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گزارش »اخبار بانک بورس بیمه« از اقدام دولت برای اصالح نظام بانکی

ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح آغاز شد 
تريبون

اگرچه برخی بر این باورند که مشکل جاری در نظام بانکی، 
ناتوانی در پرداخت س��پرده ها اس��ت، اما دارایی های پوک و 
ردپ��ای دارایی ه��ای موهوم��ی در ترازنامه ها، ذره ذره نظام 
بانکی را آب می کند. دارایی های موهومی در نظام بانکی این 
روزها دیگر به یک مشکل جدی تبدیل شده است، مشکلی 

که البته آدرس غلطی را به نظام بانکی...
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معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: عرصه بانکداری کشور 
از عناصر غیرمجاز پاکسازی شده است که این امر موجب 
رقابت سالم بنگاه های اقتصادی با یکدیگر می شود. فرشاد 
حیدری در یک برنامه تلویزیونی، افزود: فعالیت صرافی ها به 
گونه ای است که صدور مجوز برای فعالیت آنها ساده تر شده 

ما ۶۰۰ صرافی مجاز در کشور داریم که در این...
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آمادگی برزیل 
برای اعطای خط 
اعتباری به ایران

 ثبت سفارش 
غیرقانونی واردات

1۹ هزار خودرو

نظام بانکی و ردپای 
دارایی های موهوم

عرصه بانکداری از عناصر 
غیرمجاز پاکسازی شد

 امنیت، 
مهم ترین هدف 

نظام بانکی

دست بانک ها 
در حنای 

بانک مرکزی

پروژه های 
عمرانی بیمه 

می شوند

 در پ��ی اع��ام تصمیم دونالد ترامپ برای وضع تعرفه های 
واردات��ی ب��ر فوالد و آلومینی��وم، مقامات دیگر اقتصادهای 
بزرگ جهان، آمریکا را به اقدام متقابل تهدید کردند. اتحادیه 
اروپا به دونالد ترامپ هشدار داد در صورتی که طرح جدید 

خود برای اعمال تعرفه بر فوالد و...
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جنگ تعرفه ها 

در تجارت جهانی

صفحه3

هدف ما 
بانکداری 
است نه 

بنگاه داری

 رشد
۲۲درصدی 
حق بیمه 
در۱۱ماه

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن پس از فروش سهام شرکت 
سرمایه گذاري این بانک در بورس گفت: هدف ما بانکداري 
است و نه بنگاه داري. بنگاه داري در برهه ای از فعالیت این 
صفحه2 بانک ناخواسته به ما تحمیل شده است. 

رئیس کل بیمه مرکزی از رشد ۲۲ درصدی حق بیمه در 
۱۱ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. عبدالناصر همتی در 
آخرین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران 
در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه گفت...  صفحه6
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