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بانک و بیمه و بورس
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

بانک

بیانیه تشکل های ایثارگری درباره سهام
بانک دی

جمعی از تشکلهای شاهد و ایثارگر با صدور بیانیهای در
خصوص برخی رفتارهای غیر مسئوالنه در مورد سهام بانک
دی تذکر دادند.
بنابر اعالم بانک دی ،در متن این بیانیه که روز جمعه
انتشار یافته ،آمده است :به آگاهی ایثارگران عزیز میرسانیم
بسیاری از اعضای تشکلهای شاهد و ایثارگر در تماس با
تشکلهای ایثارگری تقاضا کردهاند که وضعیت موجود بانک
دی به اطالع آنان برسد؛ لذا مسئولین مربوطه در هر تشکل
به بررسی و کارشناسی در مورد سهام متعلق به ایثارگران
پرداختند.
در این بیانیه تصریح شده است :بر اساس بررسی انجام
شده در اواخر سال گذشته تیم مدیریتی با تجربه و متخصصی
در این بانک مستقر شده است و به وسیله مجمع عمومی
بانک ،تغییراتی در اعضای هیئت مدیره بانک دی به منظور
رعایت الزامات قانونی و بهبود و اصالح روند صورت گرفته که
خوشبختانه منجر به کاهش چشمگیر زیان انباشته ،کاهش
مطالبات ،کاهش بهای تمام شده ،افزایش درآمدهای عملیاتی
ناشی از دریافت دیون و اجرای برخی برنامهها به منظور اصالح
ساختار جهت چابکسازی و مشتری مداری و افزایش سرمایه
از محل تجدید ارزیابی دارائیها و آورده نقدی شده و هماکنون
بانک دی در مسیر سودآوری و ارزشآفرینی برای یک میلیون
سهامدار بهویژه سهامداران شاهد و ایثارگر قرار گرفته است؛
ضمن اینکه در خصوص وضعیت سهام بانک دی در بازار
سرمایه ،بانک دی رتبه نقدشوندگی خوبی در بین بانکهای
کشور و بازار داشته و تغییرات قیمت سهام بانک دی در
راستای تغییرات شاخص کل بورس ارزیابی میشود و حتی در
مقایسه با شاخص صنعت روند بهتری داشته است.
تشکل های شاهد و ایثارگر در این بیانیه افزود :بازار
سرمایه تحت تأثیر بعضی عوامل داخلی و متغیرهای جهانی
طی ماههای اخیر و برخالف روند دو فصل ابتدای سال،
نتوانست شرایط خوب و مناسب خود را تقویت و حتی حفظ
نماید که منجر به کاهش حدود  ۴۰درصدی شاخص کل
بورس از سقف سالیانه شده است که متأسفانه سهام بانک دی
نیز از این اتفاق مستثنی نبوده است.
در این بیانیه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی بانک
دی نکته مهم این است که ایجاد التهاب و نگرانی در بین
سهامداران نه تنها باعث حفظ و افزایش ارزش سهام نمیشود
بلکه موجب کاهش ارزش آن خواهد شد و این امر فقط به نفع
عدهای سودجو خواهد بود ،آمده است :در چند روز اخیر در
فضای مجازی شاهد رفتارهای غیرمسئوالنه برخی که خود را
نماینده سهامداران شاهد و ایثارگر بانک دی میدانند هستیم
و این افراد سهامداران را به تجمع خیابانی فرا میخوانند در
حالی که ما تشکلهای شاهد و ایثارگر امضا کننده این بیانیه
معتقدیم پیگیری مطالبات به حق سهامداران بانک دی از
مسیر قانونی میسر است تا مدیران جدید بانک دی بتوانند در
جهت حفظ و رشد ارزش سهام خانواده معزز شهدا و جانبازان
عزیز و آزادگان سرافراز موفق عمل کنند .این بیانیه تصریح
کرده است :تشکلهای شاهد و ایثارگر در پایان ضمن تقدیر
و تشکر از زحمات مدیران و کارمندان بانک دی ،پیشنهاداتی
در جهت رشد و ارزشآفرینی سهام بانک قابل ارائه میدانند
که تقدیم مسئوالن بانک خواهد شد؛ ضمن اینکه با توجه
به فلسفه ایجاد تشکلها و نهادهای مردمی بهترین راه برای
تأمین خواستههای ایثارگران سهامدار را مجرای منطقی و
قانونی دانسته و همگان را به پیروی از این روش فرا میخوانیم.
بر اساس اعالم تشکلهای شاهد و ایثارگر ،این بیانیه توسط
انجمن خادمان شهدای حرم ،کانون ایثارگران پیشکسوت،
مجمع جانبازان و ایثارگران انقالب اسالمی ،جمعیت حمایت از
مصدومان شیمیایی ،کانون زنان شاهد و ایثارگر ،هیئت فرزندان
شهدای اسالم ،جمعیت فرزندان شهدای خدمتگزار نواندیش،
موسسه صلح و حمایت از آسیب دیدگان جنگ (فرزندان
شهدای نزاجا) ،کانون فرهنگیان فرزندان شاهد و ایثارگران کل
کشور ،جمعیت یادگاران اسوههای ایثار ،جمعیت مجروحین
جنگی کشور ،مجمع ایثارگران انقالب اسالمی ،تشکلهای
عضو در کمیسیون اقتصاد مقاومتی مرکز تشکلهای شاهد و
ایثارگر ،مجمع فرزندان شاهد وزارت راه و شهرسازی و انجمن
همبستگی فرزندان شهدای استان اصفهان امضا شده است.

تقویت ظرفیتهای اقتصادی استانی،
اولویت مهم بانک توسعه تعاون است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه سفر به استان
کرمان ضمن بازدید از طرحهای تولیدی و تعاونی در شهرستان
بافت در جریان روند پیشرفت آنها قرار گرفت .به نقل از روابط
عمومی بانک توسعه تعاون ،طرح گردشگری توسعه عمران و
پرورش شترمرغ شرکت تعاونی آبانگاه کویر ازجمله طرحهایی
بود که حجتاهلل مهدیان در دومین روز از سفر به استان کرمان
از نزدیک در جریان فعالیتهای آن قرار گرفت .مدیرعامل
بانک توسعه تعاون همچنین با شرکت در جلسه رفع موانع
و مشکالت تعاونیهای مشکلدار در شهرستان بافت گفت:
بانک توسعه تعاون با تمام امکانات و منابع موجود در خدمت
رونقبخش تعاون کشور است و تقویت ظرفیتهای اقتصادی
استان همواره از اولویتهای مهم در برنامههای بانک توسعه
تعاون است .مهدیان همچنین در بازدید از مرکز نوآوری تعاون
استان کرمان در نشستی با مدیران شرکتهای مستقر در این
مرکز گفت :حمایت از مراکز نوآوری یکی از اولویتهای مهم
در برنامههای بانک توسعه تعاون است .بازدید از شعبه شهید
سلیمانی کرمان و ادای احترام به مقام شامخ سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار این شهید از دیگر برنامههای
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به کرمان بود .گفتنی
است مهدیان در سفر به کرمان ،محمدجواد کبیری معاون
تعاون وزیر تعاون کار و امور اجتماعی را همراهی میکرد.

راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم

کنترل رشد «پایه پولی» ،علیرغم
شرایط بیسابقه اقتصادی و انتقال بیشتر
فشارهای آن به بانک مرکزی اگرچه مطلوب
بانک مرکزی نیست ،اما رشد پایه پولی و
نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه
قرار گیرد.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوشت :امروز ،گزارش
تحلیلی آذرماه بانک مرکزی منتشر شد .دو
واقعیت آماری قابل توجه در گزارش است:
 -۱رشد  ۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹
ماهه سال جاری.
 -۲توقف رشد «پول» در آذر ماه و
کاهش  ۱۰.۳درصدی رشد دوازده ماهه این
متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه بود.
وی افزود :چند نکته کلیدی در مورد
این آمار قابل اشاره است :توقف رشد «پول» و
کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت
به آبان ،عالمت مهمی از کاهش انتظارات تورمی

مدیر عامل کارگزاری آبان:

مدیرعامل فرابورس در یک پنل تخصصی مطرح کرد:

بازار بی رقابت بورس نیست؛ ذات بازار سرمایه معامالت آزاد است

قوانین و مقررات مهمترین زیرساخت در «مدیریت ثروت»

مهماندار حقیقی با اشاره به اینکه هنوز بازار سرمایه مطلوبیت باالیی دارد ،گفت :در
آذرماه فروش برخی صنایع و سهام سه برابر بیشتر از مشابه سال گذشته بود .در شرایط
امروز صنعت پتروشیمی گروه بسیار ارزندهای است .صنعت فوالد شرایط بسیار خوبی دارد،
در این بازار و با وجود چنین صنایع پرپتانسیلی چرا باید شاخص ریزش داشته باشد ،به
جرات مهمترین عامل آن عملکرد نسنجیده مشتریهای جدید بازار سرمایه است.
مصطفی حقیقی مهمانداری ،عضو سابق شورای عالی بورس و پیشکسوت بازار سرمایه
در برنامه به وقت تحلیل در استودیو فرابورس به بررسی روند فرسایشی این روزهای بازار
پرداخت و توصیههای مهمی را برای سرمایهگذاران مطرح کرد.
وی با تاکید بر اینکه تعداد زیادی از سهامداران جدید بازار سرمایه با عرضههای اولیه
وارد بازار شدند اما در این بازار باقی میمانند ،گفت :خوشبختانه شرایط امروز بازار بهتر از
چند ماه گذشته و اواخر تابستان است.
حقیقی مهمانداری با اشاره به اینکه استقبال فوقالعاده مردم و ورود نقدینگی قابل
توجه به طور مداوم باعث رشد هیجانی شاخص کل و قیمت سهام در ماههای ابتدایی سال
شد ،گفت :در آن دوره بسیاری از افراد خانه ،خودرو ،طال و بسیاری از داراییهای خود را
برای ورود به بازار فروختند که برای این گروهها گرفتاریهایی ایجاد شد و بسیاری از این
افراد دچار زیان شدند.
وی افزود :سود و زیان طبیعت بورس است ،اما گروهی که در خیز شاخص و قیمتها
وارد بازار شدند ،در افت شاخص زیان قابل توجهی کردند و این باعث شد بسیاری از این
افراد با زیانهای سنگین از این بازار خارج شوند.
ذات و ماهیت بازار سرمایه سود و زیان است
این پیشکسوت بازار سرمایه این اتفاق را به دلیل رفتار اشتباه گروههای تازه وارد
دانست و گفت :ذات و ماهیت بازار سرمایه سود و زیان است ،سودهای اولیه و ابتدای سال
به مذاق این افراد شیرین بود اما تحمل زیان نداشتند و در بدترین شرایط از بازار خارج
شدند.
حقیقی مهمانداری تصریح کرد :این گروه هیجانزده و بیتجربه سهام خود را در
باالترین قیمت خرید کردند و در پایینترین قیمت فروختند که به دلیل بیتجربگی و
ناآگاهی این افراد بود .اصل فعالیت در بورس این است که در صف فروش و پایینترین
قیمت بخرید و در صف خرید و باالترین قیمت بفروشید.
به گفته وی هنوز هم باقی مانده این گروه در بازار با ریزش بازار بیدلیل اقدام به
فروشهای بیمنطق و به دور از تحلیل میکنند و این رفتار در یک ماه و نیم اخیر همین
طور تکرار میشود ،دو روز شاخص مثبت میشود و بعد شاهد فشار فروش هستیم ،فرد
امروز در صف خرید است و فردا همان سهم را میفروشد.
حقیقی مهمانداری به افراد تازه وارد توصیه کرد اگر اطالعات کافی ندارید به
سبدگردانها و صندوقها مراجعه کنید ،چون در این نهادها کارشناسان با تحلیل و بررسی
بهترین سهام را میخرند که در زمان ریزش بازار هم افت کمتری دارند.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار کامال تخصصی است ،گفت :روز به روز
ابزارهای جدید وارد این بازار شده و تخصصیتر میشود ،در این شرایط یا باید همگام با بازار
سرمایه اطالعات خود را باال ببریم یا از طریق نهادهای تخصصی مثل صندوقها و سبدها
وارد بازار شویم تا ریسکهای خود را پوشش دهیم.

در نخستین روز از رویداد نوین کمپ ،پنل تخصصی «معرفی چالشها و فرصتهای
 Wealthtechدر ایران و جهان» با حضور مدیرعامل فرابورس ایران برگزار شد و امیر
هامونی در خصوص اینکه چرا میان مدیریت ثروت در ایران و جهان فاصله و شکاف وجود
دارد ،توضیحاتی ارائه کرد.
به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران ،هامونی با اشاره به اینکه در زمینه مدیریت
ثروت هنوز نتوانستهایم به آن چیزی که میخواهیم برسیم ،توجه مخاطبان را به چند
موضوع دخیل در آن جلب کرد.
به گفته مدیرعامل فرابورس ،نخست باید بدانیم که در زمینه مدیریت ثروت در حوزه
تکنولوژی و هوش مصنوعی هیچگونه عقبماندگیای نداریم و اگر داده و اطالعات وجود
داشته باشد متخصصان آمار و ریاضی ما و سامانههای ما توان خلق مدیریت ثروت برای
خانوارهای ایرانی را دارند.
او موضوع دوم در این حوزه را که پیشنیاز مورد نخست به شمار میرود ،چگونگی
انتقال دادهها و اطالعات خانوارها به شرکتهای استارتارپی ذکر کرد؛ اطالعاتی که توسط
خانوارها تولید اما در دست سازمانها ،مراکز خرید ،فروشگاهها و  ...قرار دارد.
مدیرعامل فرابورس همچنین موضوع سوم دخیل در شکاف میان مدیریت ثروت در
ایران و جهان را بحث قوانین و مقررات موجود در این حوزه اعالم کرد و افزود :زیرساخت
قوانین و مقررات مهمترین پیشنیاز و زیرساخت در بحث مدیریت ثروت به شمار میرود،
در این حوزه مالکیت ،حاکمیت و صیانت از داده و اطالعات اشخاص در این طبقهبندی
جای میگیرد.
او عنوان کرد :در این زمینه باید اشاره کرد که کشورهای دیگر موضوع مالکیت داده
را حل کردهاند و وارد بحث تکنولوژی شدهاند ،اما ما در ایران به درستی نمیدانیم مثال
اطالعات خانوارها که در اختیار یک مرکز خرید به واسطه خریدهای آنان است آیا متعلق به
خود خانوار است یا مرکز خرید ،بنابراین چالش فرهنگی و قوانین و مقررات را باید مهمترین
مشکل در زمینه نرسیدن به جایگاه مناسب در حوزه مدیریت ثروت دانست.
به گفته او اما وزارت ارتباطات به تازگی پیشنویس قانون صیانت از دادههای اشخاص
را تهیه کرده تا برای تصویب در اختیار مجلس بگذارد.
او با بیان اینکه با مرتفع شدن بحث قوانین و مقررات الزم در این حوزه میتوان
دادهها را در اختیار استارتاپها و تکنولوژیها برای مدیریت ثروت خانوارها قرار داد ،ادامه
داد :در دنیا اینگونه معتقد هستند که داده متعلق به شخصی است که آن را تولید کرده،
مثال خانوارها با خرید وفروش و معامالت و مصارف خود دادهای تولید میکنند و آن دیتا
متعلق به آنان است ،اما در ایران بعضا نهادها و سازمانهای دیگری اطالعات را متعلق به
خود میدانند.
به گفته هامونی در حوزه بازار سرمایه موضوع بهرهگیری از دیتای سهامداران برای
برگزاری مجامع الکترونیک به تازگی رقم خورده است و چند پلتفرم مجوز گرفتهاند تا
اطالعات اشخاص را در اختیار بگیرند و بتوانند مجامع الکترونیک برگزار کنند.
او ادامه داد :اما کماکان در بازار سرمایه نیز موضوع مالکیت داده مشخص نیست و
همان چالشی که اشاره کردم وجود دارد .مثال االن طبق قانون مشخص است که دادههای
معامالت متعلق به بورسهاست ،اما سایر دادهها بعضا مشخص نیست مالکیت آنها در اختیار
سپردهگذاری مرکزی ،سازمان بورس و یا ارکان است.

چکهای جدید فعال به بازار نمیآیند

پیش از این طبق اطالعیههای بانک
مرکزی در رابطه با قانون جدید چک و
گفته معاون اداره نظام پرداخت این بانک،
چکهای جدید باید از روز بیستم دی ماه
توزیع میشدند اما با توجه به اینکه ثبت چک
در سامانه صیاد به دلیل آماده نبودن و عدم
فرهنگ سازی از روز بیستم دی ماه اختیاری
شده است ،چکهای جدید با اجباری شدن
ثبت در سامانه صیاد ،توزیع میشوند.
با فراهم شدن مقدمات قانون جدید
چک و اجرای تدریجی آن ،گامهای جدی
در این زمینه برداشته شده است و در حالی
که پیش از این بانک مرکزی اعالم کرده بود،
چکهای جدید از روز بیستم دی ماه وارد
بازار میشوند ،با توجه به آماده نبودن سامانه
صیاد و ثبت اختیاری چک در این سامانه،
فعال چکها تا زمان اجباری شدن ثبت در
سامانه صیاد توزیع نمیشوند .همچنین،
این بانک اطالع داده است که زمان عرضه
چکهای با ظاهر و مندرجات جدید را در
آینده اعالم خواهد کرد .در این راستا الزم
است تا نگاهی به ویژگیهای چکهای
جدید بیاندازیم که براساس ضوابط آن صدور
برگه چکهای جدید در وجه حامل ممنوع

تابلوهای یکسان بانکهای ادغامی
و سرگردانی مشتریان!

تابلوهای یکسان بانکها و موسسات ادغامی در بانک
سپه مشکالت زیادی را برای مشتریان به وجود آورده است.
پروژه ادغام بانکها و موسسات وابسته به نیروهای
مسلح به پایان رسید.
پنج بانک و موسسه اعتباری کوثر ،مهر اقتصاد،
قوامین ،انصار و حکمت ایرانیان با تصویب انحالل آن ها
در مجامع فوق العاده در بانک سپه ادغام شدند.
در مرحله نخست همه تابلوهای بانک ها و موسسات
ادغامی با آرم سابق برچیده و هیچ نشانی از آنها در شعب
و سردرب اصلی وجود ندارد.
در این بین برخی از خدمات عمومی نظیر واریز و
برداشت ،پرداخت اقساط صدور رمز کارت و ....نیز به طور
مشترک در هر  ۵بانک و موسسه ادغامی ارائه می شود.
اما این در حالی است که بسیاری دیگر از خدمات
نظیر تعیین تکلیف سپرده های بلند مدت ،دریافت دسته

است؛ به این معنا که کنترل رشد «پایه پولی»،
علیرغم شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال
بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی ،اگرچه
مطلوب بانک مرکزی نیست ،اما اوالً رشد پایه
پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد

توجه قرار گیرد و ثانیاً ،بانک مرکزی برای بهبود
کنترل رشد متغیرهای پولی ،محدودیت بر رشد
ترازنامه بانکها را از دی ماه جاری ابالغ نموده
است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم
به کار گیرد.

به گفته همتی ،امروزه ،مهمترین دست
آورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری،
شناخت ریشههای تورم و درمان آن است.
این مهم ،نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده
است و آن اذعان به اینکه:
 -۱سیاست مالی بر اساس یک قاعده
مشخص انجام گیرد.
 -۲سیاست پولی مستقل و متمرکز بر
اهداف مصرح قانونی خود باشد.
 -۳بانک مرکزی متعهد به هدف کاهش
پایدار تورم باشد.
وی اظهار داشت :برای تحقق این سه
امر ،در کشورهایی که توفیقات مهمی در
مهار و کنترل تورم داشتهاند ،نهادهای
قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه بر
سیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف
گرفته است و به طور مشخص ،بانک مرکزی
را متولی سیاست پولی کرده و لذا ،استقالل
بانک مرکزی صورت قانونی و الزامآور به خود
گرفته است.

بوده و الزم است تمام صادرکنندگان چک،
چکهای جدید را صرفاً در وجه گیرنده
مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) صادر کنند
و گیرندگان چک نیز از پذیرش چکهای
مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
همچنین ،صادرکننده چک مجاز به
صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک
(تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و
گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخهای
یادشده خواهند بود.
امکان ثبت و انتقال چکهای جدید
در سامانه صیاد
عالوه براین ،چکهای جدید قابلیت
ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و
صادرکنندگان چک میتوانند از طریق
درگاههای بانکی و یا برنامههای موبایلی فعال
در حوزه پرداخت کشور ،اطالعات ذینفع به
اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد
ثبت کنند .همچنین گیرندگان چکهای
جدید نیز میتوانند به طرق ذکر شده با
استعالم وضعیت چک ثبت شده برای ایشان،
مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد
اعالم کنند .در قانون جدید ،انتقال چکهای
جدید نیز در سامانه صیاد میسر شده،

چک ،برگشت زدن چک ،دریافت چک بانکی ،بین بانکی،
رفع سوء اثر از چک های برگشتی ،صدور حواله ساتنا و
پایا ،صدور کارت عابر بانک و ...همچنان باید در شعب
بانک های سابق انجام پذیرد.
اما با توجه به یکسان بودن تابلوهای همه بانکها
و موسسات ادغامی ،پیدا کردن شعب این بانک ها برای
مشتریان دردسر های زیادی را به وجود آورده است.
این دردسرها زمانی بیشتر میشود که در مراکز شهر،
همه بانک های و موسسات ادغامی در یک محدوده کوچک
قرار دارند و پیدا کردن بانک اصلی مشکالت را بیشتر
میکند .
بهتر است بانک سپه با نصب آرم های سابق بانکها
و موسسات ادغامی در ذیل تابلوی اصلی بصورت موقت
موجب جلوگیری از سرگردانی مشتریان در این خصوص
گردد.

چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطالعات
آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری
(شخص ثالث) باشد ،این امکان در سامانه یاد
شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت
شناسه/کدملی وی) برای وی فراهم است.
محدودیتهای قانون جدید برای
چکهای برگشتی
از جمله محدودیتهایی که در این
قانون صورت گرفته است مربوط به چکهای
برگشتی است و در این راستا ،ابتدا تمام
حسابها و کارتهای بانکی صاحب چک
برگشتی مسدود میشود و از آنجا که چکها
طبق حسابهای جاری صادر میشود در
صورت خالی بودن این حساب ،مبلغ چک از
سایر حسابهای فرد برداشته میشود.
الزم به ذکر است که طبق اعالم
مسئوالن بانک مرکزی ،این محدودیتها در
دو فاز عملیاتی خواهد شد.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
مشتریان باید به این نکته توجه داشته
باشند که ثبت در سامانه صیاد پشتنویسی
چک را بینیاز میکند .در پشتنویسی چک
حتما باید شماره ملی و نام و نام خانوادگی
ثبت شود اما در سامانه صیاد نیاز به چنین

کاری نیست .از سوی دیگر ،دسته چکهای
جدید با مدت اعتبار حداکثر سه سال از
زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با
قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر میشوند
و دستهچکهای فعلی در دست مردم به روال
سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه
صیاد نیست .همچنین ،از دیگر ویژگیهای
چکهای جدید را میتوان تسهیل پیگیری
قضایی صدور چک و رفع محرومیت برای
بنگاههای اقتصادی تا یکسال را نام برد.
در این بین ،الزم است گفته شود از آنجا
که ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل عدم
فرهنگ سازی و آماده نبودن به تعویق افتاد،
احتماال توزیع دسته چکهای جدید هم به
تعویق بیفتد ،زیرا توزیع دسته چکهای
جدید ثبت در سامانه صیاد را اجباری میکند
اما فعال این ثبت اختیاری است.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه:
نکات الزم برای داشتن یک پرتفوی مناسب

برای تعیین پرتفوی مناسب برای هر شخص ،باید یک سری موارد را حتما مدنظر داشت.
کوروش شمس ،مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه با ارائه نکاتی در خصوص سرمایه
گذاری برای اشخاص حقیقی ،گفت :برای تعیین پرتفوی مناسب برای هر شخص باید یک سری
موارد در نظر گرفته شوند که مهم ترین نکته ،سن آن شخص است.
وی گفت :درجه ریسک پذیری در سنین مختلف متفاوت است و با در نظر گرفتن سن می توان
متوجه درجه ریسک پذیری افراد شد.
شمس ادامه داد :مورد بعدی شغل افراد است و بررسی این نکته است که آیا سرمایه گذار
عایدی ماهیانه دارد یا خیر .نکته بعدی ،جریانات نقدی است که شخص سرمایه گذار آیا از سرمایه
خود انتظار دارد که در حین دوران سرمایه گذاری سود دریافت کند یا در پایان دوره سرمایه گذاری.
مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد :نکته بعدی این است
که باید توجه داشت سرمایه گذار چه مبلغ و در واقع چه بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری
می کند.
وی ادامه داد :جمیع این موارد می تواند به اضافه بررسی افق دید سرمایه گذاری که شامل
کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت می شود می تواند درجه ریسک پذیری افراد را نسبت به پرتفو
مشخص کند.
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بیمه
کارشناس بازار سرمایه:

قیمتگذاریهای دستوری کاالها تاثیر
منفی بر معامالت بورس دارد

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بررسیهای تاریخی،
نشاندهنده شکست قیمتگذاری دستوری است که در نهایت
باعث توزیع رانت در کشور میشود و به طور حتم اثر منفی
خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
روند معامالت بورس از چندی پیش ،وارد مدار نزولی و
روند اصالحی شد ،کارشناسان علت وجود چنین روندی در
بازار را نامشخص بودن وضعیت  ،FATFثبات قیمت دالر
در کانال  ٢٥هزار تومان و شک و تردید سهامداران از سیاست
های به کار گرفته شده آمریکا با روی کارآمدن بایدن اعالم
کردند.
در نهایت در کنار چنین مسایلی ،روز پنجشنبه بود که
کنگره آمریکا به طور رسمی جو بایدن را به عنوان رئیس
جمهوری این کشور تایید کرد و نتیجه انتخابات آمریکا از
حالت بالتکلیفی در آمد که این موضوع توانست تا حدودی،
روند خوشبینی در بازار را تقویت کند.
پیش از این کارشناسان اعالم کرده بودند که با قطعی
شدن نتیجه انتخابات آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن
و با توجه به احتمال کاهش تحریم ها و در نتیجه کاهش
ریسکهای سیاسی ،میتوان نسبت به بازگشت روند صعودی
به معامالت بورس ،افزایش اعتماد دوباره به سرمایه گذاری در
بورس و آینده این بازار امیدوار بود.
«امیرعلی امیرباقری» روز شنبه اظهار داشت :در روند
معامالت بورس در هفته گذشته همچنان شاهد تداوم فشار
فروش در بازار بودیم و حمایت حقوقیها و سطوح حمایتی
شاخص بورس نتوانست مانع از روند اصالحی شاخص بورس
شود.
وی افزود :در این میان باید چند نکته را مدنظر قرار داد،
حمایت از بازار به معنای خرید سهم و تزریق نقدینگی به بدنه
بازار نیست بلکه حمایت از بازار به معنای حمایت از شرکتها
است.
امیرباقری خاطرنشان کرد :زمانی که سود ،عملکرد و
فروش شرکتها با قوانین و قیمتهای اعمال شده به بهانه
حمایت از مصرفکننده مورد تهدید قرار بگیرد ،به طور حتم
بر قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود و همین امر زمینه اصالح
قیمت سهام را فراهم میکند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :هر چقدر نقدینگی از
طرف حقیقیها و حقوقیها به بازار تزریق شود به دلیل متحول
شدن سودسازی و عملکرد شرکتها نمیتوان شاهد تاثیر
چندانی بر معامالت بازار باشیم و ممکن است روند اصالحی
بازار سرمایه ادامهدار شود .وی با بیان اینکه اصالح بازار سرمایه و
روندها ناشی از اتفاقات درون بازار نیست ،گفت :تحوالت فضای
اقتصادی ،طرحهای دستگاه قانونگذاری و عملکرد نهادهای
درگیر در بحث تولید تا فروش باعث از بین رفتن حمایت
همهجانبه از بازار شده است .امیرباقری خاطرنشان کرد :یکی
از مباحث مطرح شده در چند روز اخیر موضوع قیمتگذاری
فوالد است که وزارت صنعت حمایت همه جانبهای را از این
موضوع داشته است ،این در حالیست که این اقدام میتواند در
تضاد با روح بازار سرمایه و فلسفه بازار آزاد باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :بررسیهای تاریخی
نشاندهنده شکست قیمتگذاری دستوری است که در نهایت
باعث توزیع رانت در کشور میشود و به طور حتم اثر منفی
خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
وی موضوع امنیت سرمایهگذاری را از دیگر مسایل مهم
در بازار سرمایه دانست و گفت :یکی از مهمترین مسایل و
مقولههایی که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد پشتوانه قانونی
برای امنیت سرمایه گذاری است که در طول این سالها نه
تنها ثباتی در این زمینه نداشته است بلکه شاهد بی ثباتی و
تزلزل در ارائه قوانین بودهایم.
وی اظهار داشت :مشموالن سهام عدالت جزو سهامداران
فوالد هستند که صحبت از قیمتگذاری دستوری آن شده
است ،این بخشنامه میتواند تا حدودی امنیت سرمایه این
افراد را به خطر بیندازد.
امیرباقری نوسان قوانین را به عنوان مانعی برای
سرمایهگذاری خارجی در کشور اعالم کرد و افزود :تاکنون بارها
شاهد چنین نوسانهایی در بحث خرد و کالن کشور بودهایم
که همیشه تاثیر خود را بر معامالت بازار سرمایه گذاشته است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :مسایلی
که در چند وقت اخیر به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد،
تصمیمگیریهای عجوالنه مانند لغو خرید و فروش روزانه بود
که بعد از چند روز دوباره اقدام به لغو قانون جدید کردند،
چنین مسایلی همیشه باعث به خطر انداختن سرمایهگذاری،
مانع از ورود سرمایههای خارجی و فراری دادن سرمایههای
داخلی از بازاری مانند بازار سرمایه خواهد شد.
وی افزود :اکنون جلوگیری از خروج سرمایه از بازار و
تشویق جهت ورود سرمایه به بازار نیازمند افزایش امنیت
سرمایهگذاری ،پشتوانه قانونی و جلوگیری از تزلزل در وضع
قوانین و دستورالملها است.
امیرباقری روند معامالت بورس در هفته جاری را
پیشبینی کرد و گفت :تداوم حاشیههای اخیر در زمینه مسایل
فوالد بر کل بازار تسری پیدا میکند و ممکن است سبب فشار
فروش بر کل بازار شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ سیاسی
وضعیت آمریکا با تغییر بسیار جدی روبرو شده است و
دموکرات ها در ریاست جمهوری به پیروزی رسیدند ،افزود:
این امر از نظر انتظارات و تاثیر بر بازار داخلی میتواند به دلیل
کاهش انتظارات ،زمینه اصالح قیمت در برخی از بازارها را
فراهم کند ،این موضوع بیشتر در بازارهایی مانند بازار مسکن
رخ خواهد داد که در چند وقت اخیر اصالح قیمتی را تجربه
نکردند.

