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بانک و بیمه و بورس

بانک
مدیر عامل بانک صادرات:

مدرسه سازی زیرساخت
تقویت اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :زیرساخت مورد
نیاز برای پیشرفت در اقتصاد مقاومتی ،افزایش ثروت و
تقویت اقتصاد درونزا ،از مدرسه و آموزش شکل میگیرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی در مراسم کلنگ زنی احداث دبیرستان  ۱۲کالسه
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای خیرآباد
نسیمشهر که با حضور سردار احمد ذوالقدر ،فرمانده سپاه
حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران ،حسن نوروزی،
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس ،جمعی
از مدیران ارشد بانک و آموزش و پرورش و سایر مقامات
محلی برگزار شد ،ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت:
اگر توانستهایم در کشور کاری انجام دهیم ،به دلیل
اقداماتی بوده که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در درون
و بیرون مرزها برای حفظ امنیت کشور انجام دادهاند.
وی با گرامیداشت یاد ایثارگریهای سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی ،گفت :عزتی که بعد از انقالب
اسالمی در کشور به وجود آمده و ایران اسالمی توانسته
از گردنههای مهمی عبور کند ،به دلیل زحمات بزرگانی
بوده که در عرصه امنیت و همچنین در رشد و بالندگی
زیرساختهای کشور نقش ایفا کردهاند.
صیدی با اشاره به فرمان تاسیس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و بسیج مستضعفین توسط امام خمینی
(ره) ،خاطر نشان کرد :با گذشت بیش از  ۴۰سال از آن
فرمان ،امروز میتوان دید که آن ابتکار چه نتایج و برکات
ارزشمندی برای مردم و کشور داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد که این مدرسه تا مرداد سال
 ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد و دانشآموزان این منطقه از
مکتب حاج قاسم سلیمانی بهرهها بگیرند.
در این مراسم ،سردار احمد ذوالقدر نیز با اشاره به
اهمیت و جایگاه مدرسه و تحصیل علم ،گفت :جبهه جنگ
در شرایط فعلی جای خود را به جبهه مقابله با محرومیت
داده و اگر امروز کار درستی در احداث مدارس در مناطق
محروم انجام دهیم ،نسل بعد از آن استفاده مطلوبی در
جهت پیشرفت کشور خواهند کرد .کلنگ احداث دبیرستان
 ۱۲کالسه پسرانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به
همت مجمع خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران و با
همکاری بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)
استان تهران در زمینی به مساحت  ۱۷۰۰متر مربع و
 ۱۰۰۰متر مربع زیربنا در دو طبقه در روستای خیرآباد
نسیمشهر در حاشیه شهرستان بهارستان به زمین زده شد.
این پروژه چهل و هفتمین پروژه مدرسهسازی و
سیصد و چهل و چهارمین پروژه عمرانی ستاد خیرین
مدرسهساز بانک صادرات ایران است.

حمایت ۵۰هزار میلیارد ریالی بانک مهر
ایران از اقشار کمتر برخوردار

مدیرعامل بانک مهر ایران اعالم کرد :این بانک
نزدیک به  ۵۰۰هزار فقره تسهیالت به ارزش حدودا ً ۵۰
هزار میلیارد ریال در حوزه محرومیتزدایی و حمایت از
دهکهای پایین درآمدی پرداخت کرده است.
به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،
 ۵آذرماه روز بسیج مستضعفان نامگذاری شده و به همین
مناسبت عملکرد این بانک در حوزه محرومیتزدایی و
توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار را در گفتوگو با دکتر
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران مرور میکنیم.
اکبری میگوید :از آنجایی که بانک مهر ایران یک
بانک تخصصی قرضالحسنه است و در حوزه بانکداری خرد
فعالیت میکند ،تنها امکان پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
به اشخاص حقیقی و با سقف مشخص را داراست .با این
حال ،بانک مهر ایران با تعریف طرحهای تسهیالتی متنوع
و همچنین امضای تفاهمنامه با نهادهای حمایتی مختلف،
اقدامات مؤثری در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی با اولویت
دهکهای پایین درآمدی انجام داده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این بانک
اظهار میکند :در چارچوب یکی از این تفاهمنامهها،
بانک مهر ایران نزدیک به ۳۶۰هزار فقره تسهیالت به
مبلغ ۲۹هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال به مددجویان کمیته
امداد پرداخته کرده است .عمده این تسهیالت در حوزه
خوداشتغالی پرداخت شده است .در واقع بانک مهر ایران
سعی کرده به جای اینکه به افراد در حوزه وام معیشتی
پرداخت کند ،با پرداخت وام در حوزه اشتغال ،این افراد
را به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود و خانوادههایشان
سوق دهد .به این صورت فرد عالوه بر اینکه برای بازپرداخت
اقساط خود به مشکل برنمیخورد ،نیازش به دریافت کمک
از سوی نهادهای حمایتی نیز کاهش مییابد.
اکبری اینطور ادامه میدهد :البته این تنها اقدام
بانک مهر ایران برای کمک به مددجویان نهادهای حمایتی
نبوده است .این بانک در همکاری با سازمان بهزیستی
نیز ۹۵۰۰فقره تسهیالت به ارزش ۱۷۰۰میلیارد ریال
پرداخت کرده است .وی با اشاره به سایر اقدامات این بانک
در حوزه اشتغالزایی ،میگوید :افزون بر این ،بانک مهر
ایران همکاریهای گستردهای با بنیاد برکت داشته و در
چارچوب تفاهمنامه با این بنیاد ،تسهیالت قابل توجهی
در حوزه اشتغال و کارآفرینی پرداخت کرده است .تا کنون
بیش از ۹۶هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه به ارزش بیش
از ۱۶هزار میلیارد ریال در همکاری با بنیاد برکت پرداخت
شده است .گفتنی است بانک مهر ایران با آستان قدس
رضوی نیز همکاری داشته و  ۱۷۰۰فقره تسهیالت به مبلغ
 ۵۷۰میلیارد ریال در چارچوب تفاهمنامه با این آستان
پرداخت کرده که همه این تسهیالت نیز مربوط به حوزه
اشتغالزایی بوده است.
مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار میکند :اینها تمام
اقدامات نخستین و بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور
برای محرومیتزدایی و حمایت از اقشار کمتر برخوردار
نیست .از آنجایی که مسکن روستایی یکی از پاشنه
آشیلهای آسیبپذیری روستاها در حوادث طبیعی بوده
است ،بانک مهر ایران تسهیالتی را نیز برای بهسازی و
نوسازی خانههای روستایی پرداخت کرده است .بر این
اساس ،بانک مهر ایران با همکاری بنیاد مسکن انقالب
 ۸۲۰۰فقره به مبلغ  ۷۲۰میلیارد ریال در این حوزه
پرداخت کرده است .گفتنی است این همکاری ادامه دارد
و هر روز به تعداد دریافتکنندگان این تسهیالت افزوده
میشود.
وی میافزاید :زنان سرپرست خانوار نیز یکی از اقشاری
بودهاند که بانک مهر ایران به آنها توجه ویژه داشته است.
این بانک در همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری ۱۰۰۰ ،میلیارد ریال تسهیالت به ۳۳هزار زن
سرپرست خانوار پرداخت کرده است.

مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس مطرح کرد:

بهبود نقدشوندگی سهام بورس با کمک بازارگردانها

مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
فرابورس ایران با اشاره به ظرفیت قانونی
موجود برای فعالیت بازارگردانها در بازار
سهام گفت :این بستر و ظرفیت قانونی منجر
به بهبود وضعیت نقدشوندگی سهام قابل
معامله در تابلوهای معامالتی مختلف در بازار
پایه خواهد شد.
به نقل از فرابورس ایران« ،سیده هاجر
میرخوشحال» با اشاره به تبصره  ۶بند ۱۱
ماده  ۱۰مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه
انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس
ایران ،افزود :بر اساس این تبصره «بازارگردان
میتواند قیمت مرجع نماد معامالتی را ضمن
اعالم به فرابورس تعیین کند».
میرخوشحال در مورد این تبصره توضیح
داد :به این معنی که بازارگردان میتواند پس
از انجام بررسیهای مقتضی و با درنظر گرفتن
فاکتورهای موثر و در راستای بهبود وضعیت
نقدشوندگی سهام موضوع بازارگردانی ،اقدام
به تعیین قیمت مرجع و اعالم آن به فرابورس
کند.
به گفته میرخوشحال مسئولیت تعیین
قیمت بر عهده بازارگردان بوده و موظف است

مطابق با پارامترهای بازارگردانی اعالمی
نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند.
وی در این باره به دو شرکت بازار
پایهای اشاره کرد و توضیح داد :تا کنون
در خصوص دو شرکت تولید خاک نسوز
استقالل آباده با نماد معامالتی «کباده»
و بانک گردشگری با نماد معامالتی
«وگردش» ،بازارگردان اقدام به تعیین

مطابق اعالم بانک مرکزی:

قیمت مرجع کرده و این موضوع از طریق
اطالعیه در سایت رسمی فرابورس ایران به
عموم اعالم شده است.
میرخوشحال با بیان اینکه به زودی
بازارگردان شرکت سرمایهگذاری توسعه
و عمران استان اردبیل با نماد معامالتی
«ثتوسا» نیز قیمت مرجع تعیین خواهد
کرد ،گفت :جزئیات این موضوع طی اطالعیه

رسمی در سایت فرابورس درج و به عموم
سرمایهگذاران اطالعرسانی خواهد شد.
قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده
قیمت سهام در بازار است ،اما چنانچه به هر
دلیلی روند معمول عرضه و تقاضا و به دنبال
آن وضعیت معمول در قیمت سهم دچار
آشفتگی شود ،وجود یک بازارگردان در بازار
ضروری خواهد شد.
سازمان بورس اوراق بهادار مسوول
ایجاد بازارگردان برای سهمهای پرنوسان و
پرتقاضا در بازار است ،زیرا گاهی به دلیل
هیجانهای موجود در بازار ،صفهای خرید
و فروش بدون مبنای اقتصادی ایجاد میشود
و روند عادی معاملهها را با مشکل مواجه
میکند.
بر اساس قانون ،بازارگردان ،معاملهگری
است که با اخذ مجوزهای الزم با تعهد
به افزایش نقدشوندگی ،تنظیم عرضه و
تقاضای اوراق بهادار معین و محدود کردن
دامنه نوسان قیمت آنها به دادوستد اوراق
میپردازد .بازارگردان ها تالش می کنند تا از
بر هم خوردن تعادل در معاملهها جلوگیری
کنند.

سخنگوی بانک تجارت اعالم کرد:

سرعت رشد قیمت معامالت مسکن در تهران کاهش یافت

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطالعات در سامانه صیاد

بانک مرکزی اعالم کرد :تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در آبانماه سال
 ،۹۹نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معامالت مسکن نسبت به مهرماه سال جاری است.
به گزارش بانک مرکزی ،تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آبانماه
سال  ۹۹به چهار هزار و  ۵۰۰واحد رسید که نسبت به ماه قبل  ۴۸.۴درصد کاهش و نسبت
به ماه مشابه سال قبل  ۹.۹درصد افزایش نشان میدهد.
آبانماه ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله
شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران  ۲۷۱.۹میلیون ریال بود که نسبت به
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل  ۱.۸و  ۱۱۸.۲درصد افزایش نشان میدهد.
ذکر این نکته ضروری است که تورم ماهانه متوسط قیمت نرخ معامالت مسکن در
مهرماه نسبت به شهریورماه امسال ،معادل  ۱۰درصد بوده که این میزان در آبانماه نسبت
به مهرماه سال جاری به  ۱.۸درصد رسیده است.
این امر نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت معامالت مسکن در شهر تهران در آبانماه
نسبت به مهرماه سال جاری است.
پیشتر رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت :اکنون نرخهای کاذب مسکن
خریدار ندارد ،زیرا عرضه مسکن در بازار افزایش و تقاضا افت کرده است ،طوری که در سه
هفته اخیر در شهر تهران قیمت مسکن حدود  ۱۰درصد کاهش یافته و فشار عرضه نشان
میدهد که شرایط برای سوداگری در بازار ملک فراهم نیست.
«مصطفی قلی خسروی» اظهار داشت :آبان امسال شاهد انعقاد پنج هزار و  ۷۲فقره
قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران بودیم که نسبت به ماه قبل  ۴۸درصد کاهش و
نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ۱۲درصد افزایش نشان داد.

محمد احمدی آذر سخنگوی بانک تجارت یکی از الزامات قانون جدید چک را تشریح کرد.
احمدی آذر در گفت و گویی به موضوع نقل و انتقال چک بر اساس قانون جدید
اشاره کرد و گفت:
به منظور افزایش سطح امنیت چک و حفظ و ارتقاء جایگاه آن در نظام های پرداخت
و کسب و کارها ،در قانون جدید چک تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است .از این
پس صادر کننده چک ملزم است پس از صدور چک اطالعات چک صادر شده را همراه با
اطالعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.
وی افزود :دریافت کننده چک نیز در صورتی که بخواهد چک را به شخص دیگری
منتقل کند باید اطالعات را در این سامانه به ثبت برساند .با این اقدام عمال ظهر نویسی
چک که پیش از این به صورت دستی انجام می شد حذف و هر گونه نقل و انتقال از طریق
سامانه صیاد انجام می شود که جزئیات نحوه انجام فرآیند آن در آینده نزدیک به اطالع
مشتریان محترم خواهد رسید.
رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت از راه اندازی سیستم چک الکترونیک توسط
بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد و یاد آور شد :با توجه به کاربرد بسیار زیاد چک در
مبادالت روزمره در صورت راه اندازی چک الکترونیک ،چک های کاغذی فعلی همچنان
در چرخه مبادالت باقی خواهند ماند .احمدی آذر در خاتمه گفت :چک الکترونیک به
سادگی توسط بانکها صادر میشود .مشتریان بانک ها میتوانند از طریق کارتابلی که در
اختیار آنها قرار می گیرد ،اقدام به صدور چک کنند .گیرنده چک نیز از طریق کارتابل خود
میتواند آن را مشاهده و از بانک وصول مبلغ چک را درخواست کند و یا اینکه در صورت
لزوم ،چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

تعیین تکلیف سود باقیمانده سهام عدالت طبق مصوبه شورای عالی بورس

سازمان خصوصی سازی در مورد با
باقیمانده سود سهام عدالت اعالم کرد :پس از
انجام تکالیف سازمان خصوصی سازی ،مانند
وصول کامل سود عملکرد مالی سالهای
گذشته و افزایش سرمایه برخی از شرکتها،
به طریقی که شورای عالی بورس تعیین
نماید ،در باره الباقی سود مذکور تعیین
تکلیف میشود.
بعد از وارزی سود سهام عدالت مربوط
به عملکرد شرکتهای سرمایهپذیر در سالهای
 1396و  ،97حدود  5میلیون دارنده سهام
عدالت شماره شبا حساب بانکی خود را اعالم

نکرده بودند ،در نتیجه سودی هم نگرفتند،
حتی برای برخی افراد سود سهام عدالت
عملکرد سال  96را در سال اول یعنی در سال
 97دریافت کردند ،اما سود عملکرد سال 97
را در سال  98نگرفتند،از جمله دالیل این
بود که شبا حساب بانکی مشکل پیدا کرد
یا برخی حسابها غیر فعال شده بود ،لذا سود
این افراد مانده است.
در این زمینه روابط عمومی سازمان
خصوصی سازی در مورد زمان پرداخت سود
سهام عدالت اعالم کرد :سازمان خصوصی
سازی با توجه به میزان وصول سود از

شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت تا
کنون چندین نوبت نسبت به واریز سود
سهام عدالت سالهای قبل از  1398به حساب
افرادی که شماره شبای بانکی خود را اعالم
نموده و به تایید بانک مرکزی رسیده ،اقدام
کرده است.
در ارتباط با باقیمانده سود سهام عدالت
نیز مطابق مصوبه شورای عالی بورس و
اوراق بهادار ،پس از انجام تکالیف مقرر برای
سازمان خصوصی سازی ،از جمله وصول
کامل سود مربوط به عملکرد مالی سالهای
گذشته ،برخی شرکتهای سرمایه پذیر سهام

عدالت و همچنین افزایش سرمایه برخی از
شرکتهای موصوف ،به منظور حفظ حقوق
سهامداران و جلوگیری از رقیق شدن سهام
آنها ،به طریقی که شورای عالی بورس تعیین
و ابالغ نماید ،در باره الباقی سود مذکور
تعیین تکلیف میشود.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

سکه به کانال  ۱۰میلیون تومان برگشت

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :علیرغم
تعطیلی واحدهای طال و جواهر ،باتوجه به فعالیت صرافیها
و تغییرات در قیمتهای جهانی طال ،تغییرات در قیمتهای
سکه و طال در داخل نیز وجود داشته است که بر اساس
همین پارامترهای نرخ ارز و قیمت اونس جهانی در یک هفته
اخیر ،هر گرم طال  ۱۰۰هزار تومان کاهش یافته و هر قطعه
سکه نیز با افت یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومانی ،در کانال ۱۰
میلیون تومان قرار گرفته است.
ابراهیم محمدولی ،اظهار کرد :درست است که شهرهایی
همچون تهران و مرکز استانهایی با وضعیت قرمز در شیوه
ویروس کرونا ،با اعمال محدودیتها ،اصناف غیرضروری و
از جمله بازار سکه و طال تعطیل بودهاند ،اما شهرستانهای
کوچک تعطیل نبوده و فعالیت داشتهاند و نیاز به مرجع
قیمتی داشتهاند .به گفته وی ،حدود  ۹۵درصد از همکاران
در این صنف مرجع قیمتی خود را سایت اتحادیه طال و
جواهر تهران قرار میدهند و به همین دلیل ما هم به نوعی
مجبور هستیم که حدود  ۹۶تا  ۹۷درصد قیمتها مشخص
و مرجع قیمتی باشد.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران تاکید کرد :این
اختالف سه  -چهار درصدی هم به این منظور در نظر
میگیریم که زمانیکه بازار فعالیت خود را از سر بگیرد ،ممکن
است «تقاضا» ،به همان میزان فاصلهای که در نظر گرفتهایم،
کاهشی یا افزایشی اثرگذار باشد .این در حالی است که برخی
به قیمتگذاری اتحادیه در یک هفته اخیر در سایت خود
گلهمند بودند اما دلیلی ندارد زمانیکه فعالیت در شهر تهران
وجود ندارد ،قیمتگذاریهایی که باید لحاظ شود ،اتحادیه
تهران لحاظ نکند .وی افزود :قیمتگذاری نیاز است و از نظر
ما باید صورت گیرد؛ لذا اتحادیه الزم دانسته برای جلوگیری
از ایجاد قیمتهای غیرواقعی و جلوگیری از هرج و مرج و
التهاب قیمتی طال و سکه در کانالها و سایتهای اعالم نرخ،
قیمت اعالم کند .در حال حاضر قیمتهای اعالمی اتحادیه
طال و جواهر برای نرخ طال و سکه به عنوان مرجع و مبنای
بازار قرار گرفته است .این مقام صنفی در رابطه با وضعیت
روند قیمتی سکه و طال در یک هفته اخیر ،اظهار کرد :در
هفتهای که گذشت ،همزمان با افزایش امیدواریها نسبت به
واکسن کرونا و افزایش تعداد واکسنهای در حال تست و
بررسی ،قیمت اونس جهانی طال با کاهش بیش از  ۶۰دالری
مواجه گردید .همچنین باتوجه به اینکه این روزها ،بازار ارز
در دراخل به سمت و سوی آرامش و کاهش حرکت کرده
است ،طبیعتا در هفتهای که گذشت ،شاهد کاهش قیمتها
در قیمت طال و سکه ،آن هم به صورت نرم و آرام بودهایم و
همچون یک ماه گذشته ،لحظهای اتفاقات خاص در قیمتها
رخ نداد که آزاردهنده باشد.
محمدولی ادامه داد :آرامآرام قیمتها روند کاهشی در

پیش گرفت و چنانچه این روند رو به کاهش و آرامش در
بازار ارز ،ادامهدار باشد ،میتوان انتظار داشت که وضعیت بازار
در همین شرایط یا با درصدی کاهش باقی بماند؛ مگر آنکه
اتفاقی غیرقابل پیشبینی در بحث اقتصادی دنیا و کشور
خودمان ،پیش آید که شرایط را تغیر دهد اما در روال عادی
فعلی ،انتظار آرامش را در بازار سکه و طال میتوان داشت.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران در رابطه با تغییرات
قیمتی در هفتهای که گذشت ،گفت :قیمت سکه نیز در این
هفته با کاهش یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومانی نسبت به
ابتدای هفته ،به کانال  ۱۰میلیون تومانی رسیده و در حال
حاضر معادل  ۱۰میلیون و  ۹۰۰هزار تومان تعیین قیمت
شده است .هر قطعه سکه تمام طرح قدیم  ۱۰میلیون و ۵۰۰
هزار تومان قیمت دارند .آخرین قیمتها نسبت به قیمتها
در ابتدای هفته برای هر قطعه نیم سکه با کاهش  ۶۰۰هزار
تومانی پنج میلیون و  ۷۰۰هزار تومان ،ربع سکه با کاهش
 ۳۰۰هزار تومانی چهار میلیون تومان و سکه گرمی با کاهش
 ۱۰۰هزار تومانی دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان قیمتگذاری
شدهاند.
وی افزود :همچنین هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز نسبت به
ابتدای هفته ۱۰۰ ،هزار تومان افت قیمت پیدا کرده و در حال
حاضر یک میلیون و  ۴۶هزار و  ۹۰۴تومان قیمت دارد .هر مثقال
طالی  ۱۷عیار نیز در طول هفته  ۴۴۰هزار تومان کاهش قیمت
داشته و به چهار میلیون و  ۵۳۵هزار تومان رسیده است.
به گفته محمدولی ،در حال حاضر برای هر قطعه سکه،
حدودا  ۶۰۰هزار تومان حباب وجود دارد و آخرین قیمت
ثبت شده برای هر اونس طال  ۱۸۰۹دالر و  ۶۷سنت است.

افتتاح اولين شعبه شركت صرافي بانك صنعت و معدن

شركت صرافي صنعت و معدن ،اولین
شعبه صرافی خود را با هدف جلب رضايت
مشتريان و گسترش خدمات ارزی با حضور
مديرعامل بانك صنعت و معدن افتتاح کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن ،دكتر حسين مهري
مديرعامل اين بانك در مراسم افتتاح اولين
شعبه صرافي صنعت و معدن كه همزمان
با والدت با سعادت امام حسن عسكري (ع)
برگزار شد ،ضمن تقدير از تالش ها و اقدامات
راهبردي هيأت مديره شركت صرافي صنعت
و معدن ،خاطر نشان کرد :اميد داريم افتتاح
اولين شعبه صرافی صنعت و معدن براي
مشتريان اين بانك منشأ خير و بركت باشد

و بتوانيم با استفاده از آن سبد محصوالت و
خدمات بانک را تکمیل کرده و شاهد ارتقاي
كيفيت خدمات ارائه شده به كارآفرينان،
صنعتگران و توليدكنندگان كشور باشيم.
وي افزود :شركت صرافي مي بايست
با توسعه و تنوع بخشي به خدمات ارزی و
ارتباط با كارگزار هاي خوشنام و معتبر ،به
دنبال كاهش هزينه هاي مشتريان و رفع
مشكالت آنان باشد.
دكتر مهري بيان داشت :در شرايطي
كه توليدكنندگان با مشكالت عديده ناشي از
تحريم هاي ظالمانه و نوسانات نرخ ارز مواجه
هستند ،هدف ما از ايجاد اين مجموعه ،ارائه
مشاوره در زمينه خدمات ارزي ،كاهش

ريسك اين نوع خدمات و گسترش دامنه
روابط كارگزاري بانك صنعت و معدن با
بهره مندي از دانش و تجارب كارشناسان
متخصص است.
مدیر عامل بانك صنعت و معدن تصریح
کرد :اين بانك در راستای سياست ایجاد
تنوع در خدمات ریالی و ارزی به مشتریان
اقدام به ايجاد اين شعبه صرافي نموده و از
مديران و كاركنان اين مجموعه انتظار مي
رود با تدوين برنامه راهبردي و اصالح ساختار
سازماني ،برند شركت صرافي صنعت و معدن
را به مشتريان معرفي كنند.
دكتر مهري تأكيد كرد :آموزش و توسعه
مهارت هاي فردي همكاران براي ارائه عالي

ترين سطح از خدمت رساني مؤثر است و از
همه آنان انتظار مي رود در اين شرايط سخت
راهنماي مشتريان باشند و از تمام ابزارهاي
موجود براي تأمين نيازها و رفع مشكالت
كارآفرينان و صنعتگران بهره برداري نمايند.
همچنين در اين جلسه مديرعامل و
اعضاي هيأت مديره شركت صرافي گزارشي
از نحوه فعاليت ها و اقدامات انجام شده ارائه
نمودند.
گفتني است ،اولين شعبه شركت
صرافي صنعت و معدن به آدرس بلوار
ميرداماد ،بعد از پاساژ پايتخت ،نبش پاساژ
ميرداماد آماده ارائه انواع خدمات ارزي به
مشتريان مي باشد.
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بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی:

صاحبان خودرو بیمه نامههای
الکترونیکی دریافت میکنند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :در شرایط اعمال
محدودیتهای کرونایی با توجه به حذف فیزیکی بیمه
نامهها؛ صاحبان خودرو میتوانند از طریق الکترونیکی بیمه
نامههای خود را دریافت کنند.
به نقل از صدا و سیما ،غالمرضا سلیمانی اظهار
داشت :در شرایط اعمال محدودیتهای کرونایی با توجه
به حذف فیزیکی بیمه نامهها؛ صاحبان خودرو میتوانند
از طریق الکترونیکی بیمه نامههای خود را دریافت کنند.
نمایندگیهای بیمه نیز میتوانند بدون حضور فیزیکی
بیمه شدگان؛ حتی در منزل از طریق نرم افزاری که به
شرکتهای بیمه متصل است بیمه نامه صادر کنند و هیچ
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود :حتی شعبات بیمه نیز
با توجه به بخشنامه ستاد مقابله با کرونا به صورت یک سوم
فعال هستند و اگر خسارتی اتفاق بیفتد شعبات وظیفه
دارند خسارت را پرداخت کنند.
سلیمانی به روز ملی بیمه اشاره کرد و گفت :امسال
همایش روز ملی بیمه در  ۱۳آذرماه با توجه به شرایط
کروناو وضعیت قرمز تهران به صورت وبینار و با حضور چند
هزار نفر به صورت مجازی برگزار میشود.
وی ابراز امیدواری کرد :در همایش امسال موضوع
بیمه ،ریسکهای نوظهور درباره کرونا و تغییرات اقلیمی
مطرح و نتیجه آن موجب رشد صنعت بیمه شود تا
عالقمندان ریسکهای خود را پوشش دهند.

افزایش امیدواریها
نسبت به آینده معامالت بورس

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :معامالت بورس باید به
حال ِخود رها شود و با دوری از حاشیه های ایجاد شده میتوان
به آینده این بازار امیدوار بود.
«سعید عظیمی» به بهبود وضعیت معامالت بورس در
چند روز اخیر اشاره کرد و افزود :در کنار روند صعودی شاخص
بورس در برخی از روزها شاهد فشار فروش در بازار هستیم،
بخش عمده آن ناشی از مشخص نشدن و عدم تصمیمگیری
در زمینه قیمتگذاری فوالد است که این موضوع تاثیر زیادی
را بر روند بازار گذاشت.
وی اظهار داشت :گروه فلزات میتوانند بدون روبرو شدن
با فشار فروش ،رشد خوبی را در بازار تجربه کنند اما اکنون
به دلیل مطرح شدن بحث قیمتگذاری فوالد با روند منفی
همراه شده است.
عظیمی اظهار داشت :مسیر بازار از هفته گذشته بعد از
مدتها تغییر کرد و ارزش معامالت خرد که به صورت روزانه
حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان بود ،اکنون در برخی از
روزها به بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در بازگشت
روند صعودی معامالت بورس اشاره کرد و گفت :جذاب شدن
قیمتها ،اصالح عموم سهمها و رسیدن به نقطه حمایتی باعث
بازگشت رونق به معامالت بازار سهام شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ارزش معامالت خوب باشد
میتوان امیدوار به بهبود روند معامالت بازار بود ،افزود :اگر بازار
مانند چند ماه گذشته از روند صعودی بازگردد و با فشار عرضه
همراه شود عامل مهم آن ناشی از بحث قیمتگذاریها است
که بهتر است هر چه زودتر تکلیف آن از سوی مسووالن مربوطه
مشخص شود زیرا ممکن است ترس از نحوه قیمتگذاری به
دیگر گروهها مانند پتروشیمی و پاالیشی سرایت کند.
عظیمی خاطرنشان کرد :پیش بینی دقیق از وضعیت
معامالت بازار و اعالم تداوم روند صعودی شاخص بورس کمی
دشوار است زیرا اکنون هیچ یک از متغیرهای تاثیر گذار بر
معامالت بازار قابلیت روند صعود را ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه قیمت دالر را به عنوان یکی از
این متغیرهای اصلی بر روند معامالت بورس عنوان کرد و گفت:
هر چند که اصالح زیادی برای قیمت دالر پیشبینی نمیشود
اما در کنار آن در مقطع فعلی کسی تصور روند صعودی این
ارز را ندارد.
عظیمی افزود :با روشن شدن تکلیف متغیرهای تاثیرگذار
بر بازار سهام ،وضعیت همه سهمها در بازار بهتر می شود و به
مراتب معامالت بورس به سمت روند صعودی تغییر میکند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه ،با اصالح وضعیت
قیمتگذاری فلزیها ،عمال روند معامالت صنعت پتروشیمی
و دیگر گروهها در بازار بهتر میشود.
وی با بیان اینکه سیاست پولی مهمترین متغیر موجود
در کشور است که وضعیت آن در اواخر بهمن ماه مشخص
میشود ،خاطرنشان کرد :در خبرها بحث چاپ پول و افزایش
نرخ بهره بانکی مطرح است  ،بانک مرکزی به صراحت مخالف
خود را با این دو موضوع اعالم کرده است اما از طرف دیگر
عدهای پیگیر این خبرها هستند.
عظیمی افزود :اگر تکلیف بحث چاپ پول و مسایلی از
قبیل سیاست های پولی مشخص شود میتوان اعالم کرد که
بازار براساس تورم روند صعودی پرشتابی را در پیش می گیرد
اما اکنون شاهد هیچ متغیر تاثیرگذاری بر روند صعودی بازار
نیستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسکهای
تهدیدکننده معامالت بورس گفت :بحث سیاستهای پولی
میتواند برای بازار سرمایه مثبت باشد اما در مواردی هم
میتواند خروجی تصمیمات اتخاذ شده منفی باشد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع دیگر بحث قیمتگذاری
دستوری است که می تواند به مرور بیشتر صنایع حاضر در
بازار را تحت تاثیر قرار دهد ،اظهار داشت :تا زمانی که خیال
بازار از این موضوع راحت نشود روند معامالت آن نمیتواند
جان دوباره بگیرد زیرا این موضوع به عنوان مهمترین ریسک
در بازار تلقی میشود.
عظیمی با اشاره به اینکه کاهش موارد تاثیرگذار بر اعتماد
سهامداران به بازار سهام میتواند کمککننده به روند صعودی
بازار باشد ،گفت :با توجه به اصالح خوب همه سهمها در بازار،
در صورت اعتماد دوباره سهامداران به سرمایهگذاری در بورس
روند بازار میتواند مسیر اصلی خود را پیدا کند و به روزهای
پر رونق بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار باید به حال
خود رها شود و با دوری از حاشیه های ایجاد شده می توان
به آینده این بازار امیدوار بود ،خاطرنشان کرد :امیدواریم که با
اتخاذ برخی از تصمیم گیری های غیرمنتظره ،ارزش معامالت
بازار کاهش پیدا نکند.
وی گفت :در صورتی که متغیرهای تاثیرگذار بر بورس
بهتر شود میتوان روزهای خوبی را برای بازار متصور بود در غیر
اینصورت اقبالی برای بازار وجود ندارد و شاخص بورس نهایتا
بر روی کانال یک میلیون و  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار واحد در حرکت
خواهد بود؛ بنابراین جهت تداوم رونق بازار باید اقدام هایی برای
بهتر شدن وضعیت متغیرها انجام شود.

