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بانک ،بیمه،
بورس

بانک مرکزی با ارائه بخش��نامه ای خطاب به
شبکه بانکی کشور ،بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ
های س��ود تعیین شده در شورای پول و اعتبار
تاکید و اعالم کرد :بلوکه کردن بخشی از وام به
هر دلیل در بانک ها ممنوع است .بانک مرکزی

در اطالعیه ای خطاب به ش��بکه بانکی کش��ور،
خواستار رعایت مفاد ضوابط ابالغی سیاستهای
پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور شد .در این
بخشنامه آمده است :بررسیهای به عمل آمده
و نی��ز اطالعات واصله از عملکرد ش��بکه بانکی

کش��ور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از
بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی از مفاد
ضوابط ابالغی این بانک تخطی و تمکین نکرده
و در بعضی موارد ،رقابت ناسالم را مبنای تجهیز
و تخصیص منابع خود قرار دادهاند.
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گزارش

یادداشت

تحلیلی از آرامش و تالطم بازار سرمایه

چشم انداز روشن

کارمندانبانک،کجاها
سپردهگذاری میکنند؟
آیا خود کارمندان و دستاندرکاران بانکها در سیستم
بانکی سپردهگذاری میکنند؟
در کنار  ۳۲بانک و س��ه موسسه مالی و اعتباری که
زیر نظر بان��ک مرکزی فعالیت میکنند حدود هفت
هزار موسس��ه مالی و اعتباری با نامها و فعالیتهای
گوناگون در کنار سیس��تم بانکی فعال هس��تند که
برخی از آنها خدمات بانکی را به مردم ارائه میکنند.
در چند وقت اخیر فعالیت موسسات غیرمجاز خاری
در چش��م نظام بانکی بوده و توانسته با جلب اعتماد
صاحبان س��رمایه  ۲۰تا  ۲۵درصد حجم نقدینگی را
به سمت خود بکشانند.
ماهها اخیر بارها بانک مرکزی به مردم توصیه کرد تا
س��رمایه خود را در اختیار موسسات مالی و اعتباری
غیرمج��از ق��رار دهند ،زیرا اعتباری ب��ه فعالیت آنها
نیس��ت ،عاقبت موسسه میزان و نارضایتی مشتریان
آن صحتی بر گفته بانک مرکزی بود.
موسس��ات مالی و اعتباری غیرمج��از که به دریافت
س��پرده و ارائه تس��هیالت میپردازند ،بدون در نظر
گرفتن نرخ قانونی س��پرده و تس��هیالت که از سوی
ش��ورای پ��ول و اعتبار به تصویب رس��یده اس��ت به
مشتریان خود سودهای جذابی را پیشنهاد میدهند،
بانکها و موسسات مجاز برای آنکه از موسسات غیر
مجاز عقب نماند با طرحهای مختلف س��ود س��پرده
خ��ود را افزایش میدهند و این در حالی اس��ت که
برخی از موسسات مالی مجاز که تعداد آنها به تعداد
انگشستان یک دست نیست نرخ سود خود را بیشتر
از نرخ مصوب اعالم میکنند.
کارمندان بانکها و نظام بانکداری نیز جزئی از مردم
بوده و آنها برای س��رمایه خود آیندهنگری میکنند،
اما آیندهنگری آنها کامال حساب شده و با اطالع کامل
است .به گزارش اقتصادی نیوز ،یک کارمند بانک در
پاس��خ به این س��وال که برای سرمایهگذاری بانک یا
موسس��ه مالی و اعتباری را انتخاب میکنید؟گفت:
بانکه��ا را انتخاب میکنم و دلیل این کار اطمینان
خاط��ر از فعالیت ،پیش��ینه و اعتب��ار بانک نزد بانک
مرکزی است.
او با بیان اینکه موسس��ات مالی مج��از آنقدر معتبر
نیس��تند ،تاکید کرد :میزان س��ود ارائه شده از سوی
موسسات مالی غیرمجاز بسیار وسوسه کننده است.
یک کارمند بانک نیمه خصوصی هم گفت :س��رمایه
اصلی خود را در یک موسس��ه مالی و اعتباری مجاز
س��پردهگذاری کردهام که در حال حاضر با توجه به
کاهش نرخ س��ود یکس��اله  ۲۲درصد س��ود یکساله
ارائه میدهد.
او ادامه داد :به دلیل آنکه قرارداد سپردهگذاری با این
موسسه دو ساله است یک سال دیگر سود  ۲۴درصد
از سپرده خود دریافت میکنم.
این کارمند بانک خاطرنشان کرد :تعداد اعظم بچههای
بانک که درآن مش��غول به کار هستیم در موسسات
مال��ی و اعتب��اری مج��از و غیرمجاز س��پردهگذاری
کردهاند.
توگو با کارمندان بانکها و موسس��ات مالی و
در گف 
اعتباری مجاز اکثر آنها از نرخ س��ود قابل توجه یک
بانک خصوصی یاد میکنند که تنها در طرح سپرده
یک ماهه حدود  ۲۲درصد سود ارائه میدهد.
موضوع دیگری که در گفتههای کارمندان بانک قابل
توجه اس��ت عدم س��پردهگذاری کارمندان در بانک
مش��غول به فعالیت اس��ت ،کارمن��دان بانکها هیچ
کدام از س��پردهگذاری در بانک خود حرفی به میان
نیاوردند و در پاسخ به این سوال که آیا در بانک خود
سرمایهگذاری کردهاند؟ بیان کردند :سرمایهگذاری در
بانکهای خود ،س��رمایهگذاری اصلی نیست و حجم
اصلی سرمایه در موسسات مالی است.

یک دکتری اقتصاد معتقد است :اگر شرایط با لغو همزمان تحریم
ها پیش رود ،در سال  95شاهد رونق و رشد اقتصاد ایران خواهیم بود
اما در سال  94افق روشنی برای اقتصاد ایران پیش بینی نمی شود.
“علی رییسپور” با بیان اینکه ،مشکالت ایجاد شده در بورس ،پس
از ماجرای خصوصی سازی و عجله در اجرای اصل  44قانون اساسی
به وجود آمده اس��ت،گفت :واگذاری سهام دولتی که به جای بخش
خصوصی به ش��به دولتی ها واگذار ش��د ،عمال یک حباب مثبت در
بورس به وجود آورد ،که مطابق با اندازه اقتصاد ایران نبود.
وی ادامه داد :ش��اخص کلی که در آن زمان اتفاق افتاد و رش��دی
که شاهد آن بودیم ،بیشتر به این علت بوده است .مقوله عرضه کالن
سهام دولتیها در بورس و به اصطالح خصوصی سازی و مبادله آنها
به صورت هیجانی سبب ارتقا شاخص بورس در کشور شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان اظهار کرد :بورس
و رش��د اقتصادی دو ش��اخص مرتبط با یکدیگر می باشند که باید
متناسب با یکدیگر حرکت کنند .زمانی که رفتاربورس خالف جهت
رش��د اقتصاد کشور باش��د ،تاییدی بر یک اتفاق نادرست در بورس
است که این اتفاق نادرس��ت ،همان واگذاری عجوالنه سهام دولتی
به بخش خصوصی بود.
رشد غیر واقعی بورس
رییس پور با اش��اره به ش��وک وارد شده به بازار بورس نیز گفت:
عرضه سهام دولتی به بازار بورس یک شوک بزرگ به تاالر شیشهای
ب��ود ،به دلیل آنکه ،بلوک های بزرگ که با واس��طه مالکیت آنها به
دولت می رس��د این س��هام ها را خریداری کردند و این سهام های
دولتی مس��تقیما به دس��ت مردم نرس��ید و این شاخص غیر واقعی
رشد پیدا کرد.
وی تصریح کرد :سیاس��ت رییس س��ابق بورس بر این بود که هر
چه ما بتوانیم ش��اخص کل را ارتقا دهیم و س��یگنالهای مثبتی را
ایجاد کنیم که باعث تحریک رش��د اقتصاد گردد و به عبارتی مردم
جذب بورس شوند.
وی اضافه کرد :این سیاست موفقیت آمیز بود و مردم جذب بورس
شدند اما سهامی را خریداری کردند که پایه محکم نداشت و قیمت
های حبابی وجود داش��ت اما در س��ال گذشته شاهد شکسته شدن
قیمت ها بودیم و باالخره این حباب متوقف شد.
سقوط بورس
این دکتری اقتصاد معتقد است :توقف رشد بورس زمانی شروع شد
که عرضه های درشت در اقتصاد متوقف شد ،در نتیجه اقتصاد باید
با واقعیت بورس روبرو می شد و در نتیجه قیمت ها روند نزولی پیدا
کرد .شاخص باالی  70هزار واحد با توجه به تعریف که شاخص کل
در اقتصاد دارد در اسکیل اقتصاد کشور جایی ندارد.
وی با بیان اینکه ،سقوط بیشتر از این در بورس را انتظار داشتیم
،گف��ت :به علت مذاکرات مثبت هس��ته ای ای��ران با  ،5+1بورس به
اندازه واقعی خود س��قوط نکرد ،به طوری که معتقد بودیم ،با توجه
به ش��رایطی که بر اقتصاد ایران حاکم اس��ت ،سقوطی بیش از این
اتفاق خواهد افتاد.
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس�لامی کرمان با بیان اینکه ،در
اس��کیل اقتصاد ایران ،رقم پیش بینی ش��ده برای بورس بین  58تا
 68هزار واحد اس��ت اظهار کرد :بنابراین فراتر از این رقم ( 70هزار
واحد) ،کامال امری حباب گونه بود و متاس��فانه به علت عدم تقارن
اطالعاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد ،خیلی از افراد ،متضرر شدند.
مشکالت داخلی بورس
وی با اشاره به مشکالت داخلی بورس بیان کرد :اکنون بورس دو
مش��کل جدی دارد که انتظار می رود هرچه سریع تر برطرف شود.
اعتماد مردم نس��بت به بورس از بین رفته اس��ت که با شفاف سازی
این مش��کل حل خواهد ش��د به طوری که بورس باید شرکت ها را
موظف کند ،اطالعات مالی خود را شفاف و به روز کنند ،ضمن آنکه
شرکت ها باید تمام تصمیمات خود در حوزه بورس را قرینه سازی
و به موقع اطالع رسانی کنند ،تا اعتماد مردم به بورس جذب شود.
این دکتری اقتصاد با اش��اره به عدم ثبات قوانین در حوزه بورس
اف��زود :تغیی��رات مقطعی و کوتاه م��دت در قوانین ج��اری بورس

س��هامداران را گی��ج می کند،
بای��د قوانی��ن پای��ه ای و کلی
بورس به صورت پایدار تصویب
ش��ود و تغییرات این چنینی در
قوانین ،اعتماد را از بورس خارج
خواهد کرد.
وی در مورد مهمترین مشکلی
که در بورس وجود دارد ،گفت:
مردم در بورس نیس��تند ،زمانی
م��ردم به ب��ورس ب��از خواهند
گشت که مطمئن شوند اتفاقات
و رفتاره��ای نادرس��تی که در
گذش��ته در بورس رخ می داده
است و حباب س��ازیها ،دیگر
وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد :متاس��فانه
برخی قیمتهای اولیه سهامهای
وارده به بورس غیر واقعی بودند
ویا خ��ود کارگ��زاران و افرادی
که دست اندرکار بورس بودند،
ب��رای اینکه بتوانند قیمت اولی��ه باالتری را برای خود تثبیت کنند،
ش��رایطی را به وجود آوردند ک��ه کامالغیر واقعی بود ،بنابراین نمی
توان بر اساس یک خشت کجی که گذاشته می شود ،یک مجموعه
مستحکم را بنا کنیم.
اتفاقات بیرون بورس
وی با اش��اره به اتفاقات بیرونی بازار بورس اضافه کرد:کاهش نرخ
بهره بانک ها به نفع سیس��تم بانکی و اقتصاد ایران نیس��ت .کاهش
دس��توری نرخ های بهره به این علت است که صحبت کلی کسانی
که با کاهش بهره موافق هس��تند حمایت از تولید است اما در حال
حاضر واکنش تولیدکنندگان به نرخ بهره خنثی اس��ت این کاهش
بهره به افزایش تولید کمک نخواهد کرد.
رییس پور اذعان کرد :بهبود ش��اخص های کیفی از جمله بهبود
شاخص کس��ب و کار و سیاست تک نرخی کردن ارز ،گرچه هزینه
های��ی به اقتصاد ایران تحمیل می کند اما اگر برای چند س��ال آن
را دنبال و حمایت کنیم قطعا به تولید کشور کمک خواهد کرد.
بانکها؛ منبع اصلی نقدینگی
این اقتصاددان یکی از دالیل اصلی سقوط بورس را کاهش نرخ بهره
دستوری می داند و میافزاید :با کاهش بهره عمال هزینه سرمایه را
ارزان کرده ایم در حالی که در ش��رایط قدیم نیز صف برای دریافت
تسهیالت در بانک وجود داشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ بهره نمی تواند جریان
جدی��د نقدینگی را به بورس تزریق کن��د ،ادامه داد :بانک ها ،منبع
اصلی تامین نقدینگی های ثابت و گردشی صنایع را تامین می کنند
و بورس مهمترین منبع تامین مالی تولید نیست.
وی گف��ت :با کاهش نرخ بهره ،مردم در بانک ها س��پرده گذاری
نخواهند کرد و زمانی که س��هامداران آینده تولید را مناس��ب نمی
دانند ،دیگر رغبتی به خرید سهام نخواهند داشت و مردم ترجیح می
دهند سرمایه های خود را به حوزه های دیگر همانند فرایند گذشته
یعنی داللی مس��کن ،ارز ،طال و  ...واریز کنند چنانکه به علت تغییر
نرخ بهره ،اکنون بیشترین افت را در سهام بانکی مشاهده می کنیم.
تاثیر مذاکرات بر بورس
این دکتری اقتصاد با بیان اینکه در سال  95باید انتظار رونق بازار
بورس و مسکن را داشت و این امر با اعتماد مردم و بخش خصوصی
به دولت عملیاتی خواهد ش��د ،اظهار داش��ت :بحث مذاکرات به دو
قس��مت ،تحلیل واقعی و تحلیل انتظاری تقس��یم می گردد .اینکه
مردم و فضای اقتصادی چه انتظاری از مذاکرات دارند ،قاعدتا نتیجه
دادن مذاکرات یک فشار مثبت برای آرام شدن فضای کسب و کار و
آرامش قیمت ها ایجاد خواهد کرد اما پیش بینی می شود ،بازگشت
و کاهش قیمت در این امر صورت نگیرد.
وی در گفتوگو با ایسنا منطقه کویر ،با بیان اینکه ،بعد از توافق
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نباید انتظار یک شوک جدی اقتصادی را داشته باشیم ،ادامه داد :حتی
اگر بعد از توافق ،تمامی تحریم ها یکباره برداشته شود ،همانگونه که
وضع تحریم ها اثر یکباره در اقتصاد نگذاشتند ،لغو آنها نیز به یکباره
اثر مثبتی در اقتصاد ایران نخواهند گذاشت.
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی کرمان با اشاره به اینکه،
رفع تحریم ها اثر مثبتی در بورس دارد و دیگر شوک های افزایشی
دو س��ال گذشته را تجربه نخواهیم کرد ،اضافه کرد :به علت تحریم
ها ،ایران س��هم خود را در بین بازارهای بین المللی از دس��ت داده
است و حتی اگر شرایط عادی شود برای به دست آوردن این بازارها
به زمان و و هزینه نیاز داریم.
بورس ایران؛ بین المللی نیست
وی گفت :به علت وجود تحریم ها و عدم ارتباط مس��تقیم بورس
ایران با بورس سایر کشورها ،بعضا رفتار یکسانی بین بورس ایران با
س��ایر بورس های جهان مشاهده نمی شود و در زمانی که بورس ما
مثبت بوده اس��ت ،بورس های معتبر و مهم بین المللی حتی بورس
های خاورمیانه روند نزولی داش��ته ان��د ،در نتیجه این رفتار را نمی
توان یک رفتار متقابل و مستقیم دانست.
رییس پور با اشاره به اینکه ،بورس ایران ،تعریفی برای عرضه بین
المللی ندارد ،اعتقاد دارد :در حوزه بورس رفتار بین المللی نداریم و
بورس ایران به صورت بس��ته عمل می کند که از دالیل عدم عرضه
بین المللی ،بخش��ی مربوط به تحریم ها و بخش��ی دیگر به شرایط
بورس ایران بر می گردد.
وی اذعان کرد :زمانی بورس نفت مطرح ش��د که می توانس��ت،
گامی برای ورود به بورس های بین المللی باشد ،اما متاسفانه اجرایی
نشد و اگر بخواهیم ،درگاه جدید ارتباطی بورس ایران با بورس بین
الملل��ی تعریف کنیم عرضه برخی محصوالت اس��تراتژیک کش��ور،
توسط بورس دنیا است.
پسته ،بورس ایران را بین المللی می کند
وی تصریح کرد :راه اندازی بورس پسته یکی از مقوالتی است که
م��ی تواند برای اولین ب��ار بورس ایران را به عنوان بورس بینالمللی
در دنیا معرفی کند ،مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته اس��ت
اما متاسفانه تولیدکنندگان پسته با این طرح مخالفت کردند با وجود
اینکه ،این طرح به لحاظ اقتصادی می توانست کمک شایانی به اقتصاد
ایران کند و حداقل مزیت آن معرفی بورس ایران به عنوان بورس��ی
با فعالیت بین المللی بود.
علی رئیس پور ،در پایان خاطر نشا ن کرد :پس از حذف تحریم
ها اولین اقدامی که می توان در بورس انجام شود ،آغاز فعالیت های
بین المللی است که برای یک شروع خوب ،می توان با عرضه پسته
و نفت در بورس این کار را انجام داد.

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور برای سال 94

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک
حوزه ثبت ملک کرمان

هی�ات موض�وع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده  3قان��ون و ماده  13آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعی��ت ثبت��ی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند برابر آراء ش��ماره های
 139460319007003286و 139460319007003283هی��ات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک کرمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی گرکانی نژاد مش��یزی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه 39
صادره از کرمان و خانم اعظم کدخدایی خبیصی فرزند اکبر به شماره شناسنامه
 54صادره از ش��هداد بالمناصفه در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 198/90مترمرب��ع که موازی  7/95مترمربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد تحت پالک  13720فرعی از 4776
اصل��ی واق��ع در بخش  1کرمان به آدرس کرم��ان بزرگراه آیت اله خامنه ای
کوچه  51س��مت راس��ت انتهای کوچه مالک اشتر خریداری از محل مالکیت
آقای یحیی نظریان محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/03/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/03/19 :
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
امین رضا قوام

/ 949م الف

از س��وی بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی،
شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابالغ شد.
بانک مرکزی طی بخش��نامه ای در خصوص ابالغ سیاستهای
پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور در س��ال  1394جهت اطالع
مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و
موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر ارسال گردید.
احترام��ا ،پی��رو بخش��نامههای ش��ماره  94/34215م��ورخ
 1394/12/14و شماره  94.36573مورخ  16اردیبهشت 1394
در رابطه با سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور در
س��ال  ،1394بدین وسیله به اطالع میرساند؛ علیرغم تأکیدات
مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد ش��ده،
بررس��یهای به عمل آمده و نیز اطالعات واصله از عملکرد شبکه
بانکی کش��ور حاکی از آن اس��ت که متأسفانه برخی از بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابالغی این بانک تخطی
نموده و در بعضی موارد ،رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص
مناب��ع خود قرار دادهاند .از ای��ن رو ،ضمن تأکید بر اجرای دقیق
ضوابط قبلی ،موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامههای
قبلی اعالم میدارد:
.1تمامی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی (روزشمار)،
اعم از س��پردههای مفتوح قبل از تاریخ ابالغ سیاستهای پولی و
اعتباری نظام بانکی کشور در سال  1394و سپردههای افتتاح شده
پس از آن ،مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی
کشور در سال  ،1394موضوع بخشنامه شماره  94.34215مورخ
14اردیبهشت  1394بوده و آن باانک موسسه اعتباری غیربانکی
موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور ،متناسب با نرخ
سود علیالحس��اب سایر انواع سپردههای سرمایهگذاری ،حداکثر
نرخ سود علیالحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.
.2نرخ س��ود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت

وی��ژه مفت��وح قبل از تاریخ ابالغ سیاس��تهای پول��ی و اعتباری
نظام بانکی کش��ور در سال  ،1394مش��مول نرخهای مندرج در
قرارداد بوده ،لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایهگذاری
کوتاهم��دت ویژه ،صرفا با درج حداکثر نرخ س��ود علیالحس��اب
مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال
( 1394متناس��ب با طول دوره سپردهگذاری که برای سپردههای
سرمایهگذاری یکساله حداکقر معادل  20درصد است) امکانپذیر
خواهد بود.
.3با توجه به اینکه بانکها و س��ایر موسس��ات اعتباری یکی از
ان��واع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیتهای خود
مالحظات هزینه -منفعت را مدنظر داش��ته باشند ،مقتضی است؛
اوال ،نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری با توجه
به مفاد سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال
 1394متناسب با طول دوره سپردهگذاری و انتظارات آتی جهت
کس��ب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود
اس�لامی موضوع تبصره ذیل ماده ( )3قانون عملیات بانکی بدون
ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا ،پرتفوی منابع تجهیز شده از محل
انواع س��پردههای سرمایهگذاری و نرخ سود علیالحساب هر یک
از طبق��ات به نحوی تعیین گردد که ب��ا توجه به نرخ موثر بازده
تس��هیالت اعطایی (اعم از مش��ارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر
میزان ن��رخ حقالوکال��ه آن بانک/موسس��ه اعتب��اری غیربانکی
توجیهپذیر باشد.
.4در ارتباط با تس��هیالت اعطایی در قالب عقود مش��ارکتی ،با
توجه به تصریح سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
در سال  1394مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود
مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل  24درصد و با
عنایت به اینکه طرحهای با نرخ س��ود مورد انتظار باالتر از سقف
تعیین ش��ده موجب افزایش ریسک بانکها و موسسات اعتباری

میگردد ،آن بانک/موسس��ه اعتب��اری غیربانکی مجاز به پذیرش
طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار باالتر از  24درصد نمیباشد.
.5علیرغم تأکیدات فراوان این بانک ،از جمله بخشنامه شماره
 91.62668مورخ  10خرداد  ،1394حس��ب اطالع واصله برخی
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج
منابع ،باالترین نرخ س��ود موثر تسهیالت و یا تأمین وثایق معتبر
جهت پوش��ش ریسک اعتباری ،در زمان اعطای تسهیالت ،اقدام
به بلوکه نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان ،در قالب
انواع س��پردهها (اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری) مینمایند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ همان گونه که پیشتر نیز از سوی این بانک
اعالم گردیده اس��ت ،از آن جایی که تس��هیالت اعطایی در قالب
عقود اس�لامی ،باید در موضوع تس��هیالت صرف گردد ،این اقدام
مغای��ر با روح قانون عملی��ات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن
وارد بودن اش��کال ش��رعی به این نحوه عمل ،اقدام فوق موجب
باال رفتن نرخ موثر سود تسهیالت و ماال تخطی از نرخهای مقرر
توس��ط ش��ورای پول و اعتبار میش��ود .از این رو مقتضی است؛
بانکها و سایر موسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور ،در
اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیالت
گیرندگان اقدام نمایند.
.6ب��ا عنایت به جمیع موارد فوق ،ضمن تأکید مجدد بر اجرای
صحیح ضوابط و مقررات ابالغی قبلی و نیز هش��دار به بانکها و
موسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات
تمکین ننمودهاند ،مقتضی اس��ت دستور فرمایند ،مراتب در اسرع
وقت ،به تمامی واحدهای ذیربط ابالغ شده و بر حسن اجرای آن
تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نس��خهای از بخشنامه ابالغی
به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسس��ات
اعتباری این بانک ارسال گردد.

محصول ی��ا خدمت
شما ،اعتماد خریدار
ب��ه شماس��ت .برای
کس��ب اعتماد مردم
نیاز نیست وعدههای
ب��زرگ و دور از
حسن عمادآبادی*
دسترس بدهید بلکه
با مردم صادق باشید تا به شما اعتماد کنند.
دومین ش��رط فروش این است که ابتدا خودتان آن
محص��ول یا خدم��ت را خری��داری و امتحان کنید.
چنانچ��ه مورد تایید ش��ما ب��ود آن را ب��ه دیگران
معرفی نمایید.
سومین ش��رط این است که بر اس��اس توان خرید
افراد محصول یا خدمت خود را عرضه کنیم ،منظور
این اس��ت که «بیمه زندگی» با س��رمایه پایان را به
ف��ردی که تمکن مالی باالیی دارد توضیح ندهیم و
همچنین بیمه زندگی با س��رمایه باال را برای کسی
که توان پرداخت ا قساط بزرگ را ندارد عرضه نکنیم
چرا که در هر دو صورت موفقیتی حاصل نمیشود.
اطالع کامل از شرایط و مزایای محصول و خدمتی
که عرضه می نماییم و راهنمایی و مشاوره خریدار
در خص��وص نح��وه اس��تفاده از ای��ن محصول یا
خدمت،شرط چهارم است.
و در نهایت،شرط پنجم متعهد بودن به ارائه خدمات
پس از فروش محصول یا ارائه خدمت و تطبیق آن
با تعهد داده شده یا بهتر از آن است.
مدیر بیمه ایران -استان کرمان

خبر

ورشکستگی «بیمه توسعه»
هر چه سریعتر اعالم شود

رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان گفت :در حال
حاضر یکی از مس��ایل اصلی کش��ورمان بیمه توس��عه
اس��ت که باید هر چه سریعتر ورشکستگی آن اعالم و
تکلیفش مشخص شود .به گزارش ایسنا“ ،یداهلل موحد”
در نشستی با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت
های بدنی کش��ور اظهار داش��ت :بعد از تصویب اصالح
قان��ون بیمه اجباری به لحاظ مش��کالت عدیده ای که
جامع��ه با آن رو به رو ب��ود تحوالتی در بیمه رخ داد.
وی ادامه داد :این قانون با دو جبران خسارت های مالی
و بدنی اش��خاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش
جمعیت کیفری که در زندان های کش��ور به س��ر می
بردند ،تدوین شد که برای تحقق این دو هدف ساز و
کارهای��ی را قانون گذار پیش بینی کرده بود و یکی از
س��ازو کارهای مهم آن اگرچه در قبل وجود داشت اما
بس��یار کمرنگ و محدود بود و خیلی از خسارت ها بال
جب��ران باقی می مان��د .موحد تصریح کرد :برای اینکه
دیگر در حوزه خدمات و خس��ارات مربوط به رانندگی
هیچ زیانی بال جبران باقی نماند صندوق تامین خسارت
های بدنی تاسیس شد که از ابتدای تصویب و اجرایی
ش��دن این قانون  877مورد پیگیری را با بیمه مرکزی
ب��رای وصول خس��ارت های بدنی ناش��ی از تصادفات
داشته ایم که فقط  73موردش به نتیجه قطعی واصل
نش��ده است .موحد یکی از مس��ایل جدی که در حال
حاضر در کش��ور مطرح است را بیمه توسعه دانست و
گفت:یکی از مس��ائل جدی در این بخش،بیمه توسعه
است و کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده
بودن��د ،علیرغم اینکه حق بیم��ه را پرداخت کرده اند،
متاس��فانه روانه زندان ش��ده اند .موحد در پایان گفت:
امیدواریم مابقی درخواس��ت هایی که از طرف مراجع
قضایی استان توسط زیان دیدگان به صندوق ارائه شده
و در حال پیگیری اس��ت ،با سرعت بیشتری حل و به
نتیجه رسد تا مشکالت مردم حل شود.

شاخص بازار سرمایه

مبادالت بورس منطقه اي
کرمان در هفته منتهي به
1394/03/12

درمعامالت اين هفته در بورس منطقهاي کرمان تعداد
 10ميلي��ون و  285هزار س��هم به ارزش بيش از 26
ميلي��ارد و  1ميليون ريال م��ورد معامله قرار گرفت،
که نس��بت به هفت��ه پی��ش از آن  47درصد کاهش
داشتهاس��ت 44 .درصد معامالت این هفته مربوط به
خريد س��هام و  56درصد مربوط به فروش سهام بوده
که توس��ط  16کارگزار به انجام رسيدهاست .شاخص
کل با  112واحد کاهش نسبت به هفته قبل ،به رقم
 63289واحد رس��ید .ش��اخص بازار اول با  73واحد
کاه��ش به رقم  45653واحد بالغ گردید و ش��اخص
بازار دوم با  284واحد کاهش عدد  130659واحد را
تجربه کرد و به ترتیب با  0 / 16درصد کاهش و 22
 0 /درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
طي هفته گذشته ،حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات
با  6 / 20درصد و ماشین آالت و دستگاه های برقی با
 5 / 53درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع
را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

