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کوتاه از بیمهکوتاه از بانک

 تسهیالت بدون ضامن
با نرخ سود 2 درصد؛ ویژه 

سپرده گذاران بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین با ارائه طرح سپرده-تســهیالت 
کوشــان، عالوه بر پرداخت ســود به سپرده، تسهیالتی 

با نرخ سود 2درصد به متقاضیان پرداخت می کند.
بــه گزارش روابــط عمومی بانــک اقتصادنوین، این 
بانک با ارائه طرح سپرده-تســهیالت کوشان سعی دارد 
عالوه بر تســهیل شــرایط و کاهش 
دریافــت  بــرای  نیــاز  مــورد  زمــان 
امــکان  ارزان قیمــت،  تســهیالت 
بهره مندی از ســود ســپرده و حفظ 
قدرت خرید را برای مشتریان خود 

فراهم کند.
بانک اقتصادنوین با اجرای این طرح امیدوار است 
بتوانــد در راســتای ماموریــت ذاتــی خــود گامــی موثر در 

بهبود اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی بردارد.
متقاضیان تســهیالت کوشــان با در دســت داشتن 
مدارک شناسایی معتبر می توانند به نزدیک ترین شعبه 
بانــک اقتصادنویــن مراجعــه و ســپس بــا توجــه به طرح 
دلخــواه از نظــر نــرخ ســود ســپرده و تســهیالت، بــرای 

افتتاح یکی از سپرده های کوشان اقدام کنند.
مشــتریان ارجمند پس از افتتاح ســپرده می توانند 
از  انتخابــی  بــا شــرایط  را  خــود  تســهیالت  درخواســت 
نظــر مبلــغ، نــرخ ســود و تعداد اقســاط به شــعب بانک 

اقتصادنوین ارائه دهند.
از ویژگی های مهم طرح کوشان، اعطای تسهیالت 

به افراد معرفی شده از طرف سپرده گذار است.
ازآنجاکه در این طرح، ســپرده، نزد بانک به عنوان 
وثیقه تســهیالت در نظر گرفته می شــود، دیگر نیازی به 
ارائه وثایق مرســوم بانکی نیســت. بنابراین درخواســت  
متقاضیــان صرفــا از منظر برخورداری از اهلیت اعتباری 
مورد بررســی قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن 

تسهیالت مورد نظر متقاضیان پرداخت می شود.
متقاضیــان ایــن امکان را دارند تا مبلغ تســهیالت، 
بازپرداخــت، مبلــغ هــر قســط و میــزان ســود  شــرایط 
ســپرده دریافتــی را پیــش از هــر اقدامــی از طریق لینک 

محاسبه گر محاسبه کنند.
دارندگان این نوع سپرده می توانند 60تا 80درصد 
ســپرده مــدت دار خــود را تســهیالت بــا نرخ ها و شــرایط 
بــرای دریافــت  را  افــراد دیگــری  یــا  موردنظــر دریافــت 
تســهیالت معرفــی کننــد. در این طــرح، ســپرده گذار در 
ازای ســپرده گذاری، ماهانــه ســودی دریافت کــرده و در 
صورت دریافت تســهیالت، هر ماه مبلغی بابت اقســاط 

تسهیالت دریافتی به بانک پرداخت می کند.
برای نمونه اگر مشــتری ســپرده ای با ســود 10درصد 
افتتــاح کنــد، می توانــد به انــدازه 60درصــد مبلــغ ســپرده 
خود، تسهیالتی با بازپرداخت 36ماه و با نرخ 5.5درصد 
باشــد  اگــر ســپرده گذار تصمیــم داشــته  کنــد.  دریافــت 
ســپرده ای بــا نــرخ ســود 5درصــد افتتــاح کنــد، می توانــد 
بــا  تســهیالتی  خــود  ســپرده  مبلــغ  80درصــد  به انــدازه 
بازپرداخت 36ماه و با نرخ 2درصد از بانک دریافت کند.

حمایت 88 میلیاردی 
بانک کشاورزی از 

راه اندازی مرغداری گوشتی 
درسیستان و بلوچستان

روســتای  زاهــدان،  شــهر  کمربنــدی  حاشــیه  در 
هللا آباد، با حمایت و مشــارکت 88میلیارد ریالی بانک 
مــزارع  مدرن تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  کشــاورزی 
پرورش مرغ مادر و مرغداری گوشتی استان سیستان 
و بلوچســتان راه اندازی شــده است 
و بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ۳۰نفر به 
به ســزایی  نقــش  مســتقیم  صــورت 
در توســعه و بهبــود ســاختار تولیــد 
پــرورش مرغ مــادر ،مرغ گوشــتی و 
رونق اقتصادی منطقه داشته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک کشــاورزی، پروژه 
عظیــم مرغــداری 44800قطعــه ای مزرعه بــزرگ پرورش 
مرغ مادر شرکت ماکاجوجه بامساحت بیش از 5هکتار 
 856 و  ۹میلیــون  ظرفیــت  بــه  جوجه کشــی  ســالن  و 
تخم مــرغ، بــا حمایــت و مشــارکت بانــک کشــاورزی و با 
هــدف تکمیــل زنجیره تولیدگوشــت مرغ بــا کیفیت، به 

بهره برداری رسیده است.

افتتاح طرح توسعه شركت 
چسب و رزين پرسيا زرين 
آبنوس با تسهيالت بانك 

صنعت و معدن
طرح توســعه شــركت چســب و رزين پرسيا زرين 
آبنوس، توليدكننده انواع رزين و فرمالين با تسهيالت 

بانك صنعت و معدن افتتاح شد.
بــه گــزارش پايــگاه اطــالع رســاني بانــك صنعــت 
و معــدن، شــركت يادشــده بــا ســرمايه گذاري در حــدود 
تســهيالت  بــا  و  ريــال  452ميليــارد 
و  ثابــت  ســرمايه  ريــال  2۹0ميليــارد 
350ميليــارد ريال تســهيالت ســرمايه 
معــدن  و  صنعــت  بانــك  گــردش  در 

راه اندازي شد.
شــركت چســب و رزيــن پرســيا زريــن آبنــوس، بــا 
ظرفيــت توليــد 40هــزار تــن انــواع رزيــن و 40هــزار تــن 
فرماليــن در ســال و در راســتاي تكميــل زنجيــره تاميــن 
گــروه شــركت هاي خــود و همچنيــن پاســخ بــه تقاضاي 
داخلي محصول و با هدف صادرات بخشــي از توليدات 
خــود فعاليــت خواهــد كــرد و زمينــه اشــتغال مســتقيم 

100نفر را به صورت مستقيم فراهم مي كند.

تخفیف ویژه بیمه 
 مسئولیت بیمه البرز
به مناسبت دهه فجر

شــرکت بیمه البرز به مناســبت دهه مبارک فجر، 
تخفیف هــای ویــژه ای را بــرای بیمه نامه های مســئولیت 

به مشتریان خود ارائه می دهد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بــه  شــرکت  ایــن  البــرز،  بیمــه 
بــرای  فجــر  دهــه  مناســبت 
حرفــه ای  مســئولیت  بیمه هــای 

پیراپزشکان، کارفرماهای پروژه های ساختمانی،  عمرانی 
دارنــدگان  مدنــی  مســئولیت  و  صنعتــی  خدماتــی،   و 
آسانسور،  مسئولیت مدنی به تبع حریق، هیات مدیره 
ســاختمان واحدهــای مســکونی و مســئولیت حرفــه ای 
مهندســان ناظــر،  طــراح، محاســب و مجــری هــر یک به 
میزان 30درصد و مسئولیت حرفه ای پزشکان 15درصد، 

تخفیف به بیمه گزاران جدید و تمدیدی ارایه می دهد.
تاریــخ  از  می تواننــد  اســاس، هموطنــان  ایــن  بــر 
12بهمــن تــا پایــان ســال جــاری بــا مراجعــه به شــعب و 
ایــن  از  البــرز در سراســر کشــور  بیمــه  نمایندگی هــای 

تخفیف های ویژه بهره مند شوند.

بیمه یونیت لینک سامان، 
راهکاری برای جلوگیری از 

کاهش ارزش سرمایه بیمه گزار
معاون فنی بیمه های زندگی شــرکت بیمه سامان 
از عرضــه بیمه هــای عمــر یونیت لینــک ایــن شــرکت در 
سال آینده خبر داد و اعالم کرد این بیمه نامه به واسطه 

نبود وابســتگی مســتقیم به »ریال« 
»یونیت« هــای  بــه  چســبندگی  و 
ســرمایه گذاری، بــه خوبــی می توانــد 
در مقابــل کاهــش ارزش پــول ملــی، 
مقاومت نشان داده و ارزش سرمایه 

بیمه گزار را حفظ کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســامان، شــیما 
آراء بــا بیــان ایــن کــه از ابتدای تاســیس شــرکت، حجم 
عمــده پرتفــوی آن را بیمه هــای زندگــی تشــکیل داده و 
تاکنــون این روند حفظ شــده اســت، افــزود: طرح جامع 
عمــر و تشــکیل ســرمایه از قدیمی تریــن محصــوالت و 
پرفروش تریــن بیمه نامه هــای شــرکت اســت کــه تجربــه 
خوبی نیز از آن به دست آمده است. او با اشاره به این 
کــه شــرکت بیمه ســامان به صــورت تخصصی بــه حوزه 
فــروش بیمه نامه هــای عمــر ورود کــرده و شــبکه فروش 
متخصــص و حرفــه ای در ایــن حوزه تربیت کرده اســت، 
ادامــه داد: بیمــه زندگــی، محصــول اســتراتژیک بیمــه 
سامان است و در این راستا محصوالت متناسب با نیاز 
مشتری نیز طراحی شده است. آراء طراحی ترکیب های 
مختلــف بیمه نامه هــای عمــر به منظور ارائه پوشــش در 
الیه های مختلف ریســک پذیری را یکی از رموز موفقیت 
این شرکت در فروش بیمه نامه عمر خواند و اظهار کرد: 
هر کدام از این محصوالت متناســب با ریســک پذیرفته 
پوشــش های  و  ســود  نــرخ  بیمه گــذار،  ســوی  از  شــده 
متفــاوت دارنــد و از این رو دســت بیمه گــذار برای خرید 

یک بیمه نامه مطلوب، کامال باز است.
معاون فنی بیمه های زندگی شــرکت بیمه ســامان 
بــا اشــاره بــه عرضــه بیمه نامــه عمــر بــا پوشــش امراض 
خاص از سوی این شرکت و استقبال خوب مشتریان از 
آن، گفت: محصول به روز شده در این حوزه 30بیماری 
در حوزه بزرگســاالن در چهــار بخش بیماری های قلبی، 
ســرطان، اعصاب و ســایر بیماری ها را پوشــش می دهد 
و این محصول در حوزه کودکان پوشــش مناســبی برای 
14بیمــاری دارد. او همچنیــن بــه امــکان ســرمایه گذاری 
متقاضیــان در صندوق هــای ســرمایه گذاری ایــن شــرکت 
اشــاره کــرد و بــا تاکید بــر این که هر محصــول می تواند 
اشــتهای ریســک پذیری بخشــی از متقاضیان را ســیراب 
کند، ادامه داد: شــرکت بیمه ســامان بســته های متنوع 
ســرمایه گذاری و بیمــه ای را در اختیــار مراجعــان قــرار 
می دهد، بنابراین می تواند به عنوان یک مشــاور امین و 

متخصص در حوزه سرمایه گذاری عمل کند.

رونمایی از دو محصول 
»ملت تک« و »نشریه 
دیجیتالی« بیمه ملت

در مراسم رونمایی از فصلنامه الکترونیکی، بیمه 
ملــت زیرســاخت های فــروش آنالین را بــرای اتصال به 

استارت آپ ها معرفی کرد.
به گزارش رازپول، در این مراسم 
بیمــه  مدیرعامــل  دلفــراز  اســماعیل 
ملت، با اشــاره به فضای نوین فناوری 
ســبب  فضــا  ایــن  گفــت:  اطالعــات 
بــه  می شــود کــه محصــوالت بیمــه ای 

گونه ای دقیق تر و با هزینه تمام شده کمتر و با سهولت 
بیشتری به مشتریان عرضه شود.

مدیرعامــل بیمــه ملــت راه افزایــش ضریــب نفــوذ 
بیمه را طی مســیر اســتفاده از فناوری های نوین عنوان 
کــرد و ادامــه داد در محصوالتی مانند خودرو می توان با 
اســتفاده از سیســتم اینترنت اشــیا و ســنجش رفتارها، 

حق بیمه متعادل تری را از افراد دریافت کرد.
»ملت تــک« بــا ارائــه ســرویس های بیمه گــری بــاز 
بــا کمــک عرضــه انــواع APIهــای بیمــه ای در رشــته  های 
همــکاری  بــرای  الزم  بســترهای  ایجــاد  و  مختلــف 
اســتارتاپ ها بــا بیمــه ملــت و توســعه کســب و کار آنها 
قــرار اســت فعالیــت کنــد. خدمــات »ملت تــک« شــامل 
ارائه مشــاوره و راهکارهای بیمه ای برای توســعه کســب  
و  کارآفرینــان  بیــن  ارتبــاط  ایجــاد  اســتارتاپ ها،  کار  و 
بازیگــران فعــال صنعــت، ارائه آموزش هــای تخصصی و 
متنــوع در خصــوص مباحــث فنــی، قانونــی، حقوقــی و 

مشاوره کسب  و کار است.

دبیــرکل کانون نهادهای ســرمایه گذاری 
نوســان  دامنــه  محدودســازی  زمــان  ایــران، 
ســهام در بورس بیــن منفی 2درصد و مثبت 

۶درصد را یک ماهه دانست 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، ســعید 
اســالمی بیدگلی تصمیم محدودســازی دامنه 
نوســان و برخی دیگر از تصمیمات ســازمان و 
شورای عالی بورس را موجب مثبت شدن جو 

چند روز اخیر در بازارسرمایه دانست.
او با بیان اینکه مفهوم »دامنه نوسان« 
بــه تازگی در بورس ایجاد شــده اســت، ادامه 
داد: در حالت عادی ارزش شرکت ها بیش از 
یــک میــزان، کاهش یــا افزایش پیــدا نمی کند 
بورســی  شــرکت های  بــرای  میــزان  ایــن  کــه 

5درصد بوده است.
اسالمی افزود: در زمانی که نگرانی های 
جــدی بــرای کاهش ارزش ســهام ایجاد شــد، 
رفتارهــای هیجانــی بیــش از رفتارهای بنیادی 
بر معامالت تاثیر می گذاشــت و لذا پیشــنهادِ 

کاهش دامنه نوسان جدی شد.
او خاطرنشــان کــرد: بســیاری از فعــاالن 
بازار سرمایه از جمله بنده معتقدیم کال دامنه 

نوسان باید تعادل بخشی را سهل نماید.

اســالمی در عین حال گفــت: در دورانی 
کــه رفتارهــای هیجانــی بیشــتر بــود و کاهش 
قیمــت ســهام ناشــی از اخبــار سیاســی و جــو 
اقتصــادی صورت می گرفت، مجددا پیشــنهاد 
کاهش دامنه نوســان مطرح شــد که منفی و 

مثبت 2درصد را در بر گرفت.

دبیــرکل کانــون نهادهای ســرمایه گذاری 
ایــران یــادآور شــد: در نهایــت قرار شــد دامنه 
منفی، که کاهش قیمت ها را نشــان می دهد 
بــه منفــی دو درصــد کاهــش یابــد و دامنــه 
مثبت نیز به مثبِت 6درصد برسد تا سیگنالی 
بلندمدت برای باز شدن دامنه نوسان باشد.

کاهــش  دامنــه  وقتــی  افــزود:  اســالمی 
اگــر  امــا  می گیــرد.  فزونــی  چالــش  می یابــد، 
اتفاقــی دربــاره یــک صنعــت یا شــرکت بیفتد 
کــه نیاز به کاهش 15درصدی داشــته باشــیم 
چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا بسیاری فعاالن 
بورس مخالف اتخاذ تصمیم بر اســاس دامنه 
دامنــه  وقتــی  معتقدنــد  و  هســتند  نوســان 
نوســان وجود ندارد، رســیدن سهام به قیمت 

ذاتی، سریع تر انجام می شود.
او ادامه داد: وقتی دامنه نوسان کاهش 
یابــد ممکــن اســت بــه کاهــش نقد شــوندگی 
ســهام منجر شــود؛ اما تصمیــم محدود کردن 
دامنــه نوســان در برخــی دیگــر از بورس هــای 
دنیــا نیــز وجــود دارد، بــرای کوتاه مــدت اتخاذ 

می شود.
تصمیــم  ایــن  دیگــر  بیــان  بــه  اســالمی 
را بــه معنــای اعمــالِ نوســان دامنــه محــدود 
بــرای بلندمــدت در بــازار ســرمایه ندانســت و 
گفــت: در ایــن میــان بیشــتر معامالت ناشــی 
از رفتارهــای هیجانــی بــود و حتــی وقتی خبر 
خوبی برای یک شرکت اعالم می شد، به دلیل 
جــو روانی منفی در بازار، ســهام های مطلوب 

نیز با کاهش قیمت روبرو شد.

بیمه هــای  بــر  فنــی  نظــارت  مدیــرکل 
غیرزندگی بیمه مرکزی طی نامه ای بر رعایت 
الزامــات مقــرر در مــاده 2آیین نامــه اجرایــی 
ثالــث  بیمــه شــخص  ۶قانــون  مــاده  تبصــره 
از ســوی شــرکت های بیمــه و شــبکه فــروش 

تاکیدکرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملــل بیمــه مرکزی، عباس خســروجردی 
در این نامه ضمن تشــکر از اشــتراک مساعی 
شــرکت های بیمه و شــبکه فروش در راستای 

اجــرای الزامــات مقرر در تبصــره ماده 6قانون 
بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی 
آن در خصــوص انتقــال تخفیفــات خســارت 
ندیــده، اعــالم کــرد: امــکان مشــاهده وضــع 
رعایت مقرره فوق الذکر به صورت سیســتمی 

در سامانه سنهاب فراهم شده است.
بیمه هــای  بــر  فنــی  نظــارت  مدیــرکل 
افــزود:  مرکــزی  بیمــه  غیرزندگــی 
اطالع رسانی های الزم در مورد زمان تخصیص 
نیافتن کد یکتا در این خصوص متعاقبا اعالم 

می شود.
او تصریــح کــرد: بــر اســاس مفــاد مــاده 
2آیین نامــه اجرایــی نحــوه انتقــال تخفیفــات 
بــه  منجــر  حــوادث  نداشــتن  از  حاصــل 
در  6قانــون(  مــاده  تبصــره  خســارت)موضوع 
صورت انتقال مالکیت وســیله نقلیه، ســابقه 
تخفیــف عــدم خســارت مربوطــه به خــودروی 
مشــابه متعلــق بــه مالــک وســیله نقلیــه یــا 
ســایر افــراد حقیقی مجاز در قانون )همســر، 

والدین، اوالد بالواسطه( قابل انتقال است.

لــذا در صــورت انتقال نیافتــن تخفیفات 
بــه مالــک وســیله نقلیــه باید )جدول نســبت 
تخفیــف(  انتقال دهنــده  بــا  انتقال گیرنــده 
نسخه مستند 5.1 وب سرویس شخص ثالث 

تکمیل شود.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه منظور 
جلوگیــری از بــروز مشــکالت آتــی بــرای کلیــه 
ذینفعــان، مراتب بــه واحدهای اجرایی و فنی 
ذیربط، فناوری اطالعات و ارتباطات و شــبکه 

فروش شرکت های بیمه ابالغ شود.

بــازار ارز در هفتــه  گذشــته کار خــود را 
بــا رونــدی نزولــی آغــاز کرد اما تحــوالت مهم 
سیاســت خارجی در روز یکشــنبه، این روند 
را معکــوس کــرد تا جایی کــه در پایان هفته، 
دالر بــازار آزاد بــا افزایش قیمت هزار و 8۰۰ 

تومانی مواجه شد.
بــرای  ایرنــا،  جمعــه  روز  گــزارش  بــه 
پنجمین بار در شــش ماه گذشــته قیمت دالر 
را در کانال 25هزار تومان و یورو را در کانال 
30هــزار تومانــی تجربــه کــرد. کانال هایــی که 
بــا توجــه بــه رونــد حاکــم بــر بــازار در روزهای 
پایانــی هفتــه، پیش بینــی می شــود در هفتــه 

جاری ثابت و پایدار نماند.
بــازار ارز در ادامــه روند نزولی که در دو 

هفته پیش آغاز کرده بود، شاهد کاهش آرام 
قیمت هــا در دو روز ابتدایــی معامالت بود. بر 
از قیمــت  آزاد  بــازار  اســاس دالر در  همیــن 
24هزار و 300تومان در ســاعات ابتدایی روز 
شنبه به قیمت 24هزار و 100تومان در پایان 
معامالت روز یکشــنبه رســید. ایــن روند برای 
یورو در بازار آزاد نیز از 2۹هزار و 100 تومان 

آغاز و به 28هزار و 800 تومان رسید.
ولــی ایــن رونــد از ابتــدای معامــالت روز 
دوشــنبه، دچــار تغییــر جدی شــد. در این روز 
معامــالت دالر بــا قیمت 24هزار و 800تومان 
و یورو با قیمت 2۹هزار و 500تومان آغاز شد 
کــه نشــان دهنده افزایش یکبــاره ۷00تومانی 
قیمــت  تومانــی   ۷00 و  هــزار  و  دالر  قیمــت 

یــورو، نســبت به آخریــن قیمت معامله شــده 
پنج شــنبه بــود. البتــه ایــن قیمت هــا در روز 
دوشــنبه بــا مقاومــت بــازار مواجــه شــدند و 
افزایــش پیــدا نکردنــد. امــا از روز سه شــنبه 
بــا شکســته شــدن ایــن مقاومــت، بــا وجــود 
تعطیلــی روز چهارشــنبه، بــازار شــاهد رشــد 
قابــل توجــه قیمت هــا بــود، بــه نحــوی کــه در 
آخرین معامالت روز پنج شنبه دالر در قیمت 
5 هزار و ۹00تومان و یورو در قیمت 31هزار 

تومان معامله شد.
گذشــته،  هفتــه   در  اســاس  ایــن  بــر  
قیمت دالر در بازار آزاد دامنه نوســان هزار و 
800تومانی و قیمت یورو هم بازه نوســان دو 

هزار و 200تومانی را تجربه کرد.

نــرخ فــروش ارز در صرافی هــای بانکــی 
گذشــته  هفتــه   در  را  مشــابه  نمــوداری  نیــز 
تجربه کرد. بر این اســاس قیمت فروش دالر 
و یــورو در روز شــنبه بــه ترتیــب از 23هــزار و 
۷50تومــان و 28هــزار و 600تومــان آغاز و در 
پایــان روز یکشــنبه تــا 23هــزار ۷00تومــان و 
28هــزار 450تومــان کاهش یافت. اما بعد از 
توقف قیمت در روز دوشنبه، از روز سه شنبه 
رونــد افزایشــی آغــاز شــد و در پایــان هفتــه 
قیمت دالر به 24هزار و ۷00تومان و یورو به 

2۹هزار و ۹50تومان رسید.
بــرای خریــد ارز هــم در صرافی های بانکی 
طــی هفته گذشــته قیمــت دالر بــازه 23هزار و 
200تومان تا 24هزار و 200تومان را تجربه کرد.

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی و تســویه وجــوه، زمــان واریــز ســود 
ســهام عدالــت ســال ۹8 بســتگی بــه فعالیت 
شــرکت ها دارد، در صــورت انجــام اقدامــات 
ســود  مربوطــه،  شــرکت های  ســوی  از  الزم 
سهامداران را تا پایان سال پرداخت می کنیم.
حســین فهیمــی جمعــه در گفت وگــو بــا 
ایرنا درباره زمان واریز ســود ســال ۹8 ســهام 
عدالت گفت: امکان واریز سود سهام عدالت 
افرادی که روش سرمایه گذاری غیرمستقیم را 

انتخاب کرده اند از سوی شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی وجــود دارد. او خاطرنشــان کــرد: هــر 
کــدام از 36شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی و 
ناشران بورسی که برای واریز سود مشموالن 
ســهام عدالت، شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
را انتخــاب کــرده باشــند ایــن ســود براســاس 
شــماره حســاب اعــالم شــده در ســجام واریز 

خواهد شد.
فهیمی اظهار کرد: اگر چنانچه مشــمول 
سهام عدالت بخواهد سود خود را به صورت 

متمرکــز دریافــت کنــد و خــود بــه دنبال ســود 
شــرکت ها نــرود تنهــا راه ایــن اقــدام، ثبت نام 
در ســامانه ســجام اســت تا از این طریق قادر 

باشیم سود سهامداران را پرداخت کنیم.
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه ســود 
ســهام عدالت تا پایان ســال جاری به حساب 
ســهامداران پرداخت می شــود یا خیر؟ گفت: 
ایــن موضــوع بســتگی بــه فعالیــت شــرکت ها 
دارد، هــر کــدام از شــرکت های ســهام عدالت 

که برای پرداخت ســود، شرکت سپرده گذاری 
را انتخــاب کننــد و اقدامــات الزم را بــرای ایــن 
فعالیت انجام دهند،  ســود ســهامداران را تا 

پایان سال پرداخت می کنیم.
فهیمــی خاطرنشــان کرد: اکنــون بالغ بر 
120شــرکت حاضر در بورس، ســود خود را از 
طریق شــرکت ســپرده گذاری برای سهامداران 
واریــز کرده انــد و امســال بالــغ بــر 2۷میلیون 
نفر از طریق ســامانه جامع توزیع سود، سود 

ساالنه را دریافت کرده اند.

پذیرش کنتور برق ۴ شرکت در بازار 
اصلی بورس کاال پذیرش 

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت 
بــورس کاالی ایــران بــا صــدور اطالعیه هــای 
بــرق  کنتــور  کاالی  پذیــرش  از  جداگانــه 
تــوس  آزمــا،  الکترونیک افــزار  شــرکت های 
فیــوز، صنایــع ســنجش انــرژی بهینه ســازان 
تــوس و طرح هــای صنعتــی راد نیــروی کرمان 

در بازار اصلی این بورس خبر داد.
بــه گــزارش »کاالخبــر«، براســاس ایــن 
اطالعیه هــا، پذیــرش کنتــور برق شــرکت های 
صنایــع  فیــوز،  تــوس  آزمــا،  الکترونیک افــزار 
سنجش انرژی بهینه سازان توس و طرح های 
صنعتــی راد نیــروی کرمــان پــس از بررســی 
نهمیــن  و  یکصــد  در  مســتندات  و  مــدارک 
بهــادار  اوراق  و  کاال  پذیــرش  هیــات  جلســه 
مبتنــی بــر کاال در بــازار اصلــی بــورس کاالی 

ایــران مــورد تصویــب قرار گرفت. جــواد فالح، 
مدیــر مطالعات اقتصادی و ســنجش ریســک 
بــورس کاالی ایــران پیش از ایــن در گفت وگو 
بــا »کاالخبر« از راه اندازی معامالت به روش 
مناقصــه در آینــده نزدیــک خبــر داده و گفتــه 
بود: با مذاکرات انجام شده، مقرر شده است 
شــرکت توانیر که شــرکت های توزیع برق های 
منطقــه ای زیرمجموعــه آن بوده اســت و برای 
زیرســاخت های توزیــع برق خریدهــای کاالیی 
انجــام می دهنــد در اولیــن گام و بــه صــورت 
پایلوت خرید کنتور برق را در قالب معامالت 
مناقصــه وارد بــورس کاال نمایــد کــه در کنــار 
کنتــور، مســیر مناقصــات اقالم دیگــری مانند 
کابل، ترانسفورماتور، پایه ها و دکل های برق 

برای انجام معامالت، باز خواهد شد.

کاهش 8.۵درصدی تعداد چک های رمزدار در آذر
بررســی های بانــک مرکــزی نشــان می دهــد 
۴8۷هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود 
۹۴۱هزار میلیارد ریال در آذر ۱۳۹۹ در کل 
کشــور وصول شــده که نســبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.۵درصد و 

۱۷.8درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا و بر اســاس آمار بانک 
مرکزی، در ماه مورد بررسی در استان تهران 
حدود 154هزار فقره چک رمزدار به ارزشــی 
وصــول  ریــال  میلیــارد  5۷5هــزار   حــدود 
شــده اســت. بنــا بر ایــن گــزارش در آذرماه، 
48.4درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی 
در ســه استان تهران )31.6درصد(، اصفهان 
)۹.1درصــد( و خراســان رضــوی ).۷ درصــد( 
وصــول شــده اســت کــه بیش ترین ســـهم را 
در مقایســه با ســایر اســتان ها دارا بوده اند. 
همچنیــن ۷1درصــد از ارزش چک هــای فــوق 
در اســتان های تهــران )61.1درصد(، اصفهان 

)5.5درصــد( و خراســان رضــوی )4.4درصد( 
وصــول شــده اســت. چک هــای وصولــی بــر 
حســب عــادی و رمــزدار حــدود ۹میلیــون و 
100هــزار فقــره چــک در آذر 13۹۹ در کل 
کشــور وصــول شــد کــه از ایــن تعــداد حدود 
8 میلیــون و 600هــزار فقــره عــادی و حــدود 
500هــزار فقــره رمــزدار بــوده اســت. بر این 
اساس درکل کشور ۹4.6درصد از کل تعداد 
چک هــای وصولی، عادی و 5.4درصد رمزدار 

بوده است.
بر اســاس آمار بانــک مرکزی، در کل 
کشور بالغ بر دو هزار و 56۷هزار میلیارد 
ریال چک وصول شد که بیش از یک هزار 
و 626هــزار میلیــارد ریــال چــک عــادی و 
بالــغ بر ۹41هزار میلیارد ریال چک رمزدار 
است. به عبارتی در کل کشور 63.3درصد 
از کل ارزش چک هــای وصولــی، عــادی و 

36.۷درصد رمزدار بوده است.

 محدودیت های  دامنه نوسان بورس

یک ماهه است
به گفته دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، تصمیم محدود کردن دامنه نوسان در برخی دیگر از 

بورس های دنیا نیز برای کوتاه مدت اتخاذ می شود

تاكید بیمه مركزی درباره رعایت تخفیفات بیمه 
شخص ثالث در انتقال

افت و خیز بازار ارز در هفته گذشته

سود سال ۹8 سهام عدالت چه زمانی پرداخت می شود؟


