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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

1554 بانک تجارت؛ پیشگام 
پاسخگویی به مشتریان

بهبود و ارتقاء روندهای پیگیری و پاســخگویی در 
مرکــز ارتبــاط مشــتریان بانــک تجــارت )1554( رضایت 
90درصــدی مشــتریان از خدمــات این مرکز را به دنبال 

داشته است.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بانــک تجارت، از ابتدای ســال جاری 
از  نفــر  بر420هــزار  بالــغ  تاکنــون 
هموطنــان و مشــتریان بانک تجارت 
بــه صــورت تلفنــی، پیامک یــا ایمیل 
بــا مرکــز ارتبــاط مشــتریان ایــن بانــک ارتبــاط گرفتــه و 

راهنمایی الزم را دریافت کرده اند.
تمــاس  مخاطبــان  از  انجام شــده  نظرســنجی  بــا 
گیرنده با مرکز ارتباط مشــتریان بانک تجارت در مقطع 
زمانــی ســه ماهــه ســوم ســال جــاری بیــش از 90درصد 
آنان از نحوه پاسخگویی و پیگیری مشکالت مشتری در 
فرآیند دریافت خدمات بانکی از ســوی کارشناســان این 

مرکز اعالم رضایت کرده اند.
مرکــز ارتبــاط مشــتریان بانــک تجارت با ســاختاری 
مشــتری مدار و خدمت  محــور در راســتای مکانیــزه کردن 
کانال هــای ارتباطــی بانــک و مشــتری راه انــدازی شــده 
است. 1554نقطه دسترسی به اطالعات انواع خدمات 

است که بر حسب درخواست مشتری ارائه می شود.
مشــتریان بانــک تجــارت در تمــاس بــا ایــن مرکــز 
می توانند به راحتی پاســخ ســواالت خود را در زمینه های 
خدمــات بانکــی دریافت کرده و مشــکالت بانکی خود را 
مطرح و پیگیری کنند. 30نفر کارشناس بانکی در مرکز 
ارتباط مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با استفاده از 
فنآوری هــای رایانــه ای، تلفن و نمابر به طور شــبانه روزی 

آماده پاسخگویی به مشتریان هستند.

صنعت و معدن و صنایع 
شیمیایی رکورددار دریافت 

تسهیالت اگزیم بانک
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات اعالم کرد 
بیشــترین تســهیالت در قالب ســرمایه درگردش ریالی 
و عمدتــا در بخش هــای صنعت و معدن و فراورده های 

شیمیایی پرداخت شده است.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رضــا  صــادرات،  توســعه  بانــک 
ســاعدی فر بــر اســاس گــزارش نــه 
اظهارکــرد:  معاونــت  ایــن  ماهــه 
مبلــغ 83هــزار و355میلیارد ریال 
تســهیالت بــه مشــتریان تــا پایــان 
آذر ســالجاری پرداخــت شــده کــه 66درصــد آن از محل 
منابــع بانــک و 34درصــد مابقی از محــل منابع صندوق 
توســعه ملــی تامیــن مالــی شــده اســت. او در خصــوص 
تســهیالت اعطایــی بــه شــرکت های دانش بنیــان طی نه 
ماهــه اول ســال جــاری، گفــت: تا پایان آذر ســال جاری 
مبلغ هزار و 501میلیارد ریال تســهیالت به شــرکت های 
دانش بنیان اعطا شــده که در مقایســه با زمان مشــابه 

در سال 1398از رشد 24درصدی برخوردار بوده است
اظهارکــرد:  ایــران  اگزیم بانــک  اعتبــارات  معــاون 
تســهیالت اعطایــی ایــن بانــک بــه شــرکت های کوچــک 
و متوســط تــا پایــان آذر ســال جــاری بالــغ بــر 7هــزار و 
427میلیــارد ریــال بوده که در مقایســه با دوره مشــابه 

سال قبل از رشد 29درصدی برخوردار بوده است.

پرداخت 11.6 هزار میلیارد 
 تومان تسهیالت کرونایی

از سوی بانک ملی
بانــک ملــی تــا پایــان دی ســال جــاری 11هــزار و 
600میلیارد تومان تســهیالت کرونایی به یارانه بگیران 
و کســب و کارهــا و بخش هــای مختلــف آســیب دیده 

پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
ملــی، کل تســهیالت کرونایــی ابالغی 
بانک مرکزی به شبکه بانکی 750هزار 
میلیارد ریال بوده اســت که 24درصد 
یافتــه  بانــک ملــی اختصــاص  بــه  آن 
است. بر این اساس بانک ملی تا پایان دی 8میلیون و 
356هزار و 731فقره تســهیالت کرونایی پرداخت کرده 
کــه از ایــن تعداد123هــزار و 260فقره در بخش کســب 
و کارهــای آســیب دیده از کرونــا بوده اســت. در مجموع 
181هــزار و 914پرونــده کســب و کارهای آســیب دیده از 
کرونــا از ســوی ســامانه کارا بــه بانک ملی معرفی شــده 
که موارد پرداخت نشده یا در حال تکمیل پرونده بوده 
یا معرفی شدگان از دریافت تسهیالت منصرف شده اند.

بیمه نامه رایگان 1.14میلیارد 
ریالی بیمه البرز برای محک

بیمــه البرز در یــک اقدام خیرخواهانــه، بیمه نامه 
آتش ســوزی بــه ارزش یــک میلیــارد و 140میلیون ریال 
بــرای موسســه خیریــه محــک صــادر و به این موسســه 

اهداء کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بیمه البرز، این شرکت در راستای 
ایفای نقش مســئولیت اجتماعی 
خیرخواهانــه،  اقــدام  یــک  طــی 
بیمارســتان و ســاختمان های موسســه خیریــه حمایــت 
از کــودکان مبتــال بــه ســرطان »محــک« را بــه مبلغ یک 

میلیارد و 140میلیون ریال بیمه آتش سوزی کرد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت، بیمــه البــرز ســال های 
1397و 1398نیــز بــه صــورت رایــگان موسســه محک را 

بیمه آتش سوزی کرد.

افتتاح دفاتر بانکداری 
 اختصاصی بانک سامان

در اصفهان و قم
بانک سامان در راستای ارائه خدمات متفاوت به 
مشتریان خاص خود، دفاتر بانکداری اختصاصی را در 

شهرهای اصفهان و قم راه اندازی کرد.
بــه گــزارش سامان رســانه، تمامــی مشــتریانی کــه 

مجموع ســپرده گذاری آن ها )ریالی 
و ارزی( نــزد بانــک ســامان بیــش از 
35میلیــارد ریــال باشــد، می تواننــد 
خدمــات بانکی و مشــاوره ای خود را 
بــدون پرداخــت هزینــه و کارمــزد از 
طریــق دفاتــر بانکــداری اختصاصــی 

دریافت کنند.
 بــر ایــن اســاس، مشــتریان خــاص بانــک ســامان 
می توانند از طریق این دفاتر خدماتی شــامل دسترســی 
آســان و راحــت بــه بانکــداری اختصاصــی، انجــام امــور 
بانکی و سایر خدمات )بیمه و سرمایه گذاری( بدون نیاز 
به حضور در شعب و در محل مورد تقاضای مشتریان، 
ارائه پیشــنهادات مالی و ســرمایه گذاری به مشــتریان و 
مدیریت ســپرده های مشــتری حســب شــرایط موجود را 

دریافت کنند.
اصفهــان  اختصاصــی  بانکــداری  دفتــر  هم اکنــون 
در نشــانی اصفهــان - خیابــان توحیــد جنوبــی - بعــد از 
چهــارراه پلیــس - ســاختمان ژیوار - طبقــه پنجم - واحد 
دفتــر  همچنیــن  03131322447و  تلفــن  501-شــماره 
بانکــداری اختصاصــی قــم در نشــانی قــم - بلــوار امین - 
نبــش کوچــه 41- ســاختمان بانــک ســامان - طبقه دوم- 
شــماره تلفــن 3-02532400441آمــاده ارائه خدمت به 

مشتریان است.
همچنین مرکز سامان ارتباط با شماره 0216422در 
تمامی ســاعات شبانه روز به سؤاالت مختلف مشتریان 

پاسخ می دهد.

پرداخت 700 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال روستایی 

 در مازندران از سوی

بانک توسعه تعاون
عضــو هیــات مدیره بانک توســعه تعاون در ســفر 
بــه مازنــدران خبــر داد بانــک توســعه تعــاون بالــغ بــر 

تســهیالت  ریــال  700میلیــارد 
اشــتغال روســتایی در مازنــدران 

پرداخت کرده است.
بــه گزارش روابط عمومی بانک 
امیرهوشــنگ  تعــاون،  توســعه 
عصــارزاده، بــا تأکید بر نســبت 
مصارف به منابع بانک توســعه 

تعــاون در مازنــدران و مقایســه ایــن رقم با متوســط 
شــبکه بانکــی گفت: نســبت مصارف بــه منابع بانک 
توســعه تعــاون اســتان مازندران که بالغ بــر دوبرابر 
اســت،  کشــور  بانکــی  شــبکه  در  متوســط  نســبت 
زیرســاخت های  بــه  بانــک  توجــه  بیانگــر  بــه خوبــی 
اقتصاد تعاون و انجام وظایف توســعه ای در اســتان 

مازندران است
او تاکیــد کــرد: تــا کنــون بالغ بــر 700میلیــارد ریال 
روســتایی  پایــدار  اشــتغال  طــرح  قالــب  در  تســهیالت 
و عشــایری از ســوی بانــک توســعه تعــاون در اســتان 
مازنــدران پرداخت شــده اســت کــه بر اســاس اطالعات 
ســامانه کارا ایــن میــزان تســهیالت موجب ایجــاد بیش 
اســت.  بــوده  اســتان  ایــن  در  جدیــد  1500اشــتغال  از 
عصارزاده افزود: احیای هدفمند تعاونی های اشــتغال زا 
و تکمیل توســعه زنجیره ها از جمله اقداماتی اســت که 
از ســوی بانــک توســعه تعــاون به صورت جــدی در حال 

پیگیری است.

افزایش سقف پوشش های 
بیمه زندگی و سرمایه گذاری 

بیمه معلم
ســرویس دهی  و  خدمــات  توســعه  منظــور  بــه 
مناسب به بیمه گزاران بیمه معلم، سقف پوشش های 
مختلــف بیمه هــای زندگــی و ســرمایه گذاری بــا رعایــت 

دستورالعمل های موجود افزایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بیمــه معلــم و بــه نقــل از ســعید 
گیوه چــی، مدیــر بیمه هــای عمر و 
زندگــی، این شــرکت بیمه ای پس 
از ارائــه خدمات رســانی در زمینــه 
بیمه هــای زندگــی و پوشــش های 

مرتبــط بــا آن، شــرایط ویژه ای را در قالــب افزایش قابل 
توجــه ســقف تعهدات بیمــه زندگی و ســرمایه گذاری به 

بیمه گزاران خود ارائه می دهد.
افزایش پوشــش های بیمه زندگی و سرمایه گذاری 

بیمه معلم به شرح ذیل است:
تــا ســقف  • افزایــش ســرمایه فــوت بــه هرعلــت 

10میلیارد ریال
• افزایــش ســرمایه فــوت بــه علت حادثه تا ســقف 
6میلیــارد ریــال )مجمــوع فــوت حادثه و عادی تا ســقف 

16میلیارد ریال(
• افزایــش ســرمایه نقــص عضــو در اثــر حادثــه تــا 

سقف 6میلیارد ریال
• افزایش ســقف هزینه های پزشــکی در اثر حادثه 
1.200.000.000ریــال )حداکثــر 20%ســرمایه بیمه فوت 

عادی(
• افزایــش ســقف پوشــش بیماری هــای خــاص از 
بــه 1میلیــارد ریــال )حداکثــر  مبلــغ 500میلیــون ریــال 

30%سرمایه فوت عادی(

وزیــر  بانکــی  امــور  معــاون  گفتــه  بــه 
اقتصــاد، دو بانــک ملــی و تجــارت بــه صورت 
الکترونیکــی بــه ســهام داران عدالــت، کارت 

اعتباری ارائه می دهند.
بــه گــزارش ایلنــا، عباس معمــار نژاد در 
نشســت خبــری از ارائــه کارت اعتبــار ســهام 
عدالــت از امــروز خبــر داد و گفــت: از امــروز 
دو بانک ملی و تجارت به صورت الکترونیکی 
بــه ســهام داران عدالــت، کارت اعتبــاری ارائــه 

می دهند.
او ادامــه داد: بــرای دریافــت ایــن کارت 
نیاز به مراجعه حضوری نیســت و درخواست 
مــدارک  همــراه  و  الکترونیکــی  صــورت  بــه 
ارســال می شــود و تا سه روز دیگر کارت برای 

سهام داران صادر خواهد شد.
 معــاون وزیــر اقتصاد تاکید کــرد: ارزش 
ســهام  ارزش  اعتبــاری 50درصــد  کارت  ایــن 
عدالــت افــراد اســت و در تمــام دســتگاه های 

خودپرداز خدمات ارائه می دهد.
معمارنــژاد بــا بیــان اینکــه نیــازی بــه ارائه 
هیــچ وثایقی نیســت، افــزود: افراد اگــر در یک 
ماه قابل بازگرداندن تسهیالت باشند، اعتبارات 
بــدون ســود خواهــد بود در غیر ایــن صورت به 

صورت سه ساله باز گردانده خواهد شد.
معــاون وزیــر اقتصاد در حالــی از مهلت 
یک ماهه و 50درصد ارزش سهام عدالت خبر 
داده است که پیش از »حسین فهیمی، مدیر 
عامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و تســویه 
مجامــع  برگــزاری  خبــری  نشســت  در  وجــوه 
الکترونیکی شــرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت استانی از ارائه وام به اندازه 60درصد 
ارزش ســهام عدالــت خبــر داده و اعالم کرده 
بود: »با کارت اعتباری ســهام عدالت، امکان 
خریــد وجــود دارد و در صــورت برگشــت مبلغ 
استفاده شــده تــا 29 روز، ســود بــه آن تعلــق 
پــول  این صــورت  غیــر  در  گرفــت،  نخواهــد 

دریافت شده به وام سه ساله تبدیل می شود 
که دارای شرایط و سود خود است.«

معمارنژاد ادامه داد: سود این تسهیالت 
در مدت زمان سه ساله 18 درصد است.

معمارنــژاد دربــاره اینکــه رونــد دریافــت 
صــورت  بــه  عدالــت  ســهام  اعتبــاری  کارت 
الکترونیکــی چیســت و بــه چــه مدارکــی نیــاز 
دارد، اظهــار کــرد: افــرادی کــه از طریــق بانک 
ملــی اقــدام می کننــد باید بــه ســامانه »ایوا« 
مراجعه و مراحل احراز هویت را در آن سپری 

کنند.
او ادامــه داد: مدارک مورد نیاز بارگذاری 
شناســنامه و کارت ملــی اســت کــه بالفاصلــه 
اگر سیم کارت به نام افراد باشد شماره تایید 
پیامک می شود که این شماره باید در سامانه 

ثبت شود.
از  پــس  افــزود:  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
آن ســامانه مذکــور بــه شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی لینــک می شــود و مراحل بعدی صدور 
کارت اعتبــاری بــرای متقاضــی انجــام خواهــد 
شــد. همیــن روند برای بانــک تجارت از طریق 

سامانه »زمرد« انجام خواهد شد.
بــه هیــچ وجــه  کــرد:  تاکیــد  معمارنــژاد 
شــعب بانک هــا مراجعه حضــوری برای صدور 

کارت اعتباری سهام عدالت را نمی پذیرند.

اگر سهام بانکهای ادغامی 
ارزشمندتر شده باشد، 
مابه التفاوت می دهیم

ســازمان  گفــت:  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
گزارشــات  بررســی  حــال  در  حسابرســی 
ارزش گذاری ســهام بانکهای ادغامی است که 
اگــر ایــن منتــج به این شــود که ارزش ســهام 
افزایــش یابــد، مجدد به ســهامداران پرداخت 

خواهیم داشت.
بــه گــزارش مهر، او در خصــوص ادغام 
بانک هــا افــزود: در خردادمــاه بانــک حکمت 
ایرانیــان و مهــر اقتصــاد را ادغــام کردیــم و 
در دو مــاه گذشــته بانــک انصــار، قوامیــن و 
مؤسســه اعتبــاری کوثــر نیــز در بانــک ســپه 
ادغام شــدند و هم اکنون در حالتی هستیم 
کــه گــزارش ارزش گــذاری بانک ها را بررســی 

می کنیم.
معمارنژاد اضافه کرد: ارزش گذاری این 
بانک هــا از ســوی کانون کارشناســان رســمی 
دادگســتری کشــور و با هماهنگی و مدیریت 
افتــاده  اتفــاق  مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد 
است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صالح، 
هرچــه که ارزش گــذاری اتفاق افتاده اســت، 
بین 25 تا 55 درصد به دلیل اوضاع تورمی 
کشــور، ارزش گــذاری رشــد داده شــد و بعــد 
به ســهامداران حقیقــی بانک هایی اختصاص 
اکنــون  کــه  شــده اند  ادغــام  کــه  داده ایــم 
بررســی  حــال  در  حسابرســی  ســازمان  نیــز 
گزارشــات ارزش گــذاری اســت کــه اگــر ایــن 
منتــج بــه ایــن شــود کــه ارزش کاهــش یابد، 
پول هایــی کــه پرداخت شــده بازپــس گرفتــه 
نمی شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد 
اصالح صورت گرفته و به ســهامداران حقیقی 

پرداخت خواهیم کرد.
شــد:  یــادآور  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
ارزش گذاری هر 5 بانک باید روی هم ریخته 
شــود و بر مبنای آن با ســهامداران وابسته به 
نیروهــای نظامــی در بانک ها تســویه حســاب 

صورت گیرد.

مسعود وطنخواه
بــا  گذشــته  روز  بــورس  کل  شــاخص 
افزایــش 47هــزار و 786واحــدی در ســطح 
202واحــدی  و  262هــزار  و  یک میلیــون 

ایستاد.
بازار سرمایه سرانجام و پس از اقدامات 
زنجیره ای از ســوی سازمان بورس دیروز وارد 
فــاز صعودی شــد. البته هنوز بــرای اظهارنظر 
دربــاره صعــودی مانــدن قیمت هــا در بــورس 
زود اســت. چراکــه از یــک ســو، هنــوز اعتماد 
از دســت رفته برای بازگشــتن نیاز به گذشــت 

زمان دارد و از ســوی دیگــر، روندهای موقتی 
دو یــا ســه روزه صعــودی که به طور معکوس 
در ســیر نزولــی شــکل گرفته از مــرداد تکــرار 
شده است نوعی ترس از بازار سرمایه درباره 
تداوم رشــد نهادینه کرده اســت. هراســی که 
سبب شده است فعاالن بازار سرمایه قبل از 
اینکه به فکر ســودآوری باشــند به فکر حفظ 

اصل سرمایه خود باشند.
دادوســتد های حقوقی هــا و حقیقی هــا 
روز گذشــته به گونه ای بود که نشــان دهنده 
نبــود اطمینــان بــه ادامــه رونــد نــزد گروهــی 

بــرای  دیگــر  گروهــی  اشــتیاق  مقابــل  در  و 
خریــد ســهام اســت. روز گذشــته هــر چــه به 
می شــدیم  نزدیکتــر  معامــالت  زمــان  پایــان 
گروهــی از نمادهــا بــا فشــار تقاضای بیشــتر 
مواجــه می شــدند و ایــن امــر زمانــی بیشــتر 
شــد کــه نمادهــای دیگــر بــازار ســرمایه نظیر 
از  پــس  پاالیشــی  و  ســایپا  ایران خــودرو، 
گذشــت نیم ســاعت از زمان شروع معامالت 
از  را تجربــه کردنــد و گروهــی  صــف خریــد 
معامله گران برای جانماندن از روند صعودی، 

اقدام به خرید شرکت های دیگر کردند.

 پاالیشی یکم

دیروز از زیان خارج شد
پــس از مدت هــا از زمــان پذیره نویســی 
پاالیشی یکم، دیروز برای دومین بار توانست 
در  کــه  خریدارانــی  بــرای  زیــان  محــدوده  از 
قیمــت 10هــزار تومــان اقــدام به پذیره نوســی 
کــرده بودنــد، خــارج شــود. صندوق پاالیشــی 
یکــم از چهار نماد شــبندر، شــبریز، شــتران و 
شپنا تشکیل شده است و هر چهار نماد روز 

گذشته دارای صف خرید بودند.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
از تــالش جمعی از اقتصاددانان کشــور برای 
گــزارش  یــک  قریب الوقــوع  ارســال  و  تهیــه 
جامــع از تخلفــات 150 ســوداگر بــازار بورس 

خبر داد.
خبرگــزاری  سیاســی  گــروه  گــزارش  بــه 

فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی، محسن 
فعــاالن  و  فرماندهــان  بــا  دیــدار  در  رضایــی 
سایبری سپاه خراسان رضوی با تبریک حلول 
ماه رجب و سالروز میالد امام باقر)ع( گفت: 
امام محمد باقر)ع( همراه با فرزند برومندش 
امام صادق )ع( اولین نهضت علمی فراگیر را 

در جهان اسالم پایه گذاری کردند.
فضــای  تاثیــر  بررســی  دربــاره  رضایــی 
برخــی  غیرواقعــی  قیمت گــذاری  بــر  مجــازی 
ارزان  از  انتقــاد  ضمــن  و  پرداخــت  ســهام 
خریدن هــای ســوداگرانه 150نفــر در ماه هــای 
ابتــدای جهش بــورس و ثروت بادآورده برخی 

شــرکت ها و موسســات در مــرداد و شــهریور 
کــه عمــالً ســرمایه مــردم را در بــورس به یغما 
بردند، از تالش اقتصاددان های دلسوز کشور 
و انقــالب در تهیــه و ارســال قریب الوقوع یک 
گــزارش جامــع از تخلفات این 150نفر و رفتار 

سوداگرانه شرکت های مذکور خبر داد.

در پــی آغــاز معامــالت ثانویــه صنــدوق 
کاالیــی گــروه زعفــران ســحرخیز بــه عنــوان 
بــازار  نخســتین صنــدوق کاالیــی کشــاورزی 
ســرمایه و همچنین شــروع معامالت دومین 
صنــدوق کشــاورزی در هفتــه جــاری، معاون 
توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی بــورس 
کاالی ایــران بــه ســرمایه گذاران و متقاضیــان 
واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها چند 

توصیه کرد.   
بــه  بــاره  ایــن  در  ناصرپــور  علیرضــا 
کاالیــی  صندوق هــای  گفــت:  »کاالخبــر« 
هدایــت  هــدف  بــا  کشــاورزی  محصــوالت 
کم ریسک و اصولی نقدینگی به بازار سرمایه 
در بــورس کاالی ایــران راه انــدازی شــد. ایــن 
کــه  خــود  منابــع  از  اســتفاده  بــا  صندوق هــا 
ســرمایه گذاری  واحدهــای  فــروش  طریــق  از 
)ســرمایه گذاران(  خریــداران  بــه  صنــدوق 
بــه تشــکیل  اقــدام  جمــع آوری شــده اســت، 

پرتفوی و سرمایه گذاری در حوزه اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالهای کشــاورزی )شامل زعفران، 

پسته و...( می کنند.
مطالعــات  و  بــازار  توســعه  معــاون 
اقتصــادی بــورس کاالی ایــران اظهــار کــرد: در 
همیــن راســتا پذیره نویســی صنــدوق  کاالیــی 
طــالی ســرخ نوویــرا و صنــدوق کاالیــی گــروه 
زعفــران ســحرخیز از اواســط دی ســال جاری 
بــازار  اســتقبال گســترده فعــاالن  بــا  و  آغــاز 
سرمایه روبه رو شد. با توجه به آغاز معامالت 
ثانویــه ایــن صندوق ها در هفتــه جاری، توجه 
بــه ســه موضــوع مهم بــرای ســرمایه گذاران از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

توجه به ۳ موضوع مهم
ناصرپــور گفت: نکته نخســت آن اســت 
نــوع  از  کــه صندوق هــای کاالیــی  آنجایــی  از 
صندوق هــای قابــل معاملــه )ETF( هســتند، 

بــازار  در  آن  معامالتــی  واحدهــای  بنابرایــن 
کشف قیمت و مورد دادوستد واقع می شوند.
»صنــدوق ســرمایه گذاری قابــل معاملــه 
یــا   )Exchange-Traded Fund( »بــورس در 
بــه اختصــار ETF نوعــی از اوراق بهادار اســت 
کــه خــود شــامل مجموعــه ای از اوراق بهــادار 
مانند سهام است که اغلب تابع شاخص های 

معین بازار سرمایه به حساب می آیند.
کــرد:  اظهــار  دوم  موضــوع  دربــاره  او 
ســرمایه گذاران توجــه داشــته باشــند کــه جهــت 
قیمت هــای  کشــف  از  جلوگیــری  و  شــفافیت 
صنــدوق دارایی هــای  ارزش  خالــص   کاذب، 

)Net Asset Value( یــا همــان NAV  کــه نشــان 
ســرمایه گذاری  واحــد  هــر  روز  ارزش  می دهــد 
صنــدوق بــا توجه بــه وضع پرتفــوی صندوق چند 
ریال است، از سوی صندوق در صفحه معامالتی 
نمــاد صندوق در ســایت مدیریــت فناوری بورس 
)www.tsetmc.com( تحــت عنوان NAV ابطال 

منتشر می شود؛ عالوه بر این در سایت صندوق 
نیز این آمار منتشر می شود.

مطالعــات  و  بــازار  توســعه  معــاون 
بــه  پایــان  ایــران در  بــورس کاالی  اقتصــادی 
نکته سوم در خرید واحدهای صندوق کاالیی 
کشاورزی یادآوری کرد و گفت: توجه به مبلغ 
NAV در زمــان خریــد بــرای ســرمایه گذاران از 

اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و انحــراف از 
ایــن مبلــغ ممکــن اســت ضــرر و زیــان بــرای 
ســرمایه گذاران به وجود آورد. به عنوان مثال 
اگر NAV هر واحد سرمایه گذاری یک صندوق 
10هزار ریال باشــد به این معنی اســت که با 
توجه به قیمت های فعلی سبد سرمایه گذاری 
صندوق به ازای هر واحد سرمایه گذاری دقیقا 
بــه همین مبلغ، دارایی در این صندوق وجود 
دارد؛ لــذا خریــد ایــن واحدهــا بــه قیمت هــای 
بســیار باالتــر هیــچ توجیهــی نــدارد و ممکــن 
است منجر به ضرر و زیان فرد خریدار شود.

چند توصیه به متقاضیان واحدهای صندوق های کاالیی کشاورزی

رضایی: جمعی از اقتصاددانان گزارشی را از تخلفات 150 سوداگر 
بورس آماده کرده اند

روند بورس صعودی می ماند؟

اعالم نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت
به گفته معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، بانک ها مراجعه حضوری برای صدور کارت اعتباری سهام 

عدالت را نمی پذیرند

شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان 
کیمیاتک با سرمایه 1500میلیارد ریال در حالی 
شــاهد درج نمــاد خــود در فهرســت نرخ هــای 
بــورس اوراق بهــادار اســت و در لیســت انتظار 
عرضــه اولیه ســهام قرار گرفته که این شــرکت 

6برند مشهور را در خود جای داده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا(، مای، شــون، االرو و نئودرم، کالیســتا 
و نــوت از جملــه برندهــای مطــرح آرایشــی و 
بهداشــتی تحت فعالیت این شرکت هستند؛ 

همچنین گروه صنعتی گلرنگ با 38.7درصد 
مالکیــت، ســهامدار عمــده شــرکت محســوب 
می شــود. شــرکت تامیــن ســرمایه بانــک ملت 
نیز به عنوان مشــاور پذیرش در کنار شــرکت 

آریان کیمیاتک قرار گرفته است.
بر این اساس بورس اوراق بهادار تهران 
بــا صــدور اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه نمــاد 
شرکت آریان کیمیاتک با نماد »کیمیاتک« در 
فهرست نرخ های بازار دوم بورس تهران درج 
شد. مدیر پذیرش اوراق بهادار در اطالعیه ای 

اعــالم کــرد: »بــا توجــه بــه موافقــت هیــات 
 پذیرش اوراق بهادار در جلســه 16مهرماه 99 
بــا پذیرش ســهام شــرکت آریــان کیمیاتک در 
بــورس اوراق بهــادار تهــران بــه  عنــوان پانصد 
و هشــتاد و دومیــن شــرکت پذیرفته  شــده در 
بــورس در بخــش »محصــوالت شــیمیایی«، 
فرآورده هــای  شــوینده  ها،  »تولیــد  طبقــه 
بهداشتی، عطر و محصوالت آرایشی« و نماد 
»کیمیاتــک« در فهرســت نرخ هــای بــازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

 شمارش معکوس

برای عرضه سهام 
 »آریان کیمیاتک«

در بورس تهران


