
شنبه7بهمن ماه 1396 شماره۱٠14

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
rگفت وگو

 معرفی برندگان مسابقه کمپین 
تبلیغاتی بیمه تجارت نو

مراس��م اهدای جوایز به 
برندگان مسابقه مربوط 
ب��ه کمپین تبلیغاتی این 
ش��رکت ب��ا محوریت 
ش��عار جدید » با خیال راحت تکیه کن » 
برگ��زار گردید. ب��ه گزارش روابط عمومی 
شرکت بیمه تجارت نو، در این مراسم که 
ب��ا حض��ور س��یدمحمد عب��اس زادگان 
مدیرعامل، پدرام آبدارزاده مدیر بازاریابی، 
مجی��د باق��ی مدیر روابط عمومی و مهران 
رجبی بازیگر سینما و تلویزیون، مدل های 
تبلیغاتی شرکت و برندگان مسابقه برگزار 
شد، در ابتدای این مراسم نماینده شرکت 
مجری تبلیغات، گزارش��ی از فعالیت های 
تبلیغاتی انجام ش��ده در همه ی رشته ها را 
تشریح نمود و با اشاره به بازتاب تبلیغات، 
اث��ر بخش��ی تبلیغ��ات را مثب��ت ارزیابی 
نمودن��د. در ادام��ه، س��یدمحمد عب��اس 
زادگان ب��ا ارائ��ه توضیحاتی در خصوص 
عملک��رد ش��رکت بیمه تج��ارت نو در دو 
س��الی ک��ه از آغ��از فعالیت این ش��رکت 
می گذرد، کسب رتبه توانگری مالی سطح 
ی��ک و به��ره من��دی از کارکنان جوان، پر 
ان��رژی، دانش��ی و با س��ابقه اجرایی قابل 
قبول را از مزیت های این شرکت دانستند 
و اش��اره نمودن��د تمام��ی اقش��ار م��ردم 
می توانن��د ب��ا خیال راحت ریس��ک های 
مرتبط با زندگی ش��خصی و کاری خود را 

به بیمه تجارت نو متصل نمایند.

برگزاری سومین مجمع فصلی 
مدیران ستادی و روسای شعب 

بیمه رازی
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عمومی، سومین مجمع 
فصلی مدیران ستادی و 
رؤس��ای ش��عب بیم��ه 
رازی در س��الن هگمتان��ه هت��ل المپیک 
ته��ران برگزار ش��د. مجم��ع فصلی بیمه 
رازی که هر س��ه ماه یک بار برای بررس��ی 
عملکرد ش��عبه های ش��رکت در سراس��ر 
کشور و معرفی شعب برتر برگزار می شود، 
ای��ن ب��ار نی��ز برای س��ومین بار در س��ال 
جاری، در روز پنجشنبه 28 دی ماه برگزار 
ش��د. ای��ن نشس��ت ب��ا س��خنرانی آقای 
مهندس بهمن یزدخواستی، رییس هیئت 
مدی��ره بیم��ه رازی در خصوص اهداف و 
برنامه های س��ال جاری شرکت آغاز شد و 
در ادامه رؤس��ای ش��عب سراسر کشور به 
بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند و 
نقطه نظرات خود را در جهت رسیدن بهتر 
ب��ه اهداف ش��رکت بیان کردند. همچنین 
چن��د ت��ن از معاونان، مش��اوران و مدیران 
ستادی به ارائه گزارش عملکرد و در ادامه 
رؤس��ای ش��عب سراس��ر کش��ور به بیان 
مس��ائل و پیش��نهادات خ��ود پرداختند و 
نقط��ه نظ��رات خود را در جهت رس��یدن 
بهت��ر به اهداف ش��رکت بی��ان نمودند؛ از 
ای��ن رو ط��ی این جلس��ه، در پ��ی ارزیابی 
عملکرد دوره ی زمانی ۹ ماهه ی سال ۹6 
ش��عبه های آپادانا، اهواز، کرمان، خرم آباد 
به عنوان ش��عب برتر در رشته های جنرال 
و شعبه های رشت، تبریز، آیت اهلل کاشانی 
و کرج به ترتیب به عنوان شعبه های برتر 
در رشته ی بیمه های زندگی معرفی شدند 
که از رؤس��ا و کارکنان این ش��عب تقدیر به 

عمل آمد.

واریز سود قطعی بیمه نامه های 
عمر یارمند سینا

س�����ود قط�����ع��ی 
عم��ر  بیمه نامه ه��ای 
یارمند بیمه سینا مربوط 
ب��ه س��ال 13۹۵ معادل 
26/21 درص��د محاس��به و ب��ه حس��اب 
بیمه گذاران منظور گردیده اس��ت. س��ود 
قطع��ی بیمه نامه ه��ای عم��ر یارمند بیمه 
سینا مربوط به سال 13۹۵ معادل 26/21 
درصد محاس��به و به حس��اب بیمه گذاران 
منظور گردیده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت، 
دسترس��ی به گزارش س��ود بیمه نامه های 
عمر یارمند از طریق پرتال ش��رکت بیمه 

سینا امکان پذیراست.

اخبار
مع��اون بان��ک مرک��زی بابیان اینک��ه اگردر ح��وزه بانکداری 
الکترونیک پیش��رفت نمی کردیم، شاهد وضعیت وخیم تری در 
س��ایر متغیرهای اقتصادی بودیم، گفت: باید بپذیریم که نظام 
مالی ما مربوط به چنددهه گذشته است. به گزارش اقتصادآنالین، 
پیمان قربانی با بیان اینکه اجزای نظام مالی اعم از بیمه، بانک 
و بورس واسطه گری وجوه را برعهده دارند، اظهار کرد: هرچه 

تأمین مالی در اقتصاد بیشتر باشد، همگرایی این اجزا نیز با یکدیگر 
افزایش می یابد؛ نمونه بارز این امر صندوق های سرمایه گذاری 
هس��تند. وی با اش��اره به تأمین مالی ۹۰ درصد اقتصاد کش��ور از 
سوی نظام بانکی، گفت: باید هماهنگی و همکاری بین اجزای 
نظام مالی زیاد باش��د، در غیراین صورت به اقتصاد صدمه وارد 
می شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی، همکاری بین دستگاه ها 

و نهادهای مالی را ضروری دانست و گفت: قطعًا این همکاری 
هنوز به درجه مطلوب نرس��یده چراکه س��اختار مالی ما نیازمند 
تحوالتی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. قربانی افزود: 
 در بانکداری الکترونیک طی 1۰-1۵ سال گذشته شاهد تحوالت 
و اثرگذاری ه��ای مطلوبی در کش��ور بودی��م. اینگونه بانکداری 

الکترونیک به سایر اجزای مالی خدمات می دهد.

سهم9٠درصدینظامبانکیدرتأمینمالیاقتصاد
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مؤسسات مالی و اعتباری به یکی از مشکالت 
جامعه تبدیل شده اند. البته هنوز هم موسساتی 
هس��تند که ب��دون هیچ مش��کلی به فعالیت 
خ��ود ادامه می دهند و هم س��پرده های مردم 
را می گیرن��د و ه��م تس��هیالت می دهند. اما 
مؤسسات بسیاری به بحران رسیده اند و اکنون 
مشکل دارند. رشد قارچ گونه این مؤسسات در 
دولت ه��ای نه��م و دهم کلید خورد و محمود 
بهمنی رییس بانک مرکزی وقت اعالم کرد 
که 17۰۰ مؤسس��ه مالی و اعتباری را تعطیل 
ک��رده و تع��داد کمی برای دولت یازدهم باقی 
مان��د که این مش��کالت را ب��ه وجود آورد. در 
ای��ن رابطه با مه��رداد بائوج الهوتی، نماینده 
لنگ��رود و عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجل��س ش��ورای گفتگو کردی��م که در ادامه 

آمده است.

وضعیت سپرده گذاران مؤسسات مالی و  ���
اعتباری را چگونه می بینید؟

قبل از هر چیز باید این واقعیت مهم را بپذیریم 
که مردم پول گذاشتند و عده ای فرصت طلب 
ه��م پوله��ای آنان را به جایی برده اند که اثری 
از آثار آن نیس��ت. بنابر این س��پرده گذاران در 
خصوص مطالباتی که دارند محق هس��تند و 
اگر هم اعتراض می کنند، برای این است که 
مطالباتشان را بگیرند. اینکه بخواهیم آنان را 
زیاده خواه بدانیم و اتهاماتی همچون آشوبگر 
به آنان بزنیم، درس��ت نیس��ت. البته تا زمانی 
اعتراض سپرده گذاران مؤسسات مالی درست 
اس��ت که ساختار ش��کنی نکنند و در فضایی 

سالم به اعتراض بپردازند.

ع�ده ای اعتق�اد دارند ک�ه این افراد برای  ���
دریافت س�ود بیش�تر وسوس�ه ش�ده و با 
نقدینگی ش�ان ریس�ک کرده ان�د و اکن�ون 
حقشان است چون ریسکشان جواب نداده 

است. آیا این مطلب قابل قبول است؟
این حرف درس��تی نیس��ت. س��ؤال من از این 
افراد این اس��ت که مگر هر کس��ی می تواند 
مؤسسه مالی راه بیندازد بدون آنکه چراغ سبز 
نگرفته باش��د. امروزه هیچ کس بدون مجوز 
نمی تواند فالفل فروشی راه بیندازد مگر آنکه 
پروانه کسب داشته باشد و در غیر این صورت 
از سوی ده ها دستگاه و نهاد مورد هجمه قرار 
می گی��رد و از فعالیت��ش جلوگیری می کنند. 
بناب��ر ای��ن چگونه این آقای��ان ادعا دارند که 
یک نفر توانس��ته بدون آنکه مسووالن بانک 
مرکزی بفهمند، ده ها و صدها شعبه مؤسسه 
مال��ی اعتب��اری راه بین��دازد و هزاران میلیارد 
توم��ان از م��ردم به ص��ورت علنی پول بگیرد 
و س��ود باالیی تعهد کند و امروز نتواند آن را 

بازپرداخت کند؟

شما معتقد هستید که این اتفاق به وجود  ���
آمده و مردم معترض هم حق دارند. س�ؤال 
اینجاس�ت ک�ه از کجا پ�ول بیاوریم و بدهی 

این مؤسسات را بدهیم؟
این طور نیست که بگوییم این مؤسسات هیچ 
پولی ندارند و بیچاره هستند. این مؤسسات در 

بخش��های زیادی سرمایه گذاری کرده اند که 
امالک آنان موجود است و می توان با فروش 

این امالک بدهی مردم را پرداخت کرد.

چرا این مؤسس�ات با کس�ری بودجه رو  ���
به رو شده اند؟

مشکل این است که در شناسایی اموال ضعف 
وج��ود دارد. ب��ه خاطر داریم که چندی قبل در 
کرمان مستقالتی شناسایی شد که ۹2 واحد 
بود. این سازه در لیست اموال مالک مؤسسه 
مال��ی و اعتب��اری نیامده بود و به محض آنکه 
شناس��ایی ش��د، به جرات می توان گفت که 
بخش��ی از مطالبات مردم زنده ش��د. بنابر این 
باید دارایی های مالک مؤسسه مالی و اعتباری 
به درستی شناسایی شود و هر آنچه متعلق به 
این فرد یا خانواده اوست یا به نوعی سندسازی 
شده، تبدیل به نقدینگی شود تا بتوان مطالبات 

مردم را پرداخت کرد.

مگر بارها اعالم نشده که کسری سرمایه  ���
این بانک ها زیاد اس�ت و صحبت از جبران 

به وسیله بانک مرکزی است؟
س��ؤال اینجاس��ت که تمامی این پولهایی که 
از س��پرده گذاران دریافت ش��ده، چه بالیی به 

روزگارش آمده اس��ت. مگر می ش��ود هزاران 
میلیارد تومان سوخت شده باشد. باید با دقت 
بررس��ی کنیم که این پول ها چه مس��یری را 
ط��ی ک��رده و در کج��ا آرام گرفته و آینده آن 

چه شده است.

پرداخ�ت مطالبات س�پرده گ�ذاران باید  ���
چگونه باشد؟

بی ش��ک باید با اولویت بندی صورت بگیرد 
اما نکته مهم این اس��ت که باید متناس��ب با 
اموالی که وجود دارد،  طلبکاران را شناس��ایی 
و طل��ب آن��ان را پرداخت کرد. به همین دلیل 
هم شاهد بودیم که به ترتیب طلب، پرداخت 

مطالبات را لیست کردند.

برخ�ی از مال�کان مؤسس�ات نس�بت به  ���
کارشناس�ی هایی که نس�بت به اموالش�ان 
صورت گرفته اعتراض دارند، این درس�ت 

است؟
البت��ه عده ای اعتقاد دارند که ارزیابی از اموال 
مؤسس��ه تحت مدیریتش��ان درس��ت نبوده و 
ب��رای آنه��ا زیر قیمت محاس��به کرده اند که 
باعث زیانش��ان ش��ده است. این ادعا در جای 
خودش جای بحث دارد و نمی توان و نباید با 
س��لیقه ش��خصی اموال مؤسسه و حتی اموال 
ش��خصی یک فرد را به فروش رس��اند. اموال 
این مؤسس��ات ابتدا حسابرس��ی و کارشناسی 
ش��ده و البته پس از اعتراض نیز برای اموال 
بارها کارشناس��ی صورت گرفته اس��ت. اما در 
نهایت باید بررسی درستی مطابق آنچه مالک 
مؤسس��ه اعتباری س��خن می گوید، صورت 
بگیرد، به ش��رط آنکه ادعا درس��ت باشد و آن 

فرد به دنبال وقت کشی نباشد.

ب�ا وج�ود پرداخت طلب س�پرده گذاران  ���
تا س�قف 200 میلیون تومان، چرا هنوز هم 

اعتراض ها ادامه دارد؟
این درس��ت اس��ت که آقایان اعالم می کنند 
همه س��پرده گذارانی که طلب دارند، تا سقف 
2۰۰ میلی��ون تومان مطالباتش��ان را دریافت 
کرده اند،  اما هنوز هم عده ای اعتراض دارند و 
این اعالم مسووالن را ادعایی بیش نمی دانند 
و اعالم می کنند که بخشی از طلبشان تا سقف 

2۰۰ میلیون تومان را دریافت نکرده اند که باید 
در این زمینه ش��فاف سازی صورت بگیرد. در 
این شرایط بحرانی، چرا باید عده ای اعتراض 
کنند که بخشی از پولشان در مؤسسه مالی به 
عنوان سپرده تعریف شده است؟ این رفتارها 
باعث می شود همه چیز زیر سؤال برود و بهتر 
آن است که مسووالن هر آنچه انجام داده اند به 

صراحت و به صورت شفاف اعالم کنند.

ش�ما دائم از پرداخت مطالبات می گویید  ���
در حالی که این مؤسسات توان مالی الزم را 

ندارند. این تضاد مشکل آفرین نیست؟
اگر مؤسس��ه مال��ی و اعتباری اموال و داریی 
ندارد، بهتر است با مردم شفاف سخن بگویند 
و اعالم کنند که این مؤسسه ورشکسته است 

و توان پرداخت بدهی سپرده گذاران را ندارد. 
این درست نیست که آقایان با دست پر سخن 
بگویند، در حالی که دستشان خالی است. البته 
اگر دولت می خواهد تاوان بدهد، بهتر اس��ت 
آن را نی��ز ب��ه صراحت به مردم بگوید تا مردم 
بدانند که دولت می خواهد فداکاری کند. در هر 

صورت شفاف سازی بهترین روش است.

بانک مرکزی اعالم کرده که طلب سپرده  ���
گذاران تا سقف 200 میلیون تومان پرداخت 

شده است. چرا این را انکار می کنند؟
من هم قبول ندارم که این طلب پرداخت شده 
باش��د. باور من بر این اس��ت که پرداخت روی 
کاغذ درست است. شک ندارم که عده ای زیر 
س��پرده 2۰۰ میلیون تومان هنوز طلب دارند. 
مردم هم وقتی یک نفر مش��کل داشته باشد، 
به کل تعمیم می دهند و باورشان این است که 
همه سپرده گذاران مشکل دارند. مردم گمان 

می کنند که دولت سرشان را گرم می کنند.

تجمی�ع مؤسس�ات اعتب�اری در ی�ک  ���
مجموع�ه مانن�د کاس�پین را چگونه تحلیل 

می کنید؟
ام��روزه م��ردم به مؤسس��ات مالی و اعتباری 
ورشکسته امیدی ندارند. به همین دلیل دولت 
نیابت را به دیگری واگذار کرد. به عنوان مثال 
مدیریت طلب و بدهی مؤسسه ثامن الحجج 
را به بانک پارسیان دادند و مردم آرام گرفتند. 
این بهترین روش اس��ت زیرا مردم امیدی به 
مؤسسه ورشکسته ندارند و بهتر است مدیریت 
آن را مؤسس��ه دیگری بر عهده داش��ته باشد. 
امروز هم ش��اهد هستیم هشت مؤسسه مالی 
و اعتباری در قالب کاس��پین تجمیع ش��ده که 
بهترین روش اس��ت. مردم خیالش��ان راحت 
است که با مؤسسه یا بانکی رو به رو هستند که 
برای اصالح آمور آمده و این می تواند اعتماد 
س��ازی کند، به ش��رط آنکه پرداخت مطالبات 
مردم به س��رعت انجام ش��ود. به هر حال باید 
این مؤسس��ات تجمیع شود و نمی توان مردم 
را س��رگردان کوچ��ه و خیابان کرد و هرکس 
جایی به دنبال طلبش باش��د و آخر هم نداند 

باچه کسی طرف است.

امروزه به بهانه مؤسس�ات مالی و اعتبار  ���
تجمع می ش�ود و ادبیات نامناس�بی به کار 

می برند، این رفتار درست است؟
تجمعات داستان متفاوتی دارد. ما خودمان را 
آن طرف میز بگذاریم تا حال این زیان دیدگان 
را درک کنیم. امروزه کس��انی در بین س��پرده 
گذاران هس��تند که حقوق ماهیانه ای نداشتند 
و برای آنکه بتوانند هزینه های روزمره شان را 
تأمین کنند، ناچار شده اند هر آنچه دارند،  تبدیل 
ب��ه نقدینگ��ی کنند تا بتوانند زندگی روزمره را 
بگذرانند. در بین همین سپرده گذاران کسانی 
وج��ود دارن��د که خانه خودش��ان را فروخته و 
پولش را در مؤسس��ه اعتباری گذاش��ته اند تا 
بتوانند هزینه های زندگیش��ان را تأمین کنند. 
اما همین افراد امروزه به فرد مستأجری تبدیل 
شده اند که نه تن ها از عهده تأمین هزینه های 
زندگ��ی ب��ر نمی آیند،  بلکه اج��اره خانه نیز بر 

مشکالتشان افزوده شده است.

آیا درست است که این افراد توهین کنند  ���
و ادبیات نامناسبی به کار ببرند؟

چرا نمی خواهیم بپذیریم که به این افراد فشار 
آمده و ناچار دست به اعتراض زده اند. البته این 
به معنای تأیید توهین و هنجار شکنی نیست 
و بای��د هن��گام اعتراض ادب را حفظ کنند و از 

خط قرمزها عبور نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با »اخبار بانک، بورس بیمه«؛

پولهایمؤسساتمالیواعتبارکجاآرامگرفتهاست

 آقایان اعالم می کنند همه سپرده 
گذارانــی که طلب دارند، تا ســقف 
200 میلیــون تومان مطالباتشــان 
را دریافــت کرده اند،  اما هنوز هم 
عده ای اعتراض دارند و این اعالم 
مســووالن را ادعایــی بیــش نمــی 
داننــد و اعالم می کنند که بخشــی 
از طلبشــان تا ســقف 200 میلیون 
تومان را دریافت نکرده اند که باید 
در این زمینه شــفاف سازی صورت 

بگیرد

امروزه مردم به موسســات مالی و 
اعتباری ورشکسته امیدی ندارند. 
بــه همین دلیــل دولت نیابت را به 
دیگری واگذار کرد. به عنوان مثال 
مدیریــت طلــب و بدهی مؤسســه 
ثامــن الحجــج را به بانک پارســیان 
دادنــد و مــردم آرام گرفتند. این 
بهتریــن روش اســت زیــرا مردم 
امیــدی به مؤسســه ورشکســته 
ندارنــد و بهتر اســت مدیریت آن 
را مؤسسه دیگری بر عهده داشته 
باشــد. امروز هم شــاهد هســتیم 
هشــت مؤسســه مالــی و اعتباری 
در قالب کاســپین تجمیع شــده که 

بهترین روش است
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