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بانک و بیمه و بورس

بانک

انتخاب مدیر عامل بانک رفاه به عنوان
یکی از مدیران برتر سال کشور

مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از مدیران
برتر سال کشور انتخاب شد.
در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال،
اسماعیل هلل گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان
یکی از مدیران برتر سال کشور انتخاب شد.
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،در این
اجالس سراسری که با حضور فرشید فرخ نژاد رئیس هیات
مدیره این بانک ،وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،معاونان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و برخی مدیران مجمع تشخیص مصلحت نظام
و مدیران عامل برخی بانک ها و شرکت های خصوصی
برگزار شد ،سخنرانان ،موضوعاتی همچون نقش مدیران در
اقتصاد کشور ،راهبری و مدیریت سازمان های اقتصادی،
شایسته ساالری و جانشین پروری در سازمان ها و نهادهای
اداری ،تحقیق و آینده پژوهی ،روش های نوین مدیریتی
در حوزه اقتصاد مقاومتی ،ارائه الگوی حمایت از تولید
داخلی در سال جهش تولید و بررسی فرصت ها و چالش
های توسعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت را مورد
بحث و بررسی قرار دادند .گفتنی است ،پنجمین اجالس
سراسری نشان عالی مدیر سال با هدف آگاهی و دستیابی
به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی مدیریتی و
با بهرهگیری از همکاری دانشگاه ها ،سازمان ها ،مراکز و
موسسات عالی و تحقیقاتی کشور عصر در تاالر دیپلماتیک
وزارت امور خارجه برگزار شد و از هلل گانی مدیر عامل بانک
رفاه کارگران با اعطای نشان عالی زرین مدیر سال تجلیل
به عمل آمد.

بانک شهر از هیچ امکانی برای کمک به
واحدهای تولیدی دریغ نمیکند

مدیر امورشعب شهرستان بانک شهر با اشاره به برنامه
ریزی گسترده این بانک برای ارائه خدمات ویژه به واحدهای
تولیدی و کمک به شکوفایی اقتصاد کشور،گفت:از هیچ
پتانسیلی برای کمک به واحدهای تولیدی دریغ نمی کنیم.
به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر،
محمد علی برقی با بیان اینکه شناسایی واحدهای تولیدی
که دچار بحران شده اند به صورت جدی در دستور کار
بانک شهر قرار گرفته است ،افزود :تالش های بسیاری برای
جلوگیری از تعطیلی واحدها و افزایش تولیدات آنها از سوی
شعب بانک صورت گرفته و خوشبختانه ازابتدای سالجاری
بیش از  ۱۰۰۰شرکت و واحد تولیدی از خدمات و حمایت
های بانک شهر در شهرهای مختلف بهره مند شده اند.
وی تصریح کرد :معتقدیم در شرایط فعلی ارائه
تسهیالت ارزی و ریالی ،گشایش اعتبار اسنادی داخلی و
خارجی و  ...از اهمیت باالیی برای شرکت های خدماتی و
واحدهای تولیدی برخوردار است؛ بر همین اساس تمامی
شعب شهرستان بانک شهر موظف به تشریح خدمات و
تسهیالت این بانک برای تمامی اقشار جامعه هستند.
برقی ادامه داد :در حال حاضر نیز هیچگونه محدودیتی
در زمینه کمک به واحدهای تولیدی استانی نداشته و جهت
تامین منابع مالی آنان آمادگی کامل داریم .مدیر امورشعب
شهرستان بانک شهر در پایان با اشاره به محبوبیت این بانک
در میان شهروندان و نقش آفرینی آن در به ثمر رسیدن
پروژه های شهری ،گفت :هم اکنون به خوبی آگاهیم که
انتظارات از بانک شهر به عنوان بانکی تاثیرگذار و خوشنام
در شبکه بانکی بسیار باالست و قطعا همین موضوع وظیفه
ما را در کمک رسانی به تولیدکنندگان داخلی و کمک به
اشتغال جوانان سنگین تر می کند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک دی با
بیمارستان کسری

مدیران عامل بانک دی و بیمارستان کسری با هدف
گسترش تعامالت فی مابین ضمن عقد تفاهم نامه همکاری
مشترک ،باجه بانک دی را در این بیمارستان افتتاح کردند.
به نقل از روابط عمومی بانک دی ،دکتر برات کریمی،
مدیرعامل بانک دی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری
با تاکید بر نقش تاثیرگذار پزشکان و کادر درمانی به ویژه در
دوره شیوع بیماری کرونا ،گفت :در این روزهای سخت همه
مردم کشور ،مدیون و مرهون جانفشانی و از خودگذشتگی
پزشکان هستند و مجموعه بانک دی ،خدمت رسانی به
مدافعان سالمت را بیش از پیش وظیفه خود می داند.
کریمی با اشاره به این که بانک دی همواره تالش
کرده تسهیالت گسترده و متنوعی را در اختیار پزشکان،
بیمارستان ها و مراکز درمانی قرار دهد ،افزود :بانک دی
طی این سالها همواره ارتباط مناسبی با بخش بهداشت
و درمان داشته و امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه همکاری
و افتتاح این واحد بانکی در بیمارستان کسری سطح
همکاریها گسترش یابد.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به این که تسهیالت دهی
به پزشکان و کادر درمانی بیمارستان کسری با سرعت
و سهولت بیشتری انجام خواهد شد ،گفت :طرح موفق
دیدار دی برای پزشکانی که مشغول به فعالیت در مراکز
درمانی ،درمانگاه ها ،بیمارستان ها یا نزد سایر پزشکان
هستند شرایط استفاده از تسهیالت ویژه ای را در کنار
سایر خدمات بانک از جمله کارت اعتباری و تسهیالت
خرید کاال فراهم کرده است .کریمی با بیان این که تا
کنون بخش عمده ای از کادر درمان بیمارستان کسری از
تسهیالت حمایتی از کادر سالمت بانک دی بهره مند شده
اند گفت :بانک دی همواره همراه و حامی نظام سالمت و
جامعه پزشکی بوده و در این راستا با ارائه خدمات متنوع
مالی ،آماده خدمت رسانی به این طیف ارزشمند است و
این روند با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت .دکتر مصطفی
صادقی ،رییس هیئت مدیره بیمارستان کسری نیز در این
دیدار ضمن قدردانی از توجه و خدمات ارزنده بانک دی به
جامعه پزشکی و کارکنان و پزشکان این بیمارستان گفت:
بیمارستان برای خرید تجهیزات به روز پزشکی نیازمند
حمایت بانک دی است که امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه
زمینه این امر تسریع شود و بانک دی بتواند با ارائه خدمات
مالی و بانکی به مجموعه پزشکان ،پرستاران ،کادر درمانی
ما را در تحقق بیش از پیش اهداف این بیمارستان یاری
کند .در این مراسم ،دکتر سید فرزاد اکابری مدیرعامل
بیمارستان کسری نیز با ابراز خرسندی از توسعه همکاری
های دوجانبه ،گفت :امیدوارم انعقاد تفاهم نامه شرایط
گسترش فعالیت دو مجموعه را فراهم کند و نیازهای این
بیمارستان با حمایت بانک دی تامین شود .گفتنی است در
حاشیه این مراسم ،باجه بانک دی در بیمارستان کسری
با حضور مدیرعامل بانک دی و مدیرعامل و رییس هیئت
مدیره بیمارستان کسری به صورت رسمی افتتاح شد.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد:

بانکها تا  ۲سال دیگر کامال مجازی میشوند

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با
اعالم اینکه در تالش هستیم تا یکی دو سال
آینده نئوبانک را در کشور اجرا کنیم ،گفت:
نئوبانک نوعی از بانکداری دیجیتال است که
دیگر با آن بانکها شعبه نخواهند داشت و
کامال مجازی میشوند .همچنین ،به دنبال
پروژهای هستیم تا کارت بانکی فیزیکی حذف
شود و بر روی موبایل قرار گیرد و دیگر نیازی
به حمل آن نباشد.
مهران محرمیان در یک برنامه
تلویزیونی از پیشرفتها ،چالشها و خدمات
ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد:
مردم ،نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و
درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب
و معتبر دریافت کنند ،تا قربانی سودجویان و
کالهبردان نشوند.
وی افزود :شمول مالی (financial
 )inclusionبه این معناست که چه
درصدی از مردم حساب بانکی دارند و از
خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری
الکترونیک بهرهمند شوند .خوشبختانه در این
زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم.
برای مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی
به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
محرمیان ادامه داد :نئوبانکها
( )neobankنوعی از بانکداری دیجیتال
هستند؛ بدین معنا که بانک ،دیگر شعبه

ندارد و کام ً
ال مجازی است .برای مثال در
آسیا  ۱۱بانک به این سبک وجود دارد .ما نیز
در تالشیم بانکهایی ازاین دست طی یک یا
دو سال آینده داشته باشیم.
به گفته معاون بانک مرکزی در دنیا
و نیز در ایران راه حل فنی برای تجمیع
کارتهای بانکی بر روی یک فضا در دسترس
است اما مسأله عمده مسائل کسبوکاری و
حقوقی است که مانع از این امر میشود.
به دنبال پروژهای هستیم که به واسطه آن
فیزیک کارت حذف شود .به این ترتیب کارت
بانکی براساس استانداردهای بینالمللی بر
روی موبایل قرار میگیرد و دیگر نیازی به

رونمایی از قلم و تمبر بیمه کوثر
در راستای هویت بصری شرکت

قلم و تمبر اختصاصی بیمه کوثر در راستای هویت بصری شرکت طراحی و رونمایی شد.
آیدین محمد وفاداری ،طراح قلم ،قلم سازمانی شرکت بیمه کوثر را بهمنظور
هویتبخشی به شرکت و تمایز نقش آن طراحی کرد.
وی نام کوثر بر پیشانی قلم این شرکت را یکی از ویژگیهای بارز طراحی آن دانست و
خاطرنشانکرد :اطمینان ،آرامش ،اعتماد ،استفاده از قلمهای سنتی و مبنا قراردادن اهداف
قرآنی و اسالمی از دیگر ویژگیهای هویت و ساختار قلم بیمه کوثر است.
وفاداریبا بیان اینکه قلم سازمانی باید در راستای اهداف شرکت طراحی شود،
تصریحکرد :پس از بررسی نسخههای خطی فراوان ،یک قرآن دستنویس که به خط نسخ
نیریزی بود توجه مرا جلب کرد و اساس طراحی این قلم شکلگرفت.
وی با اشاره به اینکه  ۳۲حرف را در  ۸۵۰حروفنگاری فارسی مختلف طراحی کردهام
افزود :امید است نگارش مطالب و حروف در امور تبلیغاتی این شرکت با زیباترین شکل
صورت گیرد .
همچنین در این برنامه از تمبر اختصاصی بیمه کوثر در راستای نمانامسازی شرکت و
توسعه فرهنگ بیمه در جامعه رونمایی شد.
با توجه به اینکه تمبر اختصاصی ،سفیر بدون مرز شرکت است و پیامهای مسئوالن
آن را در قالب تصویری به مخاطبان خود منتقل میکند ،بنابراین مسئوالن بیمه کوثر به
منظور ترویج فرهنگ بیمه در میان عموم مردم این تمبر را طراحی کردند.

حمل کارت نیست.
وی افزود :با اجرای رمز دوم پویا در سال
گذشته ،جرایم مختلف در حوزه فیشینگ
کاهش یافت .برهمین اساس برخی جرایم به
صفر رسید و برخی دیگر حدود  ۹۰الی ۹۵
درصد کاهش داشت.
در ادامه وی با بیان اینکه مردم نرمافزار
موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی
اینترنت بانک را از محل مناسب دریافت
کنند ،تاکید کرد :متأسفانه این روزها
بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل
و سایر جستجوگرها ،جست وجو میکنند
و سپس براساس الگوریتمهایی که توسط

افراد کالهبردار استفاده میشود ،سایتی
کام ً
ال مشابه با درگاه یا سایت واقعی در
نتایج نمایش داده میشود و پس از آن با
ورود اطالعات توسط مردم ،حسابشان خالی
میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
گفت :درگاههایی که در زمینه شرط بندی
و قمار و  ...استفاده میشوند ،عمدتاً اجارهای
هستند .باید هشدار دهم که این کار غیرقانونی
است و متأسفانه افراد با دریافت مبالغی درگاه
را در اختیار دیگران قرار میدهند .درحال
حاضر شناسایی هوشمند درگاهها را در
دستور کار داریم و کارگروههایی را فعال
کردیم و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و
دادستانی در این زمینه داریم .برخورد با این
مسأله به دلیل حجم و گستردگی آن برای ما
حائز اهمیت است و این نوید را میدهم که
به زودی شاهد این قبیل سایتها نباشیم.
محرمیان در پایان با بیان اینکه دو
فناوری هوش مصنوعی و کالن داده (big
 )dataموجب تحول بانکداری جهانی است،
خاطرنشان کرد :در فناوری هوش مصنوعی،
درگاههای بانکی و همچنین تحلیل و
پردازشی که در ادارات مرکزی بانکها انجام
میشود به صورت هوشمند است .به طور
مثال برای احراز هویت از این فناوری در این
زمینه میتوان بهره گرفت.

خرید اعتباری از هایپراستار و فروشگاههای مرکز خرید بازار
بزرگ ایران (ایران مال) در مرحله دوم طرح «آیندهداران»

بانک آینده با هدف ارزشآفرینی و تنوع هر چه بیشتر سبد محصوالت بانک؛ طرح
جدید خرید اعتباری خود را با عنوان «آیندهداران» ،به عموم مشتریان حقیقی و حقوقی
عرضه کرد.
همهی مشتریان بانک آینده که دارای انواع سپردههای سرمایهگذاری از جمله؛
سپردههای قرضالحسنه (جاری و پسانداز) ،سپردههای بلندمدت شتاب ،آیندهساز و
واحدهای سرمایهگذاری صندوق گسترش فردای ایرانیان باشند ،میتوانند از  25مهرماه
امسال ،با ثبتنام در سامانه پیشخوان مجازی ( )abplus.irیا مراجعه به شعب بانک
آینده ،بر اساس موجودی حساب انتخابی ،اعتباری بین ( ۱۰ده) میلیون ریال تا سقف 100
(یکصد) میلیون ریال ،دریافت کرده و با مراجعه حضوری به هایپراستار و فروشگاههای
طرف قرارداد مرکز خرید بازار بزرگ ایران (ایرانمال)؛ از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
مدت استفاده از طرح مذکور ،از  25مهر تا  22آذرماه سالجاری است.
در صورت تمایل مشتری به بازپرداخت بهصورت یکجا از تاریخ  1399/09/22تا
 ،1399/09/30امکان بازپرداخت تمامی بدهی؛ برای مشتریان فراهم شده است .بدیهی
است در صورت عدم تعیین تکلیف توسط مشتری ،پس از اتمام مهلت بازپرداخت یکجا،
بهصورت سیستمی بازپرداخت بدهی بهصورت اقساط از تاریخ  ،1399/10/01آغاز میشود.
برای اطالعات بیشتر به سایت  ir.ba24و یا شعب؛ مراجعه و یا با مرکز ارتباط این
بانک به شماره  021-27663200در تمامی ساعات شبانهروز تماس حاصل فرمائید.

تحقق بانكداري هوشمند در بانك صنعت و معدن تا سال 1403

مديرعامل بانك صنعت و معدن :تا سال
 1403سيستم بانكداري ديجيتال و هوشمند
در اين بانك راه اندازي مي شود.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،دكتر حسين مهري ضمن بيان مطلب
فوق اظهار داشت :در حال حاضر پروژه
بانكداري ديجيتال و هوشمند در اين بانك
آغاز شده و نقشه راه آن طراحي شده است.
وي افزود :در نظر داريم با شخصي
سازي محصوالت و طراحي خدمات نوين بر
اساس نياز هر مشتري و تنوع بخشي به سبد
محصوالت و خدمات اين بانك ،تا افق 1403
اين پروژه را به طور كامل عملياتي كنيم.
دكتر مهري تأكيد كرد :اين بانک
پس از ابالغ سند «بانکداری آینده و تحول
دیجیتال» از سوی وزارت امور اقتصادي و
دارایی در سال  98اولویت خود را بر اجرای

این سند متمرکز کرد و به منظور ایجاد زیر
ساختهای بانکداری دیجیتال و تسهیل در
ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان چهار
محصول و خدمت جديد را معرفي نمود كه
شامل سدف (سامانه دیجیتال فرایندی)،
هدف (همراه دیجیتال فرایندی) ،سامانه پات
(پذیرش اینترنتی درخواست تسهیالت) ،و
ساحب (سامانه اعتبارات حدی بانکی) مي
باشد كه توسعه اين سرويس ها همچنان در
جهت مشتري محوري ادامه خواهد يافت.
وي بيان داشت :سامانه سدف ،نسل
جدید سامانه بانکداری اینترنتی بانک صنعت
و معدن است .این سامانه در پی نیاز مشتریان
براي اجرای فرایندهای بانکداری به صورت
غیرحضوری و بر پایه بانکداری باز راهاندازی
شده است؛ سامانه هدف ،همراه بانک جديد
اين بانك است كه با سرعت عملیاتی باال
رویکردی نو را در مسیر بانکداری دیجیتال

فراهم کرده است تا مشتری قادر باشد بر
اساس کسبوکارهای خود قابلیت خدمات
بانکی را شخصیسازی کند.
دكتر مهري تشريح كرد :سامانه پات،
سامانه اینترنتی نوين پذیرش تسهیالت
مي باشد؛ از ویژگیهای این سامانه دریافت
الکترونیکی اطالعات مشتری و انتقال آن
به سامانه بانکداری متمرکز است و سامانه
ساحب ،سامانه اعتبارات حدی بانکی است كه
فرایند حد اعتباری را به صورت غیرحضوری
در اختیار مشتری قرار میدهد.
وي با اشاره به اهميت و ضرورت گذار
از بانكداري سنتي و تحقق تحول ديجيتال
خاطر نشان ساخت :ديجيتال سازي خدمات
بانكي به معناي خودكارسازي فرآيندها و
خدمات مبتني بر وب است كه با استفاده
از داده هاي بسيار دقيق در خصوص نيازهاي
مشتريان ،كيفيت پاسخگويي به اين نيازها را

افزايش مي دهد ،از هزينه انجام امور بانكي
مي كاهد و شفافيت و امنيت را ارتقاء مي
دهد .مديرعامل بانك صنعت و معدن در
پايان بر لزوم همكاري همه جانبه كاركنان
در بخش هاي مختلف بانك در شناسايي
نيازهاي مشتريان اين بانك تخصصي تأكيد
كرد و گفت :در بانكداري ديجيتال عالوه بر
تجهيز زيرساخت ها نيازمند تغيير فرهنگ
سازماني و آموزش هاي تخصصي هستيم تا
مشتري تمامي خدمات و تسهيالت را بدون
مراجعه و در فضاي ديجيتال دريافت كند.

یک کارشناس بورسی پیشبینی کرد:

بازگشت رونق به بورس از یک ماه آینده

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :ابتدای آذر ماه،
شروع فصل شادی در بورس خواهد بود و بازار تا پایان
فصل زمستان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
«علی موالیی» دیروز (سه شنبه) افزود :فضای
تعلیقی که بر بازار حاکم شده ،قدرت تصمیمگیری را به
ویژه در بخش تقاضا تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد :سهام شاخص ساز مانند شپنا که در
یک روز بالغ بر  ٦٠٠میلیون برگه سهم در نقطه کامل
مثبت معامله شد در ابتدای پیش گشایش معامالتی روز
بعد ،کار خود را با صف فروش آغاز کرد.
موالیی با بیان اینکه وجود چنین روندی در بازار
نشان دهنده آن است که کلیت بازار به خصوص در بخش
تقاضا در طول یک روز با تغییر شگرفی همراه می شود،
اظهار داشت :سهمی که در یک روز با حجم باالیی مورد
تقاضا است در روز معامالتی بعد بدون رخ دادن هیچگونه
اتفاق سیاسی روند کامال معکوسی را در پیش می گیرد
و در زمان معامالت صف فروش می شود در حالی که
اگر متغیرهای اقتصادی را با نقطه نظر ارز در نظر بگیریم
مشاهده می کنیم که اتفاق های مثبتی به نفع آن سهم
رخ داده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :رشد قیمت ارز در
سامانه نیما و سنا نشان دهنده این است که سهم مدنظر
با افزایش نرخ ارز سود خوبی را می تواند بسازد اما اینکه
سهم با چنین قدرتی در بازار صف فروش می شود کمی

عجیب است.
وی با تاکید بر اینکه وضع فعلی بازار نشان دهنده
وجود جو روانی منفی است که کل بازار را تحت شعاع
قرار داده است و مانع از قدرت تصمیم گیری سهامداران
در بازار شده است ،گفت :شاید تا دو هفته گذشته می
توانستیم وجود صف های فروش در بازار را به جذابیت
سرمایه گذاری در بازارهای موازی نسبت به بازار سرمایه
ارتباط دهیم زیرا تا مدتی سهامداران به دنبال فروش
سهام خود و تامین نقدینگی برای ورود به بازارهای موازی
بودند.
موالیی با تاکید بر اینکه اکنون افراد برای سرمایه
گذاری اقدم به فروش سهام و خرید دالر با نرخ  ٣٢هزار
تومان یا سکه  ١٦میلیون تومانی نمی کنند ،گفت :تا
مدتی صحبت از وجود حباب در بازار سرمایه بود اما
اکنون می توان اعالم کرد حبابی که در قیمت ارز ،مسکن
و خودرو وجود دارد مشابه آن را تاکنون در بازار سرمایه
شاهد نبودیم.
وی با اشاره به اینکه برخالف چند هفته گذشته وجود
جذابیت در بازارهای ارز از بین رفته است ،گفت :مسئوالن
اصلی در بازار سرمایه و اعضای شورای عالی بورس باید
مداخله جدی تری را با تصمیم های کارشناسی شده
در بازار داشته باشند و نباید آن تصمیم خود مزید بر
مشکلی جدید در بازار شود.
موالیی افزود :با توجه به اینکه هیچ منطقی در
معامالت کنونی بازار وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است
وضعیت حاکم در بازار مورد کنترل قرار گیرد در غیر
اینصورت شاهد تشدید وضعیت اصالحی شاخص بورس
در بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :برخی از تصمیم
های خلق الساعه مزید بر علت شد تا اندک سرمایه اعتماد
سهامداران به سرمایه گذاری در بورس خدشه دار شود و
اکنون هیچ دلیل اقتصادی برای روند فعلی بازار سرمایه
وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از ماه آبان شاهد روزهای بهتر و

معامالت منطقی تری در بازار خواهیم بود ،گفت :در پیش
بینی های انجام شده برای معامالت هفته جاری ،به هیچ
عنوان توقع چنین اصالحی در بازار وجود نداشت و در
انتظار روند معامالت متعادلی در بازار بودیم ،در حالی که
وجود صف های فروش در بازار همه پیش بینی های انجام
شده در بازار را برهم زد.
موالیی گفت :بهتر است هر چه زودتر تصمیمی برای
بازار گرفته شود که هیجان های موجود در بازار کاهش و
روند بازار به سمت معامالت منطقی تری پیش رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برخی از
کارشناس ها معتقدند که بهتر است برای بازگشت تعادل
به معامالت بورس ،برای مدتی محدود دامنه نوسان
در بازار برداشته شود ،اظهار داشت :چنین اقدامی در
وضعیت فعلی ،به صالح بازار نیست و می تواند موج فروش
سنگینی را در بازار ایجاد کند و جبران آن نیازمند چند
ماه زمان باشد ،این اقدام اعتماد سهامدار را تحت شعاع
قرار می دهد و باعث افزایش بیشتر هیجان در معامالت
بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت بر روند
معامالت حقوقی ها جهت کاهش شدت فروش در بازار
افزایش یابد ،گفت :در این زمینه باید اقدامی انجام شود
تا سهامدار حقیقی به این اطمینان برسد که قابلیت
نقدشوندگی بازار از بین نرفته است و حتی می توانند
سهام خود را با پنج درصد منفی به فروش برسانند ،وجود
صف های فروش برای چند روز متوالی چنان ترسی را در
بازار ایجاد کرده که باعث رفتارهای هیجانی سهامداران
در بازار شده است.
موالیی با اشاره به اینکه در گذشته بارها ثابت شده
است که بازده هیچ بازاری در بازه زمانی بلند مدت ،مانند
بازار سرمایه نیست و همیشه بورس در بلندمدت بازده
غیرقابل مقایسه ای را نسبت به سایر بازارها کسب کرده
است ،افزود :تا پایان سال  ٩٩شرایط بازار با مجموع
اتفاق هایی که رخ داده است بدتر نمی شود و سهامداران
متحمل ضرر بیشتر نمی شوند.
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بیمه

جهش شرکت بیمه کوثر
در تولید حق بیمه

جهش در تولید حقبیمه ،استراتژی مداری ،ارایه
محصوالت بیمهای و نیز ارزشی بودن خدمات و عملکرد
شرکت بیمه کوثر از ویژگیهای برتر آن است.
غالمرضا سلیمانی ،رییسکل بیمه مرکزی در دیدار با
مدیرعامل ،معاونان ،مدیران و کارکنان شرکت بیمه کوثر
گفت :جهش شرکت کوثر در تولید حقبیمه و کسب حدود
۵درصد از بازار بیمهای کشور یکی از موفقیتهای شرکت
بیمه کوثر است.
وی عملکرد شرکت بیمه کوثر را همردیف شرکتهای
بیمهای با سابقه ۶۰سال دانست و گفت :امید است که این
شرکت در ردیف  ۴الی  ۵شرکت برتر بیمهای قرار گیرد.
رییسکل بیمه مرکزی از ورود شرکتهای جدید در
عرصه بیمهگری خبر داد و بیانکرد ۳۳ :شرکت بیمهای
مستقیم ،اتکایی و مناطق آزاد در سراسر کشور در حال
فعالیت هستند و مجوز فعالیت چهار شرکت در حال بررسی
است که یکی از شرکتها مجوز فعالیت را دریافت کرده
است و مجوز سه شرکت دیگر در آینده نزدیک نیز صادر
میشود .رییسکل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه حفظ
کرامت انسانی یکی از عوامل ایجاد شرکتهای بیمه است،
اظهارکرد :شرکتهای بیمه با رقابت در کیفیت خدمات،
شناسایی ریسکهای موجود و بهرهمندی از منابع و تسریع
در پرداخت خسارتها میتوانند اعتماد عموم جامعه به
شرکتهای بیمه را افزایش دهند.

قیمتگذاری دستوری محکوم به شکست

امیرمسعود پرور ،مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار در
خصوص قیمتگذاری شمش و محصوالت فوالدی در بورس
کاال را با منافع سهامداران و مصرفکنندگان در تضاد دانست.
امیرمسعود پرور ،مدیر کاالی کارگزاری «گنجینه
سپهر پارت» با اشاره به فرمول جدید ارائه شده توسط
توسط کارگروه تنظیم بازار برای قیمت شمش و محصوالت
فوالدی در بورس کاال گفت :به طور کلی در اقتصاد،
قیمتگذاری دستوری همواره محکوم به شکست است و
در نهایت هر بازاری مسیر حرکت خود را پیدا میکند.
وی اضافه کرد :در حال حاضر محدودیتهایی که برای
خریداران شمش فوالدی وجود دارد مانع از واسطهگری
بوده و تنها تولیدکنندگان و نماینده قانونی ایشان بر اساس
مجوز اخذ شده از وزارت صمت قادر به تامین نیاز خود از
درگاه بورس هستند؛ همچنین خریداران موظف به عرضه
حداقل به میزان شصت درصد از تولیدات خود در بورس
بوده و عم ً
ال محصول تولیدی با قیمت مشخص و در شرایط
شفاف به پروژه ها و مصارف مربوطه میرسد.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد :نکته قابل توجه
اینکه به طور معمول عرضههای شمش خارج از بورس و
به طور غیر شفاف انجام میشوند که این مساله نظارت و
کنترل را برای نهادهای ناظر دشوار کرده است.
پرور ادامه داد :الزم به ذکر است ،شرایط حاکم
در اقتصاد کالن در شکلگیری فرصتهای آربیتراژ و
سرمایهگذاری فعاالن اثر غیر قابل انکاری دارد .این
موضوع می تواند در بازارهای مختلف به شکل فعالیتهای
واسطهگری نمود پیدا کند .از مهمترین دستاوردهای بورس
کاال ایجاد شفافیت در معامالت است .در فضای شفاف
نهادهای ناظر ،مسئولین و کارشناسان میتوانند نسبت به
تدوین خط مشی ،برنامه های استراتژیک و پایش بازارها
به طور موثرتر و کاراتری اقدام کنند.
وی با تاکید بر این که سازمان بورس به عنوان نهاد
ناظر بازار سرمایه و حافظ منافع سهامداران است خاطر
نشان کرد :با قیمتگذاری دستوری و محدود ساختن
قیمتها عواید حاصل از تولید و فروش محصوالت به عوض
تولیدکنندگان ،سهامداران و صنعتگران کشور به سایر
بخشهای غیر مولد و رانتی منتقل خواهد شد.
مدیر کاالی کارگزاری «گنجینه سپهر پارت» یادآور
شد :از آن جایی که هدف از عرضه کاال در بورس تسهیل و
شفافسازی روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده است،
اکنون تناقض بزرگی بین قیمت گذاری دستوری و رسالت
اصلی بورس وجود دارد .از این رو اگرچه این تصمیم به
صورت موقتی اعالم شده است ،لیکن می تواند وضعیت
حساس بازار سرمایه و حقوق سهامداران را تحت تاثیر خود
قرار دهد.
وی با ابراز امیدواری از تدوین سریع تر بسته پیشنهادی
انجمن تولیدکنندگان فوالد و تصویب آن تصریح کرد :در
حال حاضر قیمت ها فاصله معناداری با نرخ فروش شرکت
ها دارد و چنانچه تصمیم منطقی هر چه زودتر گرفته نشود
حق سهامداران و مصرف کنندگان پایمال می شود که با
سیاست های سازمان بورس در تضاد است.

وزارت صمت پاسخ زیان سهامداران
خرد فوالدی را می دهد؟

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد :وقتی
وزارت صمت بر خالف قانون در قیمت گذاری محصول
شرکتی که سهامدار خرد دارد ،دخالت می کند باید دولت
و حقوق دانان جلوی آن را بگیرند ،چراکه طبق قانون،
مدیران شرکت باید خسارت وارده به سهامداران حقیقی
را جبران کنند .محمد علی شریفی نیا ،با تاکید بر اینکه
وزارت صمت نباید در قیمت گذاری ها دخالت کند ،گفت:
تجربه ثابت کرده که بهترین راه برای کشف عادالنه قیمت
محصوالت ،عرضه و تقاضا است .در این میان گذاشتن
سقف قیمت برای فوالد بدترین تصمیمی بود که وزارت
صمت طی یکی  -دوسال اخیر گرفت و ضربه اصلی را به
مصرف کننده و سهامداران شرکت های فوالدی زد.
به گفته شریفی نیا ،در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت
صمت ،رانت مضاعفی در بازار فوالد ایجاد می شود و به جای
کنترل رانتی که تا پیش از در بخشی از بازار فوالد به دلیل
نبود شفافیت وجود داشت ،موجبات افزایش رانت را فراهم
کرده اند .این کارشناس بازار سرنایه با بیان اینکه ماده ۱۸
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی ،دولت را مکلف کرده
کاالی پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج
شود ،گفت :به این ترتیب قیمت گذاری محصوالت فوالدی،
خالف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع
 ۵۰میلیون سهامدار به خطر بیوفتد.
شریفی نیا با تاکید بر اینکه باید از حقوق سهامدارانی
که با تشویق نهادهای دولتی به این ضضبازار آمده اند
حمایت شود ،عنوان کرد :اگر وزارت صمت به فکر مصرف
کننده است این روش تاثیری بر قیمت نهایی و مصرف
کننده ندارد .اگر وزارت صمت دلش به حال مردم می سوزد
رانتی که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو است را
به دست مصرف کننده و منافع عمومی برساند و دستکاری
قیمت همین می شود که می بینیم.

