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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

خرید با کاالکارت از طریق 
وب سایت بانک مهر

آن دســته از مشــتریان بانــک مهــر کــه کاالکارت 
دارنــد، می تواننــد بــا مراجعه به صفحــه كاالكارت روی 
وب سايت بانك مهر، نسبت به خريد با كاالكارت خود 

اقدام كنند.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهــر،  قرض الحســنه  بانــک 
درخواســت های  بــه  توجــه  بــا 
خريــد  دربــاره  مشــتریان  متعــدد 
امــکان  ايــن  کارت،  شــماره  از  اســتفاده  بــا  درگاه  از 
فراهــم شــده اســت. بــرای ایــن کار مشــتریان می توانند 
کننــد: وارد  خــود  آدرس  نــوار  در  را  زيــرا   لينــک 
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مشــتریان هم اکنــون می تواننــد از طریــق صفحــه 
کاالکارت روي وب ســايت بانــک مهــر بــا اســتفاده از كــد 
ملي يا شــماره كارت خود بر اســاس كاالكارت دريافتي، 
خريــد كننــد. کاالکارت بانــک مهــر، یــک كارت اعتبــاری 
اســت كه بدون نیاز به ســپرده گذاري به مشــتريان ارائه 
مي شــود. اقســاط ايــن كارت بيــن ۶تــا ۱۲مــاه اســت و 
ســقف مبلغ آن در حال حاضر ۲۰۰ميليون ريال اســت. 
مشــتريان بانــك مهــر مي توانند با دريافــت اين كارت از 
پذيرنده هــاي متنــوع آن خريــد كننــد. كارمــزد كاالكارت 

بانك مهر حداكثر ۴ درصد است.

افزایش ساالنه ۵ میلیون تن 
محصوالت پتروشیمی با طرح 

»طراوت« بانک صادرات
مدیرعامــل بانــک صــادرات، بــا بیان ایــن که طرح 
»طــراوت« بانک صادرات ایران، الگویی مناســب برای 
تأمیــن مالــی و ظرفیت ســازی در صنعــت پتروشــیمی 
است، از امکان افزایش ۲۵میلیون تن محصوالت این 
صنعت با اســتفاده از طرح مذکور 

در افقی پنج ساله خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، حجت اله صیدی در 
مراســم افتتاحیه دومین نمایشــگاه 
از  حمایــت  تخصصــی  همایــش  و 
ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی در جزیره کیش، 
گفــت: بــه منظــور ظرفیت ســازی در رقابــت بــا برخــی 
کشورهای همسایه تا پنج سال آینده باید برای سالیانه 
دســت کــم ۵میلیــون تــن تولیــد محصوالت پتروشــیمی 
تامیــن مالــی صــورت گیــرد کــه طــرح »طــراوت« بانــک 
صــادرات الگــوی مناســب و تجربه ای قابــل توجه در این 

زمینه است.
صیدی افزود: چهار بانک  حاضر در این نمایشــگاه 
بیــش از ۶۰میلیــارد دالر منابــع مالــی دارنــد و اگر بتوان 
حداقل ۱۰درصد آن را به حمایت از صنعت پتروشــیمی 
اختصــاص داد، تولیــد ۲۵میلیــون تــن محصــوالت ایــن 

صنعت در افق پنج ساله محقق خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات طرح »طراوت« را الگویی 
مناسب برای تحقق این چشم انداز عنوان کرد و افزود: 
بــا اســتفاده از الگــوی تأمین مالی، اعتبــاری و زنجیره ای 
همچــون طــرح طراوت بانــک صادرات بــا اختصاص یک 
واحــد منابــع مالی می توان ســه واحد اعتبــار تامین کرد 
و بــه واســطه همراهی چنــد بانک با تخصیص یک تا دو 
میلیــارد دالر نقــدی می توان حدود ســه تــا چهار میلیارد 
دالر گردش مالی در صنعت پتروشیمی به وجود آورد.

همچنیــن در حاشــیه ایــن نمایشــگاه تفاهم نامــه 
بــا پتروشــیمی خلیــج  ایــران  بانــک صــادرات  همــکاری 
نفــت  تجهیــزات صنعــت  انجمــن ســازندگان  و  فــارس 
ایران )استصنا(، به امضا رسید که بر مبنای آن، سقف 
تســهیالت و تعهدات بانک صادرات تا ۱۰۰ هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.
اعتبــارات  گشــایش  میــزان  ســقف  همچنیــن 
اســنادی داخلــی ریالــی بــه این شــرکت و شــرکت های 
تابعــه بــه ۵۰هــزار میلیــارد ریال و ســقف صدور انواع 
ضمانت نامه برای این شــرکت تا ۲۰هزار میلیارد ریال 

ارتقا داده شد.
بر اساس تفاهم نامه بانک صادرات ایران با انجمن 
)اســتصنا(  ایــران  نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 
نیــز ســقف تســهیالت، صــدور ضمانت نامــه و گشــایش 
اعتبــارات اســنادی ریالــی و ارزی بــه ۳۵هــزار میلیــارد 
ریــال رســید. ارائه انــواع خدمات و درگاه هــای بانکداری 

الکترونیک نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.

کسب رتبه نخست 
»شاخص فروش« و 

 »بهره وری کل عوامل«

از سوی بیمه دی
بیمه دی در بیست و سومین همایش شرکت های 
برتــر ایــران، بــرای دومیــن ســال متوالــی توانســت در 
رده بنــدی گروه موسســات بیمه ای 
در دو زمینــه »شــاخص فــروش« 
رتبــه  عوامــل«  کل  »بهــره وری  و 
نخســت را از آن خــود کنــد و در 
صــدر شــرکت های بیمــه ای کشــور 

قرار گیرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه دی، بیســت و 
ســومین دوره همایش شــرکت های برتر ایران، به همت 
ســازمان مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد؛ کــه بیمــه دی 
توانســت در ارزیابــی هیــات داوران و براســاس نتایــج 
بــه دســت آمــده، از میــان شــرکت های حاضــر در ایــن 
همایش، دو عنوان نخست در دو شاخص این همایش 

را از آن خود کند.
از  لــوح  اهــدای  بــا  همایــش  ایــن  داوران  هیــات 
پــاس  بــه  دی  بیمــه  مدیرعامــل  کشــاورز  محمدرضــا 

تالش های مجموعه بیمه دی تقدیر کرد.

آغاز جشنواره مسئولیت 
اجتماعی نرم افزار فام 

موسسه ملل
نرم افزار پرداخت فام )پویانگام ملل( از جشنواره 

مسئولیت اجتماعی خود رونمایی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتباری ملل، 

این جشــنواره که از روز ۲۵بهمن 
بــا والدت امــام  ۱۳99و همزمــان 
بــا  شــد،  آغــاز  )ع(  باقــر  محمــد 
هــدف ترغیــب کاربران بــه نصب، 

وفادارســازی و در راســتای یک پیام فرهنگی با مضمون 
قدردانی از عزیزان و انسان های زحمتکشی که به نوعی 

در زندگی ما نقش داشته اند برگزار می شود.
در بازه برگزاری این جشنواره که در مناسبت های 
مهمــی همچــون والدت حضــرت علــی )ع( و روز پــدر، 
و  زحمــات  یک ســالگی  آســتانه  در  و  شــعبانیه  اعیــاد 
جانفشانی های کادر درمان برگزار شده، شرکت کنندگان 
با شــرکت در یک بازی به شــکل جدول کلمات متقاطع 
ســه صفــت بــارز ایــن شــخصیت های نیکو را تشــخیص 
داده و بــا تشــخیص هر صفــت ۲۰ امتیاز و با انجام هر 
تراکنــش در فــام ۱۰ امتیاز قرعه کشــی دریافت خواهند 

کرد. جوایز این جشنواره شامل:
- یک جایزه ۵۰میلیون تومانی

- سه عدد گوشی هوشمند
- سه عدد ساعت هوشمند 

کاربــران می تواننــد تــا هــر زمــان کــه ســه صفــت 
و  کننــد  بــازی شــرکت  در  تشــخیص دهنــد  را درســت 
پــس از کســب امتیــازات کامــل، بــا نصــب نرم افــزار فام 
)پویانگار ملل( از امتیازات کســب شــده برای شــرکت در 
قرعه کشــی بهره منــد شــوند. نرم افــزار فــام از جامع ترین 
در  کــه  شــده  محســوب  کشــور  پرداخــت  نرم افزارهــای 
نســخه جدید از ویژگی  های متمایز و برجســته خود نظیر 
دســتیار صوتــی رونمایی کرده اســت کــه در نوع خود در 
میــان نرم افزارهــای پرداخــت کشــور بی نظیر اســت. این 
جشنواره تا روز ۲۱ اسفند روز مبعث رسول مکرم اسالم 
)ص( ادامــه دارد و شــما می توانیــد بــا مراجعه به صفحه 
fampayment.com در ایــن مســابقه شــرکت کــرده و 
از جوایــز نفیــس آن بهــره منــد شــوید. قرعه کشــی ایــن 
جشنواره هفته آخر اسفند ۱۳99 به صورت پخش زنده 

از صفحه اینستاگرام نرم افزار فام پخش خواهد شد.

افتتاح اولین خودپرداز ویژه 
کودکان، معلوالن و کوتاه قامتان 

از سوی بانک کشاورزی
بانک کشــاورزی برای اولین بار در سطح سیستم 
بانکــی کشــور، خودپــرداز ویــژه کــودکان و نوجوانــان، 

معلوالن، جانبازان و افراد کوتاه قامت 
را در همدان افتتاح کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک 
راســتای  در  بانــک  ایــن  کشــاورزی، 
مســئولیت اجتماعــی خود و بــه منظور 

معلــوالن،  نوجوانــان،  کــودکان،  دسترســی  ســهولت 
جانبــازان و افــراد کوتاه قامــت بــه خدمــات بانکــی، بــرای 
نخســتین بار در ســطح کشــور این خودپرداز را با ارتفاع 
مناسب از سطح زمین و در نزدیکی کانون پرورش فکری 
و سازمان بهزیستی همدان در میدان بابا طاهر برای این 

گروه از افراد جامعه طراحی و نصب کرده است.

1۵ اسفند؛ آخرین مهلت 
 استفاده از تخفیف

۵0 درصدی بیمه ایران
حــوادث  مســئول  و  مقصــر  بدهــکاران  تمامــی 
رانندگــی بــا بدهــی کمتــر از 1۵میلیــون تومــان به بیمه 

ایران، مشمول ۵0درصد تخفیف و 
بخشودگی می شوند.

بــه گزارش روابط عمومــی بیمه ایران، 
امــور  و  حقوقــی  کل  مدیــر  رعــدی 
قراردادهــای بیمــه ایــران بــا اعــالم این 
خبر افزود   : به مناسبت چهل و دومین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، هر یک از بدهکاران مقصر 
و مسئول حوادث رانندگی که میزان بدهی آنان کمتر از یک 
میلیــارد و پانصــد میلیــون  ریــال باشــد، در صورتــی که تا ۱۵ 
اسفند سال۱۳99به هر یک از ادارات حقوقی بیمه ایران در 
سراسر  کشورمراجعه کنند، از تخفیف وبخشودگی تا میزان 

۵۰درصد برخوردار خواهند شد.

بیماری کرونا تحت پوشش 
بیمه آسیا

ریــال  ۲میلیــارد  ســرمایه  ســقف  تــا  آســیا  بیمــه 
هزینه های بیماری کرونا را تحت پوشش قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آســیا، برای توســعه 

فرهنــگ بیمــه و ایفای نقــش حمایتی 
بیمــه ای  پوشــش های  از  آســیا  بیمــه 
مرتبــط بــا خانــواده، بیمه نامــه کرونــا 
بــا پوشــش خانــواده عرضــه می شــود. 
بنابرایــن گــزارش، در ایــن بیمه نامــه، 
بیمــه شــده اصلــی و اعضــای خانــواده 

وی در مقابل خطرات فوت، هزینه های پزشکی بستری 
شدن در بیمارستان و غرامت روزانه بیمارستانی ناشی 
از ابتال به ویروس کووید ۱9تا ســقف ســرمایه ۲میلیارد 
ریــال تحت پوشــش بیمه ای قــرار می گیرند. این گزارش 
می افزایــد: بــه منظــور رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، 
بیمه نامه کرونا با پوشش خانواده، بیمه آسیا در تمامی 
شــعب و نمایندگی های این شــرکت در سراسر کشور از 

طریق کوتاه ترین فرآیند اداری صادر می شود.

مسعود وطنخواه
بــازار ســرمایه دیروز با مشــکل جدیدی 
بــه نــام کاهــش نقدشــوندگی روبــه رو شــد؛ 
بــه طوری کــه گروهــی از نمادهــا در حالــی با 
افزایــش عرضــه همــراه بودنــد کــه خریداری 

برای آنها در بازار سرمایه وجود نداشت.
رونــد  ادامــه  در  بــورس  کل  شــاخص 
نزولی شــکل گرفته از روز یکشــنبه، با کاهش 
۱۱هــزار و ۴۰۰واحدی مواجه شــد و در ســطح 

یک میلیون و ۲۴۵هزار واحدی ایستاد.
صف هــای  معامــالت  شــروع  از  پــس 
شــد  مواجــه  7۰درصــدی  کاهــش  بــا  خریــد 
نــزول صف هــای خرید نشــان دهنده اشــتیاق 
روز  دارد.  ســهام  عرضــه  بــه  فروشــندگان 
گذشــته شــرکت های کوچک تر در مقایســه با 
شــرکت های بزرگ تــر با اســتقبال بیشــتری از 
ســوی معامله گــران روبــه رو شــدند. البته این 
اســتقبال به صورت ادواری و حرکت نوبتی از 

گروهی به گروه دیگر بود.
ارزش و حجــم معامالت روز گذشــته در 
مقایســه با روزهای قبــل از آن کاهش یافت. 
خریــدار  بــدون  فــروش  صف هــای  افزایــش 
همــراه بــا کاهــش ارزش و حجــم معامــالت 

گویای کاهش نقدشوندگی در بورس است.
ســرعت تبدیــل یــک دارایــی یا ســهام به 
قیمــت واقعــی را نقدشــوندگی می گویند. هر 
قدر میزان معامالت یک سهم در بازار بیشتر 
باشــد و خریداران و فروشــندگان بیشتری آن 
سهم را معامله کنند، نقدشوندگی آن بیشتر 
اســت. به عبارت دیگر اگر بتــوان یک دارایی را 
با ســرعت باالیی و بدون دردســر به وجه نقد 

تبدیل کرد، نقد شوندگی آن دارایی و قابلیت 
 )marketability( عرضــه و فروش آن در بازار

بیشتر است.
فراهــم  را  امــکان  ایــن  نقدشــوندگی 
می کنــد کــه دارنــدگان برخــی دارایی هــا نظیــر 
ســهام، بــدون نگرانــی از وجــود خریــدار بــرای 
دارایی خود، آن را بخرند، نگهدارند و در زمان 
مناســب بفروشند. پول نقد، نقدشونده ترین 

دارایــی اســت، درحالی کــه برخــی دارایی هــای 
دیگــر نظیــر امــالک مســکونی، خــودرو، تابلــو 
فرش هــای نفیــس و کلکســیون های کمیــاب 

نقدشوندگی کمتری دارند.
بــازار ســهام بــه دلیــل بــاال بــودن قدرت 
نقدشــوندگی آن بعــد از پــول همــواره مــورد 
توجــه فعــاالن بــورس اســت، امــا ایــن روزهــا 
دامنــه  طــرح  از  روز  چنــد  اجــرای  از  پــس  و 
نوســان نامتقــارن، گروهــی از نمادهــای بــازار 
ســرمایه بــا مشــکل کمبــود نقدینگــی مواجــه 
شدند؛ به گونه ای که دیروز تعدادی صف های 
فــروش تــا پایــان زمــان معامــالت باقــی ماند. 
پدیــده صف نشــینی و نبــود خریــدار تنهــا یک 
روز )یکشــنبه( پــس از اجــرای دامنــه نوســان 
نامتقــارن ظاهــر شــد. البتــه قبــل از ایــن هم 
مشــکل نقدشــوندگی بــود؛ امــا به دلیــل بازه 
منفــی ۵ درصد کــه در طرح جدید به ۲درصد 
تبدیــل شــده اســت. ایــن روزهــا بــا کاهــش 
جذابیــت نوســان گیری، در واقــع گروهــی از 
خریداران بالقوه از بازار ســرمایه حذف شــده 
اســت؛ بنابرایــن انگیــزه کمتری بــرای ورود به 
بــورس از تــرس قفل شــدن منابع ایــن روزها 

وجود دارد.

به گفته معاون اقتصادی اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان تهران، در عملکرد 
ســال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ در ســه مرحلــه ســود 
ســهام عدالــت پرداخت کرده ایــم و مبلغ این 
سود حدود 1۲میلیارد و ۷00هزار تومان بود.
به گزارش ایســنا، واقف بهروزی در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: افرادی سهام عدالت 
دارنــد کــه همــه مراحــل را گذرانــده باشــند و 
پرونــده  عدالــت  ســهام  واگــذاری  فرآینــد  در 
در   ۱۳۸۵ ســال  از  باشــد.  شــده  درج  آنهــا 
۲۰مرحله به اقشــار مختلف مثل مددجویان، 
روســتاییان، کارکنان و بازنشســتگان کشوری 
و لشــکری تأمیــن اجتماعــی، کارگــران فصلــی 
و ســاختمانی، قالیبافــان، تاکســیرانان ســهام 
ســهامداران  مجمــوع  و  شــد  واگــذار  عدالــت 
عدالــت در این ۲۰مرحله حــدود ۴9میلیون و 

۲۰۰هزار نفر است. 
بهــروزی اظهارکــرد: براســاس آیین نامه هــای آن 
زمــان میــزان درآمــد مــالک ارائــه ســهام عدالت 
بود و ستاد توزیع سهام عدالت براساس وضع 
درآمدی افراد جامعه دهک ها را مشــخص کرد. 
لیســت ســهام عدالت با یارانه متفاوت اســت و 
در ایــن ۲۰مرحلــه بــه همــه افــراد یک میلیون و 
تــا ســقف ۵میلیون تومــان به هر خانــوار تعلق 
خواهــد گرفــت. برخــی از افراد مثــل مددجویان 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی از تخفیــف برخوردار 
بودنــد کــه در ایــن مراحــل قــرار بــر این بــود که 
یک میلیون تومان از ســود عدالت تســویه شود. 
در این ۱۰ ســال ۵۳۲ هزار تومان تســویه شــده 
است و در نتیجه افرادی که تخفیف دار نبودند، 

مالک یک میلیون به صورت کامل نیستند.
دریافــت  رونــد  زمــان  آن  در  افــزود:  او 

ســهام عدالــت نیازمنــد ثبت نــام بــود و دولت 
تعاونــی  شــرکت های  بــه  را  مختلــف  اقشــار 
اعــالم کــرده بــود و بــا ثبت نــام فرم هــا تکمیل 
می شــدند و فرم هــا ضمــن تائیــد بــه ســازمان 
خصوصی سازی ارسال می شدند و در صورتی 
کــه فرآینــد اجرا کامل بود، افراد مالک ســهام 
عدالــت می شــدند. حدود پنــج میلیون و 9۰۰ 
هزار نفر در استان تهران سهامدار هستند و 
اســتان البرز را هم در اســتان تهران دیده ایم. 
در ایــن طــرح ۴9 شــرکت و بنــگاه اقتصــادی 
پیــدا  اختصــاص  عدالــت  ســهام  بــه  کشــور 
کردنــد و ۳۶ شــرکت بورســی هســتند و ۱۳ 
شــرکت بورسی نیستند. بیشترین درصد این 
بنگاه هــای واگــذار شــده مربوط به پاالیشــگاه 
نفــت تهــران اســت و 7۰ درصــد ســهام ایــن 
شــرکت به ســهام عدالت واگذار شــده اســت 

و کمتریــن واگذاری هم از ســهام ایران خودرو 
و ســایپا بــود و تنهــا یــک درصد ســهام این دو 

مجموعه واگذار شده است. 
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان تهران تأکید کرد: افراد با مراجعه 
بــه ســامانه ســهام عدالــت samanese.ir بــه 
اطالعات پرونده خود درخصوص سهام عدالت 
دسترســی خواهنــد داشــت. در اردیبهشــت ماه 
امســال آزادســازی ســهام عدالت اعالم شد که 
در مدت زمــان مشــخص افــراد می توانســتند از 
دو طریــق مســتقیم و غیرمســتقیم درخصوص 
ســهام خــود اظهارنظــر کننــد و اگــر افــراد بــه 
ســامانه مراجعــه نکــرده باشــند، غیرمســتقیم 
نفــر  میلیــون   ۳۰ از  بیــش  می شــوند.  تلقــی 
غیرمســتقیم هســتند و ۱9 میلیــون نفــر هــم 

روش مستقیم را انتخاب کرده اند. 

انتقــال تخفیف بیمه نامه شــخص ثالث 
مالــک،  مشــابه  خــودروی  بــه  بیمه گــذار  از 
والدیــن، همســر یــا فرزنــدان بالواســطه، از 
مصوبــات بســیار ارزشــمند مجلــس محتــرم 
گام  و  مــی رود  شــمار  بــه  اســالمی  شــورای 
بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص 
ثالث برای حفظ منافع بیمه گذاران برداشته 

شده است.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
بیمــه مرکــزی، کنــار زدن غبــار ســوتفاهم ها، 
شفاف ســازی  و  نادرســت  تعبیرهــای 
ماموریت هــای  از  تــازه  دســتورالعمل های 
نهادناظر اســت که انتقال تخفیف های درنظر 
گرفته شــده در بیمــه نامــه شــخص ثالث یکی 
از جلوه هــای صیانت از حقوق بیمه گذاران به 
شمار می رود. بازنشر و تشریح شرایط انتقال 
ایــن مزیت های بیمه ای، رســالت رســانه هایی 
اســت کــه بــرای حفــظ منافــع عمومــی تــالش 

می کنند و روشنگری درباره آخرین اصالحات 
قانــون بیمــه شــخص ثالــث بیــش از پیش در 
بــه  پیگیــر رســانه ها  و  پرداختــن جــدی  گــرو 
موضوعی اســت که گروه مخاطبان آن از مرز 

سی میلیون هموطن نیز فراتر می رود.
تخفیف های درنظر گرفته شده برای تهیه 
بیمه نامه شــخص ثالث، حق مســلم کســانی 
اســت کــه بــا رعایــت مقــررات، قانون مــداری، 
مزایــای  از  اجتماعــی  مســئولیت  و  احتیــاط 
قانونــی بهره منــد شــده اند و طبیعتا حق تقدم 
خــاص  مزیــت  ایــن  از  اســتفاده  بــرای  آنــان 
محفوظ است. طراحان آیین نامه جدید اعمال 
تخفیفــات بیــش از هــر مولفــه دیگــری بــرای 
برنامه ریــزی  اصلــی،  ذینفعــان  حفــظ حقــوق 
کرده اند و حتی برای حفظ حقوق مترتب برای 
دارندگان تخفیف در خصوص شیوه های دیگر 

انتقال آن هم تدابیری اندیشیده اند.
بــه  ســنهاب«  »ســامانه  میــان  ایــن  در 

عنــوان چشــم تیزبیــن صنعــت بیمــه و مرکــز 
داده هــای بیمــه ای ایــن صنعــت، نقش مهمی 
مهــم  نکتــه  و  دارد  تخفیفــات  پایــش  در 
ایــن اســت کــه اطالعــات ثبت نشــده در ایــن 
ســامانه ها با اتخــاذ راهکارهایی به قوت خود 

باقی خواهد بود.
مخفف»ســامانه  کــه  ســنهاب  ســامانه 
نظــارت و هدایــت الکترونیکــی بیمه« اســت، 
بــه گــردآوری اطالعــات و فراهم ســازی امــکان 
نظــارت و هدایــت صنعــت بیمــه می پــردازد. 
هــدف اولیــه ایجــاد چنیــن ســامانه ای ، ایجــاد 
پایــگاه داده ای آمــار و اطالعــات شــرکتهای 
بیمه و دسترســی آسان دســتگاه های نظارتی 
و وزارت اموراقتصــادی و دارایــی بــه اطالعــات 
عملکــرد شــرکت های بیمه گزار بــود، ولی، در 
طول مســیر طراحی و توســعه سنهاب، دامنه 
ماموریــت آن بســط یافت و هــدف جمع آوری 
اطالعات و نظارت و هدایت شرکت های بیمه 

و حتی بیمه گزاران لحاظ شد.
بــی تردید تبصره ماده شــش قانون بیمه 
اجبــاری شــخص ثالــث می تواند از نشــانه های 
بیمــه  حقــوق  حفــظ  و  اعتمادســازی  آشــکار 
گذارانی باشد که پیش از این نگرانی هایی برای 

هدررفت سال های قانون مداری خود بودند.
در تبصــره مــاده ۶ قانــون بیمــه اجبــاری 
شــخص ثالث آمده اســت: »کلیــه تخفیفاتی 
کــه به واســطه »نداشــتن حــوادث منجــر بــه 
خسارت« در قرارداد بیمه موضوع این قانون 
اعمــال شــده باشــد، متعلق بــه انتقال دهنده 
تخفیفــات  می توانــد  انتقال دهنــده  اســت. 
مذکور را به وســیله نقلیه دیگر از همان نوع، 
که متعلق به او یا متعلق به همســر، والدین 
یــا اوالد بالواســطه وی باشــد، منتقــل کنــد. 
آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه 
مرکــزی و تأیید شــورای عالی بیمــه به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.«

مدیر ســرمایه گذاری جســورانه شــرکت 
پذیره نویســی  از  الگوریتــم  ســبدگردان 
بزرگ ترین صندوق ســرمایه گذاری جســورانه 

در فرابورس خبر داد.
خبــری  نشســت  در  مظاهــری،  مهــدی 
»صنــدوق  واحدهــای  پذیره نویســی  ویــژه 
ســرمایه گذاری جسورانه رشــد یکم پیشگام« 
ایــن صنــدوق را بزرگ ترین صندوق جســورانه 
بورســی معرفی کرد و گفت: ســرمایه صندوق 
پیشــگام ۲۴۰میلیــارد تومــان اســت و حــوزه 
فعالیت آن کسب وکارهای مبتنی بر اینترنت، 
عمدتــا  و  و صنعتــی  غیرخدماتــی  حوزه هــای 
حوزه هایی اســت که شــرکت های دانش بنیان 

روی آن کار می کنند.
بــه گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس، 

بــا  صنــدوق  ایــن  اصلــی  تمرکــز  مظاهــری 
نمــاد »پیشــگام« را کــه پذیره نویســی آن از 
شــد،  آغــاز  فرابــورس  در  بهمن مــاه   ۲۸ روز 
ســرمایه گذاری در دوره رشــد و پــس از رشــد 
عنــوان  کســب وکارها  بلــوغ  مراحــل  یعنــی 
کــرد و گفــت: ایــن صنــدوق ریســک کمتــری 
نســبت بــه صندوق هایــی کــه در مراحل اولیه 
کســب وکارهای نوپــا اقــدام به ســرمایه گذاری 

می کنند، دارد.
مدیــر ســرمایه گذاری جســورانه شــرکت 
ســرمایه گذاری  میــزان  الگوریتــم  ســبدگردان 
صندوق جسورانه پیشگام روی هر کسب وکار 
را از ۱۰ تــا ۳۰میلیــارد تومــان بســته به نوع و 

مقیاس آن کسب وکار عنوان کرد.
اجرایــی  تیــم  و  مدیــران  او،  گفتــه  بــه 

صنــدوق پیشــگام هــم در حــوزه جســورانه و 
هم در زمینه سرمایه گذاری از تجربه و دانش 

تخصصی برخوردارند.

۲0میلیون تومان حداقل 
 سرمایه الزم برای شرکت

در پذیره نویسی
سینا حسنعلی زاده، مدیر سرمایه گذاری 
صندوق رشد یکم پیشگام نیز در این نشست 
خبری تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
جســورانه پیشــگام را ۲میلیــون و ۴۰۰هــزار 
واحد به ارزش اســمی هــر واحد یک صد هزار 
کــرد و گفــت: حداقــل میــزان  اعــالم  تومــان 
تعــداد  پذیره نویســی  ایــن  در  ســرمایه گذاری 

۱۰۰۰واحد است که ۲۰درصد مبلغ آن معادل 
۲۰میلیــون تومــان باید در زمان پذیره نویســی 

تأدیه شود.
را  صنــدوق  ایــن  مدیــر  حســنعلی زاده، 
شرکت سبدگردان الگوریتم و موسسان آن را 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، شــرکت توسعه 
آفرینــی بهمن، شــرکت عطا اســتیل، شــرکت 
توســعه نــوآوری نیکــی و شــرکت ســبدگردان 

الگوریتم معرفی کرد.
ســرمایه گذاری  تمرکــز  او،  گفتــه  بــه 
صنــدوق پیشــگام روی اســتارتاپ هایی اســت 
کــه وارد بــازار شــده اند، انــدازه بــازار بزرگــی 
دارنــد، درآمدزایــی کرده انــد و اکنــون نیازمنــد 
جذب ســرمایه برای گســترش فعالیت خود و 

توسعه بیشتر هستند.

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی با 
بیــان اینکه سیســتم بانکی کشــور بــه تامین 
عالقه منــد  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــی 
شدند، از اختصاص دو خط اعتباری دو هزار 
میلیــارد تومانــی از ســوی بانــک تجــارت در 
حوزه نفت و پتروشیمی  برای خرید لیزینگی 

از شرکت های دانش بنیان خبر داد. 
بــه گزارش ایســنا، علی وحــدت در آیین 
گشــایش نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل 
در صنعت پتروشیمی  که در جزیره کیش برپا 
شــد، بــر ظرفیت هــای اســتارت آپی در کشــور 
تاکید کرد و گفت: شــرکت های بزرگ در دنیا 
تــالش می کنند تا از ظرفیت های شــرکت های 

مجموعه هــای  در  اســتارت آپی  کوچک تــر 
خــود اســتفاده کننــد. در ایــن راســتا بــا خرید 
شــرکت های کوچک با هزینه کمتر، نوآوری را 
به شــرکت خود منتقل می کنند. در ایران نیز 
بعــد از تصویــب قانون حمایت از شــرکت های 
شــکل  نــوآوری  اکوسیســتم  بنیــان،  دانــش 
دانش بنیــان خیلــی  حــوزه  ادبیــات  و  گرفــت 
جــدی پیگیری شــد به طوری که در حال حاضر 
۵7۰۰ شــرکت دانش بنیــان و ۱۰هزار شــرکت 
فنــاور مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری و 
مراکز رشــد و ۶۰تا 7۰هزار اســتارت آپ داریم 

که در حوزه های مختلف فعالیت می کنند.
اعتمــاد  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  او 

مجموعه هــای  ایــن  بــه  بــزرگ  شــرکت های 
ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  بنیــان،  دانــش 
از  بســیاری  راهــکار  قادرنــد  شــرکت ها 
مشــکالت را ارائــه دهنــد بــه عنــوان مثــال 
در دوران مواجهــه کشــور بــا ویــروس کرونــا 
بــه غیــر از محمولــه واکســن کرونا کــه اخیرا 
وارد شــده اســت تمامی  نیاز کشــور از جمله 
ونتیالتــور، دســتگاه اکسیژن ســاز، ماســک و 
مــواد ضدعفونی کننده از طریق شــرکت های 
تجهیــزات  مــا  و  شــد  تامیــن  دانش بنیــان 
نکردیــم.  وارد  را  کرونــا  بــا  مرتبــط  پزشــکی 
ایــن محصــوالت از دپارتمان هــای ۵۰۰نفــری 
و ســازمان های بــزرگ هــم تامین نشــد بلکه 

تــا   ۲۰ دانش بنیــان  کوچــک  شــرکت های 
۳۰نفره نیاز کشور را برطرف کردند.

وحــدت از حــوزه نفــت و پتروشــیمی  به 
عنــوان صنعــت مــادر نــام بــرد و یــادآور شــد: 
صنایع نفت و پتروشیمی  ارزش افزوده برای 
کشــور ایجــاد می کننــد و جــزو صنایــع مــادر 
محســوب می شــوند و وزیــر نفت نیز نســبت 
به اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه نفت بســیار تاکید دارند به طوری که 
بــرای آشــنایی بــا دســتاوردهای شــرکت ها از 
پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه 
بــار  پتروشــیمی  دو  و  پاالیــش  گاز،  نفــت، 

بازدید کردند.

کاهش نقدشوندگی؛ مشکل این روزهای بورس

۷0 درصد سهام »شتران« به سهام عدالت واگذار شده است

راننده محوری؛ نسخه شفابخش رشته بیمه ای شخص ثالث

پذیره نویسی بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه در فرابورس

اختصاص خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی  برای خرید لیزینگی از دانش بنیان ها


