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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 رونمایی از »زمرد«
بانک تجارت

همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و ایام 
دهــه فجــر، مدیــر عامــل بانــک تجــارت در مراســمی از 
»زمــرد« زیســت بوم متمرکز راهکارهــای دیجیتال این 

بانک رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک 
تجــارت، رضــا دولت آبــادی این طرح 
را تحولــی مهــم در مســیر راه اندازی 
ســرویس های روزآمــد بانــک تجارت 

دانست.
او با اشــاره به اینکه ســامانه زمرد رسالتی مهم در 
ورود بــه بانکداری دیجیتال اســت؛ گفــت: بانک تجارت 
بــه همــت کارکنــان و کارشناســان خبــره خــود توانســت 
هوشمندســازی  بــا  کــه  کنــد  طراحــی  را  زیســت بومی 
فرآیند هــای بانکــی و بازطراحــی ســرویس های پایــه ای و 
حیاتــی، خدمــات و محصــوالت نویــن دیجیتالــی منطبق 

بر مفاهیم استاندارد بانکداری دیجیتال را ارائه کند.
فرآینــد  تشــریح  بــا  تجــارت  بانــک  مدیرعامــل 
ایــن  فعلــی  خدمــات  کــرد:  اظهــار  زمــرد  زیســت بوم 
زیســت بوم مشــتمل بــر ورود به بانک، افتتاح حســاب، 
صــدور کارت و اخــذ تســهیالت بــرای یک مشــتری جدید 
اســت کــه فــاز عملیاتــی آن شــامل مراحــل شناســایی و 
احــراز هویت مشــتری، تخصیص امضــای دیجیتال برای 
امضای اسناد بانکی به صورت دیجیتال، افتتاح حساب 
غیــر حضــوری، فعال ســازی خدمات نویــن و همراه بانک 
به صورت غیر حضوری، ثبت درخواست و تحویل کارت 
مشتری به نشانی مشتری، توثیق سهام عدالت و سایر 
دارایی هــا بــا قابلیــت توکنایز بر روی بســتر بالک چین و 
در نهایت دریافت اعتبار خرید ترمه بر روی کارت بانکی 

صادر شده به صورت غیر حضوری است.

همه خدمات بانک صادرات 
آنالین می شود

بــه گفتــه مدیرعامــل بانک صــادرات، با اســتفاده 
از نســخه ارتقــا یافتــه ســامانه شــمس بانــک صــادرات 
مشــتری می توانــد بــه صــورت آنالیــن، تمامــی مراحــل 
افتتــاح حســاب، درخواســت دســته چک و درخواســت 
تسهیالت را در این سامانه انجام داده و با اجرایی شدن 
احراز هویت الکترونیکی در آینده نزدیک، به طور کلی 

نیازی به حضور مشتری در شعبه نخواهد بود.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
صیــدی  حجت الــه  صــادرات،  بانــک 
نســخه  از  رونمایــی  خصــوص  در 
ارتقــا یافتــه ســامانه شــمس افزود: 
ســامانه »شــمس« )شــعبه مجــازی 
ســپهر( نیمــه شــهریور و همزمــان با 
ســالروز تاســیس بانک صادرات رونمایی شــد و نســخه 
ارتقای یافته آن امروز شامل افتتاح حساب، درخواست 
تســهیالت و ســایر خدماتــی اســت کــه نیــاز بــه حضــور 
مشــتریان عزیــز بانــک در شــعبه نــدارد. این ســامانه با 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و رعایــت پروتکل هــای 

بهداشتی نیز کاربردهای مفیدی خواهد داشت.
او بیــان کــرد: نیــازی بــه احــراز هویــت مشــتریان 
فعلی بانک صادرات از زمان راه  اندازی ســامانه شمس 
در شــهریور ســال جاری نبوده است اما برای مشتریان 
جدیــد احــراز هویــت با یکبــار مراجعه به شــعبه انجام 
می شــود و تمامــی خدمــات حتــی واریــز وجه نیــز قابل 
انجــام اســت در عیــن حــال بــرای برداشــت وجــه الزم 
است به شعبه مراجعه کرده و امضای مشتریان جدید 
ثبت شود. با عملیاتی شدن احراز هویت الکترونیکی، 
که تا پایان ســال جاری نهایی خواهد شــد، مراجعه به 
شعبه با استفاده از سامانه شمس به طور کلی حذف 

خواهد شد.

فروشندگان پوشاک 
بیشترین خسارت بیمه 

توقف کسب و کار را 
دریافت کردند

مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه تعاون 
از اســتان همــدان، به عنــوان کانون پرداخت خســارت 
بیمــه نامــه توقــف کســب و کار ناشــی از پاندمی کرونا 

خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی بیمه 
تعــاون، محمــد باباکــردی، بــا اعــالم 
ایــن خبر گفت: این بیمه نامه که به 
نوعــی مســئولیت اجتماعی شــرکت 
بیمــه تعاون نیز محســوب می شــود 
و  واحــد کســب  هــزار  دو  از  بیــش 

کاری را تحت پوشش خود قرار داده است.
باباکــردی افــزود: بــر اســاس گزارش هــای دریافت 
شــده تــا نیمــه دی 1399، اســتان همــدان، فعال تریــن 
اســتان دریافت خســارت بیمه توقف کسب و کار ناشی 

از پاندمی کرونا بوده است.
او گفــت: بــر ایــن اســاس، تــا کنــون نزدیــک بــه 
2میلیــارد ریــال خســارت بــه واحدهــای صنفــی اســتان 
همــدان کــه از بیمه نامه توقف کســب و کار بیمه تعاون 

استفاده کرده بودند، پرداخت شده است.
بــه گفتــه مدیــر بیمه هــای مســئولیت و مهندســی 
کــه  کاری  و  کســب  واحدهــای  بیــن  در  تعــاون  بیمــه 
اســتفاده  تعــاون  بیمــه  پرداخــت خســارت  از خدمــات 
کرده انــد، فروشــندگان پوشــاک بیشــترین فراوانی را به 

خود اختصاص داده اند.
باباکــردی اضافــه کــرد: خرازی هــا، طالفروشــی ها، 
و  کیــف  فروشــگاه های  ورزشــی،  لــوازم  فروشــگاه های 
کفــش و قنادی هــا بــه ترتیــب از دیگر واحدهای کســب 
و کاری هســتند کــه از خدمــات بیمــه توقــف کســب و 
کار ناشــی از پاندمی کرونا در اســتان همدان اســتفاده 

کرده اند.

پرداخت ۱۲هزار فقره 
تسهیالت در استان اصفهان 

از سوی بانک رسالت
بــه گفته مدیرعامل بانک قرض الحســنه رســالت، 
در سال جاری تاکنون ۱۲هزار و ۴۰۰وام قرض الحسنه 

به متقاضیان استان اصفهان پرداخت شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
رســالت،  قرض الحســنه  بانــک 
حســین زاده  محمدحســین 
اســتاندار  رضایــی  بــا  دیــدار  در 
اصفهــان افــزود: ســال جــاری در 

اســتان حــدود 2۷۰میلیــارد تومان وام قرض الحســنه به 
متقاضیان پرداخت شده است.

عنــوان  بــه  رســالت  قرض الحســنه  بانــک  از  او 
نخســتین بانک بدون شعبه کشــور نام برد و اظهارکرد: 
تمــام خدمــات ایــن بانک اعــم از افتتاح حســاب، انتقال 
وجــه، پرداخت تســهیالت و...به مشــتریان غیرحضوری 
و در بســتر اینترنت ارائه می شــود. حسین زاده به سهم 
این بانک در تراکنش های شتابی اشاره کرد و گفت: به 
لحاظ تعداد تراکنش بانکی و کارت شتابی بین 3۶بانک 
و موسســه اعتبــاری، بانــک قرض الحســنه رســالت رتبه 

نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

مشارکت در طرح اقدام ملی 
مسکن از مرز ۵۳۰۰ میلیارد 

تومان گذشت
میــزان  کــرد  اعــالم  مســکن  بانــک  مدیرعامــل 
مشــارکت مــردم در طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه 

مسکن از مرز ۵۳۰۰ میلیارد تومان گذشت.
گفت وگــو  در  شــایان  محمــود 
بــا هیبنــا، با بیــان اینکه تــا 12بهمن 
از  نفــر  از 19۷هــزار  بیــش  امســال 
واجدیــن شــرایط صاحب خانه شــدن 
در طــرح حمایتــی دولت، نســبت به 
پرداخــت آورده نقــدی خــود در ایــن 
)اقــدام ملــی تولیــد مســکن(  طــرح 

اقــدام کردنــد افــزود: مجمــوع آورده نقــدی افــراد ثبــت  
نــام کننــده در بزرگتریــن طــرح ملی خانه ســازی کشــور 
طــی ایــن دولــت، رقمــی معــادل 5هــزار و 38۰میلیــارد 
و 934میلیــون تومــان اســت. شــایان دربــاره جزئیــات 
گفــت:  نیــز  ملــی  مســکن  متقاضیــان  ملــی  مشــارکت 
9۰هزار نفر از خانوارهایی که در سراسر کشور از سوی 
وزارت راه و شهرسازی از بین سایر ثبت نام کننده های 
طــرح اقدام ملی، پاالیش شــدند تاکنــون مبلغ میانگین 
4۶میلیــون تومــان بــه حســاب خــود نــزد شــعب بانــک 
مســکن واریــزی داشــته اند. همچنیــن بیــش از 28هزار 
نفر نیز میانگین واریزی نزدیک به 4۰میلیون داشته اند 
و بقیــه افــراد واجد شــرایط نیز واریزی هــای کمتر از این 
را انجام داده اند. مدیر عامل بانک مسکن در عین حال 
از 59هزار نفری که تاکنون نسبت به پرداخت به موقع 
آورده نقــدی خــود اقدام نکرده اند خواســت تا در اســرع 

وقت واریزی های خود را انجام دهند.

 اتوپالس بیمه نوین
به ارومیه رسید

طــرح اتوپــالس بیمــه نویــن پــس از اجــرای موفق 
خــود در ٣٢منطقــه از کشــور، در شــهر ارومیــه هــم 

اجرایی می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ایــن  نویــن،  بیمــه  بین الملــل  و 
و  راســتای گســترش  شــرکت در 
طــرح  بیمــه ای،  خدمــات  ارتقــای 
شــهر  در  را  خــود  »اتوپــالس« 
ارومیــه هــم راه انــدازی می کنــد. 

طرح »اتوپالس« بیمه نوین به عنوان خدمتی ویژه  برای 
دارنــدگان بیمه نامــه بدنــه اتومبیــل این شــرکت طراحی 
شــده و پوشــش   ها و خدمــات امــدادی متنوعــی را بــه 
صــورت رایــگان ارائه می دهد. خدمات طرح »اتوپالس« 
بــه طــور کلــی شــامل خدمــات امــداد خــودروی رایــگان، 
امــکان انتخــاب تعمیــرگاه از ســوی بیمه گــزار، مراجعــه 
ارزیاب خســارت بیمه به تعمیــرگاه مورد نظر بیمه گزار، 
جهــت  بیمه گــزار  حضــوری  مراجعــه  بــه  الــزام  عــدم 
اســتفاده از خدمات بیمه بدنه، پاســخگویی ٢٤ساعته، 
سوخت رســانى )در صورت توقــف خودرو به دلیل اتمام 

بنزین در سطح شهر و جاده ها(و...می شوند.

پرداخت 8هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از سوی 

اگزیم بانک
بــه گفتــه مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات، این 
بانــک در 9ماهــه ۱۳99بیــش از 8هــزار و ۳۰۰میلیــارد 

تومان تسهیالت پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صــادرات، علــی صالح آبــادی بــا بیــان 
اینکــه بانــک توســعه صــادرات وظیفه 
اصلی خود را حمایت از صادرات کاال و 
خدمات کشور قرار داده، تصریح کرد: 
بانک توســعه صــادرات، برای پرداخت 

تسهیالت به صادرکنندگانی که رتبه اعتباری خوبی دارند، 
معوقات بانکی ندارند و چک برگشتی ندارند، با هیچ گونه 
مواجــه  ارزی  چــه  و  ریالــی  چــه  مالــی  منابــع  محدودیــت 
نیســت. صالح آبادی با بیان اینکه 1۰۰درصد صادرکنندگان 
دارای رتبه ممتاز کشــوری در ســال 99مشــتری اگزیم بانک 
هســتند، گفــت: 91درصــد صادرکننــدگان نمونــه ملــی نیــز 

مشتری بانک توسعه صادرات هستند.

مدیــر بیمه هــای مهندســی و رشــته های 
خــاص بیمــه ســامان از ارائه محصــول جدید 
ایــن شــرکت با عنــوان »بیمه تلفــن همراه« 

به بازار خبرداد.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ســامان، 
مــردم  ســالیق  گفــت:  آقاجانــی  محمدرضــا 
تغییرکــرده و تلفن هــای هوشــمند و اینترنــت 
بیمــه  اســت،  ســاخته  جدیــدی  تقاضاهــای 
ســامان درایــن اوضــاع تالش می کنــد، با ارائه 
محصوالت جدید پاســخگوی این تقاضا باشد 
وبــه مــوازات تســهیل خریــد خدمــت و صــدور 
بیمه نامــه، فرآینــد پرداخــت خســارت نیــز بــا 
حداکثــری  رضایــت  و  گیــرد  انجــام  ســهولت 

مشتریان فراهم شود. 
آقاجانــی با بیان اینکــه اخیراً قیمت های 
تلفــن همــراه در رده هــای مختلــف افزایــش 
داشته است، افزود: اگر دستگاه تلفن همراه 
درمعرض آسـیب هایی چون ضربه، آبدیدگی، 

آتش ســوزی و حتــی نوســانات بــرق قرارگیــرد 
استفاده از دستگاه را غیر ممکن می سازد. 

او گفت: این موضوع باعث شــد تا بیمه 
سامان محصول جامع بیمه ای که ریسـک های 
احتمالی درانتظار این ابزار را پوشــش دهد را 
طراحــی و بــرای جلب رضایــت جامعه به بازار 
عرضــه کند. مدیربیمه های مهندســی ســامان 
بــا اشــاره بــه اینکــه پوشــش بیمــه موبایل هــا 
بخشــی از نگرانــی کاربــران را از بیــن می بــرد، 
توضیــح داد: آبدیدگــی و نم زدگــی، نوســانات 
و  ضرب خوردگــی  کوتــاه،  اتصــاالت  و  بــرق 
و  ســیل  انفجــار،  و  آتش ســوزی  شکســتن، 
طوفــان، ســرقت بــا شکســت حــرز تعهــدات 

بیمه گر دراین بیمه نامه است. 
آقاجانــی، جبران هزینه های تحمیل شــــده 
هرکدام از این ریسک ها به بیمه گزار و درعین 
تنــوع محصــوالت و ســهولت عملیــات  حــال 
صدور را مزیت های بیمه تلفن همراه سامان 

عنوان کرد و افزود: خســــارات وارد تجهیزاتی 
کــه مطابــق نظــر رســمی مراکــز تخصـصــــی و 
معتبــر خدمــات فنــی تجهیــزات الکترونیــک، 

قابل تعمیر نیستند، جبران خواهد شد. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه، بیمه گــزاران بــه 
بــا  فــوق  بیمه نامــه  پوشــش  کــه  نکتــه  ایــن 
مفهــوم گارانتــی متفاوت اســت، توجــه کنند، 
گارانتــی  پوشــش  تحــت  مــوارد  اظهارکــرد: 
بیمه نامــه  و  نمی شــود  بیمه نامــه  مشــمول 
جایگزیــن گارانتی نیســت، بلکه تکمیل کننده 
آن و مــازاد پوشــش های آن اســت. آقاجانــی 
خســارت کلی دراثر سرقت با شکست حرز را 
نیز جزو پوشــش بیمه نامه اعالم کرد ودرباره 
نحــوه اعالم خســارت یادآورشــد: بیمه گزاران 
می تواننــد از طریــق بارگــذاری فــرم درســایت 
بیمه سامان، اعالم خسارت کنند وبرای ارائه 
وسیله آسیب دیده درتهران به مراکزرسیدگی 
درشهرســتان ها  و  الکترونیــک  تجهیــزات  بــه 

کننــد.  مراجعــه  ســامان  بیمــه  شــعب  بــه 
مدیربیمه هــای مهندســی بیمه ســامان گفت: 
درتــالش هســتیم تــا در آینــده نزدیــک برآورد 
خســارات بــه صــورت آنالیــن و بــدون حضــور 
بیمه گزار انجام شــود، درحال حاضر و درگام 
تصویــری  تمــاس  و  از  اســتفاده  بــا  نیــز  اول 
ارزیابــی انجــام می شــود ضمــن هماهنگــی بــا 
بیمه گــزار و حضــور همکاران شــرکت در محل 
او، دســتگاه از او تحویل گرفته شــده و تعمیر 
می شــود. آقاجانــی درخاتمــه گفــت: پــس از 
طــی مراحــل اداری و تکمیــل مــدارک الزم کــه 
بــه بیمه گــزار در هنگام صــدور بیمه نامه و از 
طریــق دفترچــه راهنمای اســتفاده از خدمات 
بیمه نامــه بــه او ارائــه شــده اســت، شــرکت 
بیمه سـامان حداکثر ۷روزکاری پس ازتکمیل 
پرونــده، مبلــغ خســــــارت قابــل پرداخت را به 
صورت کتبی به بیمه گزار منعکس و پرداخت 

خواهدکرد.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، بازدید 
بررســی  و  بیمــه ای  شــرکت های  شــعب  از 
فرآینــد خدمات دهی و پرداخت خســارت به 

مردم از وظایف ذاتی نهاد ناظر است.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه 
مرکزی، همزمان با فرارســیدن چهل و دومین 
ســالروز دهــه فجــر، غالمرضــا ســلیمانی در 

بازدید از شــعبه بیمه ایــران معین در آبادان، 
ضمن اعالم این مطلب افزود: شرکت »ایران 
آزاد و  تمرکــز در مناطــق  بــه دلیــل  معیــن« 
تجــاری سراســر کشــور تاثیــر مهمــی در امــر 

تجارت بین المللی دارد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی با اشــاره بــه اهمیت 
طرح های نوآورانه در توسعه و همگانی سازی 

صنعــت بیمــه، اظهار کرد: این شــرکت »طرح 
مهــر ایــران معیــن« را که طرح بســیار موثر و 
خوبــی ا ســت در دوران کرونایــی بــا توجــه بــه 

اوضاع اقتصادی مردم ارائه کرده است.
او بــا برشــمردن برخــی از مزایــای ایــن 
طــرح، اعالم کرد: بیمه گذاران طرح یادشــده 
می تواننــد وامــی دریافــت کنند کــه به نوعی 

کــه  می شــود  محســوب  قرض الحســنه  وام 
کارمزد ندارد.

ســلیمانی اضافه کرد: در حالی که طبق 
قانــون بــرای بیمــه شــخص ثالــث مبلــغ حق 
بیمــه بایــد بصــورت نقــد پرداخت شــود ولی 
بــا ایــن طــرح به منظــور حمایت از مــردم در 
وضع سخت کرونایی و رفاه حال آنان اجازه 
ایــن  12ماهــه  اقســاط  قالــب  در  داده شــده 
مبالــغ پــس از صــدور بیمــه نامــه  بــه بانــک 

پرداخت شود.
داریــوش  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
محمــدی؛ مدیرعامــل بیمــه ایــران معیــن  نیــز 
ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور رئیــس کل 
بیمــه مرکــزی و هیــات همراه در این مراســم، 
ریــال وام قرض الحســنه  گفــت: 1۰۰میلیــون 
کمتریــن  در  ســود  و  کارمــزد  بــدون ضامــن، 
زمان برای تســهیالت بیمه شــهروندان ساکن 

درمناطق آزاد در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه عموم شهروندان ساکن 
بــه شــبکه  ارونــد می تواننــد  در منطقــه آزاد 
در  ایــران معیــن  بیمــه  و شــعب  نماینــدگان 
آبادان، خرمشــهر و ماهشــهر مراجعه کنند و 
بــا کمتریــن تشــریفات اداری بیمه نامــه قبلی 
خــود را بــا دریافــت تســهیالت و بــه صــورت 

غیرنقدی تمدید کنند.

پارس کیــان،  رتبه بنــدی  شــرکت  مدیرعامــل 
ســودآوری بســیاری از شــرکت ها را تــا پایــان 

سال ادامه دار دانست.
در  مزرعه شــاهی  عربــی  محمدرضــا   
گفت وگو با پایگاه خبری بازار ســرمایه، اظهار 
کــرد: بــا توجــه بــه افت هایــی کــه در اوج بازار 
برخــی  در  قیمت هــا  افتــاده،  اتفــاق  االن  تــا 
شــرکت ها به محدوده مطلوبی رسیده است؛ 
ضمــن اینکــه گزارش هــای ۶ ماهــه و 9 ماهــه 

، وضع شرکت ها را مناسب نشان می دهد.
او افزود: به نظر می رســد که سودآوری 
این شــرکت ها تا پایان ســال ادامه دار باشــد. 
بــا توجــه بــه اینکه نــرخ ارز در حدی که برخی 
فعــاالن بــازار  را نگــران کــرده بــود و انتظــار 
داشتند افت نکرد، احتماال این روند در ۶ ماه 
نخســت ســال آتی هــم ادامه خواهــد یافت و 
کماکان نرخ ارز برای بســیاری از شــرکت های 
بورســی به ویژه شرکت های »صادرات محور«  

مطلوب است.
بــازار  اینکــه اگرچــه در  بیــان  بــا  عربــی 
شــرکت هایی هــم داریــم کــه بــه قیمت هــای 
افــت  دچــار  و   بودنــد  رســیده  غیرواقعــی 
شــدند، افــزود: ممکن اســت ایــن روند نزولی 
در مــورد آنها ادامه دار باشــد ولــی در مجموع 

شرکت های بنیادی، اوضاع مناسبی دارند.
رشــد  متاســفانه  کــرد:  نشــان  خاطــر  او 
افسارگسیخته ناشی از شوک های روانی و دور 
از منطــق اقتصــادی نرخ برابــری ارز در ماه های 
گذشــته و دســتیابی به اعدادی کــه حدودا 4۰-
5۰ درصد باالتر از ارقام فعلی است، به میزان 
زیادی به اقتصاد ضربه زده اســت و متغیرهای 
اقتصــادی کشــور از جملــه نــرخ کاال و خدمــات  
و حتــی خــودرو و مســکن خــود را بــا نرخ هــای  
موجــود همخوان کرده اند؛ لذا به نظر می رســد 
بازگشــت به ارقام اعالمی در برخی مصاحبه ها 
نه تنهــا بعیــد اســت بلکــه در فــرض وقــوع آن، 

و  تولیــدی  نظــام  و  کشــور  صــادرات  بخــش 
صنعتــی کشــور را زمین گیر خواهــد کرد و خود 

ضربه مجددی به اقتصاد است.
بازگشــت  دربــاره  ادامــه  در  عربــی 
گزارش های پیش بینی سود اظهار کرد: نفس 
وجــود اطالعــات بیشــتر در بــازار مناســب و 
طبیعی اســت که اطالعات بیشــتر و کامل تر، 
گزینه های بهتری برای تصمیم گیری سهامدار 

ایجاد خواهد کرد .
مدیرعامل شــرکت رتبه بندی پارس کیان 
خاطرنشــان کــرد: آنچــه در موضــوعEPS  هــا 
ایجــاد مشــکل کــرده بــود، باز و بســته شــدن 
نمادهــا و تغییــرات قیمتی بســیار شــدید بعد 
از اعالم آن بود. نکته دیگر اینکه چون تعداد 
قابــل توجهــی  از ایــن گزارش هــای پیش بینی 
محقــق نمی شــد  جمع بنــدی صحیــح امــکان 
پذیر نبود و مشــخص نمی شــد که برآورد این 
)EPSهــا( چقــدر کارشناســی و دقیــق بوده یا 

صرفــا بــرای رفــع تکلیــف و  به واســطه الــزام 
شرکت ها به ارایه آن از سمت سازمان بورس 

اعالم شده  است.
مدیرعامل شــرکت رتبه بندی پارس کیان 
زمانــی  بــازه  یــک  در  اگــر  داد:  پیشــنهاد 
مشــخص اجــازه دهیــم تحلیل گــران و نهادها 
و حتی اشــخاص حقیقی که مجوز از سازمان 
بــورس دارنــد، مثل ســبدگردانان و مشــاوران 
ســرمایه گذاری و تامین ســرمایه ها شــرکت ها 
را تحلیــل کننــد و آنها )EPSها(  را پیش بینی 

کنند، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. 
بــه گفتــه عربــی، ســازمان بــورس حتــی 
می توانــد بــا ارایــه مشــوق هایی ) ماننــد تقبل 
هزینه تحلیل شــرکت ها( و یــا الزاماتی برخی 
دارندگان این مجوزها را مجاب کند تا  تحلیل 
و پیش بینی )EPS( چند شــرکت را به صورت 
دوره ای بــر عهــده بگیرنــد و روی آن تحلیــل 

بگذارند.

بازارهــای جهانی در معامالت روزجمعه 
بــا رونــد افزایشــی شــاخص ها همراه شــدند 
این در حالی اســت که بازارهای آســیایی نیز 
بــه دنبــال معامــالت آتــی بــازار آمریــکا رونــد 

مثبت را در پیش گرفتند.
بــه گــزارش ســنا، در حالــی کــه تزریــق 
حــال  در  کشــورها  در  همگانــی  واکســن 
پیشــرفت اســت، امیــدواری بــه بازگشــت بــه 
شــرکت ها  درآمــد  افزایــش  و  عــادی  زندگــی 
موجــب رشــد شــاخص ها در بازارهــای جهانی 

شده است.
بــه ایــن ترتیــب، شــاخص 5۰ بــازار برتر 
۰.2درصــدی  رشــد  بــا   )MSCI ACWI( دنیــا 
یورواســتاکس  آتــی  شــاخص  و  شــد  همــراه 
توانســت بــا رشــد ۰.3درصــدی روبــه  رو شــود 
در حالی که شــاخص آتی فوتســی لندن بدون 

تغییر باقی ماند.
بــا رشــد  نیــز  پاســفیک  آســیا  شــاخص 
۰.۶ درصــدی روبــه رو شــد و نیکــی ژاپن نیز با 

افزایش 1.5درصدی معامله شد.

متغیرهــای  اســتریت،  وال  بــازار  در 
معامالتــی بیــش از 1درصــد رشــد را بــه ثبــت 
رساندند و نزدک و اس اندپی توانستند رکورد 

جدیدی را به ثبت برسانند.
جومپی تاناکا، تحلیل گر موسســه مالی 
پیکتت، در این باره بیان کرد: چیزی که بازار 
را در حــال حاضــر هدایــت می کننــد حاکمیت 
شــرکتی اســت کــه موجــب ایجــاد یــک دوره 

بهبود بسیار قوی شده است .
بایــدن،  جــو  اظهــارات  دیگــر،  ســوی  از 

رئیــس جمهــوری آمریــکا، مبنــی بــر تصویــب 
بســته کمــک مالــی جدیــد بــرای اقتصادهــای 
صدمه دیده از کرونا و خبرهای امیدوارکننده 
نســبت به آمار مشاغل آمریکا توانست کمی 

بازار وال استریت را جان دوباره ببخشد .
بــه  اســتریت،  وال  بــازار  مثبــت  رونــد 
مراتــب بــازار آســیا را نیز جان دوباره بخشــید 
و بــه نظــر می رســد بازارهــای اروپایــی نیز در 
ادامه، در پی مثبت شدن آسیایی ها، روند رو 

به رشد را از سر بگیرند.

صنــدوق ســرمایه گذاری شــاخصی بــازار 
نــرخ  نمــاد »وبــازار« در فهرســت  بــا  آشــنا 
صندوق هــای ســرمایه گذاری قابل معامله در 

بورس تهران درج شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، براســاس مصوبه  بــورس اوراق بهادار 
صنــدوق   99 بهمــن  پانزدهــم  از  تهــران، 
ســرمایه گذاری قابــل معامله بازارســهم آشــنا 

جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار شاخصی 
فهرســت  در   VABAZAR »وبــازار«  نمــاد  بــا 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  بــازار  نرخ هــای 
قابــل معاملــه در بــورس اوراق بهــادار تهــران 

درج  شد.
مدیــر ایــن صندوق، شــرکت ســبدگردان 
مشــاوره  آن  موسســان  آشــنا،  ســهم 
سرمایه  گذاری سهم آشنا و شرکت سبدگردان 

سهم آشــنا هســتند. همچنین متولی صندوق 
بازارگــردان  و  رازدار  حسابرســی  موسســه 
اختصاصــی  ســرمایه گذاری  صنــدوق  نیــز  آن 

بازارگردانی سهم آشنایکم است.
ایــن صنــدوق حداکثر صــد میلیون واحد 
تعــداد   کــه  داشــت  خواهــد  ســرمایه گذاری 
99میلیون واحد آن به عنوان واحدهای عادی 

در نظر گرفته شده است.

ارائه بیمه تلفن همراه از سوی بیمه سامان 

رئیس کل بیمه مرکزی: طرح های نوآورانه موجب 
افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود

صندوق 
سرمایه گذاری 

شاخصی بازار آشنا 
درج شد

مدیرعامل شرکت رتبه بندی پارس کیان: وضع شرکت های 
بنیادی مطلوب است

متغیرهای آسیایی به دنبال وال استریت مثبت شدند


