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بانک و بیمه و بورس

بانک

فراخوانمسابقه«بانککشاورزیبهقلمشما»

اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل
بانک کشاورزی ،به مناسبت سالروز تاسیس و تولد این
بانک  ،مسابقه «بانک کشاورزی به قلم شما» را با حضور
اهل قلم برگزار می کند.
به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ،با کمال احترام
از عالقمندان دعوت می شود با نوشتاری تحلیلی درباره
عملکرد و خدمات بانک کشاورزی در محورهای «مدیریت
منابع آبی و بحران خشکسالی»« ،اشتغالزایی و کارآفرینی»،
«صادرات محصوالت کشاورزی و افزایش درآمدهای ارزی»،
«امنیت غذایی»« ،توسعه پایدار»« ،بانکداری الکترونیک»
و دیگر زمینه های مرتبط با عملکرد بانک و انتشار آن در
رسانه ها ،در این مسابقه شرکت کنند.
شرکت کنندگان باید متن وتصویر نوشتار منتشر شده
خود را حداکثر تا تاریخ  ۲۱خرداد  ۱۴۰۰به صندوق پست
الکترونیک اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین
الملل بانک کشاورزی به نشانی rabet@agri-bank.
 comارسال فرمایند.
داوری آثار تا پایان خرداد  ۱۴۰۰انجام و به پنج
مقاله ی برگزیده ،جایزه اهدا خواهد شد .خاطر نشان می
شود ،تاریخ انتشار مقاالت نباید قبل از اردیبهشت ماه سال
 ۱۴۰۰باشد.
ابتکار یک بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی؛

اهدای ۱۵هزار قلم تجهیزات مقابله با
کووید  ۱۹از سوی بانک مهر ایران

بانک مهر ایران در قالب همکاری با وزارت بهداشت،
۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکی مقابله با بیماری کووید ۱۹را در
اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و پایگاههای سالمت سراسر
کشور قرار داد .این تجهیزات شامل دستگاه کپسول اکسیژن
و متعلقات ،دستگاه ضدعفونیکننده  ،UVدستگاه تبسنج
لیزری و دستگاه پالس اکسیمتر بوده است.
اقدام بانک مهر ایران در راستای اهدای ۱۵هزار قلم
تجهیزات مقابله با کووید  ۱۹توسط دو تن از معاونان وزیر
بهداشت نیز مورد قدردانی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،در
طول سالهای گذشته توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی در
کشور ما افزایش قابل توجهی داشته است .هم در سطح فردی
و هم سازمانی شاهد افزایش میزان اقداماتی هستیم که در
چارچوب این مفهوم معنا میشود .در حوزه سازمانی ،نهادها
و شرکتهای مختلف اقداماتی غیرانتفاعی را در چارچوب
کمکهای مستقیم و غیرمستقیم نوعدوستانه انجام میدهند
که عمدتاً شامل حوزههایی همچون بهداشت و سالمت،
آموزش ،محیط زیست و فعالیتهای حمایتگرانهای است که
در هنگام بالیای طبیعی صورت میگیرد.
البته بانک مهر ایران ،عالوه بر توجه به حوزههای یاد شده،
با ابتکار خود در حوزه مسئولیت اجتماعی ،برخی کارها را برای
نخستین بار در کشور انجام داده است.
بانک مهر ایران در قالب همکاری با وزارت بهداشت،
۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکی مقابله با بیماری کووید ۱۹را در
اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و پایگاههای سالمت سراسر
کشور قرار داد .این تجهیزات شامل دستگاه کپسول اکسیژن
و متعلقات ،دستگاه ضدعفونیکننده  ،UVدستگاه تبسنج
لیزری و دستگاه پالس اکسیمتر بوده است .این اقدام بانک
مهر ایران ،از سوی دو تن از معاونان وزیر بهداشت نیز مورد
تقدیر قرار گرفت.
نکتهای که در رابطه با این اقدام وجود دارد ،محل تأمین
منابع آن است؛ بودجه خرید تجهیزات ،از محل وجه التزام یا
جریمه دیرکرد تامین شده است .همواره از سوی برخی فقها
اعالم میشود که دریافت جریمه دیرکرد دارای اشکال شرعی
است؛ با این حال بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر نظام
بانکی کشور ،بانکها ناگزیر از دریافت این مبلغ هستند .افزون
بر این دریافت نکردن جریمه دیرکرد از مشتریان بدحساب
بانکی ،باعث ترویج بیانضباطی مالی در بین مشتریان میشود.
بانک مهر ایران رویه بانکهای اسالمی کشورهای مختلف را
مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که در این بانکها جریمه
دیرکرد از مشتریان بدحساب دریافت ،اما در حوزه مسئولیت
اجتماعی هزینه میشود.
بر همین اساس بانک مهر ایران بهعنوان نخستین و
بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور ،برای نخستین بار در کشور
این الگو را اجرا و از محل منابع جمعآوری شده از محل جریمه
دیرکرد اقالم پزشکی یاد شده را خریداری کرد.
گفتنی است بهداشت و سالمت بهعنوان یکی از
حوزههای اصلی برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،پیش از
این نیز مورد توجه بانک مهر ایران قرار داشته است .مشارکت
در ساخت بیمارستان  ۳۰۰تخت خوابه بیماران اعصاب و روان
یکی از اقدامات انجام شده از سوی بانک مهر ایران در این
حوزه است.
بانک مهر ایران در سال گذشته ۵۰۰هزار خانه روستایی
را در سطح سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی
و ایالم تحت پوشش بیمه حوادث درآورد .با این اقدام تمام
خانههای روستایی این سه استان در برابر حوادث و بالیای
طبیعی از جمله سیل ،زلزله ،آتشسوزی ،صاعقه ،طوفان و...
بیمه شدند .سقف پوشش بیمه برای خانههای آسیبدیده ۲۵
میلیون تومان و برای اسباب و وسایل منزل  ۵میلیون تومان
بوده است.
این برای نخستین بار بود که یکی از بانکهای کشور در
چنین سطحی به بیمه حوادث خانههای روستایی توجه کرد.
اقدامی که گرفتاریهای هموطنان ما در هنگام وقوع حوادث
طبیعی را کاهش میداد .این حرکت بانک مهر ایران از سوی
مسئوالن مختلف از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهوری،
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استانداران سه استان
یاد شده مورد تقدیر قرار گرفت.
بانک مهر ایران در هنگام وقوع حوادث نیز در کنار
آسیبدیدگان بوده و به یاری آنها شتافته است .احداث
 ۱۰۰واحد مسکونی برای در استانهای لرستان ،گلستان و
خوزستان برای آسیبدیدگان از سیل سال  ۱۳۹۸یکی از
اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است .ساخت  ۳خانه
بهداشت روستایی در مناطق آسیبدیده در زلزله کرمانشاه و
پرداخت ۲هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه به افراد ساکن در
این مناطق یکی دیگر از کارهای انجام شده در این بخش است.
بانک مهر ایران در زلزله سیسخت نیز مشارکتی فعال
داشت و به یاری مردم این خطه شتافت .از جمله اقدامات انجام
شده توسط بانک مهر ایران برای کمک به مردم سیسخت،
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به آسیبدیدگان زلزله به
اعتبار  ۵۰میلیارد ریال ،ساخت و بازسازی مراکز بهداشت
روستایی با اعتبار  ۵میلیارد ریال ،پرداخت  ۵۰۰میلیون ریال
کمک بالعوض به آسیبدیدگان ،جمعآوری کمکهای نقدی
و غیرنقدی همکاران بانک و اختصاص آن به آسیبدیدگان و
همچنین همدلی بانک مهر ایران با مردم زلزلهزده در قالب
طرح همیاران مهر بوده است.

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

تغییرات جدید در قانون چک

بانک مرکزی اعالم کرد :در فرض
مفقودی چک تضمینشده ،مراجعه متقاضی
و گیرنده به بانک صادرکننده ضرورت داشته
و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعالم مفقودی
چک تضمینشده و تعهدنامه عدم ادعا
ضروری است.
به نقل از بانک مرکزی ،در این بخشنامه
تغییرات اصالحیه قانون جدید چک از جمله
حذف مدت اعتبار تعیین شده سه ساله
برای چکها تاکید شده است .بر این اساس
پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵ ۹۷/مورخ
/۱۲/۰۹ ۱ ۳۹۷موضوع ابالغ «قانون اصالح
قانون صدور چک» مصوب سال ،۱۳۹۷
ابالغیه شماره  ۲۰۹۶۲مورخ /۲۸/۰۲۱۴۰۰
ریاست جمهوری در رابطه با اصالح و الحاق
موادی به «قانون اصالح قانون صدور چک»
که در جلسه مورخ /۲۹/۰۱ ۱۴۰۰مجلس
شورای اسالمی به تصویب رسیده و در تاریخ
/۱۸/۰۲ ۱ ۴۰۰مورد تأیید شورای نگهبان
واقع شده ،به منظور اجرا به شبکه بانکی
ابالغ میشود.
مهمترین تغییرات اصالحیه اخیر قانون
یاد شده ،عبارتست از:
مدت اعتبار تعیین شده برای چک به
مدت  ۳سال از تاریخ دریافت دسته چک
(موضوع ماده ( )۶اصالحی قانون صدور چک)
حذف شده است.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده
توسط بانکها به مشتری ،صرفاً از طریق

سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک
(صیاد) امکانپذیر میباشد.
صدور و تحویل چکهای تضمینشده
مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط
متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی
بانکی ،درج مشخصات هویتی و شمارهحساب
گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت
علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه
«صیاد» میباشد.
الزم است به هر برگه چک تضمین
شده ،یک شناسه یکتا اختصاص یافته و
امکان استعالم اطالعات چک تضمین شده
برای گیرنده چک (ذینفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمینشده توسط

شرکت «فوالد سبزوار» در بورس پذیرفته شد

«با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش و درج نام این شرکت به استناد نامه
 ۷۹۲۷۶/۱۸۱مورخ  ۲۲شهریور  ۱۳۹۹شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،ثبت نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار است و این موضوع در جلسه مورخ  ۱۲شهریور  ۱۳۹۹و  ۲۹بهمن
 ۱۳۹۹هیئت پذیرش بورس مورد تصویب اعضا قرار گرفته است ،بنابراین نام این شرکت در
تاریخ  ۱۱خرداد  ۱۴۰۰با شماره  ۱۱۸۴۸نزد این سازمان ثبت شد».
در این اطالعیه آمده است :طبق بند «ب» ماده  ۳۶قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور که اشاره دارد «معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها
و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب
مورد امکان پذیر بوده است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد
اعتبار است» ،باید معامالت اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس و فرابورس
انجام شود.
همچنین براساس بند «ت» همان قانون که اعالم میدارد «سوابق معامالت اوراق
بهادار و معامله کنندگان آن ها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی
معامالت را داشته باشد» ،با عنایت به این که یکی از شرایط پذیرش بعد از ثبت شرکت
نزد سازمان سپرده کردن سهام شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
است؛ بنابراین شرکت باید نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده کردن سهام خود
نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام کند.
از تاریخ مذکور ،آن شرکت مشمول مقررات ،آیین نامه ها ،دستورالعملها و
بخشنامههای مصوب این سازمان است و رعایت کلیه ضوابط بر عهده هیئت مدیره آن
شرکت است.

بانک صرفاً در وجه و به شمارهحساب گیرنده
(ذینفع) که مشخصات وی روی چک
تضمینشده درج گردیده است ،امکانپذیر
میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک
تضمین شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمینشده به درخواست
متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه
اصل چک جهت واریز وجه چک بهحساب
متقاضی ،بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده
(ذینفع) ،صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن
توسط بانک صادرکننده امکانپذیر است.
پرداخت چک تضمینشده به گیرنده
(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت
مقرر در بند قبل ،منوط به تکمیل برگه

(فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی
توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش
شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک
صادرکننده میباشد.
در فرض مفقودی چک تضمینشده،
مراجعه متقاضی و گیرنده (ذینفع) به بانک
صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای
برگه (فرم) اعالم مفقودی چک تضمینشده
و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود
شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک
الزامی است.
مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت
متقاضی و گیرنده (ذینفع) و استعالم صحت
مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام
هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقباً
صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج
در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود
شده میباشد.
در صورت جعل چک تضمینشده یا
استفاده از چک تضمینشده مجعول ،عالوه
بر مجازاتهای قانونی مقرر ،محرومیت  ۲تا
 ۶سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم
دادگاه پیشبینی شده است.
در پایان این بخشنامه تاکید شده
است از تاریخ ابالغ این بخشنامه ،سایر
مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره
۳۱۸۱۷۵ ۹۷/مورخ /۱۱/۰۹ ۱۳۹۷متضمن
ابالغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چکهای
تضمین شده ،ملغی میشود.

آخرین وضعیت واگذاری سرخابیها اعالم شد

معاون پذیرش فرابورس ایران درمورد آخرین وضعیت پذیرش استقالل و پرسپولیس
در بازار سرمایه گفت:طی جلسات مشترک برگزارشده با وزارت ورزش و سازمان
خصوصیسازی ،مقرر شده است که این شرکتها با توجه به سهامی عام بودن و مصوبه
شورای عالی بورس ،در بازار پایه فرابورس درج شوند و از این طریق سهام آنها برای عموم
مردم ارائه شود.
حجت اسماعیلزاده درباره آخرین وضعیت پذیرش دو شرکت استقالل و پرسپولیس
در فرابورس شفافسازی کرد و خبر داد :در حال حاضر استقالل و پرسپولیس در حال طی
کردن مسیر ثبت این شرکتها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و بعد از آن ،نماد
معامالتی آنها در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد .وی افزود :استقالل و پرسپولیس با
توجه به سطح استانداردهای فعلی این شرکتها در حوزه مالی و گزارشگری نمیتوانند در
بازارهای اول و دوم یعنی بازارهای اصلی فرابورس پذیرش شوند و امکان حضور آنها در بازار
سرمایه تنها از طریق بازار پایه امکانپذیر است .به گفته او ،طی جلسات مشترک برگزارشده
با وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی ،مقرر شده است که این شرکتها با توجه به
سهامی عام بودن و مصوبه شورای عالی بورس ،در بازار پایه فرابورس درج شوند و از این
طریق سهام آنها برای عموم مردم ارائه شود .بر اساس این گزارش و به نقل از فرابورس،
معاون پذیرش فرابورس با یادآوری اینکه در حال حاضر شرکتهای استقالل و پرسپولیس
در حال طی کردن مسیر ثبت این شرکتها نزد سازمان بورس هستند ،خاطرنشان کرد:
بعد از مرحله ثبت این شرکتها ،نماد معامالتی آنها برای انجام معامالت در بازار پایه
فرابورس درج خواهد شد تا در زمان مقتضی مقدمات الزم برای بازگشایی نماد آنها در بازار
صورت بگیرد که مراتب آن اطالعرسانی و اعالم خواهد شد.

صیدی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی در  ٣١خرداد عنوان کرد:

انعکاس سودآوری در ترازنامه بانک صادرات ایران

مدیرعامل بانک صادرات گفت:برنامه
عملیاتی  ۳۰ماهه برای بهبود شاخصهای
مالی بانک در سه مرحله توقف روند افزایشی
زیان ،بازگرداندن بانک به روند کاهشی زیان
و ورود به منطقه سود به نتیجه رسیده است.
به نقل از بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی در جمع مدیران و رؤسای حوزهها
و شعب استان گلستان در مراسم تکریم و
معارفه مدیریت شعب این استان ،اظهار کرد:
در بین بانکهای بزرگ کشور اولین بانکی
هستیم که  ۳۱خرداد مجمع برگزار میکنیم.
بر اساس صورتهای مالی ،بانک صادرات
ایران به طور کامل از زیان انباشته خارج شده
و ساختار مالی آن اصالح شده است.
وی با یادآوری اینکه بانک در سال ۹۶
روزانه  ۱۰میلیارد تومان و به عبارتی  ۳۵هزار
میلیارد ریال ساالنه زیان میداد ،گفت :بانک
صادرات ایران طوفانهای سهمگینی را از سر
گذرانده و اگر یک بانک متوسط بود ،آسیب
جدی و غیرقابل جبران میدید.
صیدی ابراز کرد :امروز بانک از نظر
منابع ،مصارف و نقش آن در تولید در
وضعیت بسیار مناسبی است .منابع بانک یا
مستقیماً وارد بخش تولید شده یا در زنجیره
تولید است .وقتی تقاضا را تحریک میکنیم
و مث ً
ال به یک داروخانه در قالب طرح طراوت
تسهیالت پرداخت میکنیم ،یا به یک سازنده

درب و پنجره برای خرید پروفیل تسهیالت
میدهیم و به همین ترتیب به تأمین کننده
مواد اولیه باالدستی هم تسهیالت میدهیم،
اینها زنجیره تولید را تشکیل میدهند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید
کرد :افتخار میکنیم که  ۲۲۰هزار میلیارد
تومان از تسهیالت اعطا شده بانک صادرات
ایران در بخش تولید پرداخت شده است.
در حوزه تسهیالت اعطایی به بخشهای
آسیبدیده از کرونا باالترین درصد را
داشتهایم و همکاران ما در شعب بیشترین
همکاری را با متقاضیان دارند و نتیجه این
تالشها به صورت یک ترازنامه مطلوب و
صورت سود و زیان مناسب و وضعیت خوب
در بازار سرمایه خود را نشان داده است که
البته اگر شاخص کل بورس روزانه یک تا دو
درصد ،افت نداشت ،نرخ سهم بانک صادرات
ایران هم امروز در اوج میبود .کاهش نرخ
سهم بانک بیشتر از افت شاخص کل بورس
نبوده که نشان از اقبال سهامداران به سهام
بانک دارد .البته در زمان افت شاخص بازار
سرمایه ،مردم تمایل چندانی به خرید سهم
ندارند اما سهام بانک از نقدشوندگی مطلوبی
برخوردار بوده است .بنابراین ثروت بانک
افزایش یافته و داراییهای بانک صادرات
ایران با کیفیت شده است به نحوی که در
پایان سال گذشته  ۱۸هزار میلیارد تومان با
دولت تهاتر بدهی صورت گرفت و توانستیم
به میزان دو سوم آن یعنی  ۱۲هزار میلیارد
تومان سهام ارزشمند و با کیفیت از دولت
دریافت کنیم .مدیرعامل بانک صادرات ایران
در جمع همکاران بانک در استان گلستان
افزود :این دستاورد با تالشهای همکاران
بانک در سراسر کشور محقق شده است و
بابت این موفقیت از همه همکاران قدردانی

میکنم .صیدی اظهار کرد :با وجود معافیت
برخی همکاران در این ایام ،اغلب همکاران
سر کار حاضر بودند که این تالشها نتیجه
داده و شایسته قدردانی است .همکاران در
شعبه و ستاد زحمت کشیده و چراغ بانک
را روشن نگاه داشتهاند به نحوی که هیچ
مشتری بانک هرگز دست خالی برنگشته
است .مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان
اینکه موفقیت بانک و ورود بانک به منطقه
سودآوری و اصالح ساختارهای مالی پایان
یافته و باید برای مرحله نوینی از فعالیتهای
بانک آماده شویم ،افزود :بانک صادرات ایران
را باید برای قرن پانزدهم آماده سازیم .طرحی
به نام «صاد  »۱۴۰۱تعریف شده و در مرحله
اول تا پایان سال  ۱۱۰شعبه نوین از لحاظ
دکوراسیون و عملیات افتتاح خواهد شد.
صیدی با تشکر و قدردانی از خدمات
پیشکسوتان بانک صادرات ایران ،گفت:
باید تالش کنم تا در سال  ۱۴۲۰بانک
صادرات ایران همچنان یک بانک پیشرو
باشد .مطالعات نشان داده که  ۶۰تا ۷۰
درصد زندگی مردم جنبه مادی پیدا کرده
و تجارت دادهها در جهان رونق پیدا کرده
است .کاالها استاندارد شدهاند و ما باید بستر
دریافت و پرداخت آنها را جذب کنیم .وی
از طراحی یک سوپر اپلیکیشن پرداخت خبر
داد و افزود :سوابق و دادهها ثبت خواهند
شد و مردم با خرید از طریق بانک صادرات
ایران ،مطمئن خواهند بود که کاال یا خدمات
استاندارد دریافت خواهند کرد.
صیدی با تاکید بر حرفهایگرایی در
جریان فعالیتهای بانک ،افزود :توصیه من
این است که حرفهایگرایی در دستور کار
باشد زیرا هر جا از اصول حرفهای فاصله
گرفتهایم ،دچار کاستی و نارسایی شدهایم.

بنابراین باید سعی کنیم بانک از مأموریت
اصلی خود خارج نشود چراکه طبیعت کار
بانک صادرات ایران ،بانکداری است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران نظاممند
شدن سیستم ارتقای همکاران را نیز مورد
توجه قرار داد و گفت :با آزمون و مصاحبه
تالش کردهایم که شایستهها را برگزینیم.
ترکیب کارکنان استان کیفی است و توزیعی
طبیعی دارد و امکان رشد همه پرسنل فراهم
است.
وی در این نشست با ارزیابی ظرفیتهای
اقتصادی و منطقهای استان گلستان گفت:
استان گلستان به لحاظ قدمت ،فرهنگ،
مردم ،و طبیعتش از استانهای خوب و
با اهمیت کشور است .این استان دارای
ظرفیتهای بسیار مناسبی است و نیاز به
تمرکز بر مشتریان خارج از استان ندارد.
صیدی با قدردانی از زحمات محمدرضا
کریم ،مدیر شعب سابق بانک صادرات استان
گلستان ،گفت :ایشان در چند سالی که
مسئولیت مدیریت شعب استان گلستان را
برعهده داشتهاند ،انصافاً زحمات شبانهروزی
کشیدند و بدون حاشیه و با تالش و آرامش
بانک صادرات را در این استان هدایت کردند
و به دستاوردهای مناسبی رساندند.
صیدی افزود :در استان گلستان از نظر
سرانه منابع هنوز جای کار فراوانی وجود دارد
و حجم منابع بانک در این استان باید تا پایان
سال افزایش چشمگیر یافته و به تناسب آن
مصارف نیز باال برود .همچنین بهای تمام
شده پول باید به میزان قابل توجهی کاهش
یابد .وی با قدردانی از زحمات محمدرضا
کریم ،مدیر شعب سابق استان گلستان ،برای
رحمتاله صالحی در مدیریت شعب بانک در
این استان آرزوی موفقیت کرد.

برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی «فریم» در ایرانمال تقدیر شدند

آئین اختتامیه اولین مسابقه عکاسی از ایران مال به
همت بانک آینده و اداره کل تشریفات و روابط عمومی
ایرانمال برگزار شد.
مجموعه چند منظوره ایرانمال خردادماه  1400میزبان
هنرمندان و عالقمندان عکاسی کشور بود تا همزمان با
کاهش محدودیت های کرونایی و با رعایت پروتکل های
بهداشتی ،مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقه عکاسی «
فریم» را برگزار کند.
این رویداد در روزهای نوروز  1400و در قالب چندین
تور یک روزه عکاسی آغاز شد و در نهایت در خرداد ماه
برندگان خود را شناخت.
مسابقه « فریم» در دو بخش معماری و خرید از ایران
مال برگزار شد و آثار برگزیده از میان حدود چهارصد عکس
انتخاب شدند .هیات داوران این دوره از مسابقه پس از ساعت

ها بررسی و بازبینی در نهایت  41عکس را انتخاب و از بین
آن افراد زیر را شایسته دریافت جایزه نقدی و لوح تقدیر
مسابقه اعالم کرد:
در بخش معماری:
صالح بیات -رتبه اول
محمدرضا نقیبی -رتبه دوم
علی خردپیشه – رتبه سوم
در بخش خرید:
امید جبرائیلی -رتبه اول
مصطفی کهنترابی -رتبه دوم
شهریار دبیری -رتبه سوم
هیات داوران از سه عکاس نیز تقدیر ویژه به عمل آورد و
جایزه هیات داوران به آنان اعطا شد .این سه نفر محمدحسن
دهکردی ،مهوش ساروخانی و فاطمه افراز بودند.

در آئین اختتامیه این مسابقه محمد نوروزی عکاس
پیش کسوت و رئیس هیات داوران به تشریح فرآیند برگزاری
و انتخاب عکس های برتر پرداخت و ضمن تقدیر از نگاه
زیبایی شناسانه عکس های ارسالی از جوانان عکاس خواست
اصول فنی را در دوره های بعدی بیشتر رعایت کنند.
دکتر محمدرضا فراهانی مدیر آژانس و گردشگری ایران
مال از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به نقش عکاسان
در آشکار شدن هویت آثار هنری و تاریخی پرداخت .وی که
از مدیران سابق گردشگری کشور است افزود :هر بار که لنز
دوربین یک عکاس بر روی اثری تاریخی تنظیم می شود
زاویه ای جدید و حقیقتی نو از آن اثر برای همگان آشکار می
شود و این نقش عکاس هنرمند را در جامعه آشکار می کند.
این مراسم در پایان با اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر
به برگزیدگان پایان یافت.
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پشت پرده کاهش نرخ سود
در بازار بین بانکی

یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه معامالت اوراق
بدهی با نرخ سود باالی  ٢٠درصد در بورس در حال انجام
است ،گفت :به نظر میرسد کاهش نرخ بهره بین بانکی
دستوری است.
فردین آقابزرگی با اشاره اثرات کاهش نرخ سود بین
بانکی گفت :چنانچه نرخ اعالمی برای سود در بازار بین
بانکی صحیح باشد ،اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به شمار
میرود؛ اما متأسفانه نه تنها سابقه خوبی برای آمار اعالمی
از سوی مراجع تصمیمگیر وجود ندارد؛ بلکه شواهد در بازار
سرمایه هم این کاهش را تأیید نمیکند.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود :در سال  ۹۹باز هم آمار
نرخ سود کاهشی اعالم میشد؛ اما در بانکها به شیوه دیگر،
اتفاق دیگری در حال رقم خوردن بود و نرخ سود بانکی به
شدت رو به افزایش بود.
وی با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی ،یکی از مبداهایی
است که میتواند نرخ بهره در کل اقتصاد را با عرضه و تقاضا
در بازار سرمایه ،به سمت باال و پایین سوق دهد ،تصریح
کرد :نرخ اوراقی که هم اکنون در بورس معامله میشود،
اعداد اعالمی بانک مرکزی را برای نرخ سود بین بانکی
تأیید نمیکند؛ به خصوص اینکه این موضوع ،بخشی از
نکاتی است که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را مطرح
میکند که با عملیات بازار باز برای کاهش نرخ سود اقدام
میشود .به هر حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده
در بورس ،نرخ سود بین بانکی اعالمی را تأیید نمیکند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد :نرخ مؤثر
بازدهی اوراق به دلیل فروختن ارزش اسمی با کسر (زیر
قیمت اسمی) باالی  ۲۰درصد است که این موضوع ،اثر
مستقیم بر روی بازار سرمایه دارد و اکنون ،نرخ اوراق در
حال خرید و فروش ،باالتر از اعداد اعالمی است.
آقابزرگی معتقد است که نرخ سود در بازار بین بانکی
به صورت دستوری در حال کاهش است و غالب خرید و
فروشها از سوی بانکها ،با دستور بانک مرکزی ارتباط
دارند و معامالت ثانویه که با کسر در حال خرید و فروش
است بخشی از منابع نقدینگی بورس و بازار سرمایه را قفل
میکنند؛ چراکه این کار از سوی بانکها در حال انجام
است.
وی افزود :تعداد و وزن معامالت در اوراق به صورت
دستوری انجام میشود و این رکن معامالت در بازار بدهی
و اوراق ،حکایت از قیمتگذاری دستوری دارد.
کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

ورود به بازار سرمایه نیازمند صبوری
بیشتر نسبت به سایر بازارها است

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط امروز
مردم از بورس خسته شدند و اعتماد از بین رفته و شاهد
خروج مداوم نقدینگی هستیم گفت :این روند مقطعی است و
سرمایهگذاران فراموش نکنند که ورود به بازار سرمایه نیازمند
صبوری بیشتری نسبت به سایر بازارهای سرمایهگذاری است.
به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران« ،محمد اقبال
نیا» به حجم باالی ورود پول حقیقی به بازار سرمایه در سال
گذشته اشاره کرد و افزود :با اصالح بازار این افراد متضرر
شدند و طی ماههای اخیر شاهد خروج مداوم نقدینگی
حقیقیها در بازار هستیم که معادالت ،پیشبینیها ،عرضه و
تقاضا را در بازار برهم زده است.
وی در پیشبینی روند بازار سرمایه طی روزها و
هفتههای پیش رو گفت :با توجه به مواردی که مطرح
شد تا تعیین نتیجه انتخابات ،شفاف شدن فضای کابینه و
سیاستهای اقتصادی دولت جدید بازاری نوسانی را شاهدیم.
اقبال نیا تأکید کرد :البته با اصالح بازار در  ۱۰ماه اخیر
و با فرض تثبیت فاکتورهای اقتصادی امروز که نرخ ارز و نرخ
بهره هستند ،به نظر میرسد از این به بعد قیمت سهام ریزش
قابلتوجهی را تجربه نکند چراکه کلیت بازار تقریباً به کف
رسیده و از این به بعد با برطرف شدن ابهامات ،سرمایهگذاران
منتظر هستند تا بازار به مسیر واقعی خود بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه
سرمایهگذاران در شرایط رکودی ابتدا جریان سودآوری
شرکتها را بررسی میکنند ،گفت :نباید فراموش کرد که
در بازارهای مالی همیشه قیمت سهام باارزش ذاتی منطبق
نیست ،چراکه بازیگران این بازار مردم هستند که احساسات
و هیجان آنها در تصمیمگیریها اثرگذار است.
وی ترس و طمع را جزء جداییناپذیر رفتار
سرمایهگذاران دانست و ادامه داد :به همین دلیل است که
گاهی سهام بسیار ارزنده در قیمتهای پایین معامله میشوند
که چنین مواردی اصوالً فرصت خوبی برای انتخاب سهام
ارزشمند توسط سرمایهگذاران حرفهای و بادانش بازار است.
اقبال نیا معتقد است در شرایط امروز مردم از بورس
خسته شدند و اعتماد از بین رفته ،به همین دلیل شاهد
خروج مداوم نقدینگی هستیم که البته این روند مقطعی
است .سرمایهگذاران فراموش نکنند که ورود به بازار
سرمایه نیازمند صبوری بیشتری نسبت به سایر بازارهای
سرمایهگذاری است.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه درصورتیکه
یک سرمایهگذاری با تحلیل و درست در بازار سهام داشته
باشیم بهطورقطع در میانمدت و بلندمدت از این بازار منتفع
خواهیم شد به روند بازدهی بازارها طی  ۵سال و  ۱۰سال
اخیر اشاره کرد.
وی افزود :اگر فردی  ۵سال گذشته وارد بازار سرمایه
شده بود ،باوجود همه فرازوفرودهای این سالها ،امروز
سرمایهاش  ۱۵برابر بود که در مقایسه با سایر بازارها مثل
مسکن ،ارز و طال بسیار باالتر است .طال طی دوره  ۵ساله
بازدهی کمتر از  ۱۰برابر ،ارز  ۶.۵برابر و مسکن  ۵برابر را
تجربه کرده است.
اقبال نیا به بازده سرمایهگذاری بلندمدت و  ۱۰ساله
در بازار سرمایه و سایر بازارهای رقیب هم اشاره کرد و گفت:
اعداد در بازه زمانی  ۱۰ساله جذابتر است .بهاینترتیب که
اگر شخصی  ۱۰سال گذشته سرمایهاش را وارد بازار کرده
بود امروز دارایی این فرد  ۴۶برابر بود که در مقایسه با سایر
بازارها نشان میدهد طال طی مدت موردبررسی بازدهی ۲۱
برابری ،مسکن کمتر از  ۱۴برابر و ارز هم کمتر از  ۱۹برابری
داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه پسانداز
خانوادههای ایرانی معموالً در بخش مسکن وارد میشود
که کمترین بازدهی را در میان سایر بازارها داشته است،
گفت :بااینوجود مردم یا وارد بازار سهام نمیشوند یا
درزمانی نامناسب با انتخابی اشتباه وارد میشوند و ضرر
میکنند .فراموش نکنید هرچند باید نسبت به بازار سرمایه
نگاه بلندمدت داشت و صبر کرد اما در قدم اول رمز یک
سرمایهگذاری موفق انتخاب درست ،بهموقع و با تحلیل است.

