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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تمدید یک ساله 
سپهرکارت های بانک صادرات

اعتبــار ســپهرکارت های بانــک صــادرات بــه طــور 
سیســتمی و بــدون نیــاز مراجعــه مشــتریان بــه شــعب 

بانک، یک سال تمدید شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
به منظــور  صــادرات  بانــک  صــادرات، 
بیمــاری  بیشــتر  شــیوع  از  جلوگیــری 
بانکــداری  خدمــات  تســهیل  کرونــا، 
الکترونیــک و جلوگیــری از ازدحــام در شــعب، اعتبــار 
ســپهرکارت های ایــن بانــک را بــه طــور سیســتمی یــک 
ســال تمدیــد کــرد و ســپهرکارت هایی کــه تاریــخ اعتبــار 
 آنها در ســال ١٤٠٠به پایان می رســد تا سال ١٤٠١تمدید

خواهند شد.
کل  اداره  اقدامــات  و  مرکــزی  بانــک  ابالغیــه  بــا 
خدمــات نویــن بانکــی بانک صــادرات، ســپهرکارت هایی 
که اعتبار آنها در ماه های ســال ١٤٠٠به پایان می رســد، 
تــا مــاه متناظر ســال ١٤٠١تمدید خواهد شــد. همچنین 
ســپهرکارت هایی که اعتبار آنها در روزهای پایانی ســال 
٩٩بــه پایــان می رســد، به طــور خودکار به مدت یکســال 
تمدیــد شــده  و نیــاز به مراجعه حضوری بــه بانک وجود 

نخواهد داشت.

بهره برداری از واحد صنعتی 
و معدنی در آذربایجان غربی 

با حمایت بانک ملی
واحــد تولیدی ســنگاب ماکو بــا حمایت بانک ملی 

به بهره برداری رسید.
بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــرش  ملــی، واحــد صنعتــی و معدنــی 
شــرکت  مرمریــت  و  تراورتــن  ســنگ 
معــدن جویــان ســنگاب ماکو در اســتان 
مشــاور  بانــک  مرتضــی  حضــور  بــا  غربــی  آذربایجــان 
رئیس جمهــوری و دبیرشــورای عالــی مناطــق آزاد و دیگر 

مسئوالن افتتاح و به بهره برداری رسید.
ایــن واحــد صنعتی و معدنی که با هدف جلوگیری 
از خام فروشــی انــواع ســنگ های تزئینــی اســتخراجی از 
معادن ماکو احداث شــده اســت با حمایت بانک ملی و 
اعطــای 150میلیــارد ریال تســهیالت از ســوی اداره امور 
شــعب اســتان و از محــل مصوبات کارگــروه رونق تولید 

استان آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده است.

انجام عملیات ارزی 
 تعاونگران و کارآفرینان

در صرافی توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توســعه تعاون از شــرکت صرافی 
توســعه تعــاون بــه عنــوان ظرفیتــی قابــل اتــکا جهــت 
و  تعاونگــران  ارزی  عملیــات  انجــام 

کارآفرینان یاد کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک 
تعــاون، حجــت هللا مهدیــان  توســعه 
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون، در 
مجمع سالیانه شرکت صرافی توسعه 
تعاون اظهار کرد: بخش تعاون همانند سایر بخش های 
اقتصادی در راستای تأمین برخی مواد اولیه و ملزومات 
تولیــد نیازمنــد ارز اســت و نتیجــه فعالیــت تعاونی های 
صادرات گرا نیز ارزآوری است؛ از این رو شرکت صرافی 
توســعه تعــاون بــه عنــوان واســط راهبردی میــان عرضه 

کنندگان و تقاضا کنندگان ارز جایگاه ویژه ای دارد.
مهدیان، ارتباط با اتحادیه های شرکت های تعاونی 
و تعاونگران را حائز اهمیت برشمرد و گفت: اتحادیه ها 
و تعاونی هــا جــزء مشــتریان مهــم بانــک بــوده و جامعه 
هــدف فعالیــت بانــک هســتند و برنامه هــا و فرآیندهای 
ویــژه ای برای تقویت ایــن بخش اقتصادی در بانک مهیا 
گردیــده اســت و انجــام عملیــات ارزی ایــن واحدهــا از 

مهمترین اهداف شرکت صرافی توسعه تعاون است.
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون ضمــن اســتماع 
گزارش حسابرســی به بررســی عملکرد ســالیانه شرکت 
صرافــی توســعه تعاون در ســال مالی منتهــی به 30آذر 
سال 99پرداخت و گفت: گزارش حسابرسی ارائه شده 
بیانگر عملکرد شــفاف شــرکت بوده و صورت های مالی 
مطابق قواعد حرفه ای ارائه شــده اســت و با برنامه های 
تدوین شــده برای ســال پیش رو، توســعه فعالیت ها در 

دستور کار است.
شــرکت  ســرمایه  افزایــش  موضــوع  بــه  مهدیــان 
صرافــی توســعه تعاون اشــاره کــرد و گفت: بــا اقدامات 
مناســبی کــه در افزایش ســرمایه بانک صــورت پذیرفته 
اســت، افزایــش ســرمایه شــرکت صرافــی نیــز بــا هــدف 
افزایــش اعتبــار شــرکت جهــت انجــام عملیــات و امکان 

توسعه فعالیت در مسیر انجام قرار دارد.
او بــه همــکاری نزدیــک شــرکت صرافــی توســعه 
تعــاون و امــور بین الملــل بانــک تاکیــد ورزیــد و افزود: 
بســیاری از مشــتریان بانــک در سراســر کشــور بــرای 
تأمیــن نیــاز ارزی به ســوی شــرکت صرافی ســوق داده 
می شــوند و واحدهــای ســتادی و پشــتیبان بانــک نیــز 
در اجــرای بهینــه ایــن چرخــه خدمــات نقــش مهمی بر 

عهده دارند.
بانــک  هیات مدیــره  رئیــس  فتاحــی،  ســیدباقر 
توســعه تعــاون نیــز در ایــن جلســه حضــور زیرمجموعه 
اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از قبیــل 
واحدهــای صادرات گرای تحت مدیریت شســتا، صندوق 
بازنشســتگی کشــوری را مزیتــی بــرای شــرکت صرافــی 
توســعه تعــاون دانســت و افــزود: همــکاری و هم افزایی 
گســترده میــان ســازمان های زیرمجموعــه همــواره مورد 
تأکیــد مدیــران ارشــد وزارتخانــه بــوده اســت و ازایــن رو 
واحدهــای  فعالیــت  از  حاصــل  ارز  از  مناســبی  ســهم 
صادرات گــرا می تواند باواســطه شــرکت صرافی توســعه 
تعاون به عنوان نهادی توسعه ای برای تقویت این بخش 

مورداستفاده قرار گیرد.

کسب رتبه اول کشوری 
پرداخت تسهیالت در 

بخش شیالت از سوی بانک 
کشاورزی در هرمزگان

بانک کشــاورزی اســتان هرمزگان از ابتدای ســال 
جاری تا پایان بهمن، مبلغ 1912میلیارد ریال تسهیالت 

در بخش شیالت و آبزیان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت 
اســتان  در  کشــاورزی  بانــک  شــعب 
تســهیالت  میــزان  ایــن  هرمــزگان، 
بــرای احــداث و راه انــدازی 596طــرح 

آبزی پروری پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، این میزان پرداختی معادل 29درصد 
از کل پرداختی های کشور است و رتبه اول کشوری را برای 

بانک کشاورزی استان هرمزگان رقم زده است .

 امضای تفاهم نامه

بین بیمه حافظ و تعاونی 
منطقه آزاد ارس

تفاهم نامــه همــکاری بیمــه ای بیــن شــرکت بیمــه 
حافظ و تعاونی منطقه آزاد ارس با هدف ارتقای سطح 

همکاری های متقابل بیمه ای به امضا رسید.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
تفاهم نامــه  حافــظ،  بیمــه  شــرکت 
همــکاری میــان شــرکت بیمه حافظ 
و تعاونی ســازمان منطقه آزاد ارس 
همــکاری،  گســترش  خصــوص  در 
بین مرتضی ســجادی پور سرپرست 

شــعبه ارس بیمــه حافــظ و محمدرضــا ایوبــی مدیرعامل 
تعاونی سازمان منطقه آزاد ارس به امضا رسید.

امضــای  مراســم  در  ارس،  شــعبه  سرپرســت 
تفاهم نامــه  از  ابــراز خرســندی  بــا  مذکــور  تفاهم نامــه 
همــکاری بیمــه ای فــی ما بین اظهــار کرد: امــروزه نقش 
تعاونی هــا در یاری رســاندن بــه منفعت جمعی بیش از 
گذشــته ملمــوس اســت و تعاونــی منطقــه آزاد ارس در 

این زمینه به خوبی فعالیت می کند.
ســجادی پور درخصــوص ایــن تفاهم نامــه همکاری 
اعالم کرد: برطبق این تفاهم نامه، گسترش همکاری در 
تمامی رشــته های بیمه ای بوده و تمامی کارکنان محترم 
تعاونــی منطقه آزاد ارس می توانند تحت پوشــش بیمه 

حافظ قرار گیرند.

مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات: صادرات غیر نفتی 

 زمینه ساز برون رفت

از فقر است
صــادرات،  توســعه  بانــک  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
توانمندســازی  توســعه،  از  حمایــت  بــا  اگزیم بانک هــا 
زنجیره و تنوع بخشی پایه صادرات می توانند زمینه ساز 

و  غیرنفتــی  صــادرات  افزایــش 
به دنبــال آن اشــتغال زایی و رشــد 
فقــر  از  برون رفــت  و  اقتصــادی 

شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صــادرات، علــی صالح آبادی 

در همایش ملی راهکارهای برون رفت از فقر اقتصادی با 
تاکیــد بر اهمیت صادرات غیر نفتی در فقرزدایی، افزود: 
دســتاوردهای اگزیم بانک های مطرح دنیا در اشتغالزایی، 
کشــورها  بیــن  روابــط  تقویــت  شــرکت ها،  جهانی ســازی 
به منظــور تامیــن نیازهــای متقابل و تحقق اســتراتژی های 

رشد مبتنی بر صادرات قابل توجه است.
او بــا اعــالم اینکــه رســالت بانــک توســعه صادرات 
کمک به توســعه صادرات غیر نفتی، گســترش مبادالت 
تجــاری و اقتصــادی با ســایر کشــورها و ارائــه خدمات و 
تسهیالت همه جانبه به صادرکنندگان است، اظهارکرد: 
بانــک توســعه صــادرات ایــران در راســتای کاهــش فقــر 
اقتصــادی، خدمات دهــی متوازن تمام شــعب در مناطق 
محروم را در دستور کار قرارداده و با افزایش اختیارات 
شــعب در ایــن مناطــق، دریافت خدمات و تســهیالت را 
بــرای صادرکننــدگان فعــال دراســتان های کمتربرخوردار 

تسهیل کرده است.
حمایتــی  اقدامــات  دیگــر  از  افــزود:  صالح آبــادی 
بانک توســعه صادرات در مســیر کاهش فقر در کشــور 
نوپــا،  شــرکت های  بــه  تســهیالت  اعطــای  از  می تــوان 
اشــتغالزایی  نــرخ  اعمــال  و  فین تک هــا  و  دانش بنیــان 

بخش های اقتصادی در پرتفوی اعتباری بانک نام برد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه تاکیدکرد: 
ایجاد اشــتغال مولد اصلی ترین راه مقابله با فقر اســت و 
باید سیاســت های مناســب جهت سرعت بخشــی به رشد 
اشــتغال را در پیــش گرفــت و همچنیــن در ادامــه نیــز بــا 
حمایت از بخش های اقتصادی با نرخ اشــتغالزایی باال به 
خصــوص بنگاه های صادرات محور به برون رفت جامعه از 
فقر اقتصادی کمک کرد. صالح آبادی نوســانات نرخ ارز و 
انتظارات تورمی حاصل از آن را بر وضعیت فقر در کشور 
موثــر دانســت و اظهارکــرد: مهاجرت های نامناســب، نبود 
نظام متناسب ســازی مهارت های مورد نیاز بازار و ناتوانی 
در کســب حداقــل اســتانداردهای زندگــی در اثــر کاهــش 
نرخ دستمزدها نیز تاثیر مستقیمی بر فقر داشته است.
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات با اشــاره بــه بیانیه 
گام دوم انقــالب در راســتای کاهــش فقــر، توصیــه رهبری را 
در مــورد اســتفاده از اقتصــاد به عنوان ابــزاری کاربردی برای 
نیــل بــه اهــداف جامعــه اســالمی، را از مهمتریــن محورهــای 
مقابله با فقر دانست و گفت: چالش بیرونی اقتصاد کشور، 
تحریم هــای بین المللــی بــوده و ضــروری اســت بــه منظــور 
مقابلــه و تــاب آوری در برابــر آن بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 

داخلی بر افزایش صادرات غیر نفتی متمرکز شویم.

نهاد هــای  بــر  نظــارت  مدیــر  گفتــه  بــه 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  مالــی 
ایجــاد  هــدف  بــا  ســرمایه  بــازار  ناظــر  نهــاد 
بــازار ســهام،  نقدشــوندگی بیشــتر و رونــق 
همــواره تالش کــرده تصمیماتــی اتخــاذ کنــد 
کــه بــر رونــد بــازار تاثیر مثبت داشــته باشــد 
باشــند،  اطمینــان داشــته  و ســرمایه گذاران 

سازمان همواره حافظ منافع آنها است.
راضیــه صباغیان، با بیان اینکه مدیریت 
عرضــه و تقاضــای ســهام در بــازار بــه واســطه 
از  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  فعالیــت 
مهمترین مســایل امروز بازار ســرمایه اســت، 
بــه ســنا، گفــت: در جلســاتی کــه بــا حضــور 
ریاست و اعضای محترم هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقــی برگــزار شــد، دغدغــه ای بــا موضوع 
بازنگــری حــد نصاب ســرمایه گذاری در ســهام 
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابــت 

مطرح شد.
او افزود: بر این اساس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با هدف بهبود فرآیند داد و ستد 
ســهام و تســهیل تزریق بخشی از سپرده های 
کــرد،  مقــرر  ســهام  معامــالت  بــه  بانکــی 
بــرای صندوق هــای  ســرمایه گذاری در ســهام 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 

مجدداً الزامی شود.
مدیــر نظــارت بر نهاد های مالی ســازمان 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
تصمیماتــی از ایــن دســت در مقاطــع زمانــی 

مختلف و متناسب با مقتضیات بازار سرمایه 
همــواره در دســتور کار ســازمان بــورس قــرار 
دارد، افزود: براساس مصوبه مورخ 99.12.10 
هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
صندوق های سرمایه گذاری در سهام با درآمد 
ثابــت، ملــزم بــه ســرمایه گذاری حداقــل 15 و 
حداکثــر25 درصــدی از ارزش کل دارایی هــای 
صنــدوق در ســهام، حــق تقــدم ســهام و قــرار 
داد اختیــار معاملــه ســهام پذیرفته شــده در 
بــورس تهــران یــا بــازار اول و دوم فرابــورس 
ایران، گواهی ســپرده کاالیی پذیرفته شده در 
بورس و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های 

سرمایه گذاری شدند.
رعایــت  بــرای  همچنیــن  افــزود:  او 

بــه  یکســاله ای  فرصــت  یادشــده  الزامــات 
ایــن  بــا  امــا  اعطــا شــد  مدیــران صندوق هــا 
حــال صندوق هــا موظــف هســتند بــه منظور 
رعایــت حداقــل نصاب مجــاز ســرمایه گذاری 
در ســهام، نســبت به افزایش سرمایه گذاری 
حداقــل 3 درصــد از کل دارایی هــای خود در 
ســرفصل یادشــده تا پایان اســفند ماه ســال 

1399 اقدام کنند.
صباغیــان ادامــه داد: عــالوه برایــن، حــد 
نصــاب حداکثــر ســرمایه گذاری صندوق هــای 
ثابــت  آمــد  در  بــا  بهــادار  اوراق  در  یادشــده 
تضمیــن  )بــا  دولــت  ســوی  از  منتشرشــده 
ســازمان برنامه و بودجــه( به میزان 30درصد 
تعییــن شــد. بــر ایــن اســاس ســرمایه گذاری 

بایــد  مزبــور  اوراق  در  صندوق هــا  جدیــد  
بــه نحــوی  باشــد کــه حداکثــر از 30درصــد 
دارایی هــای صنــدوق تجاوز نکنــد و البته برای 
فــروش اوراق خریداری شــده قبلــی از ســوی 

صندوق ها الزامی وجود ندارد.
مدیــر نظــارت بر نهاد های مالی ســازمان 
رعایــت  یــادآور شــد:  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
نصاب هــای  حــد  جملــه  از  ابالغــی  الزامــات 
موضوع مصوبه اخیر از ســوی ســازمان بورس 
رصــد و رعایــت ایــن مصوبــه در زمان بررســی 
افزایــش  و  فعالیــت  تمدیــد  درخواســت های 
لحــاظ  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  ســقف 

می شود.
علی قاســم نژاد، کارشناس بازار سرمایه 
ســرمایه گذاری  حدنصــاب  بازنگــری  دربــاره 
در  بــورس  ســازمان  ســوی  از  صندوق هــا 
گفت وگــو بــا عصــر اقتصــاد گفــت: مصوبــات 
ســازمان دربــاره صندوق هــای ســرمایه گذاری 
از ابتدا تاکنون بر اســاس وضع بازار ســرمایه 
چنــد بــار دســتخوش تغییــر شــده اســت؛ بــه 
طوری که سازمان بورس در زمان های متفاوت 
از این حربه برای تعادل بخشــی بازار ســرمایه 

استفاده کرده است.
این کارشــناس بازار سرمایه درباره تمام 
شــدن رســیدگی بــه منابــع درآمــدی دولت در 
مجلــس در بودجــه 1400 و تاثیــر آن در بــازار 
ســرمایه بیــان کــرد: ایــن رخــداد به شــفافیت 
بــورس کمــک می کنــد و می تواند نقش مهمی 

در تصمیمات فعاالن بازار سرمایه ایفا کند.

مرکــزی،  بانــک  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
کمــک  خصــوص  در  الزم  دســتورالعمل های 
بــه مــردم زلزلــه زده سی ســخت به ســرعت و 
در کمتــر از یــک هفتــه صــادر شــده و فرآیند 
پرداخــت تســهیالت بــه آنهــا بــه زودی آغــاز 

خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک 
مرکــزی، همتــی در آئیــن تجلیــل از عملکــرد 
شــبکه بانکی در »طرح ویژه به ســازی مسکن 
روســتایی و بازســازی مناطق ســانحه دیده در 
حــوادث غیرمترقبــه« کــه بــا حضــور اســحاق 
و  رئیس جمهــوری  اول  معــاون  جهانگیــری، 
عليرضــا تابــش، رئیــس بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی در بانــک مرکــزی برگزار شــد، گفت: 
نظام بانکی علی رغم اوضاع ســخت اقتصادی 
کرونــا  شــیوع  و  تحریم هــا  فشــار  از  ناشــی 
عملکــرد خوبــی در راســتای کمــک بــه اقشــار 
محــروم  طبقــات  ویــژه  بــه  مــردم  مختلــف 

آسیب دیده داشته است.
رئیــس کل بانک مرکــزی درباره پرداخت 
تومــان  میلیــارد  هــزار   400 و  یک میلیــون 
تســهیالت از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون از 
ســوی بانک هــا افزود: از این میــزان 30درصد 

سهم بخش صنعت بوده است.
او افــزود: عملکــرد شــبکه بانکــی نقــش 
مهمــی در رشــد مثبــت اقتصادی شــش ماهه 

اول سال جاری داشته است.
همتــی دربــاره اقدامــات نظــام بانکی در 
طــرح نوســازی و به ســازی واحدهــای مســکن 

دو  حــدود  تاکنــون  کــرد:  اضافــه  روســتایی 
میلیون خانه در این طرح، نوسازی و به سازی 
شــده اند و همچنیــن نظام بانکی از ســال 92 
تاکنون 350 هزار فقره تســهیالت معادل 13 
هــزار میلیارد تومان بابت حــوادث غیرمترقبه 

پرداخت کرده است.
او بیان کرد: در مجموع 40هزار میلیارد 
داخلــی  منابــع  محــل  از  تســهیالت  تومــان 
و  روســتایی  مســکن  راســتای  در  بانک هــا 

حوادث غیرمترقبه پرداخت شده است.
همتــی تاکیــد کرد: بازســازی و به ســازی 
و نوســازی حــدود 2.3میلیــون واحــد مســکن 
روســتایی برابــرِ کمک به تحــول زندگی حدود 

10میلیون نفر از اقشار روستایی است.
بــا بیــان  رئیــس شــورای پــول و اعتبــار 
اینکه نظام بانکی کشور از ابتدای سال جاری 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد  تاکنــون ۷5هــزار 
بابت مســاعدت به آســیب دیدگان از شــیوع 
ویــروس کرونــا در نظــر گرفتــه اســت، یــادآور 
تمــام  ســخت  وضــع  ایــن  در  بانک هــا  شــد: 
مســاعی خــود را بــرای ارائه کمــک به مردم به 

کار بستند.
همتــی با بیان اینکه درآمد نفتی کشــور 
در دو ســال اخیــر بــه شــدت کاهــش یافتــه و 
کمتــر از 20درصــد ســال های معمولــی بــوده 
اســت گفــت: هرگونه قضــاوت درباره عملکرد 
بانک مرکزی و سیستم بانکی در مورد تورم و 
ارزش پول ملی باید با توجه به اوضاع سخت 

تحریم ها صورت گیرد.

ســال١٣٩٧  از  آنچــه  داد:  ادامــه  او 
تاکنــون در حــال رخ دادن اســت از نظر حجم 
دشــواری ها به هیچ وجه با هیچ دوره تاریخی 
قابــل مقایســه نیســت تــا توفیــق یــا توفیــق 

نیافتن کنترل تورم را بتوان ارزیابی کرد.
دربــاره  مرکــزی   بانــک  کل  رئیــس 

گفــت:  منطقــه سی ســخت  در  زلزلــه  وقــوع 
در  الزم  دســتورالعمل های  خوشــبختانه 
خصــوص کمک به مردم زلزله زده سی ســخت 
به سرعت و در کمتر از یک هفته صادر شده 
اســت و فرآینــد پرداخــت تســهیالت بــه آنهــا 

به زودی آغاز خواهد شد.

همتی: فرآیند پرداخت تسهیالت به مردم منطقه 
سی سخت به زودی آغاز می شود

راهکارهای تأمین مالی »طرح اقدام ملی مسکن« 
بررسی شد

بانــک  رئیــس کل  در جلســه مشــترک 
مرکــزی و وزیــر راه و شهرســازی راهکارهــای 
تأمیــن مالــی »طــرح اقــدام ملــی مســکن« 

بررسی شد.
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه کــه 
و  بانک هــا  برخــی  بــا حضــور مدیــران عامــل 
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، 
عبدالناصــر همتــی ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت 
ســاخت مســکن، خواستار مشــارکت بانک ها 
در تسهیالت دهی و رونق بخش مسکن شد. 
رئیس شــورای پول و اعتبار ضمن اعالم 
تداوم حمایت شبکه بانکی از طرح های حوزه 
مســکن، خواســتار مشــارکت فعاالنــه آنها در 

این طرح ها شد. 
همچنیــن رئیــس کل بانک مرکزی تاکید 
کرد: ضروری است بانک ها درحد توان خود و 

بدون اینکه دچار ناترازی شــوند در طرح های 
مرتبط با تســهیالت بخش مســکن مشــارکت 

کنند.
طبــق اعالم بانــک مرکــزی، همتی ضمن 
تأکیــد بــر ظرفیــت و امکانــات شــبکه بانکــی 
در تأمیــن مالــی این طرح، تصریــح کرد: برای 
تأمیــن مالــی ایــن طــرح می تــوان از تــوان و 
ظرفیــت مجموعــه ای از بانک های خصوصی و 
دولتی به منظور تأمین مالی طرح اقدام ملی 

مسکن استفاده کرد. 
شــد،  مقــرر  جلســه  ایــن  در  همچنیــن 
راهکارهــای همــکاری بانک هــا در طــرح اقدام 
ملــی مســکن و نیــز ســایر پروژه هــای حــوزه 
مســکن نظیــر تشــکیل صندوق هــای زمیــن و 
مســکن از ســوی بانک هــا بررســی و نتایــج در 
جلسات مشترک میان دو نهاد بررسی شود.

جزئیات بازنگری حدنصاب سرمایه گذاری 
صندوق ها از سوی سازمان بورس

بــه گفتــه رئیــس اداره امــور کارگــزاران 
ســازمان بورس، مراجع نظارتــی الزامی برای 
در  فعــال  کارگزاری هــای  اعتبــارات  تســویه 
بازارســرمایه در پایان ســال مالی شرکت های 

کارگزاری ندارند.
تســویه  نحــوه  دربــاره  عطایــی  محمــد 
اعتبارات شرکت های کارگزاری به سنا، گفت: 
مقررات ناظر بر فعالیت شرکت های کارگزاری 

در حوزه معامالت اعتباری اوراق بهادار شامل 
الزامــات دســتورالعمل های خریــد اعتبــاری و 
کفایــت ســرمایه در تمــام ســال و نــه در پایان 
ســال و به طور مســتمر و یکسان اعمال شده 
اســت و مورد نظارت قرار می گیرند. او اضافه 
کرد: به بیان دیگر اعطای اعتبار به مشتریان 
از ســوی شــرکت های کارگــزاری و تســویه آن 
تابــع الزامات قــرارداد خرید اعتبــاری منعقده 

بین کارگزاری و مشتریان است نه تابع زمان؛ 
بنابرایــن، ایــن شــائبه کــه تســویه اعتبــارات 
شــرکت های کارگزاری با اعمال فشــار از سوی 
واحدهــای نظارتــی بــرای رعایــت مقــررات از 
ســوی شــرکت های کارگزاری در اســفند انجام 

می  شود، مورد تأیید نیست.
ســازمان  کارگــزارن  امــور  اداره  رئیــس 
صرفــاً  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  بــورس 

3۷درصــد شــرکت های کارگــزاری دارای ســال 
مالــی منتهــی بــه پایــان اســفند هســتند. در 
ایــن راســتا الــزام قانونــی در خصوص تســویه 
اعتبارات مشتریان شرک های کارگزاری وجود 
ندارد و انتظار اســت در این فضا شــرکت های 
خــود  بــا مشــتریان  کارگــزاری همــکاری الزم 
داشــته باشــند تا اعتبارگیرندگان تحت فشــار 

تسویه قرار نگیرند.

معــاون اداره نظام هــای پرداخــت بانــک 
مرکــزی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن برخــی 
بانک هــا بــه صــورت درون بانکــی کیــف پــول 
الکترونیــک را ارائــه می کردنــد، اعــالم کرد از 
منظــر قوانین جدید کــه کیف پول های جدید 
مبتنی بر تعامل پذیری هستند، هنوز بانکی 
امکان ارائه کیف پول در مدل جدید را ندارد 
و کیف های پول قبلی همچنان فعال هستند 
کــه نــوع جدیــد ایــن کیف هــا در ســال آینــده 

ارائه می شوند.
به گزارش ایســنا، کیف پول الکترونیکی 
یــک ابــزار پرداختــی بــا قابلیــت ذخیــره پــول 
الکترونیکــی اســت کــه از ســال 92 در نظــام 
پــول  کیــف  و  دارد  ســابقه  کشــور  بانکــی 
الکترونیــک از نــوع بســته در کشــور ما عموما 
هدیــه  کارت هــای  قالــب  در  خدمــات  ایــن 
ارائــه می شــود کــه مبالــغ از قبــل مشــخصی 
از  نمونــه ای  همچنیــن،  دارد.  قــرار  آنهــا  در 

کیــف پــول الکترونیکــی نیمه بســته در ایران، 
در  می تــوان  کــه  هســتند  اپلیکیشــن هایی 
آن هــا حســاب کاربــری خــود را با اســتفاده از 
کارت هــای بانکــی شــارژ و در خریدهــا از آن 

استفاده کرد.
امــا بــا ابــالغ ضوابــط جدید صــدور کیف 
اجــازه  شــهریور  اوایــل  در  الکترونیــک  پــول 
صــدور نــوع جدیــدی از کیف پــول الکترونیک 
از ســوی بانــک مرکــزی صادر شــد کــه فقط از 
طریق بانک ها یا در همکاری با بانک ها صادر 
می شــود و از ایــن کیــف پول هــا می تــوان در 
تمام تراکنش ها استفاده و همچنین می توان 

از دستگاه های خودپرداز پول دریافت کرد.
در ایــن زمینــه یاســر میرحق جــو، معاون 
اداره نظام هــای پرداخــت بانــک مرکزی درباره 
پــول  کیــف  نــوع  ایــن  صــدور  رونــد  آخریــن 
آماده ســازی  راســتای  در  گفــت:  الکترونیــک 
صــدور  بــرای  الزم  قوانیــن  و  زیرســاخت ها 

کیــف الکترونیــک پــول و اجــرای ایــن خدمــت 
در بانک هــا، قوانیــن در قالب الزامات طراحی 
و ابــالغ شــده اســت و اســناد فنــی مرتبــط بــا 
همفکــری فعــاالن این حوزه تهیــه و تا قبل از 

پایان سال 99 ابالغ خواهد شد.
معــاون اداره نظام هــای پرداخــت بانــک 
مرکــزی ادامه داد: کیــف پول های الکترونیکی 
کــه مبتنــی بر چارچوب الزامــات بانک مرکزی 
کــه دارای تعامل پذیــری نیــز باشــند در ســال 
و  مســتندات  نهایــی  ارائــه  از  پــس  و  جدیــد 
پیاده سازی از سوی بانک ها و شرکت ها ارائه 

خواهد شد.
او افــزود: بــا توجه بــه اینکه پیش از این 
نیــز برخــی بانک هــا ایــن خدمــت بانکــی را به 
مشــتریان خــود ارائــه می کردنــد و بــه صــورت 
درون بانکــی ایــن خدمــت را داشــتند امــا از 
منظــر قوانین جدید کــه کیف پول الکترونیک 
جدیــد مبتنــی بــر تعامــل پذیریســت، هنــوز 

بانکــی امــکان ارائــه کیف پول در مــدل جدید 
را ندارد و کیف های پول قبلی همچنان فعال 

هستند.
در ادامــه معــاون اداره نظام های پرداخت 
بانــک مرکزی بیان کرد: ممکن اســت بانکی به 
هر دلیلی عالقه ای به ورود در این حوزه و ارائه 
کیف پول نداشته باشد اما اگر مایل به حضور 
در ایــن عرصــه باشــد، قطعــا بایــد در چارچوب 
الزامات جدید فعالیت کند. شرکت هایی که در 
این عرصه فعال هستند نیز باید با رعایت مفاد 
الزامات پس از عقد قرارداد با بانک یا موسسه 
عامل به عنوان راهبر کیف الکترونیک پول وارد 

بازار شوند.
میرحق جــو دربــاره اینکــه آیــا محدودیت هایی 
پــول  کیــف  تعــداد صــدور  بانک هــا در  بــرای 
خیــر،  گفــت:  دارد؟  وجــود  الکترونیــک 
محدودیتی در عقد قرارداد بانک ها با راهبران 

کیف پول های الکترونیک وجود ندارد.

شفاف سازی نحوه تسویه اعتبارات شرکت های کارگزاری

ارائه کیف پول الکترونیک جدید در سال آینده


