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روزنامه صبح ایران 

Bank-bime@den.ir42710236 :گروه پول و ارز
چهار شنبه  5 مردادماه 1401بازار پول و ارز

سال بیستم  شماره 5508

آگهي مناقصه عمومی 
شماره   ۱۴۰۱/۷ - دومرحله ای

نوبت دوم 
بانـک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد »خدمات ارسال و 
دریافت پیامک هاى بانک تجارت به/از تمامى اپراتورهاى فعال کشورو 
پشتیبانى و نگهدارى مربوطه«، با اشخاص حقوقى حائز شرایط، از طریق 

برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى اقدام نماید. 
1- مهلت دریافت (خرید) سند مناقصه از تاریخ 1401/05/03 لغایت 
1401/05/18 از ساعت 8 لغایت 13 هر روز به غیر از پنجشنبه ها و 

روزهاى تعطیل مى باشد.
تاریخ 1401/05/03  از  مناقصه  پاکت هاى  (ارائه)  تحویل  مهلت   -2
از  غیر  به  روز  هر   13 لغایت   8 ساعت  از   1401/05/31 لغایت 

پنجشنبه ها و روزهاى تعطیل مى باشد.
3- متقاضیان جهت دریافت(خرید) سند مناقصه مى بایست نسبت به 
نام  به   01854887 شماره  حساب  به  ریال   2,000,000 مبلغ  واریز 
کارمزد فروش اسناد مناقصه ، در یکى از شعب بانک تجارت اقدام و 
تحویل  مناقصه  (خرید) سند  دریافت  هنگام  را  آن  واریز  اصل فیش 
نمایند. (الزم است مبلغ مذکور با مراجعه به یکى از شعب بانک تجارت 

به صورت نقدى واریز گردد. مبلغ مذکور غیر قابل برگشت است.)
بر این اساس نماینده متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت (خرید) سند مناقصه با در دست داشتن کارت شناسایى معتبر 
و معرفى نامه و مطابق با شرایط فوق الذکر به نشانى ؛ تهران - خیابان 
– ساختمان مدیریت امور تدارکات و  آزادي - بین نواب و اسکندري 
مهندسى بانک تجارت- طبقه هفتم - اداره کارپردازى- گروه کارشناسى 

قراردادها 2 (آقاى احمدى) مراجعه نمایند.
شماره  هاى تماس: 66932204 -66932201 

WWW.TEJARATBANK.ir: نشانى سایت بانک
WWW.iets.mporg.ir نشانى سایت پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات : 

بــــانک تجــــارت - اداره کـــــارپردازي

آگهىمناقصهعمومىبهشماره1400-13
(تجدیدچهارممناقصه)

عام)   (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
در نظـر دارد یـک دسـتگاه چیلـر جذبـى بـه ظرفیت 250 تـن تبرید 

خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی خریـداری نماید.
عالقمنـدان مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد بـه آدرس ذیـل مراجعـه و یـا 
اسـناد را مسـتقیما از طریـق سـایت بـه نشـانی www.csp.ir دریافـت و 
پیشـنهادات خـود را بـه صـورت کتبـی در پاکـت دربسـته حداکثـر تا سـاعت 
14 روز سـه شـنبه مـورخ 1401/05/18 بـه دبیرخانـه شـرکت تحویـل نموده 

و رسـید دریافـت کننـد.
آدرس مجتمـع مـس شـهید باهنر: کرمـان، کیلومتر 12 بزرگـراه آیت ا... 

هاشـمی رفسـنجانی)کرمان-باغین( سـاختمان اداری، واحد تدارکات 
تلفن: 31227150-034 و 034-31227156 

 شـرکت توسـعه منابـع انـرژى تـوان در نظـر دارد  30,000 
کیلـو گـرم آلیـاژ کلیسـم آلومینیـوم مـورد نیـاز خـود را بـا 
شـرایط ذیل از طریق برگزارى مناقصه عمومى و از شـرکت 
هاى واجد شـرایط تدارك نماید. لذا از متقاضیان دعوت به 
عمـل مـى آیـد جهـت تهیـه اسـناد و تحویـل پاکت هـاى مربوط 

بـه مناقصـه برابـر روش ذیـل اقـدام نماینـد.
*ارائـه ضمانـت نامـه بانکـى معـادل 5درصد مبلغ پیشـنهادى 

در پاکت دربسـته
و  رسـمى  روزنامـه  اساسـنامه،  فعالیـت،  سـابقه  *ارائـه 

مدیـره هیـات  اعضـاى  کامـل  مشـخصات 
*تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهى

*آخرین مهلت ارسـال پیشـنهادات : سـاعت 15 روز سـى ام 
از انتشـار آگهى

*بهـاى اوراق مناقصـه: مبلـغ 500/000 ریـال واریـز بـه 
حسـاب جاري طالیى 1177800626802 بانک سـپه شـعبه 

شـهید چمـران بـه نـام شـرکت توسـعه منابـع انـرژى تـوان
 *محل تهیه اسـناد و تحویل پیشـنهادات: خیابان پاسـداران، 
نرسـیده بـه میـدان نوبنیـاد، ابتـداى بزرگـراه شـهید بابایى، 

شـرکت توسـعه منابـع انـرژى تـوان، معاونت بازرگانى
*بـه پیشـنهادهایى کـه فاقـد سـپرده کمتـر از میـزان مقـرر، 
چـک شـخصى و پیشـنهاد هایـى کـه پـس از انقضـاى مهلـت 
مقـرر در آگهـى واصـل شـود مطلقـًا ترتیـب اثـر داده نخواهد 

. شد
*شـرکت توسـعه منابـع انـرژى در رد یـا قبـول هریـک از 

اسـت. مختـار  پیشـنهادات 
*قیمـت هـاى ارائـه شـده فقـط بـه صـورت تحویـل در مقصـد 
(CPT) یا (CFR) و به صورت ارزى مورد قبول خواهد بود.
* سـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط بـه ایـن مناقصه در اسـناد 

مناقصـه مندرج مى باشـد.
* تلفن هماهنگى: 22540523

م.الف 1703 شناسه آگهى 1355609

شرکتتوسعهمنابعانرژىتوان
آگهىمناقصهعمومى

مناقصهشماره40128

صنایعشهداىفجرشيراز
آگهىمناقصهعمومى

معاونت بازرگانى

موضوع مناقصه عمومى شماره 1533: تأمین 289 نوع مواد اولیه فلزى به 
مقدار کل 287/456 کیلوگرم مطابق مشخصات فنى مندرج در اسناد مناقصه
موضوع مناقصه عمومى شماره 1534: تأمین 26 نوع قطعه صنعتى به مقدار

کل 464 عدد مطابق مشخصات فنى مندرج در اسناد مناقصه
هزینه خرید اسناد مناقصه:

جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال به تفکیک هر مناقصه به 
حساب شماره IR020150000001088800037253 بانک سپه به نام 
صنایع شهداى فجر شیراز واریز گردد. (اسناد در قبال رسید واریز وجه و 

معرفى نامه تحویل مى شود)
محل تحویل اسناد مناقصه: شیراز - کیلومتر 14 جاده شیراز سپیدان - 

شهرك دوکوهک - صنایع شهداى فجر شیراز – معاونت بازرگانى.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طى یک هفته از انتشار آگهى.

اوقات تحویل اسناد مناقصه:  از ساعت 8 الى 14 به غیر از روزهاى تعطیل

به صورت  پیشنهادى  مبلغ  درصد  پنج  معادل  مناقصه:  در  شرکت  تضمین 
ضمانت نامه بانکى، چک تضمین شده بانکى و یا واریز نقدى.

محل ارائه پیشنهادها: شیراز - کیلومتر 14 جاده شیراز سپیدان - شهرك 
دوکوهک - صنایع شهداى فجر شیراز - صندوق مناقصات مستقر در مدیریت 

بازرسى.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1401/05/22

بازگشایى پاکت ها: 1401/05/23
هزینه آگهى به عهده برنده/ برندگان مناقصه مى باشد.

داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طى دو ماه از تاریخ ابالغ 
برنده شدن الزامى است.

مناقصه گذار در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار مى باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 07136703872 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی 1355832

ادامه از صفحه 12

 تغییر سیاست   های مالیاتی ایالتی 
 و محلی آمریکا

مطالعات از نظر دامنه و مقیاس متفاوت هستند، اما به طور کلی نتیجه 
می   گیرند که تغییرات مالیاتی واکنش   های رفتاری قابل توجهی را از سوی 
افراد به دنبال دارد. آنها همچنین تا حد زیادی نشان می   دهند که افزایش 
مالیات می   تواند باعث افزایش درآمد برای دولت شود، اما اغلب به بهای 
رشد اقتصادی و تحرک برای مالیات دهندگان تمام می   شود. در مقابل، 
کاهش مالیات منجر به کاهش درآمد کوتاه مدت و در عین حال ترویج 
رشد اقتصادی بلندمدت می   شود. با این حال، با توجه به ساختار مدل   های 
آماری در مطالعات، همان طور که کاهش مالیات بر درآمد باعث افزایش 
فعالیت   های اقتصادی خاص می شود، افزایش متناسب مالیات بر کاهش 
آن فعالیت تاثیر می   گذارد. به عنوان مثال، جنتری و هابارد )2002( ثابت 
کردند که افزایش 5 درصدی در نرخ مالیات نهایی، احتمال انتقال به شغل 
بهتر را 0/79 درصد از خط پایــه 9/87 درصد کاهش می دهد. بنابراین 
افزایش 5 درصدی در نرخ نهایی مالیات، میل به جابه جایی را تا 8 درصد 
کاهش می   دهد. این نتیجه   گیری   ها در بحث حال حاضر پیرامون اصالحیه 
مالیات بر درآمد تدریجی در قانون اساسی ماساچوست قابل استفاده است 
. موضوعی که در نوامبر امسال در معرض آرای افکار عمومی قرار خواهد 
گرفت. مازاد مالیات ممکن است درآمد بیشتری برای دولت ایجاد کند، 
اما مطالعات بررسی شده در این مقاله نشان می   دهد این اثر ممکن است 
نسبتا کوتاه   مدت باشد و هزینه داشته باشد. همان طور که رای دهندگان 
موضع خود را در مورد اصالحیه مالیات بر درآمد اعالم می   کنند، بهتر است 
از پتانسیل این سیاست برای بازخورد منفی اقتصادی چشم پوشی نکنند.

معامله گران در انتظار تصمیم فدرال رزرو

نرخبهرهچقدرافزایشميیابد؟

دنیاي اقتصاد:  اکثر  بازارها، روز سه شنبه 4 مرداد 
ماه را با روند معامالتي منفي آغاز کردند. شــاخص 
S&p500 نسبت به روز دوشنبه با افت یک درصدي 
مواجه شد. طال حمایت 1730 دالري را از دست داد 
و وارد محدوده 1720 دالر شد. همچنین بیت کوین 
به زیر 22هزار دالر کشــیده شد. اما سوال این است 
که روز سه شــنبه 4 مرداد ماه چه مســاله اي سبب 
شد  بیت کوین، طال و S&p500 روند نزولي داشته 
باشند؟ در پاسخ به این ســوال باید گفت که نگراني 
سرمایه گذاران از رشد دوباره نرخ بهره توسط بانک هاي 
مرکزي براي مهار تورم، دلیل اصلي ریزش بازارها در 
روز سه شنبه است. روند معامالتي روزهاي آتي نشان 
مي دهد که معامله گران در انتظار نتایج نهایي جلسه 
کمیته بازار باز فدرال درخصــوص نرخ بهره آمریکا 
هستند. برآوردها نشان می دهد که نرخ بهره به میزان 

0/75تا یک واحد درصد افزایش خواهد یافت.

 تحرکات بانک هاي مرکزي �
افزایش نرخ بهره سالحي براي بانک هاي مرکزي 
براي جلوگیري از تورم در سطح کشور است. در ماه 
گذشته قیمت مواد غذایي و انرژي با افزایش زیادي 
همراه بوده اســت. بانک مرکزي اروپا با افزایش 0/5 
واحد درصدي نرخ بهره خود ســعي در مهار تورم در 
ماه هاي آتي دارد. بانک مرکزي انگلیس نیز اعالم کرد 
که براي جلوگیري از گســترش بیشتر تورم بریتانیا 
قصد دارد تا نرخ بهره را افزایش دهد. سیاستگذاران 
این نهاد نیز از افزایش 2 درصدي نرخ بهره در ســال 
آینده خبر دادند. همچنین فدرال رزرو براي جلوگیري 
از تورم فزاینده در آمریکا، از ماه مارس در حال افزایش 
نرخ بهره است. کارشناســان معتقدند که بانک هاي 
مرکزي اروپا و آمریکا هر دو در جلسه بعدي خود قصد 
دارند که نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهند. جلسه 
بعدي فدرال رزرو درحال برگزاري است که نتایج آن 

عصر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. این موضوع 
در نهایت سبب شد بازارهاي طال، بیت کوین و سهام 
ایاالت متحده روند معامالتي روز سه شنبه را با سیر 

نزولي آغاز کنند. 

 پیش بیني تحلیلگران فدرال رزرو �
ســرمایه گذاران در حال لحظه شــماري براي 
تعیین نرخ بهره در جلســه روز چهارشنبه فدرال 
رزرو هستند. تحلیل گران پیش بیني کرده اند که 
با رشــد ســطح تورم در آمریکا، فدرال رزرو قصد 
دارد تا در جلســه کمیته بازار باز فدرال، نرخ بهره 
را 0/75 درصد واحد افزایش دهد. آنها بر این باورند 
که سیاست هاي انقباضي فدرال رزرو یک سیاست 
تهاجمي در جهت کنترل تورم اســت که اقتصاد 
آمریکا را وارد رکود مي کند. این موضوع سبب شد 
سرمایه گذاران روز گذشــته از بازارهاي ریسکي 
و طال عقب نشیني کنند. زیرا آنها نگران عملکرد 
بعدي بانک هاي مرکــزي از جمله فــدرال رزرو 
در افزایش نرخ بهره براي مهار تــورم  بدون رکود 
هستند. با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دالر 
با حمایت قوي تري مواجه خواهد شد و این موضوع 
بر بازار ارزهاي دیجیتال تاثیر گذاشته و سبب افت 
این بازار ها مي شود. با احتمال افزایش 0/75 واحد  
درصدی نرخ بهره آمریکا، طــال که به عنوان یک 
سرمایه گذاري امن در نظر گرفته مي شود با افت 
همراه خواهد شد. شــاخص دالر 106 واحد ثبت 
شده و نسبت به باالترین نرخ معامالتي خود در ماه 
گذشته با افت 2 درصدي همراه بوده است. برخي 
کارشناسان دلیل این امر را افزایش نرخ بهره همراه 
با رکود مي دانند که این سیاست فدرال رزرو عالوه 
بر کاهش تورم در ماه هاي آتي سبب کند شدن رشد 
اقتصادي نیز مي شود. این موضوع در هفته گذشته 

سبب سبز پوشي بازار هاي رمز ارز و طال شد. 

قیمت سکه طالی طرح جديد از حرکت ايستاد
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1401نمودار  قیمت دالر بازار آزاد از ابتدای تابستان 

دنیاي اقتصاد:  روز گذشــته قیمت شاخص 
ارزي مجــددا در آســتانه خــروج از کانال 31 
هزار توماني قرار گرفت. از نیمــه دوم تیر ماه تا 
کنون نوسانات نرخ دالر آزاد در کانال 31 هزار 
توماني صورت گرفته اســت. البته در این میان 
تالش هاي افزایشــي نیز از ارز مذکور مشاهده 
شد که عمده این فعالیت ها موفقیت آمیز نبود. 
به عقیده بسیاري از کارشناسان بازار ارز حضور 
طوالني مدت قیمت دالر آزاد در کریدور قیمتي 
کانال 31 هزار توماني نشان از رضایت نهاد هاي 

بازار ساز از این رنج قیمتي دارد. 
این افراد ضمن اشــاره بــه تزریق هاي ارزي 
صورت گرفته توســط بانک مرکزي در راستاي 
کنترل نرخ ارز در ماه هاي گذشته معتقدند که 
با وجود بهبود درآمد هاي ارزي کشور از طریق 
صادرات نفت، نهاد هاي بازار ساز در صورت تمایل 
مي توانند ســبب تغییر روند نرخ دالر به سمت 

کانال هاي پایین تر شوند. 
از سوي دیگر برخي از کارشناسان بر این باورند 
که حجم عمده تزریق ها در معامالت توافقي بازار 
ارز صورت گرفته و بانک مرکزي در تالش است تا 
با از رونق انداختن معامالت آزاد از طریق افزایش 
حجم معامالت توافقــي، قیمت ارز در بازار هاي 
غیررسمي را کاهش دهد. در نهایت روز گذشته 
قیمت هر برگ اســکناس دالر آزاد با حدود 80 
تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به سطح 

قیمتي 31 هزار و 900 تومان رسید. 
دیروز سه شــنبه 4 مــرداد مــاه روند قیمت 
دالر آزاد در بازار تهران افزایشــي بود. هر برگ 
اســکناس دالر آزاد در معامالت روز گذشــته 
با حدود 30 تومان افزایش نســبت به نرخ روز 
دوشــنبه در رقم 31 هزار و 850 تومان فعالیت 
خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از شروع 

معامالت نرخ ارز مذکــور مجددا دچار تحرکات 
افزایشي شد و در حوالي ظهر روز گذشته به رقم 
31 هزار و 900 تومان رسید. در صورتي که هر 
کانال قیمتي را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم، 
عمده ارقام مطرح شده به عنوان نرخ هاي فردایي 
دالر آزاد نیز  مانند نرخ نقدي روي پله دهم کانال 

31 هزار توماني قرار داشت. 
طبق بررسي هاي به  عمل آمده از روند قیمت 
ایــن ارز از ابتداي تابســتان 1401 مشــاهده 
مي شود که از نیمه دوم تیر ماه تاکنون نرخ دالر 
آزاد در کریدور قیمتي 31 هزار توماني در حال 

نوسان بوده است. 
به عقیده عده اي از تحلیلگران بازار ارز حضور 
طوالني مدت قیمت دالر غیر رسمي در این بازه 
قیمتي ناشي از رضایت بانک مرکزي نسبت به 

رنج قیمتي حال حاضر دالر آزاد است.
 همچنین این افراد بر این باورند که با توجه به 
سیگنال هاي مختلف در زمینه بهبود درآمد هاي 
ارزي کشــور، بانک مرکزي در صــورت تمایل 
مي تواند با افزایش حجــم عرضه خود نرخ دالر 

در معامالت غیر رسمي را مجددا کاهش دهد. 
اما از ســوي دیگر برخي از کارشناسان بازار 
معتقدند که از ابتداي تیر ماه و با اجرای سیاست 
جدید بانک مرکزي تحت عنوان خریدوفروش 
ارز با نرخ توافقي، این نهاد در تالش اســت تا با 
افزایش حجم عرضه خــود در معامالت توافقي 
از تب وتاب معامالت بازار آزاد بکاهد و به نوعي 
این گونه از معامالت را با کاهش تقاضا فلج کند. 

ســکه طال طرح جدید در بازار روز گذشــته 
نوســانات قیمتي قابل توجهي از خود نشــان 
نداد. قیمت هر قطعه از این فلز گران بها با حدود 
10هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه 

به رقم 14 میلیون و 870 هزار تومان رسید.

04/ 05 / 1401بازار

نرخ سکه و طال )تومان(
تغییراتقیمتنوع سکه

1487000010000سکه بهار آزادي
822000020000نیم سکه

522000010000ربع سکه 
136100011000يک گرم طالي 18 عیار
16-1714قیمت آني اونس )دالر(

نرخ برابري ارزهاي عمده
تغییراتبرابرینوع ارز

0/008-1/017يورو به دالر
0/002-1/201پوند به دالر
136/6250/27دالر به ين 
3/670دالر به درهم
6/7560/012دالر به يوآن
106/780/25شاخص دالر

نرخ ارزهای بانک مرکزي )ريال(
تغییراتنرخنوع ارز

420000دالر آمريکا
50556136پوند انگلیس
5271روپیه هند

114370درهم امارات 
152-3070۹صد ين ژاپن
13-2356لیر ترکیه

2-721روبل روسیه
1-6221يوآن چین

28-32025هزار وون کره جنوبی
4-42873يورو

نرخ ارز در بازار آزاد )تومان(
تغییراتقیمتنوع ارز
31۹0080دالر
170-32440يورو

120-38320پوند انگلیس
23523103صد ين ژاپن

3311080فرانک سويیس
477510يوآن چین
24860۹0دالر کانادا

2221060دالر استرالیا
181010لیر ترکیه

20-3120کرون سوئد
880020درهم امارات )نقدی(

1040000دينار کويت

قیمت ارز در بازارهای متشکل
تغییراتنرخ

27۹322۹دالر بازار متشکل
284824۹دالر )اسکناس سامانه سنا(

22173152دالر کانادا )اسکناس سامانه سنا(
264۹۹47دالر )حواله سامانه سنا(

277۹126دالر )صرافی ملی(
2۹07548يورو )اسکناس سامانه سنا(

6-15۹7لیر ترکیه )اسکناس سامانه سنا(
775513درهم )اسکناس سامانه سنا(
42187يوآن )اسکناس سامانه سنا(

ايرنا: معاون بانک و بیمه وزیــر اقتصاد درباره 
افزایش نرخ سود بین بانکي به بیش از 21 درصد 
گفت: هیچ سیاستي براي افزایش نرخ سود بین 
بانکي وجود ندارد و این نرخ به ســرعت تعدیل و 
منطقي مي شود.  سید عباس حسیني در نشست 
خبري نمایشگاه بانک و بیمه در محل غرفه بانک 
صادرات درباره افزایش نرخ ســود بین بانکي به 
بیش از 21 درصد، اظهار کرد: نرخ سود بین بانکي، 
نرخ تســهیالت، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه 
مجموعه اي از نرخ هاست که به صورت متعادل و 
با هم در حرکت هستند. او افزود: سیاستي مبني 
براي افزایش نرخ سود بین بانکي وجود ندارد و این 
نرخ به سرعت تعدیل و منطقي مي شود، البته نرخ 
منطقي این است که همه نرخ هایي که اشاره شد 

در کنار همدیگر و در تعامل باشند. 
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصــاد ادامه داد: 
هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به 
بازارهاي دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار 
کنیم و شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي و وزارت 
اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از 
هیچ کوششي دریغ نمي کند. در این خصوص بانک 
مرکزي نیز اعالم کرد که نــرخ بهره بین بانکي با 
سیاست مشخصي کنترل خواهد شد و تصمیماتي 
در روزهاي گذشــته در این باره اتخاذ شده است. 
در ابتــداي این نشســت حســیني در خصوص 
اقدامات انجام شده گفت: یکي از اقدامات دولت 
که در ماه هاي اخیر در مجامع بانک های دولتي، 
خصوصي شــده و برخي بانک هــاي خصوصي 
پیگیري مي شود افزایش سرمایه آنها بوده است. او 
افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلي در مجامع 
بانک هاي دولتــي در پیش گرفته شــد تا از این 
منابع براي افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود 
و تاکنون برخي از بانک ها نیز در همین چارچوب 
افزایش ســرمایه داده اند و در مجامع این بانک ها 
اطالع رساني انجام شده است. معاون بانک و بیمه 

وزارت اقتصاد درباره اصالح ساختار بانک ها گفت: 
در چارچوب سیاست دولت براي اصالح ساختار 
بانک ها در قانون بودجه، امسال 35 هزار میلیارد 
تومان افزایش سرمایه بانک هاي دولتي پیش بیني 
شــده که تالش مي کنیم این رقم را تا پایان سال 
درباره بانک هاي دولتي محقق کنیم. او تاکید کرد: 
افزایش سرمایه بانک هاي دولتي از این دو مسیر با 

قوت ادامه مي یابد.
حسیني با اشاره به واگذاري اموال مازاد بانک ها 
نیز گفت: براســاس قانون باید واگــذاري  اموال 
بانک ها انجام شــود و در این زمینه جلســاتي با 
بانک ها برگزار شــده و وزیر اقتصــاد نیز در این 
خصوص تاکید دارند و امیدواریم امســال مقدار 
قابل توجهي از واگذاري اموال و سهام مازاد بانک ها 
را شاهد باشیم. او اظهار کرد: مجموعه اقدامات از 
ابتداي ســال کمک مي کند که ترازنامه بانک ها 
بهبود یابد و بخش قابل توجهي از ناترازي شبکه 
بانکي برطرف شود. بنابراین یکي از سیاست هایي 
که به طور جــدي در وزارت اقتصــاد با همکاري 
بانک مرکزي و تمام ارکان اقتصادي دولت دنبال 
مي شود کمک به اصالح ســاختار مالي بانک ها 
اســت تا در نتیجه آن توان تسهیالت دهي شبکه 
بانکي افزایش یابد.  معاون بانــک و بیمه وزارت 
اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشت بانک ها 
گفت: در گذشته بانک ها بدون محدودیت از منابع 
بانک مرکزي اضافه برداشــت داشتند اما امسال 
قانون گذار این اضافه برداشــت را محدود کرده 
اســت. او ادامه داد: دولت هم به شدت با هرگونه 
اضافه برداشت بانک ها مخالف است و در چارچوب 
سیاســت کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشــت 
بانک ها خط قرمز دولت اســت. حســیني تاکید 
کرد: البته باید توجه داشت که درخواست ها براي 
استفاده از منابع شــبکه بانکي براي تامین مالي 
زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت 

و تامین مالي از شبکه بانکي تعادل برقرار شود. 

اضافه برداشت بانک ها خط قرمز دولت است

خبر شرکت ها

 بیمه سامان فروش بیمه نامه عمر 
و زندگي ارزي را کلید زد

دنیاي اقتصــاد: معاون اجرایي شــرکت 
بیمه سامان یکي از مهم ترین اقدامات بیمه 
ســامان در حوزه بین الملل را ارائه خدمات 
مهم و متنوع برشمرد و اعالم کرد که درحال 
حاضر شرکت بیمه ســامان در کشورهایي 
همچون افغانستان، ترکیه، عراق و ارمنستان 
حضوري فعال دارد.  به گزارش روابط عمومي 
شرکت بیمه ســامان، عبدالرسول عطایي 

در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشــگاه صنعت مالي )بورس، بانک و 
بیمه( افزود: شرکت بیمه سامان تیم  هاي توانمند و قوي را براي معرفي و 
 فروش محصوالت بیمه  اي در شعب مختلف خود در این کشورها مستقر 
کرده اســت.  بــه گفتــه او، راه انــدازي شــعب و دفاتر شــرکت بیمه 
ســامان در کشــورهاي مختلــف، بیانگر این اســت که بیمه ســامان 
 همچنان به دنبال توســعه بیشــتر فعالیت خــود در داخــل و خارج از 
کشور است.  عطایي با بیان اینکه شرکت بیمه سامان براي حضور قوي تر 
خود در بازار  هاي خارج از کشــور برنامه هاي متعددي را طرح ریزي کرده 
است، افزود: توسعه خدمات بیمه  اي شــرکت بیمه سامان در کشورهاي 
مختلف، دســتاوردهاي مهمي براي صنعت بیمه کشــور به دنبال دارد. 
معاون اجرایي شرکت بیمه سامان خبر داد که بیمه مرکزي مجوز فروش 
بیمه نامه هاي عمر زماني ارزي بیمه سامان را صادر کرده و در حال حاضر هم 
برنامه هاي متنوعي براي فروش این بیمه نامه در کشورهاي مختلف طراحي 
شده است.  او گفت که شرکت بیمه سامان درحوزه بیمه نامه مسافرتي هم از 
سال ها قبل فعالیت  هاي خوبي داشته و در شرایط فعلي هم برنامه هاي این 

شرکت فروش بیشتر این بیمه نامه است. 

 افتتاح حساب رایگان در بانک شهر 
بدون حضور در شعبه

دنیاي اقتصاد: امکان افتتاح حساب به صورت غیر حضوري و از طریق 
نرم افزار »همراه شــهر پالس« براي شهرونداني که در بانک شهر حساب 
بانکي ندارند به صورت رایگان تا ابتداي شهریور ماه میسر شده است.  معاون 
فناوري اطالعات بانک شهر با تاکید بر اینکه شعار »نوآوري در خدمت« 
همواره سرلوحه خدمات ارائه شده از ســوي بانک شهر بوده است، افزود: 
با توجه به اهمیت و نقش تحول دیجیتال در صنعت بانکداري کشور، این 
بانک در تالش است خدمات بانکي کاربردي  مانند افتتاح سپرده بانکي را به 
صورت غیرحضوري و بدون محدودیت زماني از طریق ابزارها و کانال  هاي 
مناسب نظیر تلفن همراه به مشتریان ارائه کند. حسام حبیب اهلل در ادامه 
با تشریح فرآیند اجرایي افتتاح سپرده بانکي از طریق نرم افزار »همراه شهر 
پالس« تصریح کرد: در مرحله نخست و پس از نصب نرم افزار مذکور از سوي 
شهروندان، اطالعات الزم شامل اطالعات هویتي، تحصیلي و ارتباطي از 
متقاضي اخذ و ضمن استعالم ثبت احوال مشتري، بررسي مالکیت تلفن 
همراه وي و انجام استعالم کدپستي وارد شده، تصویر کارت ملي، امضا و 
یک ویدئو با صدا جهت احراز هویت از متقاضیان دریافت مي شود.  او عنوان 
کرد: پس از تعیین رمز ورود به کانال همراه شهر پالس توسط مشتري در 
نرم افزار همراه شهر پالس، به وي اتمام فرآیند ثبت اطالعات اعالم تا پس از 
بررسي اطالعات توسط کارشناسان بانک نتیجه به وي اعالم مي شود.  معاون 
فناوري اطالعات بانک شهر با اشاره به اینکه تمامي مراحل افتتاح حساب 
غیرحضوري با اســتفاده از هوش مصنوعي و همکاري شعبه مجازي این 
بانک انجام خواهد شد، ادامه داد: به صورت سیستمي استعالم سوابق چک 
برگشتي و تسهیالت /تعهدات معوق براي متقاضي انجام و درصورت عدم 
وجود سوابق چک برگشتي و تسهیالت معوق، افتتاح سپرده سرمایه  گذاري 
کوتاه  مدت مشتري، فعال سازي همراه بانک، فعال سازي سرویس پیامکي 
و صدور کارت بانکي وي انجام و کارت نقدي صادر شده، از طریق پست به 
آدرس محل سکونت وارد شده توسط مشتري ارسال و پس از احراز هویت 
توسط مامور پست، به ایشان تحویل داده خواهد شد.  او خاطرنشان کرد: 
بنابر سیاست هاي تشویقي بانک و براي ترغیب افراد، افتتاح سپرده بانکي 
غیرحضوري براي مشتریان جدید در برنامه همراه شهر پالس تا ابتداي 

شهریور ماه سال جاري بدون اخذ کارمزد از مشتریان صورت مي  پذیرد. 




