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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

خدمات تیم اختصاصی 
بانک سامان به فعاالن 

فناوری اطالعات
بانــک ســامان بــا اختصــاص یــک تیــم بانکــداری 
اختصاصــی، اقــدام بــه ارائــه خدمات بانکی بــه فعاالن 

حوزه فناوری اطالعات کرده است.
سامان رســانه،  گــزارش  بــه 
بانــک ســامان باهــدف حمایــت از 
اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  فعــاالن 
اقــدام بــه ارائــه خدمات بــه فعاالن 
صنعت فنــاوری اطالعات به منظور 
و  گــردش  در  ســرمایه  تأمیــن 
همچنیــن تأمیــن مالی بــرای واردات قطعات و تجهیزات 
فنــی همچــون storage و ســرور، فراهــم کــردن بســتر 
اینترنتــی و همچنین زیرســاخت های فنــاوری اطالعات، 

کرده است.
می تواننــد  مشــتریان  از  گــروه  ایــن  همچنیــن 
درزمینــه  بانــک  ایــن  تخصصــی  مشــاوره  خدمــات  از 
راهکارهــای موجــود بــرای دریافــت و پرداخت هــای ارزی 
بهــره ببرنــد. مشــتریان بانــک ســامان در حــوزه فنــاوری 
اطالعات که در حوزه تولید سخت افزار و نرم افزار فعال 
هستند، همچنین به طور عمده از تسهیالت سرمایه در 
گــردش و تأمیــن مالی بــرای خرید ارز به منظــور واردات 
ریســک  پوشــش  به منظــور  یکجــا  به صــورت  تجهیــزات 
ناشــی از نوســان نــرخ ارز، صــدور انــواع ضمانت نامــه 
بابــت قراردادهــای منعقــده و خدمــات ارزی در حــوزه 

پرداخت های بین المللی استفاده می کنند.
بر این اســاس، بانک ســامان خدمات خود را برای 
فعــاالن ایــن صنعــت در قالــب تأمیــن مالــی، اعتبــاری، 
ارزی و خدمات پایه بانکی و ســایر خدمات نوین بانکی 

سازمان دهی کرده است.

سپرده گذاری سودآور در 
بانک توسعه تعاون با امکان 

دریافت تسهیالت ویژه
بانــک توســعه تعــاون در راســتای ارج نهــادن بــه 
مشتریان خود و تقویت رابطه ماندگار با آن ها، امکان 
پرداخت تســهیالت ویژه ای را در قالب »طرح توســکا« 
)تســهیالت و ســپرده های کارگشــا( بــا نرخ هــای 2، 4و 

7درصد فراهم آورده است.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
برخــی  تعــاون،  توســعه  بانــک 
مشــتریان منابــع مــازاد خــود را در 
قالب هــای متوســط یــا ارزان قیمــت 
نزد بانک نگهداری می کنند. اگرچه 
این مشــتریان بر اساس اعتماد به 
بانک و با اهداف اقتصادی این اقدام را انجام می دهند 
امــا بانک توســعه تعــاون نیز خود را موظــف می داند در 
راســتای تکریم این مشــتریان و افزایش حس اعتماد و 

ماندگاری آنان خدماتی را به این گروه ارائه کند.
بر همین اساس، تسهیالت تازه ای در قالب »طرح 
توســکا« تعریف شــده که بر مبنای آن تسهیالت ویژه ای 
در اختیــار آن دســته از مشــتریانی که منابــع مالی خود 
توســعه  بانــک  و متمرکــز در  ارزان قیمــت  به صــورت  را 
گرفــت؛  خواهــد  قــرار  کرده انــد،  ســپرده گذاری  تعــاون 
ایــن مشــتریان در مواقعــی کــه عــالوه بــر منابــع موجود 
خــود نیــاز به منابع دیگری داشــته باشــند، می توانند از 

تسهیالت ارزان قیمت طرح توسکا بهره مند شوند.
تسهیالت طرح توسکا با سه نرخ 2درصد، 4درصد 
و 7درصــد و بــر اســاس میانگیــن ایجادشــده در ســپرده 
مشتریان اختصاص می یابد به گونه ای که مقدار هر وام 
و نرخ سود آن بر اساس نرخ سود سپرده یا سپرده هایی 

که در بانک تودیع کرده اند، تعیین خواهد شد.

مدیرعامل بانک رفاه: 
 پرداخت تسهیالت

 به بازنشستگان

غیر حضوری انجام می شود
در راســتای قطــع زنجیــره شــیوع ویــروس کرونــا 
پرداخــت  مشــتریان،  حضــوری  مراجعــات  کاهــش  و 
تســهیالت به بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی به صورت غیر حضوری انجام می شود.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
لله گانــی  اســماعیل  رفــاه،  بانــک 
مدیرعامــل ایــن بانــک در نشســت 
خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه بــه 
مناســبت چهــل و دومیــن ســالگرد 
برگــزار  اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
شــد، بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: در ســال جــاری بــا 
حمایت و همراهی سازمان تأمین اجتماعی و تخصیص 
اعتبــار از ســوی بانــک، میــزان تســهیالت قرض الحســنه 
از 2000میلیــارد ریــال بــه 22هــزار و 300میلیــارد ریــال 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و ایــن افزایــش باعث شــد تا 
ســامانه ای را راه انــدازی کنیــم تا به منظــور قطع زنجیره 
شیوع ویروس کرونا بازنشستگان و مستمری بگیران در 
شــرایط کرونایــی کمترین مراجعه حضوری را به شــعب 
بانــک داشــته باشــند. مدیرعامــل بانــک رفــاه ادامه داد: 
ســامانه تســهیالت غیــر حضــوری پرداخــت تســهیالت 
ایــن امــکان را فراهم می ســازد تــا بازنشســتگان ارجمند 
و مســتمری بگیران معزز ســازمان تامین اجتماعی بدون 
حضــور فیزیکــی در شــعب بانــک، تســهیالت مــورد نیاز 
خــود را دریافــت کننــد. لله گانــی افــزود: با رفــع ایرادات 
ســامانه، اکنــون تمامــی مراحــل پرداخــت تســهیالت بــه 
صورت غیر حضوری انجام می شود که در فاز جدید این 
خدمت، اول اسفند 104هزار فقره تسهیالت درخواستی 
مستمری بگیران و بازنشستگان در یک روز و به صورت 

غیر حضوری به حساب آن ها واریز خواهد شد.

 ارائه طرح های ابتکاری

بانک مهر در مجمع جهانی 
بانک های کشورهای اسالمی

مدیرعامل بانک مهر با اشاره به دو طرح همیاران 
مهــر و کاالکارت اعــالم كرد: این طرح هــا به عنوان تنها 
طرح هــای انتخــاب شــده از ســوی بانك هــای ایــران در 
مجمــع جهانــی بانك هــای كشــورهای اســالمی معرفــی 

شده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بانک قرض الحسنه مهر، مرتضی 
مهــر  بانــک  مدیرعامــل  اکبــری 
همیــاران  ابتــكاری  طــرح  گفــت: 
مهر به عنــوان یك صدقه جاری و 

خیــر ابــدی و همچنین طرح كاالكارت با فلســفه فروش 
اقســاطی اجنــاس بــا قیمــت نقد و با هــدف تامین مالی 
خــرد بــرای نیازمنــدان، به عنوان دو طــرح جدید و موفق 
در سیســتم بانكــی ایــران بــرای ارائــه بــه مجمــع جهانی 

بانك های كشورهای اسالمی فرستاده شده است.
او ادامــه داد: بــا توجــه به ماهیت اســالمی این دو 
طــرح، احتمــال موفقیت و انتخاب این طرح ها از ســوی 

این مجمع بسیار زیاد است.
اکبــری بــا اشــاره بــه اهمیــت بــاالی طــرح همیاران 
مهر گفت: صدقه نزد مسلمانان بسیار ارزشمند است، 
امــا اگــر بتوانیم روشــی ابداع کنیم کــه با یک بار صدقه 
دادن، بارهــا و بارهــا بــه دیگران كمك كرده و همواره از 
ثــواب آن بهره ببریم، یقیناً ارزشــمند خواهد بود. بانك 
مهر ایران با جلســات كارشناســی متعدد و با اســتفاده 
از عقــد صلــح هبــه امــكان اســتفاده از ایــن نــوع صدقه 
را ایجــاد كــرده اســت؛ بــه ایــن صــورت كه با جمــع آوری 
صدقات مردم در این طرح و پرداخت وام قرض الحسنه 
به نیازمندان و بازگشت اقساط آن به صندوق این طرح 

یك چرخه ابدی احسان و نیكوكاری به وجود می آید.
او ادامه داد: به تازگی با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از همین محل، پرداخت 100 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه به 33هزار خانوار روستایی که 
از نعمت گازکشی و مناسب سازی منازل خود برخوردار 

نبودند، آغاز شده است.

تصمیم بیمه حافظ برای 
آمدن به سرزمین اصلی

بیمــه حافــظ کــه به عنوان نخســتین شــرکت بیمه 
خصوصــی بــا تمرکــز فعالیــت در مناطــق آزاد و ویــژه 
اقتصــادی ســال ۱۳۸۱ در منطقــه آزاد کیــش تاســیس 
شــد، بعــد از ســال ها فعالیــت درایــن مناطــق از بیمــه 
مرکــزی درخواســت کرده تــا فرآیند انتقال این شــرکت 

به سرزمین اصلی اجرا شود.
حامد فرشــباف ماهریان مدیر 
نماینــدگان  و  شــعب  هماهنگــی 
 – خبــری  پایــگاه  بــه  دراین بــاره 
تحلیلــی مثلث مالی گفت: با آمدن 
تیــم جدیــد به بیمه حافــظ و حضور 
آقایان دو دانگه و داجمر در ترکیب 

هیات مدیره تفکر جدیدی درشــرکت حاکم و اســتراتژی 
بلندمدتــی تدویــن شــد کــه افزایش ســرمایه شــرکت به 
1۵00میلیارد ریال )در قدم نخســت( و آغاز فعالیت در 
سرزمین اصلی در کلیه رشته های بیمه ای بخش مهم و 

غیر قابل اجتنابی از آن است.
بــه  حافــظ  بیمــه  ورود  طــرح  دربــاره  فرشــباف 
ســرزمین اصلی یادآورشــد: بیش از یک ســال اســت که 
ایــن درخواســت تقدیــم بیمــه مرکــزی شــده و مقدمــات 
اجرایی کــردن آن بــا جدیت تمام در حال پیگیری اســت. 
البته الزم به ذکر است که این اتفاق )ورود و گسترش 
فعالیت هــای یک شــرکت فعــال بیمــه  ای در مناطق آزاد 
به کل ســرزمین ایران( برای اولین بار در حال روی دادن 
بــوده و طبیعتــاً تدویــن و اجــرای فرایندهــای مربوطــه از 
ســوی نهادهــای قانونگــذار در ایــن زمینــه ممکــن اســت 

نیازمند زمان مناسبی در این خصوص باشد.
و  شــرکت  ســرمایه  افزایــش  توجیهــی  گــزارش 
همچنین موافقت ضمنی سازمان بورس و اوراق بهادار 
جهت انجام افزایش سرمایه اخذ شده و در این مرحله 
از انجام افزایش سرمایه )افزایش به مبلغ 1۵00میلیارد 
ریــال( از محــل آورده نقدی ســهامداران صــورت خواهد 
پذیرفت. در مراحل بعدی امکان انجام افزایش سرمایه 
انباشــته  یــا ســود  ارزیابــی دارایی هــا  از محــل تجدیــد 
حاصــل از فعالیت هــای آتی نیز وجود دارد که در برنامه 

بلندمدت شرکت گنجانده شده است.
فرشــباف ماهریان درخصوص عملکرد بیمه حافظ 
درسال ۹۹گفت : با ۹۸درصد رشد بیش از ۹00میلیارد 
ریــال حــق بیمــه تولیــد و ۹3درصد بودجه محقق شــده 
اســت کــه در مقایســه بــا ســایر شــرکت های بیمه رشــد 

قابل توجهی است.

تمدید قرارداد بیمه درمان 
کارکنان ذوب آهن اصفهان 

با بیمه دانا
بیمه شــدگان شــرکت ذوب آهن اصفهان بار دیگر 
تحــت پوشــش بیمــه درمان تکمیلی شــرکت بیمــه دانا 

قرار گرفتند.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
بیمه دانا، در نشســت مشترکی 
کــه بین مدیــران عامل بیمه دانا 
اصفهــان  آهــن  ذوب  شــرکت  و 
پوشــش  قــرارداد  شــد،  برگــزار 
کارکنــان  تکمیلــی  درمــان  بیمــه 

ذوب آهن اصفهان به مدت یک سال دیگر بین طرفین 
تمدید و اجرایی شد. در این جلسه، قرارداد بیمه درمان 
شاغلین شرکت ذوب آهن با 42هزار نفر بیمه شده به 
امضای طرفین رســید و پوشــش بیمه شــدگان از تاریخ 

17بهمن جاری اجرایی شد.

و  مدیریــت  توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
منابــع وزیــر اقتصــاد، انتخابــات شــرکت های 
ســرمایه گذاری ســهام عدالت استانی مقارن 
با مبعث حضرت رســول )ص( در 2۰ اســفند 

۹۹ برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش پایگاه خبــری بازار ســرمایه، 
علی عســکری، در نشســت خبــری با موضوع 
شــرکت های  الکترونیکــی  مجامــع  برگــزاری 
ســرمایه گذاری ســهام عدالت اســتانی که روز 
امــور اقتصــادی و دارایــی  گذشــته در وزارت 
برگزار شــد، گفت: شرکت های سرمایه گذاری 
رتبه بنــدی  در  اســتانی  عدالــت  ســهام 
شرکت های کشور، شرکت های بزرگ و مهمی 
محســوب می شــوند و ارزش ســهام هر یک از 
این شرکت ها در بعضی استان های کوچک تا 

۹هزار میلیارد تومان می رسد.
او افزود: در برخی استان های بزرگ هم 
ارزش ســهام هــر یک از این شــرکت ها قریب 

به 20هزار میلیارد تومان است.
 بــه گفتــه معــاون وزیــر اقتصاد، در ســه 
اســتان  کرمــان، فارس و یــزد، ۶۵ تا 73درصد 
از ســهامداران غیرمســتقیم ســهام عدالت در 
سامانه سجام ثبت نام کرده اند. در 10 استان 
دیگــر، ایــن میــزان ۶0 تــا 7٣درصــد و در 12 
اســتان، ۵0 تــا ۶0درصــد بوده اســت. در عین 
حال، در هشــت اســتان میزان ثبت نام از ٣٢ 
تا زیر ۵٠درصد بوده اســت. همچنین تاکنون 
هــزار و ۸00 نفــر بــرای مدیریــت شــرکت های 

سرمایه گذاری استانی کاندید شده اند.

سهام عدالت؛ گسترده ترین 
طرح بازار سرمایه

در ادامــه ایــن نشســت، حســین فهیمی 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
و ســخنگوی ســهام  تســویه وجــوه  و  بهــادار 
عدالــت عنــوان کــرد: بحــث آزادســازی ســهام 
عدالــت در یکــی از پرنوســان ترین ســال های 
در  تاکنــون طرحــی  و  داد  رخ  بــازار ســرمایه 

بازار ســرمایه کشور به این ابعاد و گستردگی 
وجود نداشته است.

او با بیان اینکه تاکنون حدود 1۵ استان 
مرحلــه اول مجامــع عادی به طــور فوق العاده 
را برگزار کرده اند، افزود: در فرآیند آزادسازی 
ســهام عدالــت، دارایی ها از کنتــرل و مالکیت 
دولت خارج و به سازمان بورس منتقل شد.

اینکــه  دربــاره  بــا  کــرد  تصریــح  فهیمــی 
ســهامداران،  بــه  مــا  همیشــگی  توصیــه 
نفروختــن ســهام عدالــت اســت، عنــوان کرد: 
عدالــت،  ســهام  آزادســازی  اول  مرحلــه  در 
حدود 1۹میلیون نفر قادر به مشاهده دارایی 
خود در ســامانه سهام عدالت و تصمیم گیری 

درباره آن بوده اند.
 فهیمــی همچنیــن تاکیــد کــرد: پــس از 
ثبت نــام در ســامانه ســجام و ایجــاد ارتبــاط 
با شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی، ما قادر به 
انجــام بســیاری از خدمات برای ســهامداران 
بــه صــورت الکترونیکــی هســتیم و بــه هیــچ 
وجــه نیازی به مراجعه حضوری ســهامداران 

نیست.
کارت  دریافــت  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
اعتبــاری ســهام عدالــت، امــکان خریــد وجود 
دارد و اگــر مبلــغ اســتفاده  شــده تــا 2۹ روز 
بازگردانده شــود، ســود بــه آن تعلق نخواهد 
گرفت، تصریح کرد: در صورت تسویه نشدن 
پول پس از گذشت 2۹ روز، به وام سه ساله 
تبدیــل خواهــد شــد کــه شــرایط و ســود خود 

را دارد.
قنبری: تاکنون سه مرحله سود 
سهام عدالت واریز شده است

حســنعلی  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
قنبــری، معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان 
ســهام  متولــی  گفــت:  خصوصی ســازی 
ســازمان  و  اســت  اقتصــاد  وزارت  عدالــت، 
خصوصی ســازی بــه عنــوان یکــی از بازوهــای 
را  اجرایــی  وظایــف  از  بخش هایــی  اجرایــی، 

عهده دار است.
وی افزود : تاکنون طی سه مرحله، سود 

ســهام توســط ســازمان خصوصی ســازی واریز 
شــده اســت. در ایــن مــدت 127هــزار میلیارد 
ریــال بــه حســاب بیــش از 41میلیــون نفــر از 

مشموالن سهام عدالت واریز شده است.

معتمد: ۱۳ شرکت سرمایه گذاری 
استانی، هلدینگ می شوند

در ادامــه نشســت، محمدرضــا معتمــد، 
معــاون نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان 
بــورس اظهــار کــرد: صنــدوق بازارگردانی برای 
ایجــاد  اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 

خواهد شد.
ســرمایه گذاری  شــرکت های  افــزود:  او 
کــه  رای هیــات مدیــره  اســاس  بــر  اســتانی 
در 20 یــا  21 اســفند ســال جــاری انتخــاب 
توانمندی هــای  بــه شناســایی  خواهنــد شــد 
اجــرای پروژه هــا در ســطح کشــور  خــود در 
یــا اســتان خواهنــد پرداخــت و از منافــع آن 

می شوند. بهره مند 
معتمــد اضافــه کــرد: در حــال حاضــر از 
4۹شــرکت اســتانی ســهام عدالت 3۶شرکت 
در بورس و فرابورس پذیرش شده اند و قرار 
است 13شرکت باقیمانده در قالب هلدینگی 
ســهام  ســهامدار  نفــر  4۹میلیــون  تمــام  بــه 

عدالت تخصیص داده شود.
تمــام  اســت  الزم  داد:  ادامــه  معتمــد 
مشــموالن در تمام ســامانه های الزم از جمله 
منافــع الزم  کلیــه  تــا  کننــد  ثبت نــام  ســجام 
بــه آنهــا اختصــاص یابــد. در ایــن صــورت آنها 
می تواننــد از منافــع نقــدی و افزایش ســرمایه 
در اسرع وقت بهره مند شوند و از هر تغییری 
در ارزش شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 

باخبر شوند.
معــاون نظارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس دربــاره ایجــاد صنــدوق بازارگردانی برای 
شــرکت های استانی یادآور شــد: موضوع آن از 
سوی شورای عالی بورس تصویب شده و هدف 

آن حمایت از شرکت های استانی است.

رئیــس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه 
در زمینــه امنیــت زیرســاخت ها »اقدامــات 
خوبــی« انجــام شــده اســت؛ بــر عــزم جدی 
بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول شویی 

تاکید کرد.
 Europaycard کلمــه  ســه  از   EMV واژه 
اســت.  شــده  تشــکیل   ،Mastercard ،Visa
اولیــن  بــزرگ مشــخصات  شــرکت  ســه  ایــن 
کارت هــای  اکوسیســتم  حــوزه  در  اســتاندارد 
نقــدی و اعتبــاری مبتنی بر تراشــه را تدوین و 
ارائه کردند. بعدها شــرکت Europaycard از 
ســوی شــرکت Mastercard خریــداری شــد و 
سپس شرکت JCB ژاپن و امریکن اکسپرس 
و شــرکت های دیگــر نیــز بــه این کنسرســیوم 

پیوســتند. هدف از ارائه این اســتاندارد، ارائه 
روشــی مشــترک بــا اســتفاده از فناوری هــای 
تراشــه و ترکیــب آن بــا تکنولــوژی رمزنــگاری 
پذیــرش  جهــت  در  نامتقــارن  و  متقــارن 
کارت هــای مختلف بانکی در اکوسیســتم های 
متفــاوت و صادرکننــدگان متفــاوت در نقطــه 
تامیــن  بــا  بــود. به طوری کــه همــراه  پذیــرش 
امنیــت تراکنــش و از جلوگیری از بســیاری از 
تقلب هــا نیــاز به قرار دادن مــاژول امنیتی در 

پایانه ها مرتفع شود.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از بانــک 
مرکــزی، عبدالناصــر همتــی گفــت: »افزایش 
رفــاه و تســهیل دسترســی مــردم«، »امنیــت 
تراکنش هــا« و »مقابله با جرم و پولشــویی« 

ســه هــدف و الگــوی اصلــی بانــک مرکــزی در 
توسعه خدمات پرداخت است.

او بیــان  کــرد: بــا تالش هــای همــکاران 
و  مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  بخــش 
شــرکت خدمــات انفورماتیــک، موفــق شــدیم 
ایــن خدمــت نوین را در اوضاع تحریمی و در 
زمانی کــه به دلیل شــیوع کرونا رعایت نکات 
بهداشــتی اهمیت یافته است،  اجرایی کنیم.
همتــی، بانک هــا و PSP هــا را بــه حضور 
در رقابــت بــرای ارائــه ایــن فنــاوری فراخوانــد 
و گفــت: به طــور طبیعــی این خدمــت، راحتی 
و امنیــت مناســبی را در اختیــار مــردم قــرار 
خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات 
بانک هــا و موسســاتی که ایــن خدمت را ارائه 

می کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
بــا همــکاری قوه قضاییه بیش از 2هزار کارت 
بانکــی کــه در مراکــز قمــار اســتفاده می شــد، 
شناسایی شده اند، افزود: همچنین ۵00هزار 
حســاب بانکــی نیــز شناســایی شــده کــه قرار 
است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری 
قضایی، با دارندگان حساب ها برخورد شود. 
او بــا بیــان اینکــه بیــش از 10هــزار نفر 
در شــبکه پرداخت نظام بانکی کشــور فعال 
کــه  نوینــی  خدمــت  شــد:  یــادآور  هســتند، 
امــروز رونمایــی می شــود، حاصل دســت رنج 
به ویــژه در  تــالش  افــراد طــی ســال ها  ایــن 

دوران تحریم است.

  بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد، دینــی دربــاه 
سوددهی بورس بر دوشم نیست.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، فرهــاد 
دژپســند در جمــع خبرنــگاران دربــاره چرایــی 
تغییــر دامنــه مثبت و منفــی در بورس گفت: 
مسئله مثبت و منفی دو درصد در گذشته در 
شورای عالی بورس رد شده، این بار پیشنهاد 
را تغییر دادیم و در قالب نامتقارن رای آورد. 

این مسئله یک تصمیم گیری فردی نیست.
مطرح شدن بحث های اقتصادی مشکلی 
بحث هــای  آن  منفــی  پالس هــای  امــا  نــدارد، 
سیاســی و رقابتی اســت. بازار بــورس باید یک 

بازار کامال حرفه ای باشد یعنی هیچ کس نباید 
بــا زبان سیاســی بــه بازار بورس نــگاه کند. اگر 
بــازار حرفه ای باشــد، مانایی، پویایــی و پایداری 

آن مطلوب خواهد بود.
هرکســی  کــرد،  تاکیــد  اقتصــاد  وزیــر 
می خواهــد می توانــد تحلیــل اقتصــادی بیــان 
کنــد، بــه طــور مثــال نظر بنــده این اســت که 
اگــر تحریم هــا لغــو شــود بــازار بورس آســیب 
نمی بینــد چــرا کــه صــادرات روان خواهد شــد 
و هزینــه مبادلــه بــه یــک چهارم کاهــش پیدا 
شــرکت های  وضــع  بنابرایــن  کــرد،  خواهــد 

بورسی که صادرات دارند بهتر خواهد شد.

دژپســند دربــاره دعــوت دولــت از مــردم 
بــرای حضــور در بــورس و زیان هــای وارده بــه 
آنهــا گفــت: به مــردم گفتم ســوددهی بورس 
دوشــم  بــر  دینــی  و  نیســت  شــده  تضمیــن 

نیست.
او در واکنــش بــه ایــن انتقــاد کــه آیــا در 
مقابل خسارت ها و زیانهای مردم در ماه های 
اخــروی  مســئولیت  و  دیــن  احســاس  اخیــر 
داریــد؛ گفــت: اتفاقــا بنــده در مــورد بــورس 
همیشــه ســه نکته را گفته ام،  اول، مطالعه، 
مشــاوره و ســپس معاملــه و دوم اینکــه بایــد 
دقــت داشــت و ســوم، نبایــد همه ســرمایه را 

در یک جا گذاشت. اینها را خوشبختانه بنده 
گفتــه ام. در حــال حاضر نیــز که وضع بازار رو 

به بهبود است.
وزیــر اقتصــاد اظهار کرد: درســت اســت 
کــه ممکــن اســت نــرخ ارز کاهش پیــدا کند و 
از ایــن زاویــه وضــع بهتــر خواهد شــد اما نرخ 
بهره بــرداری از ظرفیــت فیزیکــی افزایش پیدا 
می کند؛ این بدین معنا است که اگر شما یک 
کارخانــه بــا 100تن ظرفیت دارید ولی در حال 
حاضــر بــا 30 تن تولید می کنیــد، در آن زمان 
و در نتیجه افزایش تقاضا، این ظرفیت تولید 
می تواند تا 70 الی ۸0 تن افزایش پیدا کند.

مسعود وطنخواه
عالــی  شــورای  تصمیــم  اعــالم  از  پــس 
بــورس شــنبه شــب گذشــته مبنــی بــر تغییر 
دامنــه نوســان در محــدوده قیمتــی منفــی 2 
تــا مثبــت 6درصد کــه از هفته آینــده اجرایی 
می شــود. واکنــش بازار ســرمایه ابتــدا به آن 
مثبــت بــود؛ به طوری کــه بیشــتر نمادها روز 
یکشــنبه صعــودی شــدند، امــا ایــن صعــودی 
تنهــا یــک روز طــول کشــید و دیــروز دوبــاره 

روند بورس با اما و اگر همراه شد.
شــاخص کل بورس روز گذشــته در یک 
ســاعت ابتدایــی زمــان معامــالت بــا افزایــش 
24هــزار و ۵31واحــدی در تــراز یک میلیــون و 
1۹۵هــزار واحــدی ایســتاد، امــا در ادامه زمان 

بــازار  نماگــر  ایــن  رشــد  از  اندکــی  معامــالت 
ســرمایه کاســته شــد و در نهایــت در ســطح 

یک میلیون و 1۹2هزار واحد ایستاد.
در  واحــدی  ســه هزار  حــدود  کاهــش 
شــاخص کل در حالی بعد از ســاعت 10صبح 
تا پایان زمان معامالت رخ داد که دیگر نماگر 
بازار سرمایه یعنی شاخص کل )هم وزن( تنها 
پس از 10دقیقه از زمان شروع معامالت وارد 
روند نزولی شــد و بازدهی منفی 0.2درصدی 

را ثبت کرد.
واگرایــی رخ داده در رشــد نامتــوازن دو 
شــاخص کل و هــم وزن گویای افزایش قیمت 
در شــرکت های با ســرمایه باالســت که از این 
شــرکت ها به شاخص ســازها نیز یاد می شود. 

بــه همیــن دلیــل در روز کــه حــدود 40درصــد 
از نمادهــا منفی بودند همچنان شــاخص کل 

بورس سبزپوش ماند.
بــر  شــرکت ها  تاثیــر  کل  شــاخص  در 
اســاس بزرگی ) تعداد ســهام ( و سرمایه آنها 
اســت؛ بنابرایــن ارزش تمــام شــرکت ها برابــر 
نیســت و وزن شــرکت ها و مقدار در شاخص 
کل متفــاوت اســت. بــرای نمونــه، نمادهــای 
بزرگــی همچون فملی، فوالد، فارس، خودرو، 
شســتا، کــه تعــداد ســهام و معامله بیشــتری 
کوچــک  شــرکت های  از  تاثیرگذارتــر  دارنــد 

هستند.
اما در محاســبه شــاخص کل )هم وزن(، 
وزن و انــدازه شــرکت ها تاثیرگــذار نیســت و 

ســرمایه آنها یکسان در نظر گرفته می شود و 
تاثیــر افزایش و کاهش ســود و قیمت ســهام 
شــرکت ها در ایــن شــاخص به یک میــزان اثر 

دارد.
شــاخص کل، عملکــرد و وضــع بورس را 
نشــان می دهد، اما معیار مناســبی برای رشد 
و افــت بــازار ســرمایه نیســت؛ بــرای اینکه در 
خیلــی از مواقــع ممکــن اســت چنــد شــرکت 
بــزرگ کــه وزن زیادی در نوســان بورس دارند 
بــا مثبــت یــا منفــی شدن شــان شــاخص کل 
را مثبــت یــا منفــی کننــد؛ در حالــی کــه وضع 
بســیاری از شــرکت های دیگر متفاوت اســت. 
در نتیجــه، شــاخص کل هــم وزن می توانــد به 

شکل بهتری وضع کلی بازار را نشان دهد.

2۰ اسفند؛ انتخابات شرکت های سرمایه گذاری 
سهام عدالت استانی 

به گفته معاون توسعه وزیر اقتصاد، ارزش سهام هر یک از شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت 
استانی در استان های کوچک تا ۹هزار میلیارد تومان است

همتی: بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول شویی 
بسیار جدی است

وزیر اقتصاد: درباره بورس دینی بر دوشم نیست

شاخص سازها صعودی شدند

از راست به چپ: قنبری، عسگری، فهیمی و معتمد


