،  سیاســت های  اخــذ  بــا 
می توانند قوی تر و به طور گسترده تری از نو خود را 
بسازند؛ آنها باید زنان را به عنوان سازندگان اصلی 

یک دنیای قوی تر پس از کووید در نظر بگیرند.
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پس از همه گیری زنان را در اولویت قرار دهید

استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی 
و ژاپن برای خرید واکسن

 رئیس کل بیمه مرکزی: بیمه های زندگی جایگزین مناسبی

برای صندوق های بازنشستگی است

روابــط عمومــی بانــک مرکزی اعــام کرد 
که در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در 
صــورت کســری حســاب صادرکننــده می تواند 
خواهــان پرداخــت مبلغ کســری چــک از محل 
مبالــغ موجــود در ســایر حســاب های انفــرادی 

ریالی صاحب حساب در همان بانک شود.
توجــه  بــا  چــک  صــدور  جدیــد  قانــون 

بــه ضــرورت ارتقــای آگاهــی آحــاد جامعــه و 
فرهنگ ســازی در زمینــه قانون چک و کاهش 
بــه  کســب وکارها،  روی  پیــش  چالش هــای 
صورت مرحله ای و به تدریج اجرایی می شود.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومی بانک 
مرکــزی، در قانــون جدیــد چــک، در صــورت 
و  حســاب جاری  موجــودی  نبــودن  کافــی 

نبــود امــکان تامیــن وجــه چــک از محل ســایر 
حســاب های صادرکننــده آن در همان بانک و 
ســایر دالیــل که منجــر به ثبت برگشــت چک 
شــود، تمام حســاب های صادرکننــده چک در 
تمــام بانک ها و موسســات اعتبــاری به میزان 
مبلغ کســری چک پس از گذشــت 2۴ســاعت 
از ثبت غیرقابل پرداخت بودن )ثبت برگشت 

چک( به ترتیب اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
مسدود خواهد شد.

بــا در  دارنــده چــک برگشــتی می توانــد 
دســت داشــتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر 
قضاییــه  قــوه  قضایــی  الکترونیــک  خدمــات 
مراجعــه و صــدور اجراییــه از دادگاه صالــح را 

درخواست کند.

نحوه وصول و برگشت زدن چک در قانون جدید


