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بانک و بیمه و بورس

بانک

مراقب کالهبرداریها باشید

بانک ملی ایران از مشتریان و کاربران سامانه های
اینترنتی خود خواست نسبت به کالهبرداری های تلفنی و
آنالین احتمالی هوشیار باشند و از افشای هرگونه اطالعات
بانکی شان به عناوین مختلف اجتناب کنند.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،طی چند
روز اخیر تماس های تلفنی کالهبرداران با مشتریان بانک
مبنی بر برنده شدن آنها در سفر عتبات عالیات ،همراه اول
و  ...افزایش داشته است .کالهبرداران پس از تماس تلفنی،
ابتدا یک مصاحبه ساختگی با یکی از مسئوالن صدا و سیما،
وزارت ارتباطات و ...ترتیب داده و سپس عنوان می کنند
واریز جایزه باید در دو مرحله باشد .بدین ترتیب اطالعاتی
نظیر کد ملی ،تاریخ تولد و ...را دریافت و در نهایت با ثبت
نام در سامانه بام ،نسبت به انتقال وجه از حساب افراد اقدام
می کنند .مشتریان ارجمند باید توجه داشته باشند تماس
های تلفنی نامعتبر یا پیام های ارسالی مشکوک در فضای
مجازی با عناوینی چون پرداخت هدیه ،برنده شدن جایزه
،تماس از طرف برنامه های صداوسیما و اعالم برنده شدن
افراد و  ...می تواند دام کالهبرداران برای برداشت های
مکرر از حساب بانکی آنها باشد.
بانک ملی ایران ضمن هشدار مجدد در این باره ،از
همه کاربران سامانه های این بانک خواست از پاسخگویی به
خواسته های افراد مشکوک و ارایه هرگونه اطالعات هویتی
و بانکی به صورت تلفنی خودداری کرده و در صورت لزوم
آن را با پلیس در میان بگذارند.
در شعب بانک توسعه تعاون؛

توزیع اسکناسهای  ۵هزارتومانی
جدید آغاز شد

اسکناسهای  ۵هزار تومانی طرح جدید که به تازگی
از سوی بانک مرکزی رونمایی شد ،در شعب بانک توسعه
تعاون در حال توزیع است.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،اسکناس
۵هزار تومانی جدید که به منظور رعایت ارتقای استانداردها
و اصالح ترکیب پولی و با هدف تسهیل در امر مبادالت
و امکان خدماترسانی بیشتر توسط بانکها از سوی
بانک مرکزی منتشر شده ،در شعب بانک توسعه تعاون
در حال توزیع است .این اسکناس ها دارای ویژگی های
امنیتی خاصی هستند .کاغذ این اسکناس ها بازتاب نور
ماورا بنفش را منعکس نمیکند و در سطح کاغذ از الیاف
فلورسنتی نامرئی استفاده شده است .این الیاف زیر نور
ماوراءبنفش در ۴رنگ قابل مشاهده است .همچنین امضا
و شماره سریالها با استفاده از مرکب فلورسنتی چاپ
شدهاند که در زیر نور ماوراءبنفش به رنگ زرد و طالیی
قابل مشاهده است .از جمله ویژگیهای امنیتی اسکناس
جدید  ۵۰.۰۰۰ریالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحی خطی :طراحی کلیه نقوش اسکناس به صورت
خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته است
و هر خط حامل اطالعات مربوط به رنگ خود می باشد،
در صورتی که در نمونههای جعلی خطوط از ترکیب نقاط
رنگی تشکیل شدهاند و بهراحتی به وسیله ابزار بزرگنمایی
قابل تشخیصاند .طراحیخطی سه بعدی (مدالین):
طراحی ویژهای در این اسکناسها استفاده شده است که
در آن نقشها بصورت برجسته بهنظر میآیند.
طرح مکمل :این طرح بهصورت عدد ارزشی اسکناس
بهگونهای چاپ شده است که قسمتی از طرح در رو و
قسمتی دیگر در پشت اسکناس قرار گرفته است .این
طرحها در مقابل نور همدیگر را کامل میکنند.
طرح مخفی :این طرح در چاپ برجسته به صورت
مخفی قرار دارد و با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به
شکل تقریبا افقی ،در مقابل نور نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته :این چاپ به سهولت با انگشتان دست
قابل لمس و شناسایی است .تصویر پرتره امام خمینی (ره)،
عبارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ارزش اسمی
اسکناس به این روش چاپ شدهاند.
ریز نوشته (میکروپرینت) :نوشته های یسبار ریزی که
با ابزار بزرگنمایی قابل مشاهده هستند و تنها به وسیله
دستگاههای چاپ امنیتی چاپ می شوند.
عالمت مخصوص روشندالن :عالمت ویژهای که
توسط چاپ برجسته ایجاد میشود .این عالمت در گوشه
پایین سمت راست اسکناس برای تشخیص مبلغ توسط
روشندالن قرار گرفته است و به آسانی لمس میشود.
واتر مارک :تصویر سه بعدی پرتره امام خمینی (ره)
که به صورت مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل
نور قابل رویت است .نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک :این
نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن
نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی میباشد و با قرار
دادن اسکناس در مقابل نور تمام نخ دیده میشود .این نخ
دارای پوشش ویژهای است که در مقابل نور با تغییر زاویه
دید به صورت هفت رنگ دیده میشود .همچنین بر روی
آن عبارت الیتن  IR.IRANو نشان بانک مرکزی درج
شده است .نخ امنیتی پنهان :این نخ که به صورت پنهان در
خمیره کاغذ قرار گرفته است در مقابل نور به سهولت قابل
رویت است و همچنین عبارت التین  IR.IRANبر روی
آن درج شده است.
شماره سریال :شماره سریالها با استفاده از مرکب
قرمر و فلورسنت چاپ شدهاند که تحت تابش اشعه ماوراء
بنفش به رنگ طالیی مایل به زرد تغییر رنگ می دهند.

جایزههای میلیونی موبایلت سامان
در جشنواره بهاره

جشنواره بهاره موبایل بانک سامان (موبایلت) با بیش
از یک میلیارد ریال جوایز نقدی در جریان است.
جشنواره بهاره موبایلت (همراه بانک سامان) با یک
میلیارد و  190میلیون ریال جایزه نقدی از  20اسفند آغاز
و تا  ١۵فروردین ادامه دارد.
در این جشنواره تمامی کاربران اپلیکیشن موبایلت
میتوانند با انجام حداقل  7تراکنش مختلف اعم پرداخت
انواع قبض ،خرید شارژ تلفن همراه ،خرید بسته اینترنت،
انواع انتقال وجه کارت به کارت ،ساتنا ،پایا و سپرده به
سپرده در قرعهکشی یک جایزه  70میلیون تومانی و 7
جایزه  7میلیون تومانی شرکت کنند.
الزم به ذکر است که کاربران این اپلیکیشن با افزایش
تعداد تراکنشهای خود ،میتوانند شانس خود را برای
کسب جوایز این جشنواره باال ببرند.
همچنین افرادی که مشتری بانک سامان نیستند هم
میتوانند با افتتاح حساب در یکی از شعب این بانک در
سراسر کشور و دانلود و فعالسازی اپلیکیشن موبایلت و
انجام حداقل  7تراکنش ،شانس خود را برای برنده شدن
جوایز این جشنواره بیازمایند.

جلوگیری از جهش نقدینگی
با فروش  115هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

رئیس کل بانک مرکزی گفت :با کمک
وزارت اقتصاد طی  41حراج توانستیم 115
هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش
برسانیم و اگر این کار انجام نمیشد ،پایه
پولی  32واحد درصد و نقدینگی  26واحد
درصد افزایش مییافت که بانک مرکزی
جلوی تحقق آن را گرفت.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
شصتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی صبح
دیروز با حضور ریاست جمهوری برگزار شد.
عبدالناصر همتی در این جلسه به
تشریح تحوالت اقتصاد کشور و اقدامات بانک
مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز ،تامین
ارز کاالهای اساسی و مدیریت نقدینگی
پرداخت.
وی با اشاره به فشار بیسابقه تحریم ها
بر اقتصاد کشور گفت :باوجود کاهش شدید
درآمدهای نفتی دولت در سال جاری ،بانک
مرکزی موفق به تامین ارز  10میلیارد دالر
با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کاالهای
اساسی ،دارو و نهاده های دامی و مواد اولیه
واحدهای تولیدی شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار

مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط
سخت و بیسابقهای برای سیاستگذاری
پولی و ارزی ایجاد کرد .از این لحاظ برای
حمایت از اقتصاد  42هزار میلیارد تومان وام
کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان
 28.5هزار میلیارد تومان مختص خانوارها
بود.
وی یادآور شد :با این حال بانک مرکزی
حداکثر تالش خود را برای مدیریت نقدینگی
انجام داد و با وجود کاهش قابل مالحظه

نحوه پرداخت سود سال  ۹۸سهام عدالت
مشخص شد

مصوبه شورای عالی بورس در خصوص نحوه پرداخت سود سهام عدالت اعالم کرد
که بر اساس آن ،سود قابل تقسیم  ۳۶شرکت بورسی و فرابورسی به همه مشمولین اعم از
روش سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم پرداخت میشود.
مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص نحوه پرداخت سود سهام
مشمولین سهام عدالت ،اعالم کرد :طبق مصوبه  ۱۲اسفند شورای عالی بورس ،مقرر شد
سود قابل تقسیم شرکتهای سرمایه گذار پذیر سهام عدالت شامل  ۳۶شرکت بورسی و
فرابورسی متعلق به تمامی مشمولین سهام عدالت اعم از مستقیم و غیرمستقیم از محل
عملکرد سال مالی منتهی به شهریور  ۹۹که مجامع ساالنه آنها در سال  ۹۹برگزار شده
توسط سپرده گذاری مرکزی تجمیع شده و به نحو زیر بین مشمولین سهام عدالت توزیع
می شود.
به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از این محل هیچ گونه وجهی پرداخت نخواهد
شد و آن شرکتها نمیتوانند از محل سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر درآمد شناسایی
و ثبت کنند و در صورت دریافت وجه از شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند نسبت به عودت
و پرداخت آن به حساب اعالمی سپرده گذاری مرکزی اقدام کنند.
الف) سود سهام دارندگان سهام شرکتهای سرمایه پذیر که روش مستقیم سهامداری
را انتخاب کرده و در تاریخ برگزاری مجمع هر شرکت ،مالکیت سهام را حفظ کرده باشند
توسط سپرده گذاری مرکزی تجمیع شده و به تناسب سهام هر یک از آنها در روز برگزاری
مجمع ،حداقل در دو مرحله که تاریخ آن از سوی سازمان بورس تعیین و اعالم می شود به
سهامداران شرکتهای فوق پرداخت خواهد شد.
ب) به مشمولین سهام عدالت به روش غیرمستقیم را انتخاب کردند ،سود شرکتهای
سرمایه پذیر در صورتی پرداخت می شود که سهام را تا  ۲۳اسفند همچنان به فروش
نرسانده و مالکیت آن را در اختیار داشته باشند .سود سهامداران شرکت فوق به نسبت
میزان سهام آنها در شرکت تعلق گرفته و در صورت فروش سهام از سوی مشمولین سود
سهام نیز به خریداران تعلق خواهد گرفت که در  ۲۳اسفند سهامدار باشند.
شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید نسبت به اصالح اطالعات و صورت های
مالی از بابت سود سهام شناسایی شده حاصل از مجمع عمومی برگزار شده در سال ۹۹
شرکت های سرمایه پذیر اقدام کنند.
سود ناشی از تقسیم سود در مجموعه برگزار شده در سال  ۹۹شرکت های سرمایه
پذیر سهام عدالت به سهامداران تا  ۲۵اسفندماه شرکتهای سرمایهگذاری استانی
پرداخت خواهد شد .لذا سهامدارانی که پس از  ۲۵اسفند اقدام به خرید سهام شرکتهای
سرمایهگذاری استانی میکنند باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا ،متوسط
رشد نقدینگی در سه سال گذشته 30.3
درصد بوده که این میزان از متوسط  20سال
گذشته تنها  2.8درصد بیشتر بوده است.
وی گفت :با کمک وزارت اقتصاد طی
 41حراج توانستیم  115هزار میلیارد تومان
اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این
کار انجام نمیپذیرفت پایه پولی  32واحد
درصد و نقدینگی  26واحد درصد افزایش
مییافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن

را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی 2.2
درصدی کشور در  9ماهه سال جاری ابزار
امیدواری کرد :افزایش رشد اقتصادی طی
فصول دوم و سوم سال  1399نوید بخش
عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد
ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره
رشد مجدد اقتصادی است.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای موفق
ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح
را پروژهای مهم در راستای اصالح ساختاری
نظام بانکی دانست و گفت :در خصوص
اصالح ناترازی بانکها که سابقهای طوالنی
در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط
بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور
نمایان خواهد شد.
همتی افزود :اجرای عملیات بازار باز
به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر
کنترل نرخ سود که سالها در نظام بانکی
مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک
مرکزی در سال جاری بود که منجر به
بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانکها شده
و مسیر اصالح ناترازی های بانکی را هموارتر
میکند.

عمده خریداران اوراق دولتی ،بانکها و صندوقهای با
درآمد ثابت هستند

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گفت :عمده خریداران اوراق دولتی ،بانکها و
صندوقهای با درآمد ثابت هستند.
ندا بشیری مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با تاکید بر اینکه نوسانات بازار
سهام و اوراق دولت رابطه علت و معلولی ندارند ،گفت :دولت به منظور تامین مالی ،در کنار
اسناد خزانه اسالمی از ظرفیت سایر اوراق بهادار مبتنی بر بدهی مانند اوراق مرابحه عام
نیز استفاده میکند و در حالی که برخی ادعا میکنند فروش اوراق دولتی منجر به افت
بازار سهام طی چند ماه اخیر شد اما این گزاره درستی نیست.
بشیری با تاکید بر اینکه بانکها و صندوقهای با درآمد ثابت عمده اوراق را خریداری
میکنند ،اظهار کرد :بخش زیادی از این اوراق توسط بانکها خریداری شده و منابعی بوده
که وارد بازار سهام نمیشده است.
وی در همین زمینه افزود :بخش دیگر اوراق هم توسط صندوقهای سرمایهگذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و از ابتدا نیز اکثر منابع جمعآوریشده
صندوقهای با درآمد ثابت مطابق امیدنامه آن باید به همین نوع سرمایهگذاری اختصاص
یابد.به گفته بشیری ،اوراق دولتی بازارگردان ندارد و چندان نقدشونده هم نیست ،بنابراین
عمده سرمایهگذاران خرد برای خرید این اوراق اقدام نکرد و تمایلی برای ورود به معامالت
آن را ندارند. مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در ادامه سپرده بانکی و نرخی
که صندوقهای با درآمد ثابت پرداخت میکنند را با هم مقایسه کرد و گفت :نرخ سود
صندوقهای با درآمد ثابت ،جذابتر است از این رو افراد زیادی از سمت بازار پول به سمت
این صندوقها جذب میشوند. وی همچنین یادآور شد که با توجه به اینکه آمار معامالت
سهام پایین است ،آمار اوراق بیشتر نمایان میشود و افزود :در خرداد و تیرماهسال جاری
نیز که شاخص به شدت در حال افزایش بود ،انتشار اوراق اراد شروع شده بود و باید در
نظر گرفت کهمسیر جریانات نقدی مربوط به اوراق از سهام جداست و به طور کلی پولی
که مربوط به اوراق است و صرف خرید اوراق میشود ،ماهیت و مورد مصرف آن باپولی که
داخل بازار و سمت سهام است ،متفاوت است.
بشیری با اشاره به اینکه منفی شدن بازار میتواند باعث شود که اقبال به سمت اوراق
بیشتر شود ،تاکید کرد :البته نباید فراموش کرد که این اوراق ،مورد معامله سرمایهگذاران
حقیقی قرار نگرفته و عمده ورود منابع به این اوراق از طریق صندوقهای با درآمد ثابت و
بانکهاست .وی در پایان یادآور شد که برای تمامی سالیق با میزان ریسکپذیری متنوع در
بازار سرمایه ابزارها و بازارهای مختلف وجود دارد؛ در داخل بازار سرمایه تسهیالتی فراهم
شده است که افراد ریسکگریز هم بتوانند از آن استفاده کنند و نرخ آن از بازار پول هم
بیشتر است که همان صندوقهای با درآمد ثابت هستند.

انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین بانک آینده و انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

تفاهمنامه همکاری مشترک بانک آینده و
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
جهانگردی ایران با حضور حسین مجاهدی عضو
هیأت مدیره ،نادر خواجه حقوردی معاون امور
شعب و بازاریابی ،جمعی از معاونان و مدیران
بانک و حرمتاله رفیعی رئیس هیأت مدیره
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و
جهانگردی ایران و سایر اعضای هیأت مدیره

انجمن منعقد شد.
این تفاهمنامه با هدف همکاری و تسهیل
ارتباط میان طرفین در حوزه ارائه خدمات
بانکی و مالی بانک آینده به اعضای انجمن،
بهویژه بهمنظور بهسازی فرایندهای اقتصادی در
حوزههای گردشگری و مشاغل مرتبط و وابسته
و افزایش توان رقابتی ،حفظ صنوف ،کاهش
نیازهای مالی ،بهرهمندی از فناوریهای نوین

بانکداری الکترونیکی و بهبود فضا و ابزارهای
کسب و کار منعقد شد .مشارکتهای مالی،
ارائه تسهیالت ویژه سفر برای تمامی گردشگران
در قالب کارت سفر ،ارائه سبدهای متنوع
تسهیالت ،ضمانتنامههای بانکی ،خدمات نوین
بانکداری الکترونیکی و صدور ایرانکارت برای
اعضای انجمن صنفی از دیگر موضوعات مطرح
شده در تفاهمنامه است.

دهقان دهنوی :اجرای دامنه نوسان نامتقارن موقتی است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :دامنه نوسان
نامتقارن به منظور کنترل فضای نااطمینانی و فرصت تحلیل
به سهامداران مصوب شد ،این تصمیم موقت و برای شرایط
موقت گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران« ،محمدعلی
دهقان دهنوی» با بیان اینکه شاخص بورس متاثر از همه
شرکت های فعال در بازار سرمایه تغییر می کند ،اظهار
داشت :سرمایه گذاران بر اساس ارزندگی سهام ،اقدام به
خرید و فروش می کنند و انتخاب ها بر روند شاخص اثرگذار
است .وی تصریح کرد :در بازار سرمایه مکانیسم عرضه و
تقاضا حاکم است و سازمان بورس بر معامالت نظارت دارد
تا بازار شفاف بوده و جریان اطالعات از سمت شرکت ها به
سمت سهامداران برقرار باشد.
دهقان دهنوی با اشاره به دامنه نامتقارن افزود :معتقد
به بازشدن دامنه نوسان هستم ،کارایی بازار حکم می کند
که اگر برداشتی در خصوص یک سهم یا بازار وجود دارد ،اثر
خود را به صورت فوری بگذارد.
سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه این
تصمیم زمانی کارایی دارد که بازار در شرایط متعادل
باشد ،گفت :در زمان اتخاذ تصمیم دامنه نوسان نامتقارن،
متغیرهای کالن اقتصادی و تحوالت سیاسی پیش رو ،فضای
نااطمینانی ایجاد کرده بود .در چنین فضا ،قدرت تصمیم
گیری کاهش مییابد و سهامداران نیازمند زمان بیشتری
برای تحلیل بودند.
وی به بررسی هزینه و فایده این تصمیم پرداخت و
ابراز داشت :ایجاد فضای آرامش ،فرصت تحلیل ،جو آرام بازار
سرمایه و رفع نگرانی از سهام دارانی که به روند منفی بازار
نگاه می کنند ،از مزایای این تصمیم به شمار می رود .اما
در مقابل ،نقدشوندگی بازار کاهش یافت که برای رفع این
مساله ،نصاب صندوقهای درآمد ثابت تغییر کرد .هم اکنون
حداقل نصاب این صندوقها  ۱۰و حداکثر  ۱۵درصد است.

در کنار این موضوع ،بازارگردانی به شکل مسولیت پذیری
ناشر نسبت به بازار مدنظر قرار گرفت و به طور گسترده در
حال انجام است .البته دستورالعمل بازارگردانی هم اکنون
درحال بازنگری است.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه دامنه نوسان نامتقارن،
فردا در جلسه شورای عالی بورس بررسی می شود و از ابتدا
قرار بود این تصمیم ماهانه مورد بررسی قرار بگیرد ،ادامه داد:
برای شرایط موقت تصمیم موقت میگیریم .این روزها ،فضای
اقتصادی به سمت روشنی پیش رفته و شرایط اقتصادی از
غبارآلودگی خارج شده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد :به
هر حال ،تغییرات متعدد خودش هزینه و فایده دارد .البته
چشم انداز نهایی ،حذف دامنه نوسان یا بازشدن آن است.
در این بین هم پیشنهاد سازمان بورس این است که دامنه
به شکل فعلی باقی بماند تا بسته نهایی را طراحی و ارایه
کنیم البته تصمیم نهایی توسط شورای عالی بورس گرفته
می شود .وی فلسفه سهام داری را نگاه بلند مدت و روش
غیرمستقیم عنوان کرد و گفت :به سرمایه گذاران توصیه
می کنم که اگر قصد ورود به بازار دارند ،نسبت به سهامی
که انتخاب می کنند ،آگاه باشند .البته این موارد بستگی به
منابع سرمایه گذار است صندوق های سرمایه گذاری بهترین
انتخاب برای گروهی است که حجم نقدینگی پایینی دارند.
باید روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم و بلندمدت ترویج
شوند .برخی از صندوق های سرمایه گذاری بین  ۵۰تا ۷۰
درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران خود کرده اند.
دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه به منظور مقررات
زدایی ،موضوع مجوز کارگزاری ها مورد بازنگری قرار گرفته
است ،گفت :در روزهای اخیر ،مجوز یک تامین مالی و هفت
سبدگردان صادر شد و از این پس صدور مجوزها سرعت
خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :رمز ارز

ها در کشور قانون دارد .خرید و فروش رمز ارزها یا ماینینگ
در کشور قانونی است اما استفاده از آن در خرید و فروش غیر
قانونی است .از دستگاه های نظارتی نیز می خواهیم تا به این
موضوع رسیدگی کنند.
رییس سازمان بورس تصریح کرد :در سال جاری
تالطم زیادی در بازار سرمایه داشتیم ،بخشی از این صعود
و نزول ناشی از متغیرهای کالن از جمله جهش ارزی بوده
است اما بخش دیگر ناشی از عوامل غیراقتصادی از جمله
اظهارنظرهای غیرتخصصی بودند که باید با آنها مقابله کنیم.
عالوه بر این موارد ،راجع به قانون گذاری و مقررات زدایی هم
باید ثبات داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه بورس بازاری تخصصی و مبتنی
بر دانش است ،خاطرنشان کرد :نهاد ناظر بازار سرمایه
درخواست می کند ،کسانی در خصوص بازارسرمایه اظهار
نظر کنند که از تخصص و دانش کافی مالی برخوردار باشند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به یکی از قوانین
بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد :از ناشر می خواهیم که
یک سال ،قیمت به زیر عرضه اولیه نرسد.
وی افزود :نقش دولت درمورد بازار سرمایه نقشی
دوگانه است ،بر اساس اطالعات امروز نمی توان در خصوص
تصمیمات دیروز اظهار نظر کرد.
دهقان دهنوی اظهار داشت :در خصوص عرضه صندوق
پاالیش یکم در برهه خود ،هدف دولت مردمی سازی اقتصاد
بوده ،باید در نظر داشته باشید پس از آن شرایط اقتصادی
تغییر کرده است و در کنار  ETFهای دولتی ،قیمت بقیه
سهام نیز افت داشته اند .در عین حال مطالبه گری ما از
دولت به قوت خود باقی است .رییس سازمان بورس و اوراق
بهادار بیان کرد :گاهی اوقات دستگاه های اجرایی دولت،
اقدام به عرضه دارایی های خود می کنند و در این شرایط
دولت هم ناشر است؛ بنابراین ،همان مطالبات از ناشران ،از
دولت هم وجود دارد.
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توسعه صنعت بیمه
نیازمند قوانین جدید است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :پیشبرد برنامهها و
هدفگذاریهای صنعت بیمه به کیفیت وضع قوانین جدید
در مجلس نیاز دارد .به نقل از اداره کل روابط عمومی و
امور بین الملل بیمه مرکزی ،غالمرضا سلیمانی در جمع
مدیران و رابطان امور مجلس مجموعه وزارت امور اقتصادی
و دارایی اظهار داشت :مجلس شورای اسالمی آینه وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار میرود و همکاری با آن
به رشد و توسعه سازمان ها منجر خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه که حفظ
چارچوب و مقررات سازمانی در سایه تعامل فراگیر
دستگاههای دولتی و مجلس یک ضرورت است ،تصریح
کرد :برای برقراری کامل و اثربخشی این ارتباط سازنده،
تببین قوانین ،ساده سازی مفاهیم و آگاهی بخشی به
جامعه میتوان از ظرفیت های گسترده روابط عمومی
های سازمان های اقتصادی و همچنین رسانههای گروهی
کشور استفاده کرد .وی در بخش دیگری از سخنان خود
به اهمیت همگانی سازی بیمههای زندگی در کشور اشاره
کرد و اظهار داشت :در حال حاضر بیش از سی میلیون
ایرانی از مزایای پوشش بیمه نامههای زندگی بهره میبرند
که با تمهیدات صورت گرفته ،امیدواریم این آمار روند رو به
رشدی را تجربه کند .رئیس شورای عالی بیمه افزود :طیف
وسیعی از جامعه ،صنعت بیمه را در بیمه نامه شخص ثالث،
خالصه میکنند حال آنکه ظرفیت های متنوع بیمه ای در
کشور وجود دارد که باید به جامعه شناسانده شود.
رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه های زندگی به عنوان
مکمل صندوق های بازنشستگی یاد کرد و گفت :بازدهی
برخی از بیمه نامههای زندگی از میزان دریافتی دوران
بازنشستگی باالتر است و میتواند آرامش خاطر و امنیت
اقتصادی آینده کارکنان را تامین کند.
در این نشست هادی قوامی معاون امور حقوقی و
مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از بیمه
مرکزی به دلیل تدوین طرحهای کاربردی ،سرعت و دقت
در امر پاسخگویی و تعامل گسترده با نمایندگان مجلس،
گزارشی از آخرین وضعیت تعاملی مجموعه اقتصادی و
خانه ملت ،ارائه کرد.

علت رشد شاخص بورس
در چند روز اخیر چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :قیمتها بعد از
ریزش چند ماه گذشته در بازار سهام افت زیادی را تجربه
کردند و وارد مرحله ارزندگی شدند که همین امر سبب
شده تا سهامداران بار دیگر به سمت سرمایهگذاری در بازار
روی آورند.
«همایون دارابی» دیروز (سه شنبه) به علت رشد اخیر
شاخص بورس اشاره کرد و افزود :تاثیرگذارترین عاملی که
باعث شد بازار در چند وقت گذشته با شتاب در روند نزولی
همراه شود وجود هیجان برای فروش بود که این موضوع
تاثیر زیادی را بر شتاب افت شاخص بورس گذاشت.
وی خاطرنشان کرد :سهامداران بدون هیچ علتی و
با وجود موقعیت مناسب در بازار به صورت هیجانی در
حال عرضه سهام خود در بازار بودند که این امر باعث
افت شدید شاخص بورس و ترس سهامداران از تداوم
روند نزولی شاخص شد .این کارشناس بازار سرمایه اظهار
داشت :سازمان بورس بعد از روی کار آمدن «دهقان
دهنوی» رویکرد عملگرایی بسیار خوبی را از خود نشان
داد ،تعامل مثبتی را با مجموعه ها برقرار کرد و همین امر
سبب بازگشت دوباره رشد به معامالت بورس شد.
وی افزود :ممانعت از تصمیمات غیر مناسب توانست
زمینه کاهش روند منفی در بازار را فراهم کند و با به کار
گرفتن تغییر دامنه نوسان نامتقارن و تصمیمات اتخاذ شده
در زمینه صندوق های سرمایه گذاری شاهد تاثیر مثبت
این اقدامات و روند صعودی شاخص بورس بودیم.
دارابی تاکید کرد :وجود تمایل برای خروج نقدینگی
از بازار با تصمیمات جدید سازمان بورس کاهش پیدا کرد
و همین امر منجر به افت هیجان ایجاد شده در بازار شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با توجه
به کاهش نرخ بین بانکی اما معامالت بورس در حال
تاثیرپذیری از فشار فروش اوراق در بازار است ،گفت :به
نظر می رسد با ورود رییس جدید سازمان بورس به مسایل
ایجاد شده ،آرامشی در بازار حاکم شود که همین امر بر
تداوم روند صعودی شاخص بورس در بازار تاثیرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد :در کنار تعامل های صورت
گرفته ،آرامش در سیاست های کالن و ارزندگی سهام در
بازار توانست دوباره رونق را به بورس بازگرداند و به نظر می
رسد شاهد ادامه رشد شاخص بورس در بازار باشیم.
دارابی افزود :با توجه به رشد چند روز اخیر شاخص
بورس ،بازار افتی را که در اسفند ماه تجربه کرده بود به
مرور جبران کرد و ادامه رشد آن باعث جبران ضرر و زیان
بهمن ماه می شود .این کارشناس بازار سرمایه گفت :با
توجه به اینکه فصل مجامع در پیش است و نیز شرکت ها
سود نقدی تقسیم خواهند کرد می توان به آینده این بازار
در چند ماه آینده امیدوار بود اما سهامداران نباید در انتظار
رشدهای بی رویه و شتاب دار چند ماه گذشته شاخص
بورس در بازار باشند.

اوراق حامی ،آرامش بخش سهام داران

مدیر عامل سبدگردان سرمایه ایرانیان ،بازار سرمایه
را در بهار  ۱۴۰۰مطلوب پیش بینی کرد و گفت :برای
فروردین و اردیبهشت و فصل مجامع ،بازار مثبت خواهد
بود.
مصطفی صفاری اظهار داشت ۲۹ :اسفند سود شرکت
ها مشخص می شود و غالبا هم سودها دو تا سه برابر سال
گذشته بوده است  .بنابراین بعد از مشخص شدن سود ،بازار
مانند درختی خواهد بود که به ثمردهی رسیده و آماده
میوه چینی است.
به گفته مدیرعامل سبدگردان سرمایه ایرانیان ،صنایع
«صادرات محور» و شرکت های «سودمحور» در این میان
از وضعیت مناسب تری برخوردارند.
صفاری همچنین با اشاره به طرح عرضه اوراق اختیار
فروش تبعی حامی  ۱۴۰۱که اجرایی شد ،اظهار داشت :این
طرح در آرامش بخشی به سهامداران جزء که سرمایه ای
کمتر از  ۱۰میلیون تومان دارند و تعداد آنها به حدود ۴
میلیون نفر می رسد ،اثربخش ارزیابی می شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :طرح حامی در
نگهداری سهام و عدم فروش آن موفق عمل می کند و
از نگاه من بازار نیز بیش از  ۲۵درصد در این دو ماه رشد
می کند و در این صورت این طرح هزینه ای هم در بر
نخواهد داشت.

