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بانک و بیمه و بورس

بانک

عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده بانک آینده

نظر به محدودیت های مربوط به شرایط نامساعد
ویروس کرونا ،مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک
آینده در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه  1399برگزار ؛
الکن ،با توجه به عدم حضور بیش از  50درصد سهامداران،
مجمع به حد نصاب قانونی نرسید.
دکتر مرادی ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع
گفت پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی کشور و با
اطالع رسانی قبلی از طریق روزنامه های کثیر االنتشار
بانک ،مجمع پیش گفته با اعمال مالحظات مفاد ماده()87
اصالحیه قانون تجارت و ماده( )52اساسنامه بانک برگزار
خواهد شد.

آغاز جشنواره
اپلیکیشن هپ بانک ملی ایران

جشنواره «اپلیکیشن هپ کانون جوانههای بانک ملی
ایران» با جوایز ویژه ،از دوم آذرماه ،آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،نوجوانان (تا
 ۱۸سال) ،می توانند با نصب اپلیکیشن هپ از دوم آذر تا
دوم دی ماه سال جاری در این جشنواره شرکت کنند و به
قید قرعه از جوایز ارزنده آن شامل کمک هزینه خرید چهار
عدد کنسول بازی  PS۴هر کدام به ارزش  ١٠میلیون
تومان ،کمک هزینه خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه هر
یک به ارزش شش میلیون تومان و کمک هزینه خرید ٥٠
عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش یک میلیون تومان
برخوردار شوند.
گفتنی است کاربرانی در قرعه کشی شرکت داده می
شوند که تا زمان قرعه کشی ،اپلیکیشن هپ را بر روی
گوشی یا تبلت خود داشته باشند .ضمنا کاربرانی که پیش
از این نیز اپلیکیشن هپ را روی گوشی یا تبلت خود نصب
کرده اند ،مشمول شرکت در قرعه کشی هستند.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون جوانه های
بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است
که با توجه به نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با
هدف پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار گرفته
است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه اقتصاد ،مدرسه
هوش مصنوعی ،مدرسه کسب و کار ،مدرسه شهروندی،
مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه
دیجیتال ،بازی و انیمیشن و  ...مطالب مفید و متنوعی را
ارایه می کند.
عالقه مندان به نصب اپلیکیشن هپ می توانند این
اپلیکیشن را از طریق سایت بانک ملی ایران و اپلیکیشن
های بازار ،مایکت و چارخونه دانلود و نصب کنند.
الزم به ذکر است پس از پایان این جشنواره ،کانون
جوانه های بانک ملی ایران ،جشنواره های دیگری را برای
کاربران فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود خواهد
داشت.
در شرایط بحرانی همهگیری کرونا؛

توسعه ارائه خدمات غیرحضوری
بانک صنعت و معدن

مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت و معدن از
توسعه ارائه خدمات غیرحضوری بانک همراستا با اجرای
مصوبات و ابالغیههای ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،
مصطفی راستی فر مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت
و معدن اعالم داشت :همراستا با اجرای مصوبات و ابالغیه
های ستاد ملی مقابله با کرونا ،این بانک خدمات دیجیتالی
خود را جهت کاهش مراجعه های حضوری و ارتقاء کیفیت
و سرعت ارائه خدمات به مشتریان شامل سامانه پات
(پذیرش اینترنتی درخواست تسهیالت) ،سدف (سامانه
اینترنت بانک دیجیتال فرایندی) ،هدف (همراه بانک
دیجیتال فرایندی) و ساحب (سامانه اعتبارات حدی بانکی)
توسعه داده است.
وی ضمن بیان مطلب فوق افزود :میزان حضور پرسنل
در شعب بانک ،مطابق مصوبات ستاد مقابله با کرونای هر
استان خواهد بود و این بانک برابر مصوبات ستاد مقابله
با کرونا به صنعتگران ،کارآفرینان و هموطنان عزیز ارائه
خدمت می نماید و توصیه می شود بمنظور حفظ سالمتی
هموطنان و مشتریان گرامی حتی المقدور از مراجعه
حضوری به بانک خودداری و نیازهای خود را بصورت غیر
حضوری و از طریق سامانه های دیجیتالی و دستگاههای
خود پرداز مرتفع نمایند.
مدیر امور راهبری شعب بانک صنعت و معدن اشاره
کرد سامانه پات (پذیرش اینترنتی درخواست تسهیالت)،
سدف (سامانه اینترنت بانک دیجیتال فرایندی) ،هدف
(همراه بانک دیجیتال فرایندی) و ساحب (سامانه اعتبارات
حدی بانکی) خدمات دیجیتالی هستند که عالوه بر سهولت
دسترسی دارای تنوع زیادی در ارائه خدمات به مشتریان
می باشند.
راستی فر تأکید کرد :همه گیری کرونا آسیب زیادی
به کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط
وارد کرده است و بانک صنعت و معدن رسالت خود می
داند در جهت کمک به رونق تولید از تمام ظرفیت های
خود استفاده نماید.
وی افزود :این بانک همچنین مطابق مصوبات ارکان
سیاستگذار باالدستی به ویژه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران نسبت به تعویق اقساط مشتریان آسیب دیده
به ویژه مشتریان دارای تسهیالت قرض الحسنه و مشتریان
خرد اقدام نموده و تالش برای تأمین نیازهای سرمایه در
گردش مشتریان صنعتی و معدنی را به عنوان اولویت اصلی
در دستور کار خود قرار دهد.

مجمع عمومی عادی فوقالعاده
پست بانک برگزار شد

مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده پستبانک برای
انتخاب اعضای هیات مدیره دوم آذرماه با حضور بیش از ۷۵
درصد سهامداران حقوقی و حقیقی این بانک و نمایندگان
وزارتخانههای ارتباطات و اقتصاد برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران :در جلسه این
مجمع وزارت امور اقتصادی و دارایی ،شرکت سهامی بیمه
ایران ،شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا و همچنین
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان های آذربایجان
شرقی و گیالن به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره پست
بانک ایران انتخاب شدند.
بنابراین گزارش :نمایندگان هر یک از اعضای حقوقی پس
از اخذ تایید بانک مرکزی ج.ا.ایران و طی مراحل قانونی بعنوان
عضو هیات مدیره پست بانک ایران منصوب میشوند.

معاون بورس کاالی ایران:

معامالت گواهی سپرده خرما به زودی راه اندازی میشود

معامالت گواهی سپرده خرما پس از
انجام اقدام های الزم و پذیرش نخستین انبار
به زودی در بورس کاالی ایران راه اندازی می
شود که خرمای مضافتی بم شروع کننده این
معامالت در بورس کاالست.
به نقل از روابط عمومی بورس کاال،
«علیرضا ناصرپور» از آغاز معامالت گواهی
سپرده خرما در آیندهای نزدیک خبر داد و
گفت :گواهی سپرده خرما در ادامه راه اندازی
گواهی سپرده گروه محصوالت کشاورزی در
حال راه اندازی است که برای امکان سنجی
و تعیین کاال ،بررسی های زیادی با مشارکت
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان
تعاون روستایی ،انجمن خرما و تولیدکنندگان
بخش خصوصی انجام و در نهایت مقرر شد
در مرحله نخست ،نماد گواهی سپرده این
حوزه با خرمای مضافتی بم بازگشایی شود.
ناصرپور افزود :نخستین انبار متعلق
به سازمان تعاون روستایی در شهرستان
نرماشیر در فاصله  ۳۵کیلومتری شهرستان
بم پس از ارائه تضامین و بررسی مدارک در
بورس کاالی ایران پذیرش شد و به زودی
بازگشایی نخستین نماد معامالت گواهی
سپرده خرما مشاهده می شود.
به گفته وی ،معامالت گواهی سپرده
خرما با محصول مضافتی بم آغاز می شود
و ورود انواع دیگر خرما به این معامالت به
همراه پذیرش انبارهای جدید به منظور
تکمیل پوشش جغرافیایی انبارهای تحت
کلید بورس کاال عموما در مناطق جنوبی
کشور در دستور کار بورس کاال قرار دارد.
مزایای معامالت گواهی سپرده خرما
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی

بورس کاالی ایران در خصوص مزایای راه
اندازی معامالت گواهی سپرده خرما در
بورس کاال گفت :کشف نرخ شفاف و عادالنه،
کمک به ایجاد بازاررسانی بهتر محصول،
استانداردسازی محصول در بلندمدت ،کنار
رفتن واسطه ها با امکان فروش مستقیم
محصول کشاورز در بورس و تبدیل شدن
ایران به مرجع قیمت خرما در منطقه و حتی
دنیا با توجه به حجم تولید مطلوب ،از جمله
مزایا و اهداف ورود خرما به بورس کاالی
ایران است.
فرآیندعرضهمحصولازسویکشاورزان
ناصرپور به چگونگی بهره مندی
کشاورزان و فرآیند معامله خرما در بورس
کاال اشاره کرد و گفت :فرآیند عرضه خرما
در بستر گواهی سپرده کاالیی به این صورت
است که پس از پذیرش یک یا چند انبار،
کشاورزان می توانند محصول خود که با
استانداردهای تعیین شده از سوی بورس

تامین نقدینگی کشاورزان با «کشاورز کارت»

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت :در راستای تامین نقدینگی کشاورزان برای خرید
نهاده کود ،اعتباری در قالب «کشاورز کارت» در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
روح اهلل خدارحمی گفت :برای تامین نقدینگی کشاورزان در فصل کشت و کار ،کارت
خرید با نام «کشاورز کارت» در نظر گرفته شده است تا کشاورزانی که محصوالت راهبردی
مثل گندم ،چغندر ،دانههای روغنی مانند جو و پنبه کشت میکنند با مشکل تامین نهاده
روبرو نشوند.
وی با بیان اینکه به دلیل حذف نرخ ترجیحی برای خرید نهاده کود ،قیمت این
نهاده افزایش داشته است افزود :بر این اساس ،بانک کشاورزی برای اینکه کشاورز مشکل
نقدینگی نداشته باشد اعتباری در قالب کشاورز کارت برای کشاورزان در نظر گرفته است.
خدا رحمی با بیان اینکه این کارت اعتباری با کارمزد  ۱۲درصد و باز پرداخت آن
یکساله ،بعد از فروش محصول است ،افزود :مبلغ این کارت براساس تقاضای کشاورز و
میزان سطح زیر کشت است و به ازای هر هکتار مبلغ  ۲میلیون تومان در نظر گرفته
شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت :به ازای هر  ۲۰میلیون تومان یک ضامن کافیست و
ضمانت به صورت سفته زنجیرهای هم مورد قبول است که بعد از معرفی به بانک ،تا  ۳روز
کاری ،کارتها در اختیار کشاورز قرار میگیرد.
وی اضافه کرد :این کارت صرفا برای خرید کود در مراکز و فروشگاههای خاص است،
اما کشاورزان میتوانند عالوه بر کود ،بذر یا سم نیز از این مراکز دریافت کنند.
خدارحمی درباره تسویه خرید تصمینی گندم گفت :امسال بر خالف سالهای گذشته
پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان به صورت کامل پرداخت شده است.

کاال منطبق است ،به انبار بسپارند .در این
مرحله یک قبض انبار به نام کشاورز صادر
میشود که این قبض انبار در حکم گواهی
سپرده کاالیی بوده و امکان معامله آن به
شکل مستقیم توسط کشاورز در بستر آنالین
یا توسط کارگزاران در بازار گواهی سپرده
بورس کاال وجود دارد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی
بورس کاالی ایران تصریح کرد :به این ترتیب
کشاورز میتواند بهصورت مستقیم و بدون
حضور واسطهها محصول خود را از طریق
تابلوی بورس به کل کشور عرضه کند ،این
موضوع عالوه بر حذف واسطهها به کشف نرخ
واقعی قیمت نیز کمک می کند.
آموزش به کشاورزان
وی پیرامون سطح آشنایی کشاورزان
با معامالت بورس کاال هم گفت :با توجه
به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع
ویروس کرونا ،امکان برگزاری کارگاه های

آموزشی حضوری برای کشاورزان همانند
گذشته فراهم نیست که البته بورس کاال
آمادگی خود را در این زمینه با رعایت
پروتکل های بهداشتی اعالم کرده است .اما
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
تعاون روستایی و بورس کاال در حال اطالع
رسانی و آموزش به کشاورزان هستند و شبکه
کارگزاری ها نیز در استان کرمان مستقر
است تا خدماتی مانند دریافت کد معامالتی،
مشاوره و آموزش را به کشاورزان ارائه دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بهمن ماه
پارسال گفت :چنانچه کشاورزان کشور نحوه
عرضه خرما در بورس را یاد بگیرند ،ظرف
مدت کوتاهی رونق اقتصادی مناطق جنوبی
کشور به دلیل دارا بودن انواع محصوالت
مختلف را مشاهده خواهیم کرد ،در این حوزه
حمایت همه جانبه وزارت جهادکشاورزی
ضروری است.
بررسی ها نشان می دهد در سالهای
گذشته به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی،
برداشت خرما ،شاهد رها شدن نخلها در
برخی از شهرهای جنوبی کشور شد ،اما با
عرضه خرما در بورس کاال و رسیدن سود
واقعی تولید خرما به کشاورز ،بدون شک
خون تازهای در رگهای خشکیده این صنعت
با ارزش کشور ،تزریق میشود.
محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم
جهرم در مجلس شورای اسالمی گفته بود:
باید از منابع غنی موجود در بخش کشاورزی
بهترین استفاده را کرد که از جمله مشکالت
بزرگ این حوزه ،نبود زیرساختهای مناسب
در بازار برای حمایت اصولی از کشاورز و
تولیدکننده است.

تمهیدات بانک سرمایه بهمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

بانک سرمایه بهمنظور تسهیل در استفاده مشتریان از درگاههای غیرحضوری و کاهش
مراجعات حضوری به شعب ،سقف انتقال وجه کارت به کارت را به  ۱۰میلیون تومان
افزایش داد.
به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه ،با توجه به روند صعودی همهگیری ویروس
کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب ،بانک سرمایه سقف مجاز انتقال
وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی و خودپردازها را از
مبلغ  ۶۰میلیون ریال در هر شبانهروز از مبدأ هر کارت به  ۱۰۰میلیون ریال افزایش داد.
بانک سرمایه در اقدامی دیگر بهمنظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تاریخ انقضاء
کارتهای بانکی سرمایه که تا پایان سال جاری منقضی میشوند را بدون نیاز به مراجعه
حضوری مشتریان به شعب ،به مدت یک سال تمدید کرده و تاریخ انقضای جدید بهصورت
پیامک برای مشتریان ارسال گردیده است .مشتریانی که تاریخ انقضای کارت آنها بهصورت
خودکار تمدید شدهاست ،باید در تراکنشهای اینترنتی بهجای ثبت تاریخ انقضای درجشده
بر روی کارت ،تاریخ انقضای جدید را در درگاههای پرداخت غیرحضوری وارد کنند.
شایانذکر است با توجه به ضرورت کاهش جابجایی فیزیکی پول نقد و استفاده از
اسکناس بهعنوان یکی از منابع انتقالدهنده عوامل بیماریهای عفونی ،پیشازاین سقف
مبلغ صدور کارتهای هدیه بانک سرمایه نیز از  ۵میلیون ریال به مبلغ  ۲۰میلیون ریال
افزایش یافتهبود.
گفتنی است کارشناسان بانک سرمایه در مرکز صدای سرمایه به شماره ۰۲۱-۴۳۷۳
در تمامی ساعات شبانهروز و کلیه روزهای هفته آماده پاسخگوی به مشتریان ارجمند در
این زمینه هستند.

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان
عدالت اداری با رد یک شکایت بر مقرره ضد
رانتی سازمان بورس و اوراق بهادار مهر تایید
زد.
به گزارش دیوان عدالت اداری ،در پی
شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس
و اوراق بهادار ،برای تصویب مصوبهای که
بمنظور پیشگیری از هرگونه رانت ،کارکنان
این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار
ممنوع کرده ،هیات تخصصی صنایع و
بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این
شکایت رأی به تایید این مقرره داد و مهر
تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.
این گزارش حاکیست متن مصوبه تاریخ
 ١۶اسفند  ١٣٩۶هیأت مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار
گرفته به قرار زیر است:
«کلیه کارکنان سازمان و شرکت های
تابعه آن ،اعم از شرکت مدیریت فناوری

اطالعات ،شرکت اطالع رسانی و خدمات
بورس ،شرکت رایان بورس و همچنین
شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،شرکت
فرابورس ایران ،شرکت بورس کاالی ایران
شرکت بورس انرژی ،کانون ها و شرکت
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها ،از معامله
هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و
بازارهای خارج از بورس  ،ممـنوع می باشد».
بر اساس این گزارش ،رأی هیات
تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت
اداری درباره شکایت یادشده به این ترتیب
انشا شده است:
«با توجه به اینکه در ماده  ۱۶قانون
بازار اوراق بهادار مصوب سال  ۱۳۸۴انجام
معامالت اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف
ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا
هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا
غیر مستقیم در انجام معامالت مذکور

توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق
بهادار ،سازمان ،مدیران و شرکاء مؤسسه
حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آنها
ممنوع اعالم شده است ،مصوبه تاریخ ١۶
اسفند  ١٣٩۶هیأت مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان
سـازمان و شرکت های تابعه آن ،اعم از
شرکت مدیریت فناوری اطالعات ،شرکت
اطالع رسانی و خدمات بورس ،شرکت
رایان بورس و همچنین شرکت بورس
اوراق بهادار تهران ،شرکت فرابورس
ایران ،شرکت بورس کاالی ایران شرکت
بورس انرژی ،کانون ها و شرکت سپرده
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
و اشخاص تحت تکفل آنها ،از معامله هر
نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها
و بازارهای خارج از بورس ،ممـنوع می
باشد .شرکت های مذکور موظف هستند
ممنوعیت از اخذ کد معامالتی و معامالت

اوراق بهادار مذکور را در قراردادهای
استخدامی کارکنان درج نمایند ،با ماده
 ۱۶قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد
و با توجه به بندهای  ۸ ، ۲و  ۱۱ماده
 ۷قانون بازار اوراق بهادار ،تصویب مصوبه
خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن
نیست .بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل
ابطال تشخیص داده نشد و مستندا ً به
بند (ب) ماده  ۸۴قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد
شکایت صادر و اعالم میشود».

کارشناس بازار سرمایه:

شرایط کنونی ،بهترین فرصت برای خرید سهام در بورس است

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است :اکنون بهترین
زمان برای ورود سرمایه به بازار بورس و خرید سهام است،
زیرا قیمتهای ایجاد شده در سهام مناسب و به نفع
سهامداران خواهد بود.
«عرفان هودی» دیروز (یکشنبه) به علت بازگشت
شاخص بورس به روند صعودی اشاره کرد و افزود :بازار سهام
از آخرین روز معامالت هفته سوم آذرماه به مدار صعودی
خود بازگشت و هفته گذشته بازاری سراسر مثبت را پشت
سر گذاشت.
وی گفت :برخی کارشناسان نگران بازگشایی نمادهایی
مانند شستا در بازار بودند ،اما همزمان با بازگشایی نماد آن اتفاق
منفی در بازار رخ نداد و شاهد معامالت مثبت در بازار بودیم.
هودی به عوامل تاثیرگذار در روند صعودی شاخص
بورس اشاره کرد و ادامهداد :با توجه به اینکه نرخ اکثر سهام
در بازار به کف قیمتی و پایینترین حد خود رسیده ،اکنون
از آمادگی الزم برای رشد برخوردارند که این موضوع موجب
ایجاد موقعیت مناسب برای افرادی که به دنبال خرید سهام
در بازار بودند ،شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وجود رکود و روند
منفی در بازارهای موازی در بازگشت روند صعودی به معامالت
بورس بیتاثیر نبوده ،خاطرنشانکرد :قرار گرفتن بازارهایی مانند
دالر و طال در مسیر نزولی ،پایان یافتن شایعههای افزایش نرخ
سود بانکی که در دو ماه اخیر مطرح شده بود ،تکذیب آن از
سوی مسووالن بانکی و ایجاد ثبات نرخ سود بانکی باعث ایجاد
خوشبینی به روند بازار سهام شد.
وی تاکید کرد :سهامداران باید این موضوع را مدنظر

قرار دهند که روند مثبت شاخص بورس همانند چند ماه
نخست سال نیست ،شیب صعودی که اکنون در بازار ایجاد
شده است یک شیب صعودی کند خواهد بود که ممکن است
به صورت روزانه  ۱.۵درصد رشد با خود به همراه داشته باشد.
هودی اضافهکرد :از این به بعد در طول هفته در بازار
شاهد هستیم که به ازای دو روز روند مثبت در معامالت،
در روزهای دیگر روند بازار در مسیر منفی قرار می گیرد اما
سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که کلیت
بازار مثبت است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشانکرد :در صورتی
که سرمایهگذاران به دنبال سرمایهگذاری در بورس هستند،
اکنون بهترین زمان برای ورود سرمایههایشان به بازار است،
زیرا قیمت های ایجاد شده در سهام مناسب و به نفع
سهامداران خواهد بود.
وی گفت :اکنون سهامداران باید لیدر و رهبر هر گروه
را برای سرمایهگذاری در بورس انتخاب کنند ،زیرا هر گروه
دارای سهام بزرگی است که میتواند سود معقولی را در
اختیار سهامداران قرار دهد.
هودی با بیان اینکه در وضعیت فعلی که بازار در مسیر
صعودی قرار گرفته ممکن است شاخص بورس با اصالح هایی
همراه شود ،افزود :بازار برای اینکه کفسازی خوبی را در مسیر
خود داشته باشد و به رشد چشمگیری دست یابد ،باید در همین
محدودهها باز هم اصالح حدود  ١٠درصدی را تجربه کند.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد :جلب دوباره
اعتماد سرمایهگذاران در حوزه بازار سرمایه کمی دشوار به
نظر میرسد ،مردم اصالح اخیر بورس را به ریزش سال ٩٢

تشبیه کرده بودند که این اتفاق نشاندهنده حافظه قوی
سهامداران در بازار است.
وی خاطرنشانکرد :یکی از راههای جلب دوباره اعتماد
مردم به بازار این است که دولت اجازه دهد معامالت بر اساس
عرضه و تقاضا شکل بگیرد و بر دوش سهامدار باشد.
هودی ادامهداد :همچنین باید اقدامی انجام شود تا
حقوقیها مورد کنترل قرار گیرند و محدودیتهایی برای
فروش سهام آنها ایجاد شود تا به میزانی مشخص اقدام به
فروش سهام خود در بازار کنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :در صورت وجود چنین
محدودیتهایی در بازار ،اقبال سهامدار در بازار افزایش پیدا مییابد.
کاهش سرعت در خروج نقدینگی از بازار و جذابیت
قیمت سهام پس از حدود سه ماه اصالح ،موقعیت مناسبی را
برای سرمایهگذاری دوباره در این بازار و ورود نقدینگیهایی
که اکنون در اختیار سهامداران قرار گرفته ایجاد کرده است،
این موضوع نیازمند بازگشت اعتماد به سهامداران است که
از نظر کارشناسان بازار بهتر است این اعتمادسازی از طریق
مسووالن انجام شود.
در چند وقت اخیر اکثر کارشناسان و سهامداران حاضر
در بازار پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت بازار داشتند
که در نهایت در ادامه معامالت هفته گذشته ،معاون شرکت
بورس تهران از از ابالغ دو تصمیم جدید در بازار مبنی بر
فراهم شدن امکان انجام معامالت و خرید و فروش سهام به
صورت روزانه و نیز کاهش زمان پیشگشایش بازار به ۱۵
دقیقه خبر داد که این موضوع توانست تا حدودی امید دوباره
را به این بازار بازگرداند.
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بیمه
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت:

مسئولیت اطالعات و جبران ضرر
سهامداران با مدیران صندوقها است

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت:
شرکتهای سهام عدالت از جمله شرکتهای خوبی هستند
که با ریسک پذیری زیادی همراه نیستند.
«راضیه صباغیان» درباره اختصاص  ۲۰درصد
منابع صندوقهای درآمد ثابت به سهام عدالت نیز گفت:
 ۳۶شرکت که در سبد سهام عدالت قرار دارند از جمله
شرکتهای خوب و پایهای بازار هستند که در مقایسه با
شرکتهای سرمایهگذاری دیگر بازار سرمایه ریسک باالیی
ندارند .وی با بیان اینکه این  ۲۰درصد ،سقف میزانی است
که یک صندوق میتواند در سهام سرمایهگذاری کند،
افزود :مدیران صندوقها میتوانند  ۱۰درصد از این ۲۰
درصد را در شرکتهایی که مشمول سهام عدالت هستند
سرمایهگذاری کنند .مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان
بورس تصریح کرد :این طور نیست که از ظرفیت صندوق
ها برای جمع کردن بازار سرمایه استفاده کنند ،هرکدام از
شرکت های سهام عدالت دارای بازار گردان هستند و ناشر
بورسی محسوب میشوند و این سهامدار عمده است که
باید از سهم خود حمایت کند .صباغیان همچنین با اشاره
به امیدنامه صندوقها گفت :مدیران صندوقها مسئول
اطالعات و جبران ضرر سهامداران هستند.

نحوه دریافت سود عملکرد
سال  98سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه واریز سود سهام
عدالت برای عملکرد سال  98را در دو روش مدیریت
مستقیم و غیرمستقیم اعالم کرد.
با توجه به دربرگیری سهام عدالت که تعداد 49
میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند ،از سوالهای مهم
این مشموالن ،نحوه واریز سود سهام عدالت است ،اکثر
سهامداران در روش مدیریت مستقیم معتقدند ،سود آنها
از طریق شماره شبا که در سامانه سجام اعالم شده،
باید واریز شود .در این زمینه ،سعید محمدعلیزاده مدیر
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ابالغیهای
اعالم کرد :طبق مصوبه شورای عالی بورس در مورد نحوه
پرداخت سود سال مالی  1398سهام متعلق به سهامداران
مشمول سهام عدالت به اطالع میرساند طبق مصوبه 22
مهر  99شورای بورس ،سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر
متعلق به سهامداران مشمول سهام عدالت برای سال 98
نسبت به مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند
به حسابهای معرفی شده توسط سرمایهگذاران و برای
مشموالنی که روش غیرمستقیم را برگزیدهاند ،به حساب
شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در هر استان
پرداخت میشود .بدیهی است شرکتهای سرمایهگذاری
استانی باید نسبت به معرفی حساب شرکتهای
سرمایهپذیر اقدام نماینده به گونهای که تا زمان انجام
تکالیف قانونی مطابق آئینناهم آزادسازی سهام عدالت با
ارائه تعهدنامهای به سازمان بورس و بازرس قانونی خود،
امکان دخل و تصرف در آن را از خود سلب نماید.

شرکت بیمه پارس روانه بازار اتکائی
ایران می شود

شرکت بیمه اتکائی پارس متعلق به یکی از شرکت های
بزرگ بازار بیمه مراحل پایانی اخذ مجوز را طی می کند .بر
اساس اذعان منابع خبری شرکت بیمه اتکائی پارس با طی
مراحل نهائی بررسی در شوای عالی بیمه  ،گام های نهائی
اخذ مجوز را برداشته است.
این شرکت بیمه که قرار است در حوزه اتکائی در
صنعت بیمه فعالیت کند زیر مجموعه یکی از شرکتهای
بیمه بزرگ بازار محسوب می شود .با آمدن پارس به صنعت
بیمه ،پس از بیمه سامان عدد شرکتهای بیمه اتکائی به
چهار می رسد .این طور که به نظر می رسد ،با تشدید
تحریم ها علیه ایران و کاهش محسوس مراودات اتکائی
ایران در بازار بیمه بین المللی ،بنگاههای بیمه را به تکاپو
برای تاسیس شرکت بیمه اتکائی واداشته تا بتوانند در
توزیع ریسک ها قدم بردارند .بر اساس این گزارش ،جالب
است که این روزها نام تعداد قابل توجه دیگری شرکت
بیمه جدید که در تالش برای کسب مجوز از بیمه مرکزی
هستند ،به گوش می رسد شرکتهائی مانند پردیس ،کاریزما
 ،تهران و  ...که البته هیچ کدام ازین ها در مرحله جدی
اخذ مجوز قرار ندارند و دریافت یا عدم دریافت مجوز آنها
در هاله ای از ابهام قرار دارد.

همگامی شعب و شبکه فروش بیمه آسیا با
اجرای محدودیتهای جدید کرونایی

از ابتدای آذرماه ،طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیت ها در شعب و شبکه فروش بیمه آسیا در سراسر
کشور ،اجرا می شود.
در پی تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیت های کرونایی کشور ،با دستور مسعود بادین،
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و رییس
کمیته پدافند غیرعامل این شرکت و با توجه به بخشنامه
های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی
ج.ا.ایران ،کلیه شعب و نمایندگی های بیمه آسیا در سراسر
کشور ضمن اجرای دقیق این طرح جامع ،خدمات بیمه ای
را بدون تاخیر به هموطنان ارائه می کنند.
بنابراین گزارش ،از روز شنبه ،یکم آذرماه سال جاری
تا اطالع ثانوی ،حضور کارکنان و ساعت کار حوزه های
ستادی ،شعب و شبکه فروش بیمه آسیا در سراسر کشور
براساس مقررات ستاد کرونا و وضعیت های قرمز ،نارنجی و
زرد هراستان خواهد بود .این گزارش تصریح می کند ،شعب
و شبکه فروش بیمه آسیا ملزم به رعایت تمامی پروتکل
های بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده و ترددهای
غیرضروری بین شهری وحوزه های ستادی ممنوع می
باشد .این گزارش می افزاید ،اتخاذ تدابیر الزم برای به
حداقل رساندن مراجعه و تردد افراد در ساختمان های
مرکزی و شعب بیمه آسیا ،پیگیری امور ترجیحاً از طریق
تماس تلفنی و به صورت غیرحضوری ،عدم تجمع افراد در
محیط کار ،انجام کلیه خدمات بیمه های درمانی از جمله
صدور معرفینامه ها به صورت آنالین ،لغو کلیه جلسات
آموزشی و اداری و ماموریت ها تا اطالع ثانوی مگر در
صورت ضرورت و در شرایط خاص ،از جمله دستور العمل
های اجرایی در بیمه آسیا است .بنا بر این گزارش ،علیرغم
شرایط سخت حاکم بر کسب و کارها ناشی از بیماری کرونا،
پرسنل خدوم و شبکه فروش توانمند بیمه آسیا همچون
گذشته ،به خدمت رسانی به مردم و بیمه گذاران در سراسر
کشور با جدیت و توان مضاعف ادامه می دهند.

