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اخبـــار بانکی

بیمه

کشاورزانقصرشیرینی
محصوالت خود را بیمه کنند

پیشنهاداصالحسازکاروثیقهگیری
در بانکها

سخنگویکمیسیونویژهحمایتازتولیدملیمجلسبرضرورتساماندهی
عملکرد بانکها از حیث وثیقهگیری در ارائه تسهیالت تأکید کرد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایبِنا ،رحیم زارع با اشاره به سیاست چندگانه
برخی بانکها در ارائه تس��هیالت گفت :متأس��فانه سیاستهای اعمالی
بانکها در این حوزه چندگانه است .نماینده مردم آباده در مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه باید سقف و کف وثیقهها برای وامهای قرضالحسنه
و ...مش��خص باش��د ،افزود :متأس��فانه اکنون برخی گزارشهای مردمی
درخصوص چنددستگی در مطالبه وثیقه بانکی به مجلس رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر الزم باشد مجلس میزان وثیقه هر نوع وام با هر
سقفی را مشخص خواهد کرد ،تصریح کرد :خوشبختانه بانک مرکزی در
حوزه رسالت تسهیالتدهی شبکه بانکی دغدغه داشته ،ازاینرو امیدواریم
سازکار وثیقهگیری نیز اصالح شود.
زارع با بیان اینکه برای تسهیالت قرضالحسنه ارائه وام با یک ضامن نیز
مورد تأیید شناخته شده ،اما برخی بانکها باز هم در این مسیر سنگاندازی
میکنند ،گفت :مطالبه جدی ما از بانک مرکزی برچیدن چنددستگی در
سیاستهای بانکی بهویژه در حوزه تسهیالتدهی است.
وی با تأکید بر اینکه ارائه تس��هیالت قرضالحس��نه و وامدهی به بخش
صنعت و خدمات از وظایف قانونی شبکه بانکی است ،افزود :الگوگیری از
تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه الزم است ،زیرا بسیاری از کشورها با
تسهیالت ارزان توانستهاند رشد قابلتوجهی را در صنعت خود ایجاد کنند.
این نماینده م��ردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه بانکها بهعنوان بازوی
اقتصادی دولت باید تسهیلگر شرایط مالی کشور باشند ،تصریح کرد :اینکه
بانکها مدام بهبهانه نداشتن منابع از ارائه تسهیالت سر باز بزنند ،درست
نیست و میتواند کالف اقتصاد را سردرگمتر کند.
وی ادام��ه داد :بان��ک مرکزی باید با بررس��ی کارنامه بانکه��ا در حوزه
تسهیالتدهی به تشویق بانکهای موفق و کارآمد نیز اقدام کند تا به این
ترتیب سیستم تشویق نیز باعث افزایش کارایی شود.

بانکهای عامل امالک تملیکشده را
به سرمایهگذار جدید واگذار کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت :بانکهای عامل
امالک تملیکشده را برای خروج از رکود و وارد شدن به چرخه اقتصادی
استان ،به سرمایهگذار جدید واگذار کنند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،اسد عبداللهی در جلسه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید لرستان که در استانداری برگزار شد ،اظهار کرد :دستور
کار جلس��ه در چهار بند و عبارت بود :گزارش وضعیت واگذاری واحدهای
تملیکی بانکه��ا ،گزارش یارانه اعطاءش��ده از مح��ل کمکهای فنی و
اعتباری ،مازاد یارانه تس��هیالت بهصورت سپرده در بانک ملی و در نهایت
صورتجلساتکارشناسیتسهیلورفعموانعتولیدسازمانصنعت،معدن
و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی استان که هرکدام
از اعضای ستاد ،گزارشی از اقدامات انجامگرفته براساس دستور کار جلسه
ارائه کردند .وی تصریح کرد :در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی استان،
از دو واحد صنعتی استان بهمنظور ارائه موانع و مشکالتشان در زمینه تملک
و ایجاد زیرساختها دعوت بهعمل آمد و پس از بحث و کارشناسی توسط
اعضای ستاد ،تصمیمات مقتضی در جهت رفع مشکالت آنها اخذ شد.
عبداللهی ضمن اشاره به تعیین تکلیف امالک تملیکشده توسط بانکها،
عنوان کرد :واگذاری این امالک به سرمایهگذار جدید یا تالش برای احیای
آنها میتواند به توسعه اقتصادی کمک بیشتری کند تا اینکه این امالک
در تمل��ک بانک بماند .در تملک مان��دن واحدهای تولیدی عالوهبر رکود
اقتصادی ،باعث ایجاد هزینههای بیشتر برای واحدها میشود که باید به
هر طریق ممکن در رفع این مشکالت اقدام الزم صورت پذیرد.
معاون اس��تاندار لرس��تان اضافه کرد :هر واحد تولیدی که توسط بانکها
تملیک میش��ود ،باید مصوبه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را
داش��ته باش��د و بانکها با رعایت این موضوع به تملیک این واحدها اقدام
کنند .با توجه به این نکته که یک واحد تولیدی فعال برای اقتصاد جامعه
مفیدتر خواهد بود ،برای حل مشکالت آنها هدفگذاری و اقدام کنید.
وی با بیان اینکه پس از مسائل امنیتی ،مهمترین اولویت مسائل اقتصادی
کشور است ،عنوان کرد :بهمنظور پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی ،کارگروهی
در همین راس��تا با حضور کارشناسان اعضای ستاد تشکیل و امورات این
ستاد در کارگروه مذکور مطرح و پیگیری شود.
گفتنی است ،اعضای ستاد بهمنظور رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان
با اطالعات کامل و جدیت در جلسات حاضر شوند تا درصورت محرز شدن
اهلیت و توانمندی سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی ،کمک به آنها در
دستور کار ستاد قرار گیرد.

رونقبخشیبهمشاغل
در دستور کار بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در  9ماه ابتدای سال جاری بیش از  ۲۹هزار فقره تسهیالت
خرید دین به کسبوکارها پرداخت کرده است.
ی بانک ملی ایران ،تسهیالت
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از روابط عموم 
خرید دین فرصتی برای صاحبان کسبوکار و بنگاههای اقتصادی نیازمند
نقدینگی است که چک و اوراق تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری
نسبت به زمان مورد نیازشان است.
در این روش تسهیالتدهی ،بانک دین مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ
اسمیو درجشده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته بهصورت
نقدی از داین و مشتری خریداری میکند ،بدینترتیب مشتری میتواند
زودتر از موعد مقرر نقدینگی موردنیاز خود را بهدست آورد .بانک ملی ایران
از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ،بیش از  ۲۹هزار فقره تسهیالت خرید
دین به ارزش ریالی  ۴۹هزار و  ۶۲۸میلیارد ریال پرداخت کرده است .الزم
به ذکر اس��ت ،بانک ملی ایران در سال  ۹۷هم تعداد  ۱۹هزار و  ۹۱۶فقره
تسهیالت خرید دین به ارزش  ۴۰هزار و  ۲۷۰میلیارد ریال پرداخت کرده
اس��ت .خرید دین بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامیبخشهای
اقتص��ادی قابل انجام اس��ت و در چارچوب ضوابط و مق��ررات و با رعایت
دستورالعملهاوآییننامههایبخشاعتباریازجملهآییننامهتسهیالتو
تعهدات کالن ،اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری ساالنه صورت
میگیرد که همه مشتریان بانک در همه بخشها میتوانند از این تسهیالت
استفاده کنند .نرخ سود این تسهیالت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و
رعایتآییننامههاودستورالعملهایمربوطهمحاسبهمیشود.
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کارشناسان بازار سرمایه پیشبینی کردند

تداوم رشد بازار سهام
تا پایان سال
سبزینه

علی هیودی

در پی شهادت س��ردار سلیمانی واکنش بازار
س و قیمت جهانی نفت و طال به این حادثه
بور 
ب��ه گونهای بود که قیم��ت جهانی نفت و طال
روند افزایشی داشت و بازار بورس روند کاهشی
به خود گرفت.
هفته گذش��ته اما شاهد تحوالتی در بازارهای
داخلی و خارجی بودیم و به اعتقاد کارشناسان
ای��ن تأثی��رات بیشت��ر ناش��ی از هیجانات
کوتاهم��دت ب��ود و اکن��ون درحال برگش��ت
اس��ت ،بهطوریکه شاخص بورس در روزهای
اخی��ر روندی صعودی در پیش گرفته اس��ت.
کارشناس��ان ضم��ن دع��وت از س��هامداران
برای حف��ظ آرامش خود ،از آنها خواس��تند
از رفتاره��ای هیجان��ی و تش��کیل صفهای
فروش بپرهیزند.
چند توصی ه به سرمایهگذاران
در شرایط هیجانی
عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار
تهران معتقد است که ورود ،استفاده از تحلیل
و نیز نقدش��وندگی در بازار س��رمایه تسهیل
شده اس��ت .برایناساس س��رمایهگذاران تازه
وارد نباید بدون تحلی��ل و بهطور هیجانی در
بازار رفتار کنن��د ،بلکه باید برای جلوگیری از
آسیبها از نظرات تحلیلگران و عوامل بنیادی
پیروی کنند.
محمودرضا خواجهنصیری به پایگاه خبری بازار
س��رمایه (سنا) گفت :س��رمایهگذاران باید در
نظر بگیرند که بازار سرمایه ،بازاری تخصصی
با نگاهی میانمدت و بلندمدت است؛ بنابراین
برای سرمایهگذاری در این بازار باید آگاه باشیم
که شرایط و اتفاقات سیاسی و غیرسیاسی در
مقاطعی بر آن تأثیر میگذارند.
وی اضاف��ه کرد :ام��ا اگر تحلیله��ا در حوزه
سرمایهگذاری مبتنی بر عوامل بنیادی باشد،
نکاتی که بر س��ودآوری شرکتها تأثیرگذارند
بااهمیتت��ر خواهند بود؛ بنابراین با داش��تن
چنین نگاهی ،بس��یاری از رفتارهای هیجانی
کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :با توجه
به اینکه س��ال گذش��ته با رکوردی در حوزه
میزان ورود س��رمایهگذاران به بازار س��رمایه
مواجه بودیم ،ممکن اس��ت س��رمایهگذاران
ت��ازهوارد هنوز فرص��ت نکرده باش��ند با بازار
سرمایه بهش��کل عمیقتری آشنا شوند و این
افراد عمدتاً دچار رفتارهای هیجانی میشوند.
خواجهنصی��ری ادام��ه داد :تنه��ا ب��ا مطالعه
تاریخچه بازار س��رمایه در چند سال گذشته
(در ای��ران و خارج از کش��ور) میتوان دریافت
که وق��وع چنین اتفاقاتی در ای��ن بازار بهطور
مقطعی وجود داش��ته اس��ت .در نظر داشته
باش��ید که عمدتاً در چنین ش��رایطی افرادی
بیشتر آس��یب میبینند که بهج��ای عوامل
موثر بر سهام ،هیجانی و با کمتجربگی در بازار
تصمیمگیریمیکنند.
وی ادام��ه داد :اگر س��رمایهگذاران میتوانند
زم��ان قابلتوجه��ی را ب��رای اندوختن دانش
در ح��وزه ب��ازار س��رمایه بگذارند ،اق��دام به
س��رمایهگذاری کنند؛ در غیر این صورت باید
از طری��ق صندوقه��ای س��رمایهگذاری که
توس��ط اف��راد متخصص مدیریت میش��ود،
سرمایهگذاری کنند ،تا در شرایط خاصی مانند

چند روز گذشته دچار رفتارهای هیجانی نشده
و سرمایه خود را بهدلیل نداشتن آگاهی الزم و
پیشبینی صحیح در این حوزه از دست ندهند.
عض��و هیئتمدی��ره ش��رکت ب��ورس اوراق
بهادار تهران تأکید ک��رد :بهطور قطع در بازار
سرمایه کش��ور فرصت برای س��رمایهگذاران
با س��رمایههای خرد و اندک نی��ز وجود دارد.
در ای��ن زمینه ،بی��ش از  ۶۰۰نه��اد مالی در
کش��ور وجود دارند که وظیف��ه دارند با انجام
مدیریت س��رمایه و مش��اوره در فعالیتهای
بورسی به سرمایهگذاران و مردم کمک کنند.
شرکتهای سبدگردان ،مشاور سرمایهگذاری
و صندوقه��ای س��رمایهگذاری ازجمل��ه
این نهادهاست.
خواجهنصیری افزود :صندوقهای سرمایهگذاری،
صندوقهایی هس��تند که میتوان با ارقام بسیار
پایی��ن حت��ی  ۱۰۰هزار توم��ان نی��ز در آنها
س��رمایهگذاری کرد؛ بنابراین محدودیتی برای
ورود رقمه��ای کوچک برای آنه��ا وجود ندارد.
از دیگ��ر مزای��ای س��رمایهگذاری از طریق این
صندوقه��ا میتوان به هزینهه��ای پایین آنها
اش��اره کرد ،زیرا این صندوقها درواقع سبدهای
مش��ترکی هس��تند که برای چندین نفر امکان
س��رمایهگذاری دارند و هزین��ه خدمات آنها به
مراتب کمتر است.
وی درخصوص تس��هیل ش��رایط برای ورود
به بازار س��رمایه و اس��تفاده از تحلیل و امکان
نقدش��وندگی مناس��ب در این ب��ازار ،توضیح
داد :درحالحاض��ر باوجود خدم��ات آنالین،
امکان س��رمایهگذاری در بازار س��رمایه بسیار
سهلالوصول شده است .سرمایهگذاران از این
طریق میتوانند بهراحتی از منافع بازار سرمایه
استفاده کنند ،ضمن اینکه میتوانند مدیریت
پرتفوی و س��هام خود را از طری��ق گروههای
متخصص بهدور از نگرانیه��ای روزمره انجام
دهند؛ درواقع سرمایهگذاران میتوانند با انتقال
منابع خود به صندوقهای س��رمایهگذاری در
بورس هر زمان که منابع خود را نیاز داشتند ،با
فاصله تنها چند روز کاری از آن استفاده کنند.
کنترلهیجانات
با سطحبندی سرمایهگذاران
علیرض��ا پاکدین ،کارش��ناس بازارهای مالی،
نیز گفت :بهنظر میرس��د جدی شدن بررسی
صالحی��ت س��رمایهگذاران و تعیین س��طح
دسترس��ی معامالت ب��ا افزای��ش اهمیت در
پایداری و سالمت در بخش بازار سرمایه رابطۀ
معناداری خواهد داشت.
ای��ن کارش��ناس بازارهای مال��ی درخصوص
تعیین سطح دسترسی سرمایهگذاران در بازار
س��رمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،
گفت :اگرچه از حضور گسترده سرمایهگذاران
حقیقی در بازار س��رمایه طی ماههای اخیر و
ورود نقدینگ��ی س��رگردان در این ب��ازار باید
خش��نود ب��ود ،اما رعایت س��طح دسترس��ی
معامالتی این افراد باید مطابق استانداردهای
جهانی باشد که مبتنی با منطق بازار است.
پاکدی��ن اضافه ک��رد :برخی س��رمایهگذاران
حقیقی بهدلیل نداش��تن ش��ناخت مناسب و
تحلیل درست از شرایط بازار اقدام به معامالت
هیجانی میکنن��د ،درحالیکه اگر حجم این
معامالت از سطحی فراتر رود ،سبب خدشه بر
ثبات مالی بازار خواهد شد ،کما اینکه بازار در
ماههای اخیر تجربه رفتارهای هیجانی و بدون

تحلیل در خرید یا فروش را تجربه کرده است.
وی در ادامه با اش��اره به محدود کردن موقتی
دامنه نوسان توسط ناظر برای کنترل هیجانات
س��رمایهگذاران در ب��ازار س��رمایه گفت :در
بورسهای بزرگ و پیش��رفته ،ش��اهدیم که
سطح دسترسی معامالت برای سرمایهگذاران
متفاوت اس��ت و این موضوع در کش��ور ما هم
میتواند اجرایی شود.
پاکدین افزود :س��رمایهگذار مبت��دی در گام
نخست سطح دسترس��ی در خرید واحدهای
سرمایهگذاری صندوقها با درآمد ثابت را دارد
و پس از اخذ تجربه و آموزشهای موردنیاز در
فرآیندی مشخص میتواند در دیگر ابزارهای
مالی مانند سهام سرمایهگذاری کند.
وی با اش��اره به اینکه چنی��ن فرآیندی ،رویه
مشخص و پذیرفتهش��ده در دنیاست ،اظهار
داشت :چنین مقرراتی سبب میشود عالوهبر
توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در بازار سرمایه،
با رفتارهای حرفهای در بازار مواجه ش��ویم .در
ادامه فرآیند ،همچنین امکان حذف حجم مبنا
و دامنه نوسان هم وجود خواهد داشت.
این تحلیلگر بازارهای مالی در پایان خاطرنشان
ک��رد :اجرای این ط��رح میتوان��د به کاهش
ریسک س��رایت مالی در تکانههای اقتصادی
منجر شود و به افزایش اعتماد سرمایهگذاران
بینجامد؛ همچنین درصورت بروز یک بحران
مالی ،اجرای این طرح سبب کاهش هزینههای
اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
جریان نقدینگی و حضور آن
در بازار ادامه خواهد یافت
یک کارش��ناس بازار س��رمایه نیز با اشاره به
اینکه روند رو به رش��د و متعادل بازار سهام تا
پایان سال ادامهدار خواهد بود ،گفت :تداوم این
روند دس��تکم در ماههای ابتدایی سال آینده
نیز دور از ذهن نیست.
حام��د کاوه ب��ا اش��اره ب��ا تقاضای س��نگین
سرمایهگذاران در بازار سهام در هفته جاری به
ایبِنا گفت :با توجه به حجم و ارزش معامالت و
نیز اصالح سنگینی که شاخص بورس و قیمت
سهام ش��رکتهای مختلف در هفته گذشته
تجربه کرد ،پیشبینی میش��ود روند مثبت و
متعادل بازار س��هام طی روزهای و هفتههای
پیشرو با شیب مالیمتری ادامه داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :این در حالی
است که ریسکهای سیاسی نیز اثر منفی خود
را بر بازار س��هام از دست دادهاند و این مولفه از
یک س��و به تعادل و رک��ود در بازارهای رقیب
ازجمله مس��کن ،طال و خودرو و نیز ارز دامن
میزند و از سوی دیگر پیام مثبتی برای فعاالن
بازار سهام است.
وی اضافه کرد :در روزهای گذشته شاهدیم که
کلیت بازار سرمایه و تقریباً سهام همه شرکتها
مثبت و صعودی بود که بهنظر میرسد تا پایان
هفته این روند به تعادل برسد و رفتهرفته سهام
شرکتهایی که از پتانسیل رشد برخوردارند،
بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پیشبینی روند
کلی بازار گفت :روند رو به رشد و متعادل بازار
سهام تا پایان سال ادامهدار خواهد بود و تداوم
این روند دس��تکم در ماههای ابتدایی س��ال
آینده نیز دور از ذهن نیست.
وی اظهار داش��ت :برایناساس با توجه به روند
کنونی و پیشروی بازار سهام جریان نقدینگی

و حضور آن در بازار ادامه خواهد یافت و از این
بابت س��هامداران بهویژه تازهواردان به بورس
باید برای خریدوفروشهای خود دلیلی داشته
باش��ند و از دادوستد هیجانی سهام شرکتها
دوری کنند.
کاوه افزود :نکته مهم دیگر اینکه بازار سهام در
میانمدت و بلندمدت همواره سود بیشتری
را در مقایسه با سایر بازارها نصیب سهامداران
و س��رمایهگذاران خود کرده اس��ت .ازاینرو با
شناسایی سهام شرکتهایی که از نظر بنیادی
ظرفیت رش��د دارند ،میتوان با دید بلندمدت
سودآوری خوبی را کسب کرد.
وی همچنین از بحث تجدید ارزیابی داراییها
بهعنوان یکی از پیش��رانهای بازار س��هام یاد
کرد و اذعان داش��ت :افزایش س��رمایهای که
شرکتها از این طریق انجام میدهند بهنوعی
همسانس��ازی ارزش ریالی دارایی شرکتها
با ن��رخ ارز و تورم اس��ت که ای��ن موضوع اثر
مثبت��ی بر افزایش قیمت س��هام ش��رکتها
خواهد داشت.
اصالح سیاسی بورس
ی��ک کارش��ناس بازار س��رمایه نی��ز گفت:
ریسکهای سیاسی به بهانهای برای اصالح
بازار تبدیل ش��د .عل��ی زارعی با اش��اره به
اصالح س��نگین ش��اخص ب��ورس و قیمت
س��هام ش��رکتها در هفته گذش��ته در پی
ریسکهای سیاس��ی به ایبِنا گفت :با توجه
به اص�لاح صورتگرفته ،طبیعی اس��ت که
قیمت س��هام ش��رکتها دوباره به ش��رایط
جذاب برس��د و استقبال س��رمایهگذاران از
بازار س��رمایه و خرید س��هام ش��رکتها در
هفته جاری به همین دلیل است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :شاخص
ب��ورس و قیم��ت س��هام ش��رکتها پیش از
معامالت هفته گذش��ته به شرایطی رسید که
نیازمند اصالح بود؛ برایناس��اس ریسکهای
سیاسی ب ه بهانهای برای اصالح بازار تبدیل شد.
البته این اصالح میتوانست در مدت چند هفته
اتفاق بیفتد.
وی اضاف��ه کرد :از س��وی دیگر ای��ن روزها
ش��اهد کاهش قیمتها در بازارهای مختلف
و تخلی��ه حباب و هیج��ان در بازارهای طال،
ارز ،سکه ،خودرو و مسکن هستیم .به همین
دلیل بهتری��ن گزینه برای س��ودآوری بازار
سهام است و این مولفه نیز موجب شده رشد
و صعود در بازار س��رمایه با شتاب بیشتری
اتفاق بیفتد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص تغییر
دامنه نوسان معامالت نیز اذعان داشت :طبق
قانون س��ازمان بورس میتواند با اقداماتی این
چنین��ی جلوی هیجان کاذب در بازار س��هام
را بگی��رد و این موضوع امری طبیعی اس��ت و
بهنظر میرس��د متولیان بازار سهام از این ابزار
بهخوب��ی برای کاهش هیج��ان کاذب در بازار
استفاده کردند.
وی با اشاره به اینکه نوسات ذات بازار سرمایه
است و بسیار طبیعی است که این بازار نسبت
به س��ایر بازاره��ا واکنش س��ریع و بیشتری
نس��بت به حوادث و اتفاقات مختلف داش��ته
باش��د ،گفت :برایناس��اس س��رمایهگذاران و
معاملهگ��ران در بازار س��هام باید در ش��رایط
مختلف استراتژیهای متفاوتی برای مدیریت
پرتفوی خود داشته باشند.

تکلیف دستگاههای اجرایی برای افتتاح همه حسابهای ریالی در بانک مرکزی
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
کل کش��ور س��ال  ۱۳۹۹از مصوب��ه ای��ن
کمیسیون درمورد تکلیف همه دستگاههای
اجرایی برای افتتاح حسابهای ریالی نزد
بانک مرکزی خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،هادی
قوام��ی در حاش��یه جلس��ه علنی مجلس
شورای اس�لامی در یک نشست خبری با
تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق
اظهار کرد :براس��اس مصوبه کمیس��یون
کلی��ه دس��تگاههای اجرای��ی موض��وع

م��اده  ۵قان��ون خدمات کش��وری مکلف
هس��تند همه حس��ابهای ریالی خود را
صرفاً از طری��ق خزانه ن��زد بانک مرکزی
افتتاح کنند .نگهداش��ت هرگونه حس��اب
توسط دس��تگاههای مذکور در بانکی غیر
از بانک مرک��زی در حکم تصرف در اموال
عمومی است.
وی با اش��اره ب��ه تعیین نح��و ه هزینهکرد
 ۳۰میلی��ارد دالر فاینان��س یادآور ش��د:
وزیر اقتص��اد مجاز اس��ت بهنمایندگی از
دول��ت ضمانتنامههای کلی و اختصاصی

موردنیاز ب��رای طرحها را ظ��رف یک ماه
ص��ادر ی��ا اختیار امض��ای آن را ب��ه مقام
ذیرب��ط تنفی��ذ کند که س��رمایهگذاری
تسهیل شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اس�لامی ادام��ه داد :ش��ورای اقتص��اد با
رعایت اولویتهای برنامه شش��م توس��عه
ای��ن تس��هیالت را ب��ه طرحه��ای بخش
دولت��ی ک��ه توجیهه��ای الزم را دارن��د،
میدهد و طرحهای غیردولتی ،موسسات
و ش��رکتهای دانشبنی��ان و ق��رارگاه

خاتماالنبیا با س��پردن تضمین به بانکها
میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

فرماندار قصرشیرین گفت :باتوجه به شرایط اقلیمی شهرستان در پاییز و
زمستان و بروز بالیای طبیعی کشاورزان و دامداران نیاز است نسبت به بیمه
کردن محصوالت کشاورزی و دامهای خود اقدام کنند.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،مرادعلی تاتار در جلس��های با حضور
دهیاران و شوراهای روس��تاهای بخش مرکزی قصرشیرین ،افزود :مردم
استان کرمانشاه وابستگی زیادی به کش��اورزی و دامداری دارند ،ازاینرو
نیاز است تا به بیمه کردن زمینهای کشاورزی و دامهای خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت :افراد میتوانند با بیمه محصوالت خود آسیبها را کاهش
دهند ،زیرا بیمه در کوتاهترین زمان و در شرایط خسارات به کمک بیمهگذار
میآید .نماینده عالی دولت در قصرش��یرین گفت :باید همواره پیشگیری
شرایط خشکسالی را داشته باشیم .تاتار ادامه داد :دهیاران پل ارتباطی بین
مردم و مسئوالن هستند و این شرایط را برای مردم روستا تشریح کنند که
درصورت خسارتهای احتمالی بیمه میتواند کمک کار آنها باشد .وی
گفت ۸۰ :درصد س��هم بیمه محصوالت کشاورزی توسط دولت پرداخت
میش��ود و کش��اورزان تنها  ۲۰درصد حق بیمه را پرداخت میکنند .در
ادامه کارشناسان صندوق بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه به تشریح
نحوه استفاده از تسهیالت بیمه برای دهیاران و شوراهای روستاهای بخش
مرکزی قصرش��یرین پرداختند .قصرش��یرین در غرب کرمانشاه بیش از
 ۲۷هزار تن جمعیت و  ۳۰هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ دارد.

 ۱۱۵هزار رأس دام خراسان شمالی
بیمهشدند

معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت :دامداران این
استان با اجرای طرح پالککوبی ،نسبت به بیمه  ۱۱۵هزار رأس دام خود
اقدام کردهاند که انتظار است این رقم بیشتر شود.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،هادی اسعدی اظهار داشت :تاکنون
 ۶۳هزار و  ۴۰۰دام سبک عشایر ۳۸ ،هزار و  ۶۰۰رأس دام سبک روستایی،
 ۱۰هزار و  ۳۱۵رأس دام سبک پرواری بیمه شده است.
وی افزود :همچنین دوهزار و  ۲۰۰رأس دام س��نگین صنعتی ۳۹۳ ،رأس
دام س��نگین روستایی و  ۵۰رأس دام س��نگین پرواری زیر پوشش بیمه
قرار گرفته اس��ت .پیشازاین ،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی خراسان شمالی گفته بود که استقبال دامداران از بیمه دام است
و عل��ت آن را پایین بودن غرامت و روند س��خت اداری در دریافت غرامت
دانس��ت .محمد محمدزاده افزوده بود :بهازای تلف شدن هر یک رأس دام
سبک چهارمیلیون تومان غرامت پرداخت میشود؛ این در حالی است که
قیمت هر رأس دام سه تا پنج برابر این میزان است.
در خراسان شمالی بیش از از دومیلیون رأس دام سبک و بیش از  ۸۰هزار
رأس دام سبک نگهداری و پرورش داده میشود.
معاون خدمات بیمهای بانک کش��اورزی خراس��ان شمالی در ادامه اظهار
داش��ت :برای هر رأس دام  ۵۰هزار ریال دریافت میشود که  ۲۶هزار ریال
بابت بیمه دام و  ۲۴هزار ریال بابت پالکگذاری است .براساس این گزارش،
ط��رح پالککوبی یا هویتدار ک��ردن دام ،با نصب پالک  ۱۵رقمی انجام
میشود .پالک ۱۵رقمی ،شامل اطالعات جامعی ازجمله مشخصات مالک
و ویژگیهای دام همچون شرایط واکسینه ،نژاد ،بیمه ،میزان تولید و نوع
فعالیت دامدار است .در این طرح کشوری ،پالککوبی و بیمه دام اجباری
است و درصورتیکه فردی نسبت به جابهجایی دام بدون پالک اقدام کند،
آن دام قاچاق است و با آن برخورد میشود .اسعدی در بخش دیگر سخنان
خود درباره بیمه محصوالت کشاورزی گفت :سال زراعی جاری ۴۰ ،هزار
هکتار کشتزار ،پنجهزار هکتار باغ ،دومیلیون و  ۷۰۰هزار قطعه طیور زیر
پوشش بیمه قرار گرفته است.
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد:
هنوز فرصت برای بیمه باغ و زراعت ،تا دیماه جاری باقی است.
اسعدی خاطرنش��ان کرد :در سال زراعی گذش��ته ۲۲۲ ،هزار رأس دام،
هش��تمیلیون و  ۳۶۰ه��زار قطعه طیور ۱۶ ،هزار هکتار ب��اغ ۵۶ ،هزار و
 ۵۰۰هکتار کش��تزار و  ۳۹۰هکتار عرصههای منابع طبیعی زیر پوشش
بیمه قرار گرفته اس��ت .وی گفت :س��ال زراعی گذشته ۶۶ ،میلیارد ریال
حق بیمه دریافتشده از بیمهگذاران دریافت شده است و میزان حق بیمه
دریافتشدهبااحتسابکمکهایدولت ۱۹۰،میلیاردریالثبتشدهاست.
وی درباره خسارت پرداختش��ده در سال زراعی گذشته گفت :دامداران
بیمهگذار استان بابت خسارتهای متحمل شده در سال زراعی گذشته،
ششمیلیارد ریال غرامت دریافت کردهاند؛ همچنین باغداران بیمهگذار هم
برای خسارتهای ناشی از سرمای دیررس بهاره اردیبهشتماه سال زراعی
گذشته ۱۲۰ ،میلیارد ریال غرامت دریافت کردند .معاون خدمات بیمهای
بانک کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت ۱۵ :میلیارد ریال غرامت به
بیمهگذاران زراعت استان ،بابت خسارتهای سال زراعی گذشته پرداخت
شده است .خراسان شمالی  ۳۴۴هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.

پیشخوان

ماجرای پویایی یک «رمز»

این روزها هشدارهای پیدرپی بانکها برای گرفتن رمز پویا و عدم استفاده
از رمز ایس��تا ،مکررا ً دیده میشود و چنانکه از شواهد برمیآید ،اجباری
بودن این طرح سبب ایجاد نارضایتی در بسیاری از مردم شده است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،رئیس شعب ه امام خمینی(ره) بانک
مسکن بوشهر با اشاره به ضرورت استفاده از رمز پویا و مزایا و معایب آن
میگوید :بر اس��اس گزارشهایی که از طرف پلیس فتا اعالم میش��ود،
میزان جرائم در فضای مجازی زیاد ش��ده و صفحات مجازی بهکرات در
حال هک شدن هستند و این در حالی است که مردم مرتب از رمز ایستا
و صفحات مجازی شلوغ استفاده میکنند که بهراحتی قابل هک کردن و
کپیبرداری است؛ برای کم شدن این خطر و بهدلیل امنیت مردم ،دولت
تمام بانکها را موظف کرده از رمزی استفاده کنند که فقط ۶۰ثانیه اعتبار
داشته باشد و به هکر فرصت برداشت از حساب شخص را ندهد.
منصور حیدرزاده با بیان اینکه استفاده مردم از رمزهای دوم بسیار زیاد
اس��ت ،عنوان میکند :رمز دوم از حالت ایستا به رمز پویا با مهلت اعتبار
 ۶۰ثانیه تبدیل میشود .دریافت رمز پویا کار دشوار و زمانبری نبوده و
برخالف آنچه تصور میش��ود  ۶۰ثانیه زمان کمی برای پرداخت نیست؛
چراک��ه گزین ه کپی ک��ردن رمز وجود دارد و الزامی برای یادداش��ت آن
نیست؛ مث ً
ال شما میخواهید در موبایل بانک انتقال وجه دهید ،تمام کارها
را انجام میدهید و سپس رمز دوم را که کپی کردهاید ،الصاق میکنید.
وی در توضی��ح چگونگ��ی دریافت رمز پویا بیان میکند :با اس��تفاده از
گوشیهای ساده و مراجعه به خودپرداز ،در گزینه رمز پویا ،زیرمجموعه
خدم��ات رمز پویا وج��ود دارد و با انتخاب آن اولین چیزی که از ش��ما
میخواهد شماره موبایل است؛ یعنی من نمیتوانم رمز پویای فرد دیگری
را فعال کنم ،چون پیامک ارسالی به همراه صاحب کارت ارسال میشود
و هر ش��خصی برای دریافت رمز پویا نیاز ب��ه مراجعه دارد .البته پیامک
حاوی رمز را میتوان از طریق پیامک (برای گوشیهای ساده) یا از طریق
اپلیکیشن برای گوشیهای اندروید یا  IOSدریافت کرد.

