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جایگزینی تابلو بانک سپه تا پایان سال؛

اخبار
اعالمشرایطتسهیالتقرض
الحسنهبانکملتبرایآزادسازی
زندانیاننیازمنددرسال۹۸

بانک ملت امسال هم برای آزادی زندانیان
نیازمند که از سوی ستاد دیه معرفی می شوند،
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت،
پرداخت این تسهیالت که در سال های پیش
هم با معرفی افراد واجد شرایط از سوی ستاد
دیه انجام می شد ،در سال  ۹۸نیز با شرایط
و ضوابط اعالمی این بانک به مدیریت های
شعب خود در تهران و استان ها ،صورت خواهد
پذیرفت.
این تسهیالت با سقف فردی  ۲۰۰میلیون
تومان ،به صورت قرض الحسنه و با دوره
بازپرداخت  ۲۰تا  ۲۱۵ماهه (متناسب با مبلغ
وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
براساس این گزارش ،واجدان شرایط این
تسهیالت معرفی شدگان ستاد دیه کشور و
زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی
مانند دیه ،ارش و خسارات مازاد بر دیه و
همچنین محکومان مالی بابت مهریه ،نفقه و
سایر متعهدان مالی به استثنای کاله برداری،
ارتشا ،اختالس ،سرقت و خیانت در امانت
هستند.
از جمله امکانات ویژه این تسهیالت،
خیر
امکان تقاضای دریافت آن از سوی افراد ّ
و پرداخت دین فرد زندانی به نیابت از وی می
باشد که در این خصوص خیرین می توانند با
مراجعه به ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی
این ستاد و ارایه به بانک در این کار نیکو و
خداپسندانه سهیم شوند.
بر این اساس چک تسهیالت دریافتی
خیر ،در وجه اجرای احکام
از سوی فرد ّ
دادگستری صادر می شود تا به فرد بزه دیده
یا اولیای دم پرداخت گردد

کارنامه  16ماهه پرداخت
تسهیالت به بافت فرسوده و
بازآفرینی شهری

محمد حسن علمداری ،مدیر امور اعتباری
بانک مسکن از پرداخت  11هزار و  318فقره
تسهیالت ویژه بافت فرسوده شهری طی 16
ماه گذشته تا پایان تیر امسال خبر داد.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری
بانک مسکن ضمن گرامیداشت هفته دولت با
اشاره به اقدامات گسترده این بانک در حوزه
پرداخت تسهیالت حمایتی به محالت هدف
در محدوده بافت های فرسوده شهری به پایگاه
خبری بانک مسکن -گفت :بانک مسکن با
توجه به رسالت و ماموریت خود در راستای
توسعه برنامه های دولت در حوزه مسکن و با
ایجاد رونق در تولید مسکن و تحرک بخشی
در این بخش ،به منظور تقویت جریان نوسازی
و بهسازی محدوده های قدیمی شهرها ،به
صورت متمرکز به متقاضیان تسهیالت پرداخت
کرده است.
وی به آمار عملکرد  16ماهه بانک
مسکن در این حوزه اشاره کرد و افزود :مطابق
با گزارش عملکرد بانک در حوزه پرداخت
تسهیالت حمایتی از بافت فرسوده ،طی  16ماه
از ابتدای سال  97تا پایان تیرماه سال جاری،
 11هزار و  318فقره تسهیالت بافت فرسوده
در دو حوزه مشارکت مدنی(ساخت) و خرید
به متقاضیان سراسر کشور پرداخت شده است.
به گفته وی ارزش ریالی تسهیالت
پرداخت شده به بافت فرسوده شهری طی این
بازه زمانی رقمی معادل یک هزار و  66میلیارد
و  972میلیون و  943هزار تومان بوده است.
فقره و در نیمه دوم سال  4 ،97هزار و
 932فقره تسهیالت به متقاضیان پرداخت شد
که نشان از افزایش قابل توجه روند پرداخت
تسهیالت به این حوزه شده است.

تعامل بانک رفاه با سازمان
تأمین اجتماعی و جامعه
بازنشستگان ستودنی و قابل
تقدیر است

علی اصغر بیات گفت :این بانک در حد
توان و امکانات خود با کانون عالی بازنشستگان
و سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته است
که این تالشها قابل تقدیر و ستودنی است و
سرمایه این بانک ،بدون شک متعلق به کارگران
و بازنشستگان است که انتقال سهام آن نیز
منتفی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،رئیس کانون عالی بازنشستگان در
مراسم پیادهروی و جشن روز خانواده و تکریم
بازنشستگان که در محل بوستان والیت تهران
برگزار شد ،همسانسازی حقوق بازنشستگان
را از اساسیترین خواسته های بازنشستگان
برشمرد.
علیاصغر بیات ،حضور تعداد کثیری
از بازنشستگان را در مراسم روز تکریم
بازنشستگان در تهران و سراسر کشور حامل
پیامی دانست و افزود :امروز پیام شما این است
که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نیستید
و از صدا و سیما ،خبرگزاری ها و جراید کشور
خواستارم که اخبار حوزه بازنشستگان را بیش
از پیش مورد توجه قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه کانونهای
بازنشستگی همواره پیگیر مطالبات این قشر
بوده ،به تالشهای مرحوم نوربخش برای
ارتقای خدمت رسانی به بازنشستگان اشاره
کرد و گفت :در زمان مدیرعاملی شادروان
دکتر نوربخش در سازمان تأمیناجتماعی،
سناریوهای مختلفی برای همسانسازی حقوق
بازنشستگان مطرح و توافقاتی نیز حاصل شد.
این پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی مجلس
نیز رفت و این کمیسیون ،جلساتی در این
ارتباط تشکیل داد و کمیتهای بهصورت خاص،
مسئول پیگیری این مهم شد.

تغییر هیات مدیره بانکهای ادغامی

مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانکهای
ادغامی خبر داد و گفت :تا پایان سال تابلو همه بانکهای ادغامی
تغییر میکند و تابلوی بانک سپه برای این بانکها نصب خواهد شد.
محمدکاظم چقازردی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه فرآیند
ادغام در چارچوب یک برنامه و مدل انجام میشود و مراحلی دارد که
باید در قالب منظمی پیش برودف اظهار کرد :در اصلیترین مرحله،
انتقال سهام این بانکها به بانک سپه بوده که بانک از نظر مالکیتی و
مدیریتی بتواند وظایف خود را در این بانکها انجام دهد.
وی افزود :با انتقال این سهام ،عمال بانک سپه از نظر مالکیتی،
مالک بخش عمدهای از این بانکهاست و بخش اعظم سهام این
بانکها از طریق بورس به بانک سپه منتقل شده که در این پنج
بانک حدود  ۷۰درصد است.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اکنون از نظر مالکیتی

میتوانیم در این بانکها اعمال مدیریت کنیم ،گفت :گام بعدی ما
این است که بتوانیم مجمع عادی فوقالعاده انتخاب هیات مدیره
این بانکها را داشته باشیم و به اقتضای شرایط ،تغییراتی در هیات

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از
افزایش هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد و پیشبینی
یک مقام مسئول
کارگری پیشنهاد داد راهکارهای حمایت از تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران
را خواستار شد.
هادی ابوی  ،با تاکید بر تشکیل هرچه سریعتر جلسات
شورای عالی کار ،گفت :جلسات شورای عالی کار مثل جلسات
مجلس اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم چون برای قشر
عظیمی از جامعه تصمیمگیری میشود و این تصمیمات به
همه آحاد کشور برمیگردد .بحث دستمزد نه تنها به کارگر و
کارفرما بلکه به تولیدکننده و مصرف کننده هم ارتباط دارد؛
لذا از معاونت روابط کار میخواهیم برای طرح مباحث مهم
جامعه کارگری وقت بگذارند.

اختصاص
وام مسکن
ارزان و
بلندمدت به
کارگران

مدیره آنها بدهیم.
تا پایان سال تابلوی بانکهای ادغامی تغییر میکند
چقازردی ادامه داد :در مرحله فعلی هم برای اینکه مالکیت خود
را نشان دهیم و به مردم اعالم کنیم که مراحل این ادغام در حال
انجام است ،بحث وابسته بودن آنها از نظر مالکیتی و مدیریتی به
بانک سپه را در زیر تابلو نوشتهایم.
وی با اشاره به روند برنامه ادغام پس از اتمام دوران ارزشگذاری
سهام ،نیز تصریح کرد :در مرحله نهایی که چند ماه بعد صورت
میگیرد ،تمامی تابلوها تغییر میکند و تابلوی بانک سپه برای این
بانکها نصب خواهد شد که در این باره برنامه ما تا پایان سال است
و انشاءاهلل بتوانیم انجام دهیم.بر اساس برنامه بانک مرکزی ،چهار
بانک قوامین ،مهر اقتصاد ،حکمت ایرانیان ،انصار و موسسه اعتباری
کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد.

وی گفت :یک ماه از برگزاری جلسه شورای عالی کار
میگذرد و قرار بود کارفرمایان پیشنهادات خود را در خصوص
تامین مسکن ارزان برای خانوارهای کارگری در جلسه بعدی
ارائه و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران را روشن کنند.
ابوی گفت :وعده دادن زمین ارزان و افزایش مبلغ
حق مسکن کارگشا نیست؛ الزم است یک طرح ملی در
این خصوص تدوین و مالیات از خانههای خالی از سکنه
دریافت شود .بانکها هم ملزم به همکاری شوند تا تسهیالت
ارزان قیمت و بلندمدت مسکن برای خانهدار شدن کارگران
اختصاص یابد.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز کارگران با یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان دریافتی قادر به خرید یا حتی اجاره

خانه در شهرهای بزرگ نیستند و باید ابزارهای الزم برای
حمایت از کارگران پیشبینی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان
با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت کارگران پیشنهاد
اختصاص بن کاال از طریق تعاونیهای مصرف و پرداخت
کمکهای غیرنقدی به کارگران را مطرح کرد.
داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده
ایرانی در اصل  ۳۱قانون اساسی است و دولت موظف
است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس آمارها بیش از  ۶۰درصد دریافتی کارگران صرف
هزینههای مسکن و اجارهبها میشود.

توسط رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت؛

تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی

گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز
از طرق مختلف از جمله پیگیری و راه اندازی صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی ،ارائه پوششهای اتکایی مورد نیاز بازار بیمه کشور،
تدوین آیین نامه های الزم بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه،
زمینه سازی حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از
مهمترین سیاست ها و برنامه های بیمه مرکزی به شمار می رود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی
دکتر غالمرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می
گفت ،با اعالم این مطلب افزود :برای توسعه صنعت بیمه ارتقای
نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه گران،
انجمن های صنفی فعاالن صنعت بیمه و نهادهای حرفهای ذیربط در
دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات
شورای نگهبان در خصوص الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت :دولت با تامین
بار مالی این الیحه موافقت کرده و به شرکت های بیمه ،مجوزهای
کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه
کشور با استانداردهای جهانی ،ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه
را در اختیار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت
 ۸۹درصدی در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت :برای حفظ
توانگری شرکتها و افزایش میزان رضایتمندی بیمهگذاران این
میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای
عمل کرد که این آمار به  ۷۵درصد برسد.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه
پوششهای  ۴۴۰میلیارد دالری توسط شرکتهای بیمه خبر داد و گفت
این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بینظیری است و قطعا اگر تحریمها
نبود دنبال گسترش بیمههای اتکایی در کشور بودیم.

رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در
تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامشبخشی
این صنعت در جامعه سخن گفت و اعالم کرد :خسارت پرداختی صنعت
بیمه در زلزله کرمانشاه حدود  ۲هزار میلیارد ریال ،در حادثه سیل اخیر
حدود  ۱۵۰۰میلیارد ریال و موارد خسارتی پاالیشگاه گاز فاز  ۲۰و ۲۱
پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور
دام رقمی در حدود  ۱۱۸۰میلیارد ریال بوده است.
دکتر سلیمانی از سهم  ۳۲درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان
تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت :این آمار نشان
می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی به  ۶۸درصد
رسیده و بر این اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه
بیمه کشور نگاه کرد.
رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از
سهم پرتفوی ۱۴,۸درصدی بیمههای زندگی در کشور خبر داد و
گفت :افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در گرو افزایش سهم بیمه
های زندگی است که نهاد ناظر با همکاری انجمن های تخصصی و
مراکز پژوهشی این مسئله را با جدیت پیگیری می کند.
وی از برنامهریزی و پیگیری استقرار نظام حاکمیت شرکتی
از طریق تشکیل واحدها و کمیتههای حسابرسی و کنترل داخلی،
مدیریت ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت :نظارت مستمر
بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل عملکرد آنان از
ماموریت های نهاد ناظر است که با جدیت پیگیری می شود.
دکتر سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه گران را با هدف
کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول
مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ دانست و اظهار داشت :کار
تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری
مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر سازی برای تخصیص کد یکتا
و درج آن بر روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل
کاال و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آیین نامه نمایندگی فروش
بیمه های زندگی را گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت
بیمه ارزیابی کرد و گفت :مکمل آیین نامه کارمزد نمایندگی و دالل
رسمی بیمه ،مکمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی،
اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل نقلیه کشاورزی و آیین
نامه های کاربردی دیگر هر یک می توانند ضریب نفوذ بیمه و به تبع
آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشند.
وی از طرحهای جدید بیمه نیز به عنوان زمینه ساز توسعه
صنعت بیمه در کشور یاد کرد و گفت :تنوع محصوالت بیمهای در
همگانی سازی این صنعت نقش مهمی دارد و در همین راستا بیمه
مرکزی با طرح هایی نظیر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران
بانک در قبال اشخاص ثالث ،بیمه بیکاری و بیمه تامین و تادیه
شهریه دانشجویی موافقت کرده است.
دکتر غالمرضا سلیمانی از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت
بیمه زندگی باران خبر داد و گفت :تقاضای تاسیس شرکت بیمه های
اتکایی سامان و شرکت اتکایی آتیه در دست بررسی است.
وی اضافه کرد :در همین راستا پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی
کارگزاران گروه چلنج انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز آلمان
نیز صادر شده است.

بخش قابل توجهی از بدهی های شهرداری
مشهد به بانک شهر تسویه شد

کارنامه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
در  ۱۶ماه

سالمت و شفافیت مالی بانک رفاه کارگران
دستاورد مدیریت کارآمد

شهردار کالنشهر مشهد با تاکید بر ضرورت گسترش تعامالت
با بانک شهر از توافق با این بانک در خصوص اعطای تسهیالت به
پیمانکاران برای اجرای پروژه های شهری خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر  ،محمدرضا
کالئی با اشاره به دیدار با احمد درخشنده مدیرعامل این بانک اظهار کرد:
با روی کار آمدن پنجمین دوره شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری،
بخش قابل توجهی از بدهیهای شهرداری با بانکها از جمله بانک شهر
تسویه و از این رو  ،رویکرد جدیدی در تعامالت شهرداری با بانک ها
حاکم شده است.
کالئی در این نشست بر ضرورت همفکری و هماهنگی بانک شهر
با شهرداری تاکید کرد و ضمن اشاره به ضرورت مشارکت سیستم بانکی
در تامین مالی پروژه های مربوط به نوسازی بافت فرسوده ،خرید اتوبوس
و واگن های قطارشهری  ،گفت :یکی دیگر از اقدامات سیستم بانکی
برای حمایت از مدیریت شهری ،تامین اعتبارات مورد نیاز برای تهیه
تجهیزات از طریق لیزینگ است که امیدواریم در این زمینه نیز بانک
شهر با شهرداری این کالنشهر همراهی داشته باشد.
به گفته وی ،شهرداری مشهد در نظر دارد با تعامل نظام بانکی به
اشخاصی که نسبت به ساخت و ساز  ،ترمیم و نوسازی بافت های اطراف
حرم مطهر ثامن االئمه (ع) اقدام می کنند نیز تسهیالت بانکی با تضمین
شهرداری اعطا کند.کالئی اظهار کرد :در این صورت به پروژههای نیمه
تمام اطراف حرم تسهیالت ارائه میشود و تضمین این تسهیالت نیز
با شهرداری است؛ شهرداری نیز ساز و کارهای مختلفی برای تضمین
پرداخت تسهیالت از سوی سرمایهگذاران اطراف حرم دریافت میکند.
وی در ادامه با قدردانی از تالش ها و اقدامات بانک شهر در حمایت
از مدیریت شهری کالنشهرها ابراز امیدواری کرد تا این بانک بتواند زمینه
مشارکت غیر مستقیم شهروندان را در اجرای پروژه های شهری و تحقق
اهداف مهیا کند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :با توجه به
پیشبینیهای صورت گرفته ،معامالت بورس در
وضعیت کنونی مثبت خواهد بود اما از پایان شهریور
تا ماه آذر ماه روند بازار در نوسان است که زمینه
ایجاد فراز و نشیب در معامالت را فراهم میکند.
فرهاد رمضان دیروز (شنبه) علت رشد چشمگیر
شاخص بورس در چند روز اخیر را ناشی از عوامل
متعددی دانست و افزود :اکنون به پایان شهریور ماه
نزدیک هستیم ،پایان این ماه برای تعدادی از شرکت
ها که پایان سال مالی آنها محسوب می شود و فعل و
انفعاالت خاصی را در دستور کار خود قرار می دهند
مثبت است.وی ادامه داد :ارائه گزارش  ۶ماه شرکتها
نزدیک است ،این گزارشها عملکرد شرکتها در ۶
ماه نخست سال که بیانگر وظایف آنها در کل سال
است را نشان میدهد.
رمضان خاطرنشان کرد :هر چه به پایان سال
نزدیکتر میشویم افشای اطالعات شرکتها افزایش

رضا صالحی شهرابی ،سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک
مسکن از پرداخت  ۵۶هزار و  ۲۳۲فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
طی  ۱۶ماه گذشته تا پایان تیرماه سال جاری خبر داد.
رضا صالحی شهرابی با اشاره به حمایت ویژه بانک عامل بخش
مسکن از زوج های جوان طی سال های گذشته ،به پایگاه خبری بانک
مسکن ، -گفت :بانک مسکن طی سال های اخیر با تمامی توان و آمادگی
در جهت حمایت زوج های جوان ،در ساده ترین شمل ممکن به پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده است.
وی با اشاره به کارنامه عملکرد  ۱۶ماهه بانک مسکن در این حوزه
اظهار کرد :بانک عامل بخش مسکن از ابتدای سال  ۹۷تا پایان تیرماه
سال جاری معادل  ۵۶هزار و  ۲۳۲فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
به زوج های جوان متقاضی در سراسر کشور اعطا کرده است.
وی ادامه داد :ارزش ریالی تسهیالت قرض الحسنه اعطایی به زوج
های جوان طی بازه زمانی مذکور معادل یک هزار و  ۱۲۲میلیارد و ۷۶۸
میلیون تومان بوده است.
صالحی با بیان اینکه تمامی شعب بانک مسکن در این حوزه
آمادگی کامل دارند ،تصریح کرد :بانک مسکن طی یکسال  ،۹۷مجموعا
به  ۴۱هزار و  ۹۹پرونده تشکیل شده دراین حوزه معادل  ۶۴۴میلیارد و
 ۸۲۸میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.
وی همچنین به مجموع تسهیالت پرداختی به این حوزه طی چهار
ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود :در این مدت نیز  ۱۵هزار و ۱۳۳
فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان کشور اعطا شده
است.به گفته وی این تسهیالت ارزشی معادل  ۴۷۷میلیارد و ۹۴۰
میلیون تومان داشته است.سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای تاکید
کرد :بانک مسکن در راستای حمایت از زوجین جوان در آستانه ازدواج،
تسهیالت قرض السحنه ازدواج را از دی ماه سال  81تاکنون به صورت
دوره ای و منظم پرداخت کرده است

بدون شک بانک نمادی از توانمندی اقتصادی و وجود کارگر،
بایدی برای ساخت پایههای این اقتصاد است.
به گزارش مهر ،قرار گرفتن این دو در کنار هم بی تردید
رابطهای مستحکم ،پایدار و مثبت در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار میگیرد،
چهرهای از بانک رفاه در ذهن خانواده  ۴۰میلیونی کارگر ایرانی
شکل میگیرد ،بانکی که به گفته آقای علیرضا محجوب نماینده
مردم تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها است
و ملک شخصی نیست.
سهامداران بانک رفاه در اصل  ۴۰میلیون کارگر هستند که
با تالش بیوقفه خود ستون به سقف اقتصاد این کشور میزنند تا
ایرانی سربلند و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد .آقای محجوب که
حدودا ً شش سال پیش در  ۱۱دی سال  ۱۳۹۲از ورشکستگی این
بانک ایرانی با رقمی  ۱۵۰تا  ۲۵۰میلیارد تومانی در  ۶ماه اول سال
 ۱۳۹۲سخن گفته بود امروز ( ۱۱شهریور  )۱۳۹۸معتقد است که
بانک رفاه هیچ بدهی ندارد و حتی از دولت طلبکار است.
وضعیت فعلی بانک رفاه
خوشبختانه بانک رفاه بر خالف بانکهای خصوصی ،از افراد ،به
مقدار کالن بستانکار نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک
رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود ،که خود از دولت
بستانکار است و این طلب بنا به گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی
نیست که کارگران سهام دار این بانک را نگران کند.
البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی تأمین اجتماعی
برای مراودات مالی محسوب شده و طبیعی است که طرف اصلی آن
همیشه این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت ،بیمه و حقوق
بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان
و پرستاران و غیره را بر عهده دارد ،باشد.

شروع نوسان بازار سرمایه از اواخر شهریور ماه
پیدا میکند که این موضوع تاثیر مثبتی را با خود در
عملکرد بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه به کاهش تمایل
سرمایهگذاران برای ورود سرمایههای خود به
بازارهای موازی اشاره و بیان کرد :بازار مسکن با توجه
به افزایش قیمتی که داشت اشباع شده و دیگر قدرت
خرید سرمایهگذاران و نقدشوندگی سابق را نخواهد
داشت.به گفته رمضان ،با توجه به مسایل موجود در
بازارهای موازی ،سرمایهگذاری در بورس تنها بازار
مدنظر سرمایهگذاران محسوب میشود.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بازار مسکن
نیازمند نقدینگی بیشتر است ،افزود :تا چند وقت
گذشته افراد قادر به خرید ملک با مبلغ کم بودند،
اکنون امکان سرمایهگذاری در این حوزه بسیار
کمرنگ شده و فقط عدهای خاص از توانایی خرید
برخوردارند.
رمضان با بیان اینکه بازار مسکن در وضعیت

کنونی وارد فاز رکود شده است ،گفت :آمارهای
ارائه شده از معامالت مسکن نشان دهنده افت ۱۷
درصدی حجم معامالت مسکن در مرداد ماه است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار
مسکن به لحاظ معامالت از جمله بازارهای قوی در
کنار بورس محسوب میشود.
وی به بازار طال ،سکه و ارز اشاره و بیان کرد:
با توجه به اتفاقات رخ داده در این صنعت و نیز
سیاستهای تخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای
بازار ارز که اثر خود را بر بازار طال و سکه میگذارد از
اقبال و تمایل سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در
این بازار کاسته شده است.
رمضان همچنین به سرمایهگذاری در بازار
خودرو تاکید کرد و افزود :بازار خودرو در یک سال و
نیم گذشته با افزایش قیمت سه برابری همراه شد که
متاسفانه اشباع این بازار باعث شد تا تقاضای در این
بازار به اقلیت برسد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل
مسایل موجود در بازارهای موازی ،سرمایهگذاری در
بورس تنها بازار مدنظر فعاالن بازار محسوب میشود،
گفت :تا زمانی که بازارهای موازی تحریک نشود بازار
سرمایه مورد اقبال خواهد بود و سرمایه گذاران به
سمت سرمایه گذاری در این بازار خواهند رفت به
همین جهت در حال حاضر شاهد رشد شاخص
بورس در بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشت :تا یک زمانی رشد شاخص
بورس منطقی به نظر میرسد اما اگر قرار باشد قیمت
سهام از ارزش جایگزینی شرکت فراتر رود شاهد
ایجاد حباب در شاخص بورس خواهیم بود.
رمضان با اشاره به اینکه تا پایان شهریور ماه
وضعیت صنایع حاضر در بورس در نوسان خواهد بود،
گفت :بعد از افشای اطالعات شرکتها سهام برخی از
صنایع وارد فاز انتظار برای ارائه گزارش  ۹ماه و ۱۲
ماهه شرکتها خواهد شد.
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تحقق  48درصد سود بیشتر از
سوی بیمه آسیا

شرکت بیمه آسیا موفق شد در عملکرد
 3ماهه منتهی به بهار  98نسبت به مدت
مشابه سال مالی گذشته  48درصد بیشتر
سود محقق کند .شرکت بیمه آسیا موفق شد
در عملکرد  3ماهه منتهی به بهار  98نسبت
به مدت مشابه سال مالی گذشته  48درصد
بیشتر سود محقق کند.
بررسی صورت های مالی دوره  3ماهه
منتهی به خرداد  98نشان می دهد که این
شرکت در دوره یاد شده مبلغ به ازای هر
سهم  92ریال سود محقق کرده و این سود
در بهار  97مبلغ  62ریال بوده است .ضمن
اینکه در پایان سال  97شرکت برای هر سهم
مبلغ  280ریال سود اندوخته است.
بنابراین گزارش ،شرکت در آخرین
گزارش عملکرد خود که منتهی به خرداد
 98است توانسته مبلغ  12هزار و 467
میلیارد ریال حق بیمه صادر کند که در
مقایسه با مدت مشابه سال مالی قبل با رشد
 39درصدی همراه شده است.
درآمد حق بیمه این شرکت هم در این
دوره با افزایش  37درصدی به مبلغ  11هزار
و  307میلیارد ریال رسیده است .همچنین
سود خالص شرکت در پایان بهار  98مبلغ
 211میلیارد و  98میلیون ریال ثبت شده
که نسبت به بهار سال  97با رشد 48
درصدی همراه شده و همچنین سود انباشته
شرکت با رشد  53درصدی به مبلغ 844
میلیارد و  630میلیون ریال رسیده است.
بررسی مصوبات مجمع عمومی عادی
ساالنه منتهی به سال  97این شرکت هم
نشان می دهد که سود خالص مصوب مبلغ
 644میلیارد و  501میلیون ریال بوده و از
این میزان سود خالص هر سهم مبلغ 280
ریال اعالم شده که  120ریال آن به عنوان
سود نقدی تقسیم می شود.
نگاهی به ترازنامه شرکت هم نشان
می دهد که موجودی نقد شرکت با رشد
 27درصدی به مبلغ  816میلیارد و 229
میلیون ریال رسیده و جمع دارایی های این
شرکت  58هزار و  977میلیارد ریال است.
این شرکت که با  2300میلیارد ریال
سرمایه فعالیت می کند ،از شرکت های
بیمه ای خوش آتیه و مورد عالقه سهامداران
در بورس است ،به طوریکه این اواخر در
میان شرکتهایی قرار دارد که سهامشان با
بیشترین افزایش قیمت خرید و فروش می
شود و بین بیمه های بورس از پر طرفدارها
به حساب می آید.
دکتر کاتب در استان همدان خبر داد

آغاز جشنواره فروش بیمه
سرمد به همراه تخفیفات ویژه

رئیس هیات مدیره بیمه سرمد با
نمایندگان استان همدان این شرکت دیدار
و از نمایندگان برتر این استان قدردانی کرد.
دکتر کاتب در این دیدار ،از آغاز
جشنوارههای متعدد به همراه تسهیالت و
تخفیفات ویژه در رشتههای مختلف بیمهای
از نیمه دوم سال جاری با جوایز 5میلیارد
ریالی خبر داد و افزود :از مزیتهای این
جشنواره برای نمایندگان ،رقابت هر نماینده
در مقایسه با نمایندگان همسطح خودش
است.
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد ،هدف
از برگزاری این جشنواره را ایجاد انگیزه و
افزایش میزان فروش نمایندگان عنوان
و اظهار امیدواری کرد :با توجه به رفع
اشکاالت موجود در جشنوارههای قبلی،
پیشبینی کردهایم که استقبال خوبی از این
جشنوارهها صورت گیرد.
وی در این جلسه ضمن تشکر از
تالش شبکه فروش استان ،مشکالت و
موانع نمایندگان را مورد بررسی قرار داد و
راهکارهای الزم را در این خصوص ارائه کرد.
بر اساس این گزارش ،مجید حبیبی
معاون فنی بیمههای اموال ،دکتر جعفری
مدیر بیمههای درمان و حمیدرضا کتیرایی
مدیر استانها و شبکه فروش نیز در این
جلسه حضور داشتند.
بیمه آسیا در اطالعیه ای اعالم کرد

ارائه بیمه نامه جامع مسئولیت
مدنی هیئت های عزاداری

بیمه آسیا ،بیمه نامه جامع مسئولیت
مدنی هیئت های عزاداری در قبال خدام و
عزاداران را برای ماه های محرم و صفر ارائه
می کند.
روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه
ای ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا ..الحسین
(ع) اعالم کرد :مدیریت بیمه های مسئولیت
بیمه آسیا در این بیمه نامه جامع ،به منظور
تأمین خاطر دست اندرکاران و خادمان
هیئات مذهبی  ،مسئولیت مدیر یا هیئت
امنای هیئت عزاداری در قبال خسارات جانی
وارد به خدام ،عزاداران و عوامل اجرایی در
محدود مکانی هیئت را تحت پوشش قرار
داده است.
بنا بر این گزارش ،چنانچه در نتیجه
قصور و یا اشتباه بیمه گذار خسارتی به افراد
تحت پوشش وارد شود و بیمه گذار بر اساس
رأی مراجع ذیصالح قضایی یا کارشناس
رسمی بیمه گر ،مسئول جبران خسارت
شناخته شود ،بیمه آسیا پس از احراز
مسئولیت بیمه گذار خسارات وارد شده را
پرداخت می کند.
این گزارش می افزاید :این بیمه نامه در
سه طرح با تعهدات و شرایط متفاوت شامل
غرامت فوت و صدمات جسمانی و همچنین
پوشش هزینه های پزشکی ارائه می شود.

