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بانک و بیمه و بورس

بانک
سرعت و امنیت باال برای مشتریان؛

رونمایی از نسخه جدید
همراه بانک پارسیان

نسخه های جدید همراه بانک ،عالوه بر اینکه باعث
میشوند افراد جامعه کارهای خود را به سرعت انجام دهند،
از امنیت باالیی نیز برخوردار هستند .یکی از ابزارهایی که
به کارهای افراد سرعت میبخشد دسترسی همیشگی آنان
به بانک است .با موبایل بانک ،افراد به راحتی میتوانند
به امور خود رسیدگی کنند ،مثال آنها به راحتی خواهند
توانست قبض پرداخت کنند ،پول انتقال دهند و مواردی
از این قبیل .که این امر تاثیر به سزایی از هدر رفت وقت
افراد دارد .بنابراین ،استفاده از موبایل بانک عالوه بر آسانی
و هدر نرفتن زمان از امنیت باالیی برخوردار است .همچنین
افراد دیگر مجبور نیستند تا برای هر کار کوچکی مدت ها
در صف طوالنی بانک ها منتظر بمانند ،خیلی از مردم دیگر
نیازی نیست در ساعت های مختلف روز یا شب از خانه
خارج شوند و عالوه بر این از ایجاد ازدحام و ترافیک در
خیابان و معابر عمومی جلوگیری می شود .بانک پارسیان
یکی از بانک هایی است که در راستای ارائه خدمات بهتر
به مشتریان خود ،همراه بانک پارسیان را ارائه کرده است،
اخیرا نیز نسخه جدید همراه بانک پارسیان با نام پارسیان
من برای انجام امور بانکی روزمره مشتریان حقیقی طراحی
و پیاده سازی شده است .اشخاص حقیقی حتی اگر مشتری
بانک پارسیان هم نباشند می توانند از طریق گوشی های
هوشمند اندروید و  iOSاز خدمات پارسیان من بهرهمند
شوند .انواع انتقال وجه شتابی ،بانکی و بین بانکی ،پرداخت
قبض و خرید شارژ با کارتهای عضو شبکه شتاب ،امکان
اشتراک رسید تراکنشها و صورتحساب از طریق برنامههای
جانبی گوشی تلفن همراه ،مدیریت چک و تسهیالت ،امکان
ورود با اثر انگشت و مسیر یابی نزدیکترین شعبه از روی
نقشه از جمله امکانات ارائه شده در پارسیان من است.
این سامانه به منظور انجام امور بانکی شرکتها و
مشتریانی که دارای حساب مشترک یا چند امضایی هستند
ارائه شده است .دسترسی به این سامانه از طریق وب و
گوشیهای هوشمند دارای سیستم عامل اندروید و iOS
میسر شده است .صدور دستور پرداخت بانکی و بین بانکی(
پایا و ساتنا) با امکان تعیین اولویت امضاداران ،مشاهده و
پرداخت تسهیالت ،مشاهده دسته چک و ارائه صورتحساب
از جمله امکانات ارائه شده در این سامانه است.
سامانه خانه پارسیان،سامانه فعال سازی و غیر فعال
سازی خدمات غیر حضوری بانک می باشد که مشتری
بانک بدون نیاز به مراجعه به شعبه می تواند از طریق این
سامانه رمز اول و دوم اینترنت بانک ،همراه بانک،تلفن بانک
و رمز یکبار مصرف پیامکی را برای خود فعال و یا غیر فعال
نماید.شایان ذکر است که سامانه فوق در دومین جشنواره
ملی نوآوری محصول برتر ایران در سال  ، ۹۶از میان
شانزده محصول برتر ایرانی معرفی شده ،مورد تقدیر کمیته
ارزیابی تخصصی قرار گرفت.
هدف این سامانه ارائه سرویس هایی نوینی است که در
سامانه های دیگر بانک ارائه نمی شود .تاکنون سه خدمت،
صورتحساب سپرده ،گزارش مسدودی سپرده و خدمات
پرداخت مستقیم قبوض ( )direct debitدر این سامانه
وجود دارد که در زیر مختصر توضیح داده شده است.
 -۱صورتحساب سپرده :مشتری قادر به دریافت
صورتحساب در قالب های  excelو  pdfاست .دو مزیت
این سرویس نسبت به اینترنت بانک ،نداشتن محدودیت
تعداد رکورد (قابل تنظیم برای هر مشتری) و نیز شرح سند
و بند سند به صورت شکیل در هر رکورد است .همچنین
فیلدهای صورتحساب قابل حذف و اضافه است.
 -۲گزارش مسدودی سپرده :این خدمت فقط در
سامانه خدمات ویژه به مشتریان ارائه می گردد و مشتری
می تواند گزارش عملیات مسدودی و رفع مسدودی صورت
گرفته روی حساب خود را مشاهده نماید.
 -۳پرداخت مستقیم قبوض ( :)direct debitمشتری
شماره های تلفن ثابت (سراسر کشور) و تلفن همراه اول را خود
را جهت پرداخت قبض ،به همراه یک شماره حساب در سامانه
ثبت می نماید و سامانه در بازه های زمانی مشخص ،اقدام به
استعالم از مخابرات و پرداخت قبض از حساب معرفی شده می
نماید .مشتری می تواند سقفی هم برای پرداخت بدهی قبوض
خود در نظر بگیرد .همچنین گزارش عملیات صورت گرفته
توسط مشتری در سامانه قابل مشاهده است.
 -۴باشگاه مشتریان :سامانه باشگاه مشتریان که حدود
دو سال است که از زمان رونمایی آن و ارائه در نمایشگاه
های بانکی می گذرد ،توسط معاونت طرح و برنامه طراحی
و سیاست گذاری می شود .بخش فنی آن توسط این اداره
و توسط پیمانکار انجام میگردد .باشگاه مشتریان سامانه ای
متمرکز بر افزایش انگیزه و وفاداری مشتری می باشد که با
ارائه طرح های امتیازی مختلف و ارائه پاداش های متنوع
سعی بر استفاده بیشتر از خدمات بانکی و تجمیع منابع
ارزان قیمت می نماید.
 -۵سامانه پارس :ارائه خدمات به مشتریان  vipبانک
 .خدمات شامل صورتحساب  ،پرداخت سود سهامداران،
پرداخت قبوض ،تولید و گزارش شناسه های واریز ،امکان
تعیین سطوح دسترسی متفاوت به کاربران سازمان ،گزارش
های چک های واگذار شده و صورتحساب آفالین.
 -۶بازارسرمایه :ارائه سرویس جهت انجام معامالت
آنالین بورس اوراق بهادر و ارائه خدمات جهت انجام
معامالت نقدی و آتی بورس کاال
 -۷تلفن بانک :ارائه خدمات غیر حضوری مانند
صورتحساب و گزارش گیری ،انتقال وجه و...
 -۸سامانه نوبت دهی پیامکی :که متصل به برنامه
موبایل بانک پارسیان است یکی از دستاوردهای حوزه
فناوری های نوین است که پروژه آن در اداره پشتیبانی
فنی راه اندازی شده است.

درخشش بانک ملی ایران در چهارمین
جشنواره تبلیغات ایران

بانک ملی ایران برای طراحی و معرفی «اپلیکیشن بله»
درجه «فاخر» چهارمین جشنواره تبلیغات ایران را از آن خود
کرد .به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،در گواهی این
جشنواره که به امضای رئیس و دبیر هیات داوران آن رسیده،
اعالم شده که دیپلم افتخار و جایزه کریستال چهارمین
جشنواره تبلیغات ایران به اثر ارسالی بانک که «در خور تقدیر»
و از لحاظ کیفی «فاخر» بوده ،رسیده است .همچنین تاکید
شده که این گواهی به معنای «درجه فاخر» اثر تبلیغاتی
بانک ملی ایران و نشانگر کسب رتبه سوم در بخش «تبلیغات
دیجیتال» شاخه «ویدئوی تبلیغاتی» در این جشنواره است.
همچنین هیات داوران این جشنواره ،بانک ملی ایران را در
بخش طراحی گرافیکی شاخه «پوستر» برای طراحی و اجرای
«پوستر تبلیغاتی طرح  »۶۰شایسته دریافت «لوح سپاس و
شاهین طالیی» دانست.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی:

بانک مرکزی براساس قانون
همچنان به تولید و انتشار آمار ادامه میدهد

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی
با اشاره به بند (پ) ماده  10احکام دائمی
برنامه های توسعه کشور گفت :این بانک با
قوت به فعاليتهای قانونی خود در زمینه
تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای
جامعه ادامه خواهد داد.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
محمود چلویان با بیان اینکه این بانک با
سابقه هشتاد ساله تولید آمارهای اقتصادی
به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در
بانک ملی به عنوان یکی از تولید کننده های
مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده
است اظهارداشت :در این مدت عموم مردم،
دستگاه های اجرایی ،محققان ،دانشگاه ها
و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی
استفاده کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران
هم در سالهای اخیر در کنار بانک مرکزی
مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده است گفت:
طبیعتاً به دالیل مختلف نظیر سال پایه،
طرح های مربوط به احصای هزینه های
خانوار ،ترکیب سبد اقالم و ضرایب آن ها و
نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک
مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته
است .در همین راستا ،اخیرا ً بانک مرکزی
تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های
کارشناسی مشترک به منظور کاهش

اختالفات ،موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.
مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک
مرکزی تصریح کرد :متعاقبا تالش شد که
جلساتی با مرکز آمار برگزار شود اما این
تالشها بیپاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی
در این خصوص نشان نداد و به جای
برگزاری جلسه مشترک ،موضوع را به جلسه
کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع
داد .البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون
با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق
نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره

عضو جامعه حسابداران رسمی:

فروش ریالی نفت در بورس با سیاست صادراتی دولت
متناقض است

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درباره احتمال فروش نفت در بورس به صورت
ریالی ،گفت :این موضوع با سیاستهای دولت مبنی بر جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
متناقض است ،دولت باید سیاست واحدی را درباره خروج ارز از کشور در پیش گیرد .اگر
ارز حاصل از نفت میتواند به کشور بازنگردد ارز ناشی از صادرات دیگر کاالها هم در این
مورد صدق میکند.
غالمرضا سالمی ،در پاسخ به اینکه آیا فروش نفت در بورس به صورت کامال ریالی
راهکار مناسبی برای صادرات این محصول است؟ اظهار کرد :فروش نفت به صورت ریالی با
سیاستهای کلی دولت در تضاد است ،چراکه دولت برای صادرات محصوالت کوچک هم
تاکید دارد که ارز حاصل از باید به چرخه اقتصاد بازگردد.
وی تاکید کرد :این دو سیاست متناقض است و باید فقط به یکی از این دو سیاست
تمکین کرد؛ یعنی یکی از این دو سیاست باید اصالح شود .وقتی گفته میشود نفت را به
ریال میتوانید صادر کنید ،یعنی ارز ناشی از صادرات میتواند به چرخه اقتصاد بازنگردد.
در صورتی که دولت حتی صادرکنندهای که فقط  ۵۰۰هزار دالر در سال صادرات دارد را
اجبار میکند که ارز ناشی از صادراتش را به چرخه اقتصاد برگرداند.
عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه داد :صادرات نفت میتواند ریالی شود اما به
شرطی که این قانون برای کاالهای دیگر هم صدق کند و دولت سیاست واحدی در این
مورد داشته باشد.
سالمی در پاسخ به اینکه آیا با عرضه نفت در بورس بخش خصوصی میتواند تحریمها
را دور بزند؟ گفت :دست بخش خصوصی برای صادرات نفت نسبت به دولت بازتر است
و بخش خصوصی میتواند این کار را انجام دهد اما باید دقت داشته باشیم که سرنوشت
این افراد مانند افرادی که در گذشته این کار را کردهاند ،نشود و فسادی در آن رخ ندهد.
طی ماههای گذشته دو بار نفت خام سبک در بورس انرژی ایران عرضه شده است.
اوایل آبان ماه امسال برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی روی میز
معامالت قرار گرفت که قیمت پایه هر بشکه نفت در آن زمان حدود  ۷۹دالر بود ۲۰ .آبان
ماه  ۱۳۹۷هم برای دومین بار نفت در بورس عرضه شد .آنگونه که در اطالعیه عرضه آمده
بود ،قرار بر این بود که  ۷۰۰هزار بشکه نفت خام سبک برای عرضه روی تابلو معامالت
برود که در نهایت قیمت هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بینالملل بورس انرژی در
دومین عرضه  ۶۴.۹۷دالر معامله شد؛ بدین معنا که نفت بورسی در این مدت حدود ۱۰
دالر نسبت به اولین دوره تعدیل شد.
سابقا اعالم شده بود که نفت خام  ۲۰درصد به صورت ریالی و  ۸۰درصد به صورت
ارزی به طور آزمایشی در بورس عرضه شود ،اما به تازگی شاپور محمدی  -رئیس سازمان
بورس اوراق بهادار  -درباره احتمال عرضه مجدد نفت در بورس انرژی اعالم کرده که « با
وزارت نفت در این مورد مذاکره شده که نفت به صورت کامال ریالی در بورس عرضه شود
و هر زمان که وزارت نفت بگوید آمادگی عرضه نفت در بورس را داریم».

به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک
مرکزی گفت :ذکر این نکته ضروری است که
بعد از تجربه ناموفق ماده  54قانون برنامه
پنجم توسعه ،قانونگذار در جهت اصالح
قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید
نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده  10قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را
مصوب و در بند «پ» صراحتا بانک مرکزی
را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور
کرد و اعالم داشت که این آمار ،آمار تخصصی
رسمی کشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی

با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون
تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و
انتشار آمار از سوی بانک مرکزی گفت:
اوالًکمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
نمی تواند خالف قانون مذکور مصوبه ای
داشته باشد .ثانیاً در مذاکرات کمیسیون
بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب
ماده  10احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند
(پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و
رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته
شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است
و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس
محترم شورای اسالمی است نه کمیسیون
تخصصی شورای عالی آمار.
وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار
آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک
مرکزی گفت :لذا مبنای فعالیت های آماری
بانک مرکزی بند (پ) ماده  10احکام دائمی
برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این
بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در
زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به
نیازهای جامعه ادامه خواهد داد .البته در
راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری
و بهمنظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان
کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به
بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام
کند.

به منظور مقابله با پولشویی؛

احراز هویت بیومتریک راهی برای امنیت خدمات
غیرحضوری بانکها

یککارشناس بانکی ،تجمیع اطالعات هویتی و بهرهگیری از فناوری بیومتریک را
راهکاری جهت احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست و گفت :احراز هویت
بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ،محسن عزیزی گفت :یکی از حوزههای امنیت که
کاربرد فراوانی در خدمات غیرحضوری بانکها دارد ،تکنولوژیهای احراز هویت است و در
این میان ،یکی از راهکارها بهمنظور مقابله با پولشویی ،بهرهگیری از شیوههای احراز هویت
قوی به شمار میرود .وی افزود :امروزه پویایی و امنیت یک سیستم با احراز هویت سنجش
میشود؛ از این رو سیستمی که احراز هویت در آن موجود ندارد ،به عنوان یک سیستم
ناامن شناخته میشود .این کارشناس حوزه پرداخت تصریح کرد :احراز هویت بهطور عمده
مبتنی بر داده و اطالعات است و البته شیوه رایج احراز هویت در کشور ،هنوز سنتی بوده
که به صورت حضوری و با تطبیق چهره افراد با مدارک شناسایی از جمله کارت ملی در
شعب بانکی انجام میشود .عزیزی تأکید کرد :دادههای احراز هویت بسیار ارزشمند هستند
و درصورتیکه در یک جا تجمیع ،پردازش و تحلیل شوند ،منجر به تسهیل دسترسی و
انجام عملیات احراز هویت بهصورت غیرحضوری در آینده میشود.
وی ،احراز هویت غیرحضوری را مهمترین عامل در ارائه خدمات غیرحضوری در
صنعت مالی عنوان کرد و یادآور شد :احراز هویت قوی یکی از مهمترین عوامل در توسعه
خدمات غیرحضوری و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است که فناوری بیومتریک نقش
مؤثری در این بخش دارد .عزیزی ادامه داد :احراز هویت بیومتریک که در واقع تأیید هویت
افراد با اندازهگیری ویژگیهای منحصر به فرد بدن انسان است ،یکی از انواع احراز هویت
قوی به شمار میرود که آن ،به نوع دستگاهها و الگوریتمهای مورداستفاده بستگی دارد.
این کارشناس حوزه پرداخت در پاسخ به این پرسش که بهترین شیوه احراز هویت
قوی بهمنظور جلوگیری از تقلب و پولشویی با توجه به زیرساخت و قوانین کشور چه
میتواند باشد ،گفت :بهترین شیوه در این بخش بهرهگیری از احراز هویت بیومتریک
است که از این فناوری در تعویض کارتهای ملی هوشمند بهره گرفته شده که بر اساس
آن اسکن اثر انگشت ،امضای الکترونیک و عنبیه چشم در کارت ملی هوشمند اجرایی
واطالعات بیومتریک هر فرد در این روند در یک سامانه یکپارچه در ثبتاحوال ثبتشده
است .عزیزی ،تجمیع اطالعات هویتی و بهرهگیری از فناوری بیومتریک را یکی از بهترین
راهکارها جهت اعمال احراز هویت قوی بهمنظور مقابله با پولشویی دانست و گفت:
بهرهگیری از تشخیص چهره یا اثرانگشت که هم اکنون با توجه به توسعه فناوری در
تلفن های هوشمند اجرایی شده ،شیوهای مناسب و قابل پیادهسازی در صنعت مالی است
که در همراه بانک برخی از مؤسسات مالی نیز اجرایی شده است .وی در خصوص توسعه
فناوریهای نوین و حاکمیت داده بهعنوان راهکاری برای تشخیص و مقابله با تقلب و
پولشویی در صنایع مالی ،گفت :دادهها منبع خوبی برای تحلیل نحوه عملکرد مشتریان در
رفتارهای تراکنشی است که در شناسایی انواع تقلب کاربرد دارد.

معاون سازمان بورس:

انتظار رشدهای هیجانی از بازار سرمایه نباید داشت

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار
پیرامون تاثیر نوسان نرخ ارز بر تحوالت بازار
سرمایه گفت :روند تولید و فروش شرکت ها
قیمت سهام را تعیین می کند؛ اکنون
گزارش های میان دوره ای و ماهانه شرکت ها
مناسب است ،اما نباید انتظار رشدهای
هیجانی از بازار داشت.
به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار،
حسن امیری در ارتباط با عوامل موثر بر بازار
سرمایه در  9ماهه امسال ،افزود :همه جای
دنیا تغییرات نرخ ارز عملکرد شرکت ها و
بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می
دهد و در کشور ما با توجه به تحریم شدت
تاثیر تغییرات نرخ ارز بیشتر است ،بنابراین
مهمترین مساله اقتصاد کشور امسال تغییرات
نرخ ارز است.
به گفته وی ،بخش مهمی از عملکرد
شرکت ها وابسته به نرخ ارز است و اکنون
در بازار سرمایه صنایع مختلفی حضور دارند
و میزان تاثیرپذیری این صنایع از تغییر نرخ
ارز متفاوت است.
امیری تصریح کرد :عملکرد مالی
شرکت های صادرات محور با شرکت هایی

که بخش عمده فعالیت آنها داخل کشور
است ،تفاوت دارد و در تکانه های ارزی و
محدودیت ها ،انتقال پول برای هر دو گروه،
چگونگی تامین مواد اولیه برای شرکت های
واردات محور و نحوه فروش و حمل کاال برای
شرکت های صادرات محور اهمیت دارد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفت:
با توجه به شرایط ایجاد شده و محدودیت ها
در  6ماهه نخست امسال ،وضعیت سودآوری
شرکت ها مناسب بود.
وی اضافه کرد :نوسان های نرخ ارز
موجب شد تا بازار سرمایه رشد خوبی را از
نظر حجم و ارزش معامالت تجربه کند و
بر همین اساس مشاهده شد که بخشی از
پول های سرگردان وارد بازار سرمایه شد.
امیری در ارتباط با عوامل مثبت تاثیر
گذار بر بازار هم اظهار داشت :تنوع ابزارها
مخاطبان مختلفی را جذب بازار سرمایه کرده
و در سال های گذشته تالش الزم در حوزه
ابزارهای اسالمی و ابزارهای نوین مالی ،انجام
شد که منجر به نوآفرینی و تحول در بازار
سرمایه شده است.
به گفته وی ،سعی سازمان بورس این

است که تنوع ابزارها به عنوان یک فرایند
دایمی و پیوسته انجام شود و برای ورود
ابزارهای متنوع و جدیدتری نیز به بازار
سرمایه تالش می شود و در حال حاضر همه
ابزار های کالسیک بازار سرمایه در دسترس
فعالین این بازار قرار دارد.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار هر چه تعامالت بین المللی در
عرصه اقتصاد کشور بیشتر باشد ،شرایط برای
بازار سرمایه نیز بهتر می شود.
وی اضافه کرد :تغییر جایگاه ایران
در نهادهای بین المللی بورسی نیز یکی از
اقدامات مهم در عرصه بین المللی است که
در آینده نتایج مثبت آن بیشتر نمایان می
شود .معاون نظارت بر بورس ها و ناشران به
دو اقدام مهم در دستور کار سازمان اشاره
کرد و گفت :اکنون بازنگری دستورالعمل
نحوه پذیرش ،افشا و معامالت بازار پایه
فرابورس در حال انجام است و بازنگری
کاملی در این رابطه صورت گرفته و این
دستورالعمل نهایی شده و در انتظار تصویب
هیات مدیره بسر می برد.
وی یادآور شد :بحث بازنگری

دستورالعمل پذیرش در بورس و فرابورس
در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتماال
در ترکیب هیات های پذیرش و همچنین
فرایندهای مربوط به پذیرش بازنگری هایی
انجام می شود.
امیری این راهم گفت :موضوع بازنگری
اینکه چه شرکتی می تواند در تابلوی
فرابورس و چه شرکتی می تواند بر تابلوی
بورس قرار بگیرد ،در دستور کار است.
شاخص بورس دوشنبه با افزایش یک
هزار و  47پله ای نسبت به روز یکشنبه به
رقم  162هزار و  323واحدی صعود کرد.
براساس معامالت دیروز  2میلیارد و
 49میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش پنج هزار و  931میلیارد ریال در 161
هزار نوبت دادوستد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه امین  ۲۷دی برگزار میشود

بیمه اتکایی امین با صدور اطالعیهای در سامانه
کدال اعالم کرد که مجمع عمومی عادی سالیانه این
شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱شهریور  ۹۷و
همچنین تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در
روز ۲۷دی برگزار می شود.
شرکت بیمه اتکایی امین از تمامی سهامداران ،وکیل
یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا
نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرده است تا در جلسه

مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۳روز پنج شنبه
 ۲۷دی ماه  ۹۷در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره
کیش ،برگزار می شود ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه این مجمع استماع گزارش هیئت مدیره
و بازرس قانونی؛ تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی
منتهی به  ۳۱شهریور ۹۷؛ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار؛ انتخاب اعضای هیاتمدیره؛
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین

پاداش هیات مدیره عنوان کرده است.
همچنین این شرکت در آگهی دیگری از تمامی
سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و
همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت
کرده است تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در
ساعت  ۱۴:۳۰روز پنج شنبه  ۲۷دی ماه با دستور کار
«تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه» می شود نیز
حضور پیدا کنند.
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بیمه

واکنش سریع بازار در پی نوسانات
قیمت ارز

مريم باقرپيري  :این روزها یکی از دغدغه هایی که
بسیاری از مردم را به خود معطوف کرده  ،نوسانات قیمت
ارز است چرا که برخی با ریسک خرید ارز سرمایه خود را
در این راه گذاشته و نوسانات مدام قیمت دالر آنها را با ابهام
از دست دادن سرمایه خود روبه رو کرده است .همچنین
قیمت ارز ،تاثیر مستقیمی در قیمت کاالهای وارداتی و
تاثیر غیر مستقیمی بر کاالهای تولید داخل دارد.
این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این
اعتقادند که افزایش نرخ ارز توسط دولت صورت گرفته
است و پس از آن خودش برای پایین آوردن قیمت دالر
تالش کرد تا مردم را از نظر اقتصادی راضی نگه دارد اما
برخی نیز بر این باورند که دوران رشد نرخ ارز طوالنی شد
و در این مدت بخش عمده افرادی که با هدف حفظ ارزش
پول و دارایی خود  ،وارد بازار شده و ارز خریداری کرده
بودند ،ارز الزم را خریداری کرده و از بازار خارج شدند،
بنابراین از سطح تقاضا در بازار کاسته شد .همچنین تمام
کسانی که تا چندیپیش خریدار ارز بودند ،بهدنبال روند
کاهشی نرخ آن وارد بازار شده و از ترس از بین رفتن ارزش
پول خود ،ارز خود را به فروش رساندند .همین امر بر افت
قیمتها تاثیر بسزایی داشت.
در این میان سید حسن حسینی شاهرودی  -نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که به زودی
شاهد ثبات در قیمت ارز خواهیم بود اگر چه این نابسامانی
تا حدودی طبیعی بوده است و اگر این امر به صورت غیر
طبیعی افت کند بازار داللی و سودجویان ارزی هم رونق
می یابد.
این نمایند مجلس به مردم نیز هشدار داده است
که ارزهای خارجی  ،بازار مناسب و مطمئنی برای
سرمایهگذاری نیست چرا که در حال حاضر شرایط موجود
در بازار ارز هنوز به ثبات نرسیده است.
وی به نکته بسیار مهم دیگری اشاره کرد و ادامه داد:
متاسفانه نوسانات ارز به طور مستقیم بر روی معیشت و
اقتصاد جامعه تأثیر گذاشته و همین امر مردم را دچار
سردرگمی کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به
اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت :اقدامات اخیر بانک
مرکزی دست دالالن را از بازار ارز کوتاه کرده است و همین
امر تاثیرات بسزایی در دراز مدت و البته در تعادل بازار به
ارمغان خواهد آورد.
ی شاهرودی با تاکید بر نوسانات قیمت ارز طی
حسین 
ماه های اخیر  ،خاطر نشان کرد :با توجه به این امر نباید
منتظر باشیم که قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی به ثبات
برسد.
حسینی شاهرودی با تاکید بر افت و خیز قیمت ارز
در بازار  ،عنوان کرد :این نوسانات ناشی از هجوم نقدینگی
سرگردان در جامعه نیست ،بلکه اشتباه در تصمیمگیری،
مدیریت و سیاستگذاری نادرست نیز  ،تاثیر بسزایی در
این مهم داشته است.
در هر حال باید در نظر داشت که نرخ ارز پیچیدگی
هایی دارد و مولفه های متعددی برآن تاثیرگذار است .این
در حالی است که در اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت ها
با نرخ ارز گره خورده است و وقتی نرخ ارز افزایش می یابد،
به سرعت بازار واکنش نشان می دهد و دوره افزایش قیمت
در اقتصاد رقم می خورد ،در نتیجه سیاست کنترل تورم و
تک رقمی کردن آن را دچار خدشه می کند.
به گفته کارشناسان ،یکی از راهکارهای موجود در
کنترل و ثبات نوسانات ارز ،تزریق آن در بازار برای شکستن
قیمت است که البته برای این منظور بانک مرکزی باید
ذخایر ارزی قوی داشته باشد تا بتواند از عهده کنترل ارز
برآید .اما راهکار دیگری که در این زمینه عنوان می شود
تا در صورت نبود ذخایر قوی ارزی در بانک مرکزی به کار
گرفته شود  ،تثبیت قیمت توسط بانک مرکزی و اعالم یک
قیمت واحد برای مبادالت است.
اما راهکار دیگری نیز از سوی کارشناسان و
پژوهشگران اقتصادی اعالم شده است که اعمال نفوذ با
تحریم شدید روی بازار ارز و صرافی ها است ،بدین صورت
که کنترل صرافی ها و جلوگیری از بازار داللی می تواند
راهگشا باشد اما بسیار سخت بوده و حتی در برخی موارد
نتیجه عکس می دهد.
به هر حال کارشناسان این حوزه  ،راهکارهای بسیاری
برای ثبات نرخ ارز ارائه داده اند و باید دید که دولت چه
راهکارهایی در این زمینه اجرایی می کند.
در معامالت تاالر شیشهای صورت گرفت؛

فلزیها رو به صعود ،بانکیها رو به نزول

فعاالن بازار سهام دیروز برغم افت قیمت در نمادهای
بانکی در گروه فلزی و محصوالت شیمیایی شاهد رشد
قیمت بودند.
دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق
بهادار تهران  ۱۶۴۳واحد رشد کرد و به رقم  ۱۶۳هزار و
 ۹۶۷رسید .در عین حال شاخص کل هم وزن نیز با ۱۴۹
واحد رشد رقم  ۲۸هزار و  ۲۵۵واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور  ۱۴۲۴واحد افزایش یافت و عدد
 ۱۷۸هزار و  ۵۹۳را تجربه کرد .در عین حال شاخص بازار
اول و بازار دوم هر یک به ترتیب  ۱۲۴۹و  ۳۰۸۸واحد رشد
کردند .دیروز در حالی شاخصهای بازار سهام با افزایش
روبرو شد که نمادهای پتروشیمی ،فلزی ،پاالیشی به
تقویت این شاخصها کمک کردند .پتروشیمی پارس ،فوالد
مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان و ملی صنایع مس
ایران چهار نمادی بودند که در صدر نمادهای تاثیرگذار
روی نماگرهای بازار قرار گرفتند .هر یک از نمادهای یاد
شده  ۱۶۴ ،۱۸۵ ،۱۹۸و  ۱۶۰واحد تاثیر افزاینده روی
شاخصهای بازار سرمایه هستند .در عین حال نمادهای
بانکی از جمله بانک ملت ،بانک صادرات ،بانک تجارت و
بانک پاسارگاد در کنار دو نماد صنایع پتروشیمی خلیج
فارس و سایپا بیشترین تاثیر کاهنده را روی شاخصهای
بازار داشتند.
نمادهای بانکی که این روزها در معامالت بازار سهام
پر رنگ شدند اکثرا دیروز بیشتر از سه درصد کاهش قیمت
را تجربه کردند .کفه عرضه در این نمادها نسبت به کفه
تقاضا سنگینی کرد .خودروییها نیز دیروز با کاهش
قیمت روبرو شدند و نمادهای پربازدید آنها عمدتا بین
یک تا سه درصد کاهش قیمت را تجربه کردند .در این
گروه  ۳۶۲میلیون سهم به ارزش حدود  ۷۰میلیارد
تومان مورد داد و ستد قرار گرفت .در عین حال در
گروه محصوالت شیمیایی روند قیمتها اکثرا افزایشی بود.
بطوریکه سهمهای این گروه بین یک تا چهار درصد رشد
قیمت را تجربه کردند .از جمله آنها میتوان به پتروشیمی
شازند ،پتروشیمی پارس ،پتروشیمی خارک اشاره کرد.

