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بانک و بیمه و بورس

بانک

اعطای بیش از  ۶۸۰۰کد بورسی
در  ۵۱شعبه بانک صادرات

مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران اعالم کرد که
در  ۱۳ماه گذشته و از طریق پیشخوانهای بورسی در ۵۱
شعبه منتخب بانک صادرات ،بیش از  ۶هزار و  ۸۰۰نفر کد
بورسی دریافت کردهاند.
مهدی کباری با اعالم این خبر افزود :طرح اعطای
کد بورسی به متقاضیان در شعب بانک صادرات از ۱۷
شهریورماه سال گذشته آغاز شد و تا روز  ۱۵مهرماه امسال،
بیش از  ۶هزار و  ۸۰۰نفر کد بورسی خود را از طریق شعب
این بانک دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته طرح اعطای کد
بورسی به مشتریان در  ۵۱شعبه منتخب بانک صادرات
انجام شده است ،ادامه داد :از بین  ۶هزار و  ۸۰۰نفری که
کد بورسی خود را از شعب بانک صادرات دریافت کردهاند،
 ۴هزار و  ۵۰۰نفر به سامانه بر خط معامالتی وصل شده و
معامالت خود را به طور برخط انجام میدهند.
مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات همچنین حجم
کل معامالت انجام شده مشتریانی که از شعب این بانک
کد بورسی دریافت کردهاند را بیش از  ۴هزار میلیارد
ریال اعالم کرد .کباری مهمترین خدمات پیشخوانهای
بورسی در شعب بانک صادرات را اخذ کد بورسی ،صدور
کد کاربری برخط ،معامالت آفالین ،تغییر کارگزار ناظر و
گواهی سپرده سکه طالی بانک صادرات اعالم کرد و از
طرحی برای احراز هویت سامانه سجام دارندگان کد بورسی
در آینده نزدیک خبر داد.
وی با بیان اینکه بیشترین استقبال از طرح اعطای
کد بورسی در استانهایی که از نظر ایستگاههای معامالتی
بورس محرومتر هستند ،بوده است ،اظهار داشت :بیشترین
استقبال از این طرح را در استانهایی مانند لرستان،
چهارمحال و بختیاری بوشهر و مرکزی شاهد بودهایم.
مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ادامه داد :در
حال حاضر بانک صادرات بیش از دو هزار و  ۲۳۰شعبه با
پراکندگی بسیار خوب جغرافیایی در سراسر کشور دارد و
برنامه داریم که با آموزش حدود  ۵هزار نفر از پرسنل بانک،
یعنی دو کارمند در هر شعبه ،این طرح را در تمامی شعب
بانک اجرایی کنیم.
کباری تصریح کرد :در حال حاضر حدود  ۱۱میلیون
فرد حقیقی و حقوقی در کشور کد بورسی دارند که با توجه
به جمعیت  ۸۰میلیون نفری کشور رقم پایینی است .برای
هدایت نقدینگی از بازار پول ،سکه ،ارز و مسکن به سمت
بازار سرمایه و هدایت آن به سمت تولید ناچار هستیم تا
فرهنگ بورسی در کشور را باال ببریم.
وی تاکید کرد :برای جلوگیری از ورود نقدینگی به
کارهای واسطهگری و سوداگری ،یکی از راهها توصیه به
مردم برای حضور در بازار سرمایه است زیرا از این راه تامین
مالی تولید ،سرمایه در گردش بنگاهها و افزایش سرمایه آنها
راحت تر انجام خواهد شد.
مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات همچنین یادآور
شد :طرح پیکاپ (سامانه پیشخوان کارگزاری در بازار پول)
میتواند به افرادی که سهام عدالت دارند و می خواهند کد
بورسی اخذ و معامالت سهامشان را انجام دهند ،کمک
شایانی کند.
کباری خاطرنشان کرد که تمامی اقدامات مربوط به
اتصال نرمافزاری شعب بانک صادرات به سامانه کارگزاری
بورسی این بانک از طریق طرح پیکاپ (پیشخوان کارگزاری
در بازار پول) انجام میشود که برای اولین بار در کشور به
اجرا گذاشته شده است و تمامی امور پذیرش ،جذب و سایر
خدمات کارگزاری ها در قالب این سامانه و به طور کامال
الکترونیک انجام میشود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

پرداخت تسهیالت
به بیش از  ۱۹هزار کارآفرین روستایی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت بیش از ۱۹
هزار فقره تسهیالت به ارزش  ۱۶هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال
به کارآفرینان روستایی و عشایری خبر داد.
حجت اهلل مهدیان  -که به همراه وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مراسم ویژه روز ملی روستا در
شهرستان بیرجند حضور یافته بود ،در حاشیه مراسم
اظهار کرد :فعالیتهای روستایی و عشایری باعث ایجاد
ارزشافزوده بسیار در اقتصاد ملی می شود و صنایع
روستایی و عشایری در بسیاری از اقتصادها بهعنوان
پیشران مطرح هستند که زمینهساز بسیاری از مشاغل
گوناگون اقتصادی خواهند شد.
وی افزود :فعالیتها و مشاغل روستایی و عشایری
از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری حائز
اهمیت فراوانی است و برخی از این فعالیتهای روستایی
بهعنوان نمادی از فرهنگ و اقتصاد کشور قابل معرفی
هستند.
مهدیان در این رابطه تصریح کرد :مشاغل روستایی
در همه استانها بهصورت سنتی و مدرن وجود دارند
که زیبایی و تنوع خاصی به اقتصاد و فرهنگ ایران جلوه
دادهاند.
طبق اعالم بانک توسعه تعاون ،رئیس هیات مدیره این
بانک خاطرنشان کرد :همزمان با اقدامات توسعهای دولت
برای ایجاد رونق اقتصادی بیشتر میان روستاییان و عشایر،
بانک توسعه تعاون بهعنوان یکی از بانکهای عامل طرح
اشتغال پایدار روستایی و عشایری وارد فاز اجرایی و طرح
شد و باگذشت  ۲۰ماه از این طرح تاکنون  ۱۹هزار و ۶۲۰
فقره تسهیالت به ارزش  ۱۶هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال به
تعاونگران و کارآفرینان روستایی و عشایری پرداخت شده
است.
وی پرداخت تسهیالت تکلیفی شامل مشاغل خانگی،
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی به مبلغ  ۹۳۰میلیارد ریال
طی سال  ۱۳۹۷و ششماهه اول امسال را از دیگر خدمات
این بانک جهت ایجاد و حفظ اشتغال نام برد.
مهدیان افزود :با بررسی آمارها و عملکرد بانک میتوان
گفت وظایف و تکالیفی که دولت و مجلس در راستای
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده
بانک توسعه تعاون قرار دادهاند بهخوبی ایفا شده است و
باید بعد از این با برنامهریزی و تداعی چشمانداز پیشرو
موفقیتهای بیشتری در این خصوص کسب کنیم.
گفتنی است ،همایش ملی روز روستا و عشایر که پنج
دوره آن در تهران برگزار شد ،در ایستگاه ششم و برای
اولین بار بعد از تهران به خراسان جنوبی رسید که نشان از
توجه دولت به مناطق محروم و کم برخوردار دارد.
این همایش  ۱۵مهرماه در بیرجند و با حضور
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور و تعدادی از وزرا و
معاونین آنها برگزار شد.

اعالم جزییات معامالت اوراق خرید ِدین در بورس کاال

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش
ریسک بورس کاال با تشریح جزئیات انتشار
اوراق خرید دین در بورس ،گفت :در شرایط
رکودی حاکم بر بازارهای کاالیی کشور،
انتشار این اوراق در تامین مالی سرمایه در
گردش موردنیاز واحدهای تولیدی بسیار
کمک کننده خواهد بود.
چهل و سومین جلسه میز تخصصی
کاالیی با موضوع «هماندیشی در خصوص
راهاندازی معامالت اوراق خرید دِین» روز
گذشته در بورس کاالی ایران برگزار شد.
این میز کاالیی با حضور جواد فالح
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک و
اکبر میرزاپور سرپرست مدیریت توسعه بازار
فیزیکی بورس کاالی ایران ،مهدی زمانی
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی
از کارشناسان شرکت های تامین سرمایه به
میزبانی بورس کاالی ایران برگزار شد.
در این جلسه فالح در خصوص راه
اندازی معامالت اوراق خرید دِین اظهار
داشت :بورس کاالی ایران در کنار بازار
فیزیکی ،دارای دو بازار مشتقه و بازار مالی
است که در بازار مشتقه ابزارهایی همچون
قراردادهای آتی و اختیار معامله و در بازار
مالی نیز ابزارهایی همچون اوراق سلف موازی
استاندارد ،گواهی سپرده کاالیی ،صندوق
های کاالیی ،اوراق خرید دِین کاالیی و حق
امتیاز مورد استفاده قرار میگیرند.
ساز و کار معامالت اوراق خرید دِ ین
کاالیی
وی افزود :با اوراق خرید دِین کاالیی ،در
حقیقت تولیدکننده ها میتوانند طلبی که
دارند را به ورقه بهادار تبدیل کنند و آن را
بفروشند .جذابیت این اوراق به گونه ای است
که خریدار به دلیل مواجه با مشکالت مربوط
به تامین سرمایه در گردش به دنبال خرید
نسیه مواد اولیه مصرفی خود است .فروشنده
مواد اولیه نیز به دلیل نیاز به سرمایه در

گردش تمایلی به فروش نسیه ندارد .زیرا
اگر به صورت نسیه کاالی خود را بفروشد
در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل
مواجه می شود .اما با این راهکار فروشنده
با انتشار اوراق خرید دِین ،پول خود را نقد
دریافت می کند و خریدار به صورت نسیه
مواد اولیه مصرفی خود را خریده است.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش
ریسک بورس کاال با بیان مثالی اظهار
داشت :به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان
برای تامین سرمایه در گردش خود با
دریافت مجوز فروش  ۱۰۰تن محصول
اقدام به انتشار اوراق خرید دین در طول
یک دوره یکساله می کند .در زمان عرضه
کاال که فروش آن به صورت نسیه انجام می
شود ۲۰ ،تن محصول توسط مصرف کننده
خریداری می شود و  ۸۰تن آن برای عرضه
در مراحل بعدی باقی می ماند .فروشنده بر
مبنای ارزش  ۲۰تن کاالی فروخته شده،
اوراق خرید دین منتشر می کند و در این
میان سرمایه گذاران با خرید این اوراق به
قیمتی پایین تر از ارزش اسمی و پرداخت
پول این اوراق به فروشنده ،تامین مالی

جذب منابع ارزان قیمت
در اولویت است

مدیرعامل بانک ملی که به خراسان جنوبی سفر کرده بود ،پس از شرکت در همایشی
که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشاورزی،نیرو،کار و ورزش و رئیس کمیته
امداد برگزار شد ،در جمع کارکنان بانک نیز حضور یافت.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر حسین زاده در ادامه سفر خود به
بیرجند با حضور در گردهمایی کارکنان ستادی و شعب تحت پوشش اداره امور شعب
خراسان جنوبی به ارائه راهکارهایی برای تعامل بیشتر با مشتریان و افزایش درآمد و
سودآوری بانک پرداخت.
وی با بیان این که جذب منابع ارزان قیمت باید در اولویت باشد ،خاطرنشان کرد؛
کاهش هزینه های بانک از طریق رعایت سود سپرده های ابالغی همواره باید مد نظر
همکاران باشد .مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با حضور در دو شعبه ممتاز بیرجند و
بلوار معلم بیرجند ،با کارکنان این واحدها دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدارها با اشاره به پتانسیل خدمات بی بدیل دیجیتالی بانک ملّی ایران
تأکید کرد؛ همکاران باید به منظور تسریع و آسان شدن تبادالت مالی مشتریان ،در جهت
معرفی محصوالت دیجیتال بانک نظیر سامانه بام و اپلیکیشن بله تالش کنند.
وی همچنین خدمات رسانی به مردم را از ارزنده ترین توفیقات خدای متعال برای
کارکنان بانک برشمرد و گفت :فرهنگ ارائه صادقانه خدمات با روی گشاده برخاسته از
قدمت  ۹۱ساله این بانک است و از همین روست که مردم به بانک ملی ایران اعتماد دارند.
حسین زاده در ادامه سفر خود در جلسه فوق العاده ای به منظور بررسی مسائل
کارخانه سیمان باقران حضور یافت و راهکارهایی برای برون رفت این بنگاه اقتصادی از
مشکالت کنونی ارائه کرد.

سرمایه در گردش موردنیاز فروشنده (در این
مثال ذوب آهن اصفهان) را انجام می دهند.
در سررسید نیز خریدار ،ارزش اسمی اوراق
را به سرمایه گذاران و دارندگان این اوراق
پرداخت می کند و همین فرآیند برای حجم
باقی مانده کاالی دارای مجوز برای انتشار
اوراق مذکور در هفته های بعدی تا سررسید،
ادامه می یابد.
فالح با اشاره به مشکالت موجود در
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای
تولیدی و امکان به کارگیری از این اوراق
برای رفع مشکالت مذکور گفت :محدودیت
معامالت نسیه و نیاز به تامین مالی صنایع
باالدستی و عدم تمایل آنها به فروش نسیه،
موجب اوراق بهادارسازی مطالبات ناشی
از فروش نسیه به صورت کسر و در قالب
اوراق خرید دِین می شود که در این رابطه،
خریدار به صورت اعتباری با ارایه تضامین از
ضامنی همچون بانک و یا با گشایش اعتبارات
اسنادی ( )LCبه صورت نسیه و در قالب
اوراق خرید دِین ،کاالی موردنیاز خود را
خریداری می کند و فروشنده با فروش اوراق
به کسر ،نیاز مالی خود را از بازار سرمایه

برطرف می کند.
وی افزود :در صورت عدم فروش کل
این اوراق در زمان عرضه ،متعهد پذیره
نویسی ،خریدار اوراق باقی مانده خواهد بود.
در سررسید نیز ارزش اسمی این اوراق از
حساب نزد اتاق پایاپای به دارنده نهایی اوراق
پرداخت می شود.
فالح در خصوص مزایای معامالت اوراق
خرید دِین در بورس کاال تاکید کرد :رفع
تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تأمین مالی
بهینه صنایع باالدستی ،هدایت سرمایههای
عمومی به صنعت داخلی ،سود تضمینشده
برای سرمایهگذار و امکان معامالت ثانویه و
وجود بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی
اوراق از مزایای راه اندازی این اوراق است و
در شرایط رکودی حاکم بر بازارهای کاالیی
کشور ،انتشار این اوراق در تامین مالی
سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی
بسیار کمک کننده خواهد بود.
به گفته وی ،رشد قیمت دو تا سه
برابری قیمت مواد اولیه موردنیاز واحدهای
تولیدی و عدم توانایی مالی بانک ها در تامین
سرمایه در گردش موردنیاز واحدها ضرورت
استفاده از این اوراق را دوچندان می کند.
فالح با بیان اینکه سررسید این اوراق
حداکثر یکساله خواهد بود ،گفت :البته
فروش های نسیه به صورت سه ماهه تا
 ۶ماهه انجام می شود اما در دستورالعمل
معامالتی اوراق خرید دِین این مدت حداکثر
یکسال در نظر گرفته شده است.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش
ریسک بورس کاالی ایران اظهار داشت:
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار ،دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق
خرید دِین کاالیی را تایید کرده و منتظر
تصویب آن در هیات پذیرش بورس کاالی
ایران هستیم تا به زودی شاهد انتشار این
اوراق در بازار سرمایه باشیم.

بهبود وضعیت پرداخت الکترونیک سامان
در رتبهبندی نیلسون ریپورت

نشریه نیلسون ریپورت در آخرین ارزیابی خود ۱۵۰،شرکت PSPدر جهان را مورد بررسی قرار
داده که شرکت پرداخت الکترونیک سامان با  ۴پله صعود در مکان  ۱۹این ردهبندی قرار گرفته است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» یازده شرکت PSPایرانی «بهپرداخت ملت»« ،پرداخت الکترونیک سامان
(سپ)»« ،آسان پرداخت پرشین (آپ)»« ،تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)»« ،کارت اعتباری ایران
کیش»« ،پرداخت الکترونیک سداد»« ،پرداخت الکترونیک پاسارگاد»« ،فنآوا کارت»« ،پرداخت نوین
آرین»« ،سایان کارت» و «پرداخت الکترونیک سپهر» در آخرین رتبهبندی نشریه نیلسونریپورت در
بین ۱۵۰شرکت پذیرنده برتر جهان قرار دارند .نشریه معتبر نیلسون ریپورت بهعنوان نشریه تخصصی
بینالمللی پرداخت الکترونیک در سپتامبر 2019در شماره ،1161فهرست 150شرکت پذیرنده برتر
جهان در سال  2018را منتشر کرده است که در آن به ترتیب بهپرداخت ملت در رتبه  ،15پرداخت
الکترونیک سامان در رتبه  ،19آسانپرداخت در رتبه  ،22تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه ،27
کارت اعتباری ایران کیش در رتبه  ،33پرداخت الکترونیک سداد در رتبه  ،48پرداخت الکترونیک
پاسارگاد در رتبه  ،58فنآوا کارت در رتبه  ،64پرداخت نوین آرین در رتبه  ،92سایانکارت در رتبه
 105و پرداخت الکترونیک سپهر در رتبه  110قرار گرفتهاند .براساس گزارش نیلسون ریپورت در
شماره  ،1161شرکت بهپرداخت ملت با یک پله رشد نسبت به سال گذشته توانست رتبه  15را در
بین  150شرکت پذیرنده برتر جهات در سال  2018به دست آورد .همچنین پرداخت الکترونیک
سامان با  4پله رشد به رتبه  ،19آسان پرداخت با  3پله رشد رتبه  ،22تجارت الکترونیک پارسیان با
یک پله رشد رتبه  ،27کارت اعتباری ایرانکیش با  9پله رشد رتبه  33و پرداخت الکترونیک سداد با
 4پله رشد توانست رتبه  48این جدول را به دست آورد .همچنین شرکت فنآوا کارت با  8پله رشد
نسبت به سال گذشته توانست جایگاه  64و سایان کارت نیز با رشد  4پلهای توانست رتبه  105را در
بین  150شرکت پذیرنده برتر جهان در سال  2018را به دست آورد.

میانبر صندوقهای سرمایهگذاری برای تازهواردان تاالر شیشهای

صندوقهای
در
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری یکی از راههای ورود سرمایه
به بورس است که این صندوقها بیشتر مورد
اقبال فعاالن تازه وارد به این بازار است.
امروز با توجه به حجم موجود سرمایه
در اختیار سرمایهگذاران ،گزینههای مختلفی
مانند بانک ،مسکن ،ارز ،طال و بازار سرمایه
برای سرمایهگذاری پیشروی فعاالن بازار
وجود دارد.
سرمایهگذاری در بازار سرمایه وابسته به
نظر سرمایهگذار است ،در ابتدا باید مشخص
شود که فعاالن بازار به دنبال سرمایهگذاری
در بورس با کد سهامداری خود هستند و یا
میخواهند سرمایهشان از طریق شرکتهای
سبدگردان دارای مجوز از طریق تشکیل
پرتفوی و طبق یک قرارداد شفاف مدیریت
شود.
همچنین راه دیگر سرمایه گذاری در
بورس ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه
گذاری است که این صندوقها بیشتر مورد
اقبال فعاالن تازه وارد به بورس است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که
بهتر است افراد تازه وارد در بورس به منظور
جلوگیری از این ضررها ،ورود خود به بورس
را با سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری
که مجموعهای از سهام ،اوراق مشارکت و سایر
اوراق بهادار است و به عنوان یکی از راههای
غیرمستقیم سرمایهگذاری در بورس محسوب
میشود ،آغاز کنند.
مزیت سرمایهگذاری
در صندوق سرمایهگذاری
محمد پنجه شاهی دیروز (سه شنبه)
به انواع صندوقهای سرمایهگذاری موجود
در بورس برای سرمایهگذاری اشاره و
گفت :نخستین نوع صندوق به نام صندوق
سهامی است که کل وجوه سرمایهگذار در
این صندوقها صرف خرید و فروش سهام
خواهد شد .به گفته وی ،برای سرمایهگذاری
در صندوق سرمایهگذاری باید واحدهای
سرمایهگذاری آن صندوق را خریداری کرد.
پنجه شاهی خاطرنشان کرد :ممکن
است فردی با مبلغ  ۱۰میلیارد تومان در یک
صندوق سرمایهگذاری میکند اما بعد از چند
روز ارزش آن به  ۱۰میلیارد و  ۲۰۰هزار تومان
رسد ،در این موقعیت هر زمانی که فرد اراده

کند میتواند تقاضای بازگشت پول را داشته
باشد و در همان زمان هم وجوه مدنظر واریز
خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه به مزیت
سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
اشاره و اضافه کرد :ابتدا پول به نهادی سپرده
میشود که دارای مجوز سازمان بورس و
حسابهای شفاف است ،همچنین مدیران آن
توسط بورس مورد تایید قرار دارند.
وی معتقد است ،این مزیت از جمله
عواملی است که باعث پوشش ریسک میشود
به همین دلیل میتوان سرمایه را با اطمینان
خاطر به این صندوقها سپرد.
وی گفت :اخذ مجوز از سازمان بورس
برای مدیران این صندوق نیازمند یک سری از
الزامات مانند تحصیالت و سابقه کار است که
این موضوع به عنوان دیگر مزایای سرمایهگذاری
در صندوق سرمایهگذاری محسوب میشود.
پنجه شاهی کارمزد این صندوقها را
براساس عملکرد اعالم کرد و افزود :مدیران این
صندوقها به دنیال حداکثر بازدهی برای فرد
سرمایهگذار هستند تا بتوانند از این راه کارمزد
بیشتری را کسب کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،این
مساله باعث میشود تا افرادی که مدیریت
کننده موقعیت صندوقها را دارند ،حداکثر
تالش خود را برای افزایش بازدهی داشته
باشند.
ضوابط و مقررات صندوق سرمایه
گذاری برای کنترل ریسک
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه
طبق ضوابط و مقررات این صندوقها با یک
سری از محدودیتها برای کنترل ریسک
همراه هستند ،افزود :سرمایهگذاران برای
سرمایهگذاری و کنترل ریسک فقط  ۱۰درصد
از سرمایه خود را میتوانند وارد یک صنعت یا
سهام کنند که این موضوع منجر به ایجاد تنوع
در پرتفوی و کنترل ریسک میشود.
وی ضمن تاکید بر اینکه هر چقدر سرمایه
در این صندوقها بیشتر باشد سود بهتری
نصیب سهامداران خواهد شد ،افزود :فردی
که پنج میلیون تومان سرمایه دارد با این رقم
نمیتواند در دیگر بازارها سرمایهگذاری خوبی
داشته باشد ،اما با ورود آن به صندوق از طریق
مدیریت دارنده صندوق پول چشمگیری را

کسب خواهد کرد.
پنجه شاهی صندوق با درآمد ثابت را از
دیگر صندوقها برای سرمایهگذاری اعالم کرد
و گفت ٢٠ :درصد از سرمایه فرد وارد این
صندوق برای خرید سهام میشود و مابقی آن
در اوراق مشارکت ،انواع اوراق و سپرده بانکی
سرمایهگذاری می شود ،نوع پرداخت سود در
این صندوقها به صورت ماهانه و سه ماهه
است .این کارشناس بازار سرمایه با تاکید
بر اینکه صندوق با درآمد ثابت مناسب افراد
کم ریسک است ،گفت :افرادی که به دنبال
سرمایهگذاری با خیال آسوده هستند بهتر است
تا سرمایه های خود را وارد این صندوق کنند،
ایجاد نوسان شدید در بورس تاثیر چندانی بر
سرمایه آنها نمیگذارد و سرمایهگذاران فقط به
دنبال کسب سود از این صندوق ها به صورت
ماهانه هستند.
وی با بیان اینکه صندوق با درآمد ثابت
در سال  ٩٤راه اندازی و وارد مدار رشد شد،
افزود :این صندوق از جمله صندوقهایی است
که یکباره با رشد چشمگیر همراه شد و برخی
از آنها با سرمایه چند صد هزار میلیارد تومانی
به فعالیت خود ادامه می دهند.
به اعتقاد پنجه شاهی ،بازدهی این
صندوق به دلیل رشد مناسب بازار سرمایه در
 ٢سال گذشته چشمگیر بوده و کمک کرد تا
بازدهی این صندوق سه درصد بیشتر از سپرده
بانکی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :ابالغ
دستورالعمل پایان پرداخت سود روز شمار
باعث شد تا سرمایه ها از بانک ها خارج و به
دلیل جذابیت موجود وارد این صندوق شوند و
چنانچه پول سرمایهگذار به مدت  ۱۰روز در
این صندوقها بماند ،سود شامل سرمایهگذار
می شود و افتتاح حساب سرمایه گذار
در بانک موجب می شود تا در  ٢٩روز از
ماه ،مبلغ  ٢٠٠میلیون تومان به عنوان سرمایه
داخل حساب داشته باشد اما یک روز مانده به
آخر ماه پول موجود در بانک فقط یک میلیون
تومان شود و سود پول براساس آن یک میلیون
تومان پرداخت میشود.
به گفته وی ،این موضوع باعث شد تا
بسیاری از از افراد به دنبال سرمایهگذاری
در این صندوق باشند و عمده منابع موجود
در صندوق های سرمایه گذاری در صندوق

سرمایه گذاری با درآمد ثابت است.
پنجه شاهی با بیان اینکه صندوق
دیگری به عنوان صندوق مختلط وجود دارد
که چیزی مابین صندوق سهام ریسکی و
صندوق با درآمد ثابت است ،گفت :نیمی از
مبلغ سرمایه در سهام و مابقی آن در سپرده
بانکی سرمایهگذاری میشود ،این صندوق
از نظر عملکردی چندان قادر به جذب نظر
سرمایهگذاران نبود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد:
صندوق دیگر به عنوان صندوق طال وجود دارد
که در چند سال گذشته راه اندازی شد و در
این صندوق به شیوه سپرده گواهی طال و سکه
سرمایهگذاری میشود و بعد از افزایش قیمت
طال و سکه از بازدهی خوبی برخوردار شد.
کمک صندوق طال
به مدیریت بازار طال و ارز
وی ضمن تاکید بر اینکه صندوق طال
میتواند به مدیریت بازار طال و ارز کمک کند،
افزود :در حالت عادی در زمان خرید افراد دچار
هیجان میشوند و به دنبال خرید با سرعت زیاد
و نرخ گرانند ،اما به محض کاهش قیمت بدون
تفکر اقدام به فروش میکنند که این موضوع
زمینه ایجاد نوسان در بازار را فراهم میکند.
پنجه شاهی اظهار داشت :اکنون میزان
نقدینگی در کشور زیاد است که چنانچه بتوان
آن را از راه افراد خبره جذب این بازار و صندوق
کرد از میزان نوسان کاسته خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه
صندوق جسورانه از دیگر صندوقهاست ،گفت:
برای اینکه فرهنگ این صندوق در بین مردم
جا بیفتد ،زمانبر است و در طرحهای نو و با
ریسک زیاد سرمایهگذاری میکنند.
وی پیرامون صندوق زمین و ساختمان به
عنوان یکی دیگر از صندوق ها هم گفت :این
صندوق در سال  ٩٣راه اندازی شد ،با توجه
به رکود موجود در این صنعت در چند سال
گذشته و همچنین به دلیل برخی از ایرادات
موجود از بازدهی چندانی برخوردار نبوده است.
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الزام بانکهای دولتی و اصل  ۴۴به
بخشودگی سود تسهیالت مشتریان

بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیالت ۱۰۰
میلیون تومان و کمتر از آن شرایطی را ابالغ کرد که اکنون
شامل بانکهای دولتی و اصل  ۴۴میشود .بانک مرکزی
بخشنامهای را در زمینه اجرای بند «ل» تبصره ماده ١۶
قانون بودجه سال جاری به بانکها و موسسه های اعتباری
ابالغ کرد .بر اساس این بخشنامه ،مشمولین بخشودگی
سود تسهیالت با مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان و کمتر از آن
(اصل تسهیالت) میتوانند از زمان تصویب قانون بودجه
 ۹۸فقط تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان از بخشودگی سود
تسهیالت استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش
نیست .پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش
داده است که این بخشودگی سود در حال حاضر شامل
مشتریان همه بانکها نمیشود و همچنین مشتریان باید
از دو شرط کلی برای استفاده از این بخشودگی برخوردار
باشند .شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی
در این باره اظهار داشت :در رابطه با بند «ل» تبصره ۱۶
قانون بودجه امسال ،تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال
به شرطی مشمول بخشودگی سود میشوند که اصل
تسهیالت زیر یک میلیارد ریال باشد .وی افزود :همچنین
سود و اصل تسهیالت باید کمتر از یک میلیارد ریال باشد
و افرادی که این دو شرط را دارند در صورتی که اصل
تسهیالت را به بانک عامل پرداخت کنند سود و جرایمشان
بخشیده میشود .دانشمندی تاکید کرد :این بخشودگی در
همه بانکها اجرایی نمیشود و بانکهای دولتی و بانکهای
مشمول اصل  ۴۴قانون اساسی ملزم به اجرای این بخشنامه
شده اند .بخشنامه بخشودگی سود تسهیالت زیر ۱۰۰
میلیون تومان به بانکهای ملی ،صادرات ،تجارت ،ملت،
سپه ،مسکن ،کشاورزی ،صنعت و معدن ،توسعه صادرات،
رفاه کارگران ،پست بانک و توسعه تعاون ابالغ شده است.

قدردانی از بانک کارآفرین برای توسعه
سامانههای شبکه دولت

بانک کارآفرین به جهت پیادهسازی و توسعه
سامانههای شبکه دولت ،لوح تقدیر چهل و نهمین مجمع
مدیران دبیرخانه و فناوری اطالعات نظام اداری کشور را
دریافت کرد.
این بانک در چهل و نهمین مجمع مدیران دبیرخانه
و فناوری اطالعات نظام اداری کشور که با شعار «توسعه
دولت الکترونیک ،بهبود شفافیت اداری و تسهیل در
خدمترسانی» و به میزبانی نهاد ریاست جمهوری در سالن
همایشهای حجاب برگزار شد ،بهعنوان بانک پیشگام در
صنعت بانکداری کشور مورد تجلیل قرار گرفت .براساس
این گزارش با ابالغ نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اتصال
سازمانهای دولتی و خصوصی به سامانههای شبکه دولت
(نهاد ریاست جمهوری) در سال  ،1394راهاندازی و توسعه
این سامانهها در دستور کار مدیریت حوزه امور مدیریت این
بانک قرار گرفت .بنا بر این گزارش شبکه دولت ،مجموعهای
امن ،قابل اطمینان و با پهنای باند مناسب از زیرساختهای
ارتباطی ،سختافزاری و نرمافزاری استاندارد با برخورداری
از سرمایههای معنوی و بر اساس قوانین ،مقررات و توافقات
است که به هدف تسهیل ،تسریع و امنسازی تبادل
اطالعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی به آنها،
در الیههای عمومی و اختصاصی با رعایت الزامات امنیتی
متناسب با سطوح دسترسی ایجاد شده است .این گزارش
میافزاید :اتصال به سامانههای سیماد ،سیتاد ،سامد ،ساد،
رصد ،سماد و ...شبکه دولت توسط بانک کارآفرین انجام
شده و تقدیر از این بانک به دلیل پیشگامی در اتصال به
سامانههای مذکور صورت گرفته است .حذف بوروکراسی
اداری ،یکپارچهسازی و استنادپذیری الکترونیکی ،حذف
کاغذ با هدف ایفای نقش مسوولیت اجتماعی در زمینه
محیطزیست و کاهش هزینهها ،از جمله اهداف راهاندازی
سامانههای شبکه دولت است.

دریافت ارز زیارتی ازطریق اپلیکیشنهای
تاپ و آی گپ در بانک پارسیان

امکان دریافت ارز زیارتی ازطریق ثبت نام در اپلیکیشن
تاپ و آی گپ برای زائران اربعین حسینی فراهم شده است.
به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ منصورتفضلی،
معاون بینالملل بانک پارسیان با اعالم این خبر گفت :در
پی کسب مجوز از بانک مرکزی ایران و برای ارتقای سطح
خدمات به زائران اربعین حسینی ،با تمهیدات در نظر
گرفته شده ،زائران اربعین حسینی می توانند با استفاده
از اپلیکیشن های تاپ و آی گپ وارد بخش ثبت نام خرید
ارز اربعین شده و پس از انتخاب شعبه مورد نظر و تاریخ
مراجعه برای دریافت ارز ثبت نام کنند و سپس با ارایه کد
ملی و اصل گذرنامه معتبر در شعب منتخب بانک پارسیان
ارز خود را در داخل کشور دریافت کنند .تفضلی ،افزود:
ثبت نام در اپلیکیشن های مذکور از روز یکشنبه  ۷مهرآغاز
و تا روز سه شنبه  ۲۳مهر ادامه دارد و عملیات فروش و
تحویل ارز زیارتی نیز درشعب برگزیده بانک پارسیان از روز
سه شنبه  ۹مهر ماه آغاز شده و لغایت سه شنبه  ۲۵مهرماه
ادامه خواهد داشت .زائرین گرامی توجه داشته باشند که
ارز درخواست شده صرفاً در شعب منتخب بانک پارسیان
در تهران و شهرستان ها قابل پرداخت می باشد.

بورسیها امسال چقدر سود کردند؟

در نیمه نخست امسال ،بورس به طور متوسط  ۶۹درصد
سود به سهامدارانش داد که نسبت به سودی که سهامداران
بازار سرمایه در مدت مشابه سال گذشته بردند ،دو درصد
بیشتر شده است .در آخرین روز معامالتی بورس تهران در
سال  ۱۳۹۷شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس در تراز
 ۱۷۸هزار و  ۶۵۹واحدی قرار داشت اما با گذشت شش ماه
از سال  ۱۳۹۸شاخص کل این بازار در تراز  ۳۰۲هزار و ۱۰۳
واحدی قرار گرفت .به این ترتیب نماگر اصلی بورس در نیمه
ابتدایی امسال ۱۲۳ ،هزار و  ۴۴۴هزار واحد رشد داشته است،
در نتیجه بازده این بازار در مدت زمان یاد شده به حدود ۶۹
درصد رسیده است .گفتنی است ،نیمه اول سال گذشته بازار
سرمایه سود  ۶۷درصدی را نصیب سرمایهگذاران کرده بود .به
این ترتیب فعاالن بازار سرمایه در نیمه اول سال گذشته و امسال
تقریبا بازده یکسانی را به دست آوردهاند .البته طبیعی است که بازار
سهام دارای ریسک باالیی است و در همین روزها که بسیاری از
فعاالن حرفهای این بازار بازده خوبی را کسب کردند ،بسیاری از
غیر حرفهایها که با شنیدن تبلیغات ناصحیح به طور مستقیم وارد
معامالت سهام شدند ،زیان دیدهاند .عالوه بر این بسیاری معتقدند
که بعد از یک مدت رشد پیاپی ،احتمال کاهش قیمت سهمها و
اصالح بازار وجود دارد و سرمایهگذاران غیر حرفهای نباید منابع
خود را به صورت مستقیم وارد بازار کنند.

