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هزينهها و باال رفتن نسبت كفايت سرمايه میشود
ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه سبب كاهش
        

رئيس مركز  ICTبيمه مركزي تشريح كرد

جزئياتنظارتبيمهمركزي
برصدوربيمهنامهها

رئيس مركز  ICTبيمه مركزي ،با تأكيد بر ضرورت الزام صدور كد
يكتا از سوي شركتهاي بيمه براي بيمهنامههاي شخص ثالث ،گفت:
اگر شركتهاي بيمه اين كد را به مردم ندهند ،تخلف كرده و بايد
پاسخگو باشند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،سيدقاسم نعمتي
در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينكه بيمه مركزي از
اواخر سال  ٩٠سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه را طراحي
كرده ،گفت :جمعآوري اطالعات براي نظارت بر شركتهاي بيمه و
نيز مكانيزهكردن فرآيندهاي درونسازماني و ابزار نظارتي نيز از اين
طريق فراهم ميكند .رئيس مركز فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه
مركزي افزود :بيمه مركزي موظف است اطالعات موردنياز از بانكهاي
اطالعاتي موجود در صنعت بيمه را در سنهاب گرد هم آورده و در
اين راستا شبكه فناوري اطالعات بين بيمه مركزي و شركتهاي
بيمه طراحي شده و اطالعات را مبادله ميكنيم كه برايناساس ،ميز
خدمت الكترونيكي بيمه مركزي طراحي شده و بخشي از محصول
نهايي بيمه ميتواند در اختيار متقاضيان قرار گيرد كه شامل اصالت
بيمهها ،ارزيابها ،اكچوئرها ،دريافت مجوز كارگزاري بيمه و مواردي
از اين دست است كه اين مستندات در اختيار مسئوالن قرار ميگيرد
و در اين بستر اصالت مدارك متقاضيان سنجيده ميشود .وي تصريح
كرد :شكايتها نيز در سنهاب قابلثبت است و نتايج آن نيز در اختيار
شاكي قرار ميگيرد .پس اين سامانه براي صنعت بيمه و بيمه مركزي
حائز اهميت است .اين در حالي است كه خودروهاي بدون بيمهنامه به
ِ
نهايت تعامل ،بهصورت آنالين و
نيروي انتظامي معرفي ميشوند و در
 ٢٤ساعته ،ميتوان از اين موضوع اطالع يافت كه چه خودروهايي بيمه
ندارند يا اينكه خودرو وجود خارجي دارد كه براي آن بيمهنامه صادر
شده است .بهگفته نعمتي ،جامعه آماري خوبي براي تصميمسازي
و تصميمگيري در صنعت بيمه فراهم شده است ،ضمن اينكه با
توافقنامهاي كه با نيروي انتظامي امضاء شده كار تبادل اطالعات در
صنعت بيمه بهخوبي انجام ميشود .البته ما تالش داريم در صنعت
بيمه استاندارد مشترك ايجاد كنيم تا اطالعات تبادل يابد و در سال
آينده نيز اطالعات ريز را بهصورت مكانيزه دريافت کنیم .ما  ٢٤قلم
اطالعاتي از همه شركتهاي بيمه دريافت ميكنيم ،اما اطالعات ناقص
ارائه ميشود و ريز و جزئيات آن مشخص نيست .اكنون ما سيستم
مكانيزه نظارتي در حوزه بيمهنامهها نداريم و آمارها فقط كمي است.
وي اظهار داشت :استانداردسازي بيمه شخص ثالث در سال ٩٦
محقق و اجرا شد و اكنون اطالعات بيمه شخص ثالث استاندارد شده
است و در لحظه صدور بيمهنامه و قبل از چاپ آن ،اطالعات به بيمه
مركزي ارسال شده و قوانين و مقررات سنجيده ميشود و اگر اطالعات
دادهشده صحيح باشد ،كد يكتا در لحظه صدور بيمهنامه صادر و به
مشتري داده ميشود ،در غير اين صورت اجازه صدور بيمهنامه داده
نميشود .نعمتي گفت :در شرايط كنوني اين امكان وجود دارد كه
اگر اطالعات فروش و تخفيفهاي در نظر گرفتهشده ،صحيح نباشد،
بيمهنامه صادر نشود ،اما هنوز در برخي از شاخصها اگرچه شناسايي
صورت ميگيرد و اطالعات آن به بيمه مركزي ارسال ميشود ،اجرايي
نميشود .رئيس مركز فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه مركزي با
بيان اينكه اگر بيمهنامه شخص ثالث بدون كد يكتا باشد ،شركت
بيمه تخلف كرده ،ولي مكلف به ارائه خدمات بيمهاي به خريدار است،
گفت :شركتهاي بيمهاي مكلف به صدور كد يكتا هستند و در غير
اين صورت تخلف كرده و بايد پاسخگو باشند .اين در حالي است كه
امسال  ٢١ميليون و  ٢٠٠هزار خودرو ،در بيمهنامه شخص ثالث ،كد
يكتا دريافت كردهاند.
ك پاسارگاد خبر داد
مديرعامل بان 

ايجادكسبوكارهايجديد
در كشور توسعه معامالت الگوريتمي

ك پاسارگاد ،در مراسم تقدير از برگزيدگان نخستين
مديرعامل بان 
معامالت الگوريتمي ،بر اهميت بهكارگيري اين روش در بورس اشاره
كرد و گفت :توسعه معامالت الگوريتمي ميتواند كسبوكارهاي
جديدي را ايجاد كند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از بانكپاسارگاد،
مراسم پاياني و تقدير از برگزيدگان نخستين معامالت الگوريتمي ،با
حضور شاپور محمدي ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،مجيد
قاسمي ،مديرعامل بانك پاسارگاد ،و ياسر فالح ،مديرعامل شركت
اطالعرساني و خدمات بورس ،در تاريخ  ۱۹اسفند  ۱۳۹۷برگزار
ك پاسارگاد در اين مراسم ،به هر يك از اعضاي تيمهاي
شد .بان 
ك پاسارگاد
شركتكننده در اين دوره از رقابتها10 ،هزار سهم بان 
هديه داد .قاسمي در اين مراسم گفت :مسابقات معامالت الگوريتمي
شور و هيجان جواني را وارد بازار سرمايه ميكند و اين امكان را فراهم
ميسازد تا جواناني كه بهدليل نداشتن بودجه كافي وارد اين حوزه
نشدهاند ،از طريق دانش آيتي و تخصص دانشگاهي آمار و رياضي ،به
ك پاسارگاد مسابقات
بازار سرمايه وارد شوند .وي با اشاره به اينكه بان 
كافه آيتي را بهمنظور شناسايي نخبگان اين حوزه برگزار ميكند،
ادامه داد :در اين مسابقات كه به استارتاپها مربوط است ،جوانان
زير  ۱۸سال زيادي به موفقيتهاي بزرگ دست يافتهاند .مديرعامل
بانك پاسارگاد با تبريك به تمامي شركتكنندگان ،به سازمان بورس
و اوراق بهادار بهدليل پيادهسازي اين ايده تبريك گفت و خاطرنشان
كرد :شرايط اقتصادي موجب شده كه گاهي نااميدي به جامعه تزريق
ي كه توانايي تشخيص
شود و برخي از اخبار باعث ميشود در كسان 
ندارند و در اين بازار زبده نيستند ،يأس ايجاد شود و بازار سرمايه را
جدي نگيرند .بحث معامالت الگوريتمي ميتواند بسيار مؤثر باشد.
طبق آمار در سال  ۳۶ ،۱۳۹۷درصد از معامالت بورس و در حدود
 ۵۰درصد از معامالت در فرابورس با همين روش انجام شده است
و اميدوارم روزي شاهد انجام  ۱۰۰درصد معامالت به همين طريق
باشيم .وي خاطرنشان كرد :در سال  ۱۳۸۲در پی ايجاد يك مدل
پيشبيني براي بازار سرمايه بوديم و اقدامات و پيگيريهايي نيز انجام
داديم ،اما در آن زمان زيربناي بورس ما پاسخگوي اين بحثها نبود.
در حال حاضر اين توفيق حاصل شده و بايد بدانيم بورس مراحل
بسيار تكويني و تكاملي جدي و فشردهاي را انجام داده تا بتواند
معامالت آنالين را تجهيز كند و اطالعات بورس را بهروز نگه دارد.
سختگيريهايي كه بورس در اين زمينه ميكند يكي از سرمايههاي
آن است ،زیرا میخواهد كساني كه وارد اين بازار ميشوند از كافي و
مؤثربودن اطالعات براي تصميمگيري اطمينان داشتهباشند .گفتني
است نخستين مسابقات الگوريتمي بازار سرمايه در سه بخش رقابت
در سهام ،رقابت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و رقابت در حل مسأله
برگزار شد .معامالت الگوريتمي دخالت شخصي و احساسي در
معامالت را كاهش ميدهد و ماشين بهجاي معاملهگران مينشيند
كه اين موضوع باعث كاهش خطاها و افت تأخير در معامالت ميشود.
افزايش حجم معامالت ،استفاده از تحليلها و استراتژيها و دوري از
رفتارهاي هيجاني از مهمترين مزيتهاي معامالت الگوريتمي است.

سبزینه

حرکت به سوي انضباط بیشتر

رضا کالنی

صاحبنظران بر اين باورند كه هرچند ادغام
بانكهاي نظامي دولت را با مشكالتي مواجه
ميسازد ،اما گامي در راستاي اصالح نظام
بانكي و كنترل و نظارت بيشتر بانك مركزي
شمرده ميشود .طبق نظر كارشناسان نظام
بانكي كشور بهطور كل و بانكها و موسسات
خصوصي (و يا به تعبير درستتر آن ،غير
دولتي) نيازمند اصالحات اساسي است .درواقع
صاحبنظران و فعاالن اقتصادي بر اين باورند
كه حل مشكالت اقتصادي در سطح كالن
و به تبع آن در سطح خرد به حل مسائل و
مشكالت بانكي گره خورده است .تا زماني
كه نظام بانكي بر اساس استانداردهاي علمي
و جهانشمول عمل نكند ،ساير بخشهاي
اقتصاد نيز نميتوانند وظيفه خود را به نحو
احسنت انجام دهند .اين مهم از آنجا ناشي
ميشود كه اقتصاد ايران بانكمحور بوده و
شبكه بانكي نقش و سهم بااليي در تأمين
مالي اقتصاد (حدود  80درصد) برعهده دارند.
ضعف اين نظام بهصورت مستقيم بر بخشهاي
واقعي اقتصاد ملي تأثير ميگذارد و برهمين
اساس اصالح اين نظام كه به اعتقاد مسئوالن
و اقتصاددانان با مشكالت ساختاري بسياري
مواجه است ،ميتواند راهي براي سامان دادن
اقتصاد باشد .بسياري از كارشناسان و مسئوالن
واگذاري بانكهاي متعلق به نهادهاي نظامي
به بانك سپه را در اين راستا ارزيابي كرده و با
وجود برخي پيامدهاي منفي كليت اين كار را
مثبت ميدانند .بانك مركزي روز  11اسفندماه
با انتشار اطالعيهاي اعالم كرد كه برنامه ادغام
بانكها و موسسات اعتباري وابسته به نيروهاي
مسلح در بانك سپه تدوين شده و بانكهاي
انصار ،قوامين ،حكمت ايرانيان ،مهر اقتصاد و
موسسه اعتباري كوثر در اين بانك دولتي ادغام
خواهند شد .در اين مورد ،اسحاق جهانگيري،
معاون اول رئيسجمهور ،در آيين بهرهبرداري
از مجتمع صنعتي و معدني سازمان توسعه
منابع انرژي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح صحبت كرد .جهانگيري با اشاره به
جهتگيريهاي دقيق نيروهاي مسلح در
اجراي طرحهاي توسعهاي و واگذاري بنگاهها و
بخشهاي اقتصادي به دولت و بخش خصوصي
گفت :واگذاري بانكهاي مربوط به نيروهاي
مسلح به دولت تصميمي انقالبي و بزرگ بود
كه با هماهنگي كامل و دستور فرمانده كل قوا
تحقق يافت .او با اشاره به برگزاري بيش از سه
سال جلسات مختلف با حضور رئيس ستاد كل

نيروهاي مسلح و وزراي سابق و فعلي دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح درباره تعيين تكليف
بانكهاي متعلق به اين نيروها گفت :نيروهاي
مسلح عالقهمند بودند تا مديريت اين بانكها را
در اختيار دولت قرار داده و از فعاليت بانكداري
كنار بكشند.
 بانكداري در آينه تاريخ و آمار
بر اساس شواهد موجود ،بانك «جديدشرق»
نخستين بانكي است كه در ايران تأسيس شد.
همچنين بانك «شاهي» از ديگر بانكهايي
بود كه در ايران اجازه فعاليت يافت و توسط
فردي انگليسي به نام «پاول جوليوس رويتر»
ايجاد شد .بانك «استقراضي ايران» يكي
ديگر از نخستين بانكهايي است كه در
سال  1890در ايران توسط فردي روسي به
نام «ژاك پولياكوف» تأسيس شد و به مدت
 75سال فعاليت كرد .اما بانك سپه كه قرار
است بانكهاي متعلق به نهادهاي نظامي
در آن ادغام شوند ،نخستين بانك ايراني به
شمار ميرود .اين بانك به مثاب ه نخستين
بانك ايراني ،در سال  1304در قالب چند
مغازه تأسيس شد و در  24اسفند 1304
بهطور رسمي ،نخستين شعبه آن در شهر
رشت داير شد .طبق آمارهاي موجود بانك
سپه در حال حاضر بيش از یکهزار و 800
شعبه در سراسر ايران و جهان دارد .بهطور كل
و طبق برخي آمارهاي اعالم شده هماكنون
در نظام بانكداري ايران  40بانك و موسسه
اعتباري غيربانكي ديده ميشود كه از اين

پول نو از كجا بخريم؟

بانك مركزي براي خريد اسكناس نو برخي شعب بانكها را معرفي كرده ،اما بستههاي اسكناس نو با
قيمتهاي باالتر در بازار آزاد نيز بهفروش ميرسد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،هر سال از نيمه
اسفندماه كشور رنگوبوي سال نو به خود ميگيرد و در اين ميان اسكناسهاي نو طرفدار زيادي پيدا
ميكند و مردم براي عيديدادن اسكناس نو تهيه ميكنند .بانك مركزي نيز براي تأمين نياز مردم در
برخي شعب خود اسكناس نو توزيع ميكند و مردم نيز ميتوانند براي دريافت اين اسكناسها به شعب
معرفيشده مراجعه كنند .در اين ميان اما بازار آزاد اسكناس نو نيز هميشه در فردوسي در روزهاي
پاياني سال داغ بوده است ،با اين تفاوت كه مردم اسكناس را از بانكها با قيمت واقعي خود دريافت
ميكنند و براي خريد اسكناس نو از بازار آزاد بايد رقم بيشتري پرداخت كنند .در همين راستا ،بانك
مركزي نيز در روزهاي گذشته شعب توزيعكننده اسكناس نو را معرفي كرد كه مردم ميتوانند براي
خريد اين اسكناسها به اين شعب مراجعه كنند .براساس اين گزارش ،فروش اسكناس نو در شعب
معرفيشده از سوي بانك مركزي از امروز ( ۲۲اسفند) تا دوشنبه ( ۲۷اسفند) انجام ميشود كه شعب
منتخب بانكهاي ملي ،صادرات ،ملت ،اقتصاد نوين ،سپه ،گردشگري ،پست بانك ،سينا ،رفاه كارگران،
پارسيان ،پاسارگاد و سرمايه در سطح استان تهران اسكناس نو ،شامل  ۱۰۰برگ اسكناس  ۲۰هزار
ريالي و  ۱۰۰برگ اسكناس  ۵۰هزار ريالي براي هر مراجعهكننده ،توزیع ميكنند .طبق اعالم بانك
مركزي ،در ساير استانها ،ناظران پولي با همكاري شعب بانكهاي منتخب ،اسكناس نو توزیع خواهند
کرد كه اطالعرساني در اين خصوص از طريق روابط عمومي بانكهاي تعيينشده ،انجام ميشود،
اما تنوع اسكناسهاي ارائهشده در بازار آزاد بيشتر از اسكناسهايي است كه در شعب بانكها توزيع
ميشود .در بازار آزاد فروش اسكناس نو هر بسته  ۱۰۰برگي اسكناس  ۵۰۰توماني كه رقم واقعي آن ۵۰
هزار تومان ميشود ۷۵،هزار تومان و هر بسته ۱۰۰برگي اسكناس یکهزار توماني كه رقم واقعي آن۱۰۰
هزار تومان است ۱۲۵،هزار تومان بهفروش ميرسد .اما بستههاي ۱۰۰برگي اسكناس نوي دوهزار توماني
 ۳۰هزار تومان بيشتر از قيمت واقعي ،يعني  ۲۳۰هزار تومان ،فروخته ميشود .جالب اينكه بيشترين
اختالف قيمت واقعي و فروش در بازار آزاد اسكناس نو ،مربوط به اسكناس پنجهزار توماني است كه قيمت
واقعي هر بسته  ۱۰۰برگي از آن  ۸۰هزار تومان كمتر از قيمتي است كه بايد براي خريد اين بسته ۱۰۰
تايي پرداخت كرد؛ درواقع بسته  ۱۰۰برگي اسكناس نوي پنجهزار توماني در بازار آزاد  ۵۸۰هزار تومان به
مشتري فروخته ميشود .بسته اسكناس  ۱۰هزار توماني نو نيز  ۶۰هزار تومان براي فروشندهها سود دارد،
يعني يك بسته  ۱۰۰برگي  ۱۰هزار توماني با قيمت يكميليون و  ۶۰هزار تومان در بازار آزاد بهفروش
ميرسد .اكنون مردم ميتوانند تا روز دوشنبه هفته آينده براي خريد يك بسته ۱۰۰برگي اسكناس دوهزار
و پنجهزار توماني به شعب بانكهاي منتخب مراجعه كرده و درصورتيكه بيش از آن مقدار يا اسكناس
ديگري نياز داشتند ،آن را از طريق بازار آزاد تهيه كنند.

افزایش سقف برداشت از دستگاههای خودپرداز
به  ۵۰۰هزار تومان

سقف برداشت از دستگاههای خودپرداز در روزهای پایانی سال به ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از تسنیم ،با مجوز بانک مرکزی ،امسال نیز بانکها در ایام پرترافیک پایان سال و
تعطیالت نوروز سقف برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز را افزایش خواهند داد .برهمین اساس و با
مجوز بانک مرکزی و البته با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ،سقف برداشت روزانه
وجه نقد از 200هزار تومان به 500هزار تومان افزایش خواهد یافت .بانک ملی نیز در همین رابطه با صدور
اطالعیهای اعالم کرد سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملیکارتها از طریق دستگاههای خودپرداز این
بانک از  25اسفندماه امسال تا  17فروردینماه سال  1398تا سقف پنجمیلیون ریال افزایش مییابد .الزم
به ذکر است ،اکنون سقف برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دومیلیون ریال است.
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سبزینه را آنالین
ببینید و بخوانید
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تعداد  22بانك خصوصي ،هفت بانك دولتي،
پنج موسسه اعتباري غيربانكي ،چهار بانك
خارجي ،يك بانك مشترك ايراني خارجي و
يك بانك در انتظار دريافت مجوز هستند.
چرايي ادغام بانكهاي نظامي
يكي از مشكالتي كه نظام بانكداري كشور با
كو
آن دست به گريبان است ،تعداد زياد بان 
شعب آنها است .طبق نظر كارشناسان ،تعدد
شعب بانكها براي اقتصاد كشور يك تهديد
به شمار ميرود ،زيرا سرمايههاي آنها در
عوض سرمايهگذاري در بخش توليد و كمك
به ايجاد اشتغال ،افزايش رشد و توسعه
اقتصادي صرف تأسيس شعب جديد شده و
در نتيجه به سرمايهاي راكد تبديل ميشود.
اين درحالي است كه منابع مالي بانكها بايد
به صورت مستقيم در توليد هزينه شود و نرخ
اشتغال در بهرهوري را افزايش دهد .بانك
مركزي همواره درباره افزايش بيرويه شعب
بانكها نگرانيهايي داشته و نسبت به افزايش
غيرمنطقي داراييهاي غير درآمدزاي بانك كه
نتيجه آن حبس منابع بانك ،كاهش توانمندي
آن براي انجام وظايفش به عنوان واسطهگر
مالي ،افزايش هزينههاي سربار و كاهش
سودآوري و تأثيرپذيري نسبتهاي سالمت
مالي هشدار داده است .موضوع ديگر كه
كارشناسان اقتصادي و بانكي بر آن تأكيد كرده
و آن را از تبعات مثبت اين ادغام ميدانند،
كنترل بيشتر بانك مركزي بر اين بانكها و
موسسات مالي است .در واقع ،اين نظارت و

كنترل از آنجا ناشي ميشود كه اين بانكها
تحت يك قانون و مقررات قرار ميگيرند و
فعاليتشان به شكل منظمتري در بانك سپه
ادامه پيدا كرده و سر و سامان ميگيرند.
بهعالوه ،كارشناسان امور بانكي بر اين موضوع
نيز تأكيد ميكنند كه ادغام در نظام بانكي
موجب ميشود بانكي قويتر با سرمايه بيشتر
تشكيل شود و با كاهش شعب ،شاهد كاهش
هزينهها و باال رفتن نسبت كفايت سرمايه و
بهبود وضع مالي خواهيم بود.
قانون چه ميگويد؟
طبق نظر كارشناسان حقوقي تنها قانوني كه به
تبيين چگونگي ادغام شركتها پرداخته است،
قانون برنامه پنجم توسعه است .در ماده 105
قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه ادغام
شركتهاي تجاري در صورتي كه موجب ايجاد
تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود ،به شكل
يكجانبه و چندجانبه در چارچوب اساسنامه
آن شركت در ساير شركتهاي تجاري موضوع
ادغام مجاز است .همچنين در اين ماده قانوني
قيد شده است كه كاركنان «شركتهاي
موضوع ادغام» به شركت پذيرنده انتقال
مييابند .در صورت عدم تمايل برخي كاركنان
با انتقال به شركت پذيرنده ادغام ،مزاياي پايان
كار مطابق قانون كار توسط شركت مزبور به
كاركنان شركت يادشده پرداخت ميشود .بر
اين اساس ،تمامی كاركنان بانكهاي فوق ،بايد
در صورت تمايل ،از زمان عملياتي شدن ادغام،
كارمند بانك سپه محسوب شوند.
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قانون جديد چك
بايد هرچه سريعتر اجرايي شود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هرچه قانون جديد چك
سريعتر اجرايي شود ،آثار مثبت آن در جامعه نمايانتر ميشود ،گفت:
موضوع تأخير در اجراي اين قانون را پيگيري خواهيم كرد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از فارس ،آبان ماه امسال قانون اصالح قانون صدور چك
با اين هدف كه بتواند اعتبار را به برگههاي چك بازگرداند ،به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيد ،اما با گذشت نزديك به سه ماه از تاريخ
ابالغ آن ،پيشرفت قابل مالحظهاي در اجراي اين قانون ديده نميشود .در
همين راستا ،علياكبر كريمي ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،درباره لزوم اجراي هرچه سريعتر قانون گفت :هرچه اين قانون
سريعتر اجرايي شود ،آثار مثبت آن در جامعه نمايانتر ميشود .نماينده
مردم اراك در مجلس افزود :هدف قانون اخير چك كه در آبان به تصويب
رسيد ،اين است كه اين ابزار مالي و بانكي را به جايگاه قانوني خودش
برگرداند و در عين حال اعتبار مجددي به آن بدهد .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس درباره رويكردهاي قانون براي افزايش اعتبار به چك،
اظهار داشت :در اين قانون تعريف شدهاست كهگيرنده چك بتواند آنالين
در همان لحظه وضعيت چكهاي برگشتي و ميزان تعهدات جاري فرد
صادركننده را بررسي كند .براساس اين قانون ،وقتي كسي چكي صادر
ميكند،گيرنده آن تا حد قابل قبولي اطمينان خاطر خواهد داشت كه اين
چك حتماً پاس ميشود .كريمي افزود :بانك نيز موظفاست اگر فردي
چكي صادر كردهاست ولي پول الزم را در آن حساب ندارد ،وجوه ساير
حسابهاي فرد را به اندازه كسري مبلغ چك مسدود كند .قوه قضائيه
هم موظف است با صدور مستقيم اجرائيه ،پول فرد را تأمين كند .اين
مجازاتهاي سختگيران ه باعث ميشود كه مردم چك را جدي بگيرند و
به هيچوجه چك بالمحل صادر نكنند .عضو كميسيون اقتصادي مجلس
درباره لزوم اجراي قانون جديد چك طبق زمانبندي مصوب ،گفت :اگر
در قانون براي اجرا ،زمانبندي پيشبيني شده باشد ،بايد عين همان
زمانبندي توسط دولت و بانك مركزي رعايت شود .وي درباره تأخير
ايجاد شده در اجراي اين قانون گفت :شايد ساختارها و امكانات نرمافزاري
كه بايد اين امر را به عنوان يك اقدام هماهنگ در سيستم بانكي انجام
دهد ،وجود ندارد .با اين حال به نظر من بايد اين قانون هرچه سريعتر
اجرايي شود و انشاءاهلل اين موضوع را پيگيري ميكنيم.

ت ايران از عراق
بخشي از مطالبا 
وصول شد

همزمان با سفر رئيسجمهور به عراق ،نخستين بخش از مطالبات
دولت ايران از دولت عراق ،به حساب بانك مركزي ايران واريز شد.به
گزارش «سبزینه» به نقل از روابط عمومي بانك مركزي ايران ،در ديدار
رئيسجمهور كشورمان و هيئت همراه با رئيسجمهور و نخست وزير
عراق،عبدالناصر همتي ،رئيس كل بانك مركزي ،در مذاكرات مفصل با
همتاي عراقي خود نحوه پيگيري و اجراي توافق ماه گذشته بانكهاي
مركزي دو كشور را مورد بحث و توافق قرار داد .در همین ارتباط نخستين
بخش از مطالبات دولت ايران به حساب بانك مركزي كشورمان واريز
شد .از  ۱۲ميليارد دالر صادرات ايران به عراق چهار ميليارد آن صادرات
برق و گاز است .دراين جلسه درباره تسهيل امور بانكي صادركنندگان
كاال و خدمت ايراني و نيز فعاليت شعب بانكهاي ايراني در عراق و
ايجاد روابط كارگزاري بانكهاي ايراني با بانكهاي عراقي و ضرورت
قبول ضمانتنامههاي ديناري به جاي ضمانتنامه دالري براي فعاليت
پيمانكاران ايراني بهطور مفصل گفتوگو شد.

