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بانک و بیمه

 تامین ارز روبل در بازار متشکل ارزی
 برای دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه

بانک مرکزی در نامه ای به وزارتخانه های علوم و بهداشت از تامین ارز روبل در بازار 
متشکل معامالت ارزی به نرخ توافقی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه و 

کشورهای مشترک المنافع )CIS( خبر داد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در این نامه اش��اره شده است: با توجه به راه اندازی نماد روبل 
روس��یه در بازار متش��کل معامالت ارزی به نرخ توافقی، به منظور تأمین ارز دانش��جویان شاغل 
به تحصیل در دانش��گاه های کشور روسیه و کشورهای مش��ترک المنافع )CIS( که مورد تأیید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و ارز مصرفی 
آن ها روبل روس��یه است، ضمن ثبت اطالعات دانشجویان در سامانه مدیریت ارز خدماتی ایران 
»ناخدا« و اطالع رسانی به نحو مناسب، به منظور تسریع در پرداخت ارز به دانشجویان، فهرست 
دانش��جویان متقاضی ارز روبل روسیه برای معرفی به بانک ها و صرافی ها به بانک مرکزی ارسال 
ش��ود. نماد معامالتی روبل - ریال هفته گذش��ته )۲۸ تیرماه( با حضور رییس کل بانک مرکزی 
گش��ایش یافت. با گشایش این نماد صادرکنندگان روبل خود را با قیمت توافقی به دانشجویان 

و دیگر متقاضیان عرضه می کنند. 

 انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی 
و مالی و اداری بیمه رازی

مدیرعامل بیمه رازی طی احکامی سرپرست معاونت برنامه ریزی و نو آوری و سرپرست 
معاونت مالی و اداری این شرکت را با تاکید بر تحول و نوآوری منصوب کرد.

ب��ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیم��ه رازی، علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی طی 
احکامی سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری و سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت بیمه رازی 
اولین شرکت بخش خصوصی را منصوب کرد. در حکم لقمان پاکروان که به عنوان سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و نوآوری منصوب شده، آمده است؛ نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب 
این حکم به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری” منصوب می شوید تا با بکارگیری همه 
توان و ظرفیت نس��بت به تحقق اهداف بنیادین ارتقاء جایگاه بیمه رازی در صنعت بیمه و افزایش 
کارآمدی شرکت به عنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران، آحاد مردم و سهامداران تالش نمایید. 
همچنین در حکم فرشید پورکاویان به عنوان سرپرست معاونت مالی و اداری آمده است؛ توجه به خط 
مشی های سه گانه: افزایش سهم بازار، توسعه کمی و کیفی پرتفوی و سودآوری شعب و نمایندگی ها 
توام با خالقیت و نوآوری با ایجاد انضباط مالی و کس��ب باالترین س��ودآوری و پش��تیبانی کامل از 
شعب و واحدهای ستاد در راستای تحول و سرآمدی شرکت مورد انتظار است. فرشید پورکاویان به 
عنوان مدرس دانشگاه در گذشته سمت هایی همچون مدیر کل حقوقی بیمه ایران، معاونت حقوقی 
هماهنگی امور اس��تان ها، شعب و نمایندگی های بیمه ایران، عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی 
امین، رئیس هیات مدیره شرکت ساختمان بیمه ایران، مشاور مدیرعامل و مدیر پشتیبانی بیمه رازی 

را در در کارنامه کاری خود دارد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه1401؛

بیمه آرمان از سهامدارانش نمره قبولی گرفت
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آرمان )سهامی عام ( برگزار و صورت های 

مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ به اتفاق آراء تصویب شد .
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه آرم��ان ، مجمع عمومی عادی س��الیانه بیمه آرمان با حضور 
س��هامداران حقیقی، نمایندگان س��هامداران حقوقی ش��رکت، اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل، 
نماینده نهادهای نظارتی از بیمه مرکزی ج.ا.ا ، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بازرس و 
حسابرس قانونی شرکت، درمحل سالن کنفرانس بیمه آرمان و با حضور ۶۲/۸۳ درصد اکثریت 
س��هامداران برگزار شد. در ابتدای این جلس��ه مجید قلی پور مدیرعامل بیمه آرمان گزارشی از 
عملکرد  ش��رکت در س��ال ۱۴۰۰ و برنامه های در دست اجرا طی سالجاری ارائه کرد. همچنین 
بنابر توضیحات مدیرعامل ش��رکت ، افزایش پرتفوی ۸۶ درصدی نس��بت به سال قبل منجر به 
سود خالص قبل از مالیات ۱۵۵ میلیارد ریالی گردید و این در حالی است که عملیات مالی سال 
گذش��ته به زیان ۱۱۴ میلیارد ریالی منتهی ش��ده بود. س��پس در ادامه جلسه مجمع ، نماینده 
حس��ابرس ، گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی را قرائت و به س��هامداران فرصت داده شد تا به 
طرح پرسش های خود بپردازند که با پاسخگویی مجریان مجمع ، صورت های مالی این شرکت 
برای دوره مذکور در حضور نمایندگان ناظر به اتفاق آراء به تصویب اعضای مجمع رس��ید و در 

نهایت ، بیمه آرمان از سهامداران خود نمره قبولی گرفت.

کسب تندیس زرین مشتری مداری در اجالس 
مدیریت توسعه کسب وکار بیمه تجارت نو

ش�رکت بیمه تجارت ن�و تندیس زرین مش�تری مداری و لوح تقدی�ر اجالس جامع 
مدیریت برتر توسعه کسب و کار را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ در اجالس جامع مدیریت برتر توسعه کسب و کار که 
تابستان امسال در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، دکتر نوراللهی مدیرعامل 
بیمه تجارت نو به دلیل رعایت اصول و محورهای مش��تری مداری و ارتقای شاخص های توسعه 
کس��ب و کار در صنعت بیمه، موفق به دریافت تندیس زرین مش��تری مداری شد. بیمه تجارت 
نو در رویکرد جدید خود همواره می کوش��د با ارائه خدمات مطلوب بیمه ای به مش��تریان، عالوه 
بر افزایش ضریب نفود بیمه در جامعه، با رعایت اصول و مبانی مشتری مداری، نقش مهمی در 

رضایت و تکریم ارباب رجوع ایفا کند.

مدیر عامل بانک صنع�ت و معدن از پرداخت 
بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزی 

و ریالی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
ب��ه گزارش ایرن��ا از بانک صنع��ت و معدن، »علی 
خورس��ندیان« در مجمع عمومی عادی سالیانه این 
بان��ک افزود: بخش تولید، پیش��ران رش��د اقتصادی 
کشور است و بر این اساس تامین مالی بخش صنعت 
و معدن در درجه نخس��ت اهمیت ب��رای بانک های 

تخصصی و توسعه ای مرتبط با این حوزه قرار دارد.
وی بیان داشت: در سال گذشته ۱۰۴ طرح صنعتی 
با تس��هیالت این بانک وارد چرخه تولید شد نزدیک 
به ۴۴۰ فقره تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان 

پرداخت شده است.
خورس��ندیان از وصول بی��ش از ۴۵۳ هزار میلیارد 
ری��ال از مطالبات این بانک در س��ال گذش��ته خبر 
داد و اف��زود: در ب��ازه زمانی یاد ش��ده س��پرده های 
س��رمایه گذاری بلندم��دت از رش��د ۱۷۱درص��دی 
برخوردار بوده و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی این 

بانک به میزان ۱۸۹ درصد افزایش داشته است.
وی، طراحی نظام گزارش گیری پویا، جامع و دقیق 
ب��رای مدیریت ریس��ک، تدوین سیاس��ت های گروه 
)ش��رکت م��ادر و واحدهای تابعه( ب��ا رعایت ضوابط 
و مق��ررات و مس��وولیت در قبال ش��رکت های تابعه 
درباره وجود چارچوب حاکمیتی روش��ن و متناسب 

با س��اختار، کسب و کار و ریسک ها و اقدام الزم برای 
کسب مجوزهای قانونی و تکمیل اعضای کمیته های 
نظارتی را از دیگر اقدامات این بانک در راستای انجام 

وظایف تکلیف شده عنوان کرد.
طب��ق توضیحات مدیر عامل بانک صنعت و معدن، 
برگ��زاری ۱۰ مرحله مزایده به منظور فروش س��هام 

ش��رکت های تابعه ای��ن بانک و ف��روش ۲۷ مورد از 
ام��وال تملیکی به ارزش تقریب��ی ۴۹۹ میلیارد ریال 
در راس��تای اجرای تکالیف مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 

موانع تولید، انجام شده است.
وی در ادام��ه ب��ه دس��تاوردهای بان��ک صنعت و 
معدن در س��ال ۱۴۰۰ اش��اره کرد و عملیاتی کردن 

سامانه های استعالم اسناد تجاری و اوراق مولد )گام( 
را از جمله دستاوردهای این بانک نام برد.

خورس��ندیان تصریح کرد: اقداماتی همچون اتصال 
سامانه اس��تعالم اسناد تجاری به س��امانه بانکداری 
متمرکز، راه اندازی سامانه برات الکترونیک و طراحی 
س��کو با قابلیت اتصال به س��رویس های حاکمیتی و 
ابزارهای پرداخت س��امانه بانک��داری متمرکز نیز در 

حال اجراست.
وی ادامه داد: امکان ارائه نسخه الکترونیکی قرارداد 
تس��هیالت اعطایی فراهم شده و سامانه های نظارتی 
ش��امل س��امانه ردیابی وجوه، س��امانه برخط مالی، 
سامانه برخط کارت و سامانه برخط مدرن راه اندازی 

شده است.
پیاده سازی کامل چرخه مدیریت بهره وری از دیگر 
م��واردی بود که خورس��ندیان در گزارش خود به آن 
اش��اره کرد؛ بر این اس��اس، بانک صنعت و معدن با 
بهره گیری از خدمات مش��اور و همکاری و راهنمایی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای ۲ س��ال متوالی، 
به عنوان نخس��تین و تنها بانک دولتی، موفق به اخذ 
تاییدی��ه این وزارتخان��ه در اج��رای چرخه مدیریت 
بهره وری شده است و کس��ب رتبه نخست به عنوان 
بان��ک برتر جش��نواره ش��هید رجایی از س��وی این 
وزارتخانه دس��تاورد دیگری برای این بانک در س��ال 

گذشته بوده است.

آئین معارفه سرپرس�ت جدید بانک س�ینا با 
حضور جمع�ی از معاونی�ن بنیاد مس�تضعفان، 
مدیران بانک�ی، اعضای هیئت مدیره، قائم مقام، 

معاونان و مدیران بانک سینا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا، محمدرسول 
عاصمی، رئیس حوزه ریاس��ت بنیاد مس��تضعفان در 
این مراسم گفت: در چند ماه گذشته به  رغم تغییراتی 
که در رأس مدیریتی بانک س��ینا ایجاد ش��د، شاهد 
عملکرد و سرعت مطلوب این بانک در ارائه خدمات و 
ارتقای شاخص های مالی بودیم که زمینه ساز رضایت 

مجموعه بنیاد و دستگاه های ناظر نیز بود.
وی با تشکر از فعالیت های ضیاء ایمانی، مدیرعامل 
پیشین بانک سینا در دوره تصدی، اظهار داشت: آقای 
غالمرضا فتحعلی که تصدی سرپرستی بانک سینا را 
برعهده گرفته اند، دارای تخصص و تجارب ارزشمندی 
در حوزه پولی و بانکی هس��تند و با روحیات جهادی 
که از ایش��ان س��راغ داریم، امیدواریم ش��اهد ارتقای 
بانک س��ینا به جایگاهی مطلوب تر و بهتر از وضعیت 
فعلی باش��یم. در این مراس��م، سرپرس��ت بانک سینا 
نی��ز با قدردانی از اعتم��اد مهندس فتاح، رئیس بنیاد 
مس��تضعفان، ابراز امیدواری کرد بانک سینا با تدوین 
سیاست های مناس��ب و تالش همکاران، همانند قبل 

در مسیر تعالی گام بردارد.
غالمرض��ا فتحعل��ی در س��خنان خود با اش��اره به 
ش��اخص های اقتصادی کش��ور در سال ۱۴۰۰ و بیان 
جایگاه بانک س��ینا در ش��بکه بانکی کشور، گفت: با 
تدوین برنامه ای سه س��اله تالش می کنی��م به بهبود 
نق��اط قابل بهبود و تقویت نقاط قوت بانک س��ینا در 

حوزه های مختلف عملکردی بپردازیم.
وی توجه به ارزش سهم بازار بانک سینا در راستای 
صیان��ت از مناف��ع س��هامداران را از اولویت های تیم 
مدیریتی دانست که باید با حفظ چارچوب ها و الزامات 

قانونی، به سرعت بهبود و ارتقاء یابد.
سرپرس��ت بانک س��ینا تصریح کرد: این بانک باید 
ضمن مدیریت مناسب ریسک، جایگاه و مقیاس فعلی 

خود را در صنعت بانکداری بهبود ببخشد.
فتحعل��ی توجه ب��ه فرهن��گ س��ازمانی را یکی از 

اولویت های دوره جدید مدیریتی بانک سینا برشمرد 
و افزود: تالش داریم از طریق توجه بیش��تر به مراحل 
ج��ذب و گزینش، آم��وزش، نظارت، ارتقای ش��غلی، 
جانش��ین پروری و جبران خدمت کارکن��ان، بتوانیم 
برنامه ه��ای تعالی بانک را با تعامل کارکنان با جدیت 
پیش ببریم. در این مراسم، علیرضا تقدیری، قائم مقام 
بانک س��ینا نی��ز با تبریک انتصاب آق��ای فتحعلی به 
سمت سرپرستی بانک سینا، به برخی از شاخص های 
مهم عملیاتی و نقاط قوت بانک س��ینا اش��اره کرد و 
گفت: یکی از مهم ترین تمایزات بانک س��ینا نس��بت 
به رقبا، ش��فافیت عملکردی آن بر اساس اعالم مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س و بانک مرکزی اس��ت که در 
بررسی عملکردی دوره های گذشته تحقق یافته است. 
برخ��ورداری از کفایت س��رمایه مطلوب ۸ درصدی و 
منطبق بر اس��تانداردهای کمیته بال و قرار گرفتن در 
بین چهار بانک دارای کفایت سرمایه استاندارد نیز از 

دیگر شاخصه های بانک سینا است.
وی افزود: مطالبات غیرجاری بانک سینا پس از ۳7 
سال سابقه فعالیت در نظام بانکی ۲.۵ درصد است که 
حاصل رعایت اصول اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری 
صحیح اس��ت. قائم مقام بانک س��ینا بیان داشت: این 
بانک س��ال گذش��ته رش��د ۵۱ درصدی سود خالص 

نسبت به دوره قبل از آن را تجربه کرده است.
وی یکی از شاخصه های اصلی بانک سینا را نیروی 
انس��انی متعهد، کارآزموده و متخصص آن برش��مرد 
و اظهار داش��ت: تمام این موفقیت ه��ا حاصل تالش 
بی وقفه و زحمات مجدانه این عزیزان است که همواره 

در جهت تعالی بانک گام برمی دارند.

هدایت نقدینگی نه تنها به معنای پول پاشی 
در اقتصاد و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، 
بلکه به مفهوم اس�تفاده بهینه از منابع بانکی با 
رعایت اولویت های اقتصادی کشور و در چارچوب 

یک استراتژی توسعه صنعتی است.
ب��ه گ��زارش ایِبنا به نق��ل از رواب��ط عمومی بانک 
مرکزی؛ روزنامه س��ازندگی اخیرا در مطلبی با عنوان 
»نقدینگی سقف ۵ هزار هزار میلیارد تومان را پشت 
س��ر گذاش��ت« در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ بدون توجه به 
سیر نزولی نقدینگی و پایه پولی در ماه های ابتدایی 
سال جاری مواردی را در خصوص متغیرهای پولی و 
در نقد سیاس��ت هدایت نقدینگی مطرح کرده است. 
در همی��ن ارتباط و در راس��تای تنویر افکار عمومی 
توضیحاتی به ش��رح زیر ارایه می شود: با آغاز به کار 
دولت س��یزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از 
مهمترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک مرکزی 
مورد توجه قرار گرفت و در این راس��تا کنترل رش��د 
نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم 
در دس��تور کار دولت و یانک مرکزی دنبال ش��د که 
با گذش��ت ۱۰ ماه از اس��تقرار دولت سیزدهم، روند 
کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری 
این سیاس��ت ه��ا دارد.  در خصوص اش��اره به عبور 
نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان الزم به توضیح 
است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد 
نقدینگی اس��ت که آمار و ارقام منتش��ر شده نشانگر 
روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده 
است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی 
دولت و بان��ک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه 

روند کاهش��ی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه 
روند کاهشی تورم میسر است. بنابراین اعداد و ارقام 
اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر 
درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث 
ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.  
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان 
اردیبهش��ت )۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال( کاهش یافته و 
رش��د ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه س��ال جاری 
منف��ی )معادل ۰.۴- درصد( بوده اس��ت و همچنین 
رش��د نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است. 
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، 
بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند 
کاهش��ی این متغیر همچون ماه های گذش��ته بوده 
اس��ت. حجم نقدینگی در پای��ان خردادماه ۱۴۰۱ به 
رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
پایان س��ال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می 
دهد و در مقایس��ه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال 
قب��ل )۶.۶ درصد(، ۱.۰ واحد درصد کاهش داش��ته 
اس��ت. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به 
پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته 
که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوش��ش آماری 
)اضافه ش��دن اطالعات بانک مهراقتصاد در آمارهای 
پولی، به واس��طه ادغام بانکه��ای متعلق به نیروهای 
مس��لح در بانک س��په( مربوط بوده و در صورت عدم 
لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی 
در پای��ان خرداد ماه ۱۴۰۱ ب��ه ۳۵.۳ درصد کاهش 
می یابد. از این رو رش��د دوازده ماهه نقدینگی منتهی 
به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ )با پایه همگن( نس��بت به 
رش��د دوره مشابه س��ال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل 
۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین الزم 
به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی 
و مدیریت قدرت خلق پ��ول بانکها، بانک مرکزی در 
دولت س��یزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها 
و موسس��ات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است. 
روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک 

مرکزی رشد تسهیالت بانکی را کندتر خواهد نمود.

غالمرضا فتحعلی، سرپرست بانک تأکید کرد:

تدوین برنامه سه ساله ارتقای شاخص های عملکردی بانک سینا
 برنامه مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم

 و حمایت از رشد اقتصادی

پرداخت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزی و ریالی در بانک صنعت و معدن

 سازمان شهرستان ها از استان های فاقد نماینده
 نماینده فعال می پذیرد.
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