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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اعالم ساعت کاری شعب 
بانک اقتصادنوین در 6 ماه 

نخست سال1400
از  اقتصادنویــن  بانــک  شــعب  کاری  ســاعت 

14فروردین 1400تغییر خواهد کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنویــن، بــا 
توجــه به تغییر ســاعت 
رسمی کشور و با هدف 
تسهیل ارائه خدمت به 
هموطنان عزیز، ساعت 
کاری شــعب ایــن بانــک 
در شــش مــاه نخســت 
بــا تغییــر همــراه  ســال 

خواهد بود.
بــر این اســاس، شــعب 
بانک اقتصادنوین در شــش ماه نخســت سال جاری در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30تا 14:00و در 
روزهــای پنج شــنبه از ســاعت 7:30تا 13:00آمــاده ارائه 

خدمت به مشتریان ارجمند خواهند بود.

رونمایی از کیف اعتباری 
دیجیتال مشترک بانک 

پارسیان و همراه اول
همزمان با اعیاد شعبانیه، بانک پارسیان و همراه 
اول در نشســتی مشــترک در محــل بانــک پارســیان و 
بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی برگزار شد از 
کیــف اعتباری دیجیتال 
رونمایــی  »همپــا« 

کردند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک پارســیان، در این 
کــورش  کــه  مراســم 
مدیرعامــل  پرویزیــان، 
بانــک پارســیان، لــزوم ارائــه خدمــات غیرحضــوری بــه 
مشــتریان در اوضاع ســخت همه گیری ویروس کرونا را 
مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: سیاســت بانک پارســیان 
ارائــه  و  خدمــات  کــردن  دیجیتــال  ســمت  بــه  حرکــت 
ســرویس ها و خدمــات نویــن بــه صــورت غیــر حضــوری 

جهت حفظ سالمت مردم و مشتریان است.
پرویزیان با بیان اینکه پروژه کیف اعتباری دیجیتال 
برای بانک بســیارحایز اهمیت اســت، تجاری ســازی این 
پروژه را از اولویت های بانک پارســیان برشــمرد و افزود: 
هم اکنــون اکثــر فعالیت هــای بانکــی مــردم در دریافــت 
و پرداخــت خــرد متمرکــز اســت و برایــن اســاس بایــد با 
گــروه،  شــرکت های  و  بانــک  از ظرفیت هــای  اســتفاده 
امکاناتــی فراهــم کنیم که مردم و مشــتریان با ســهولت 
بیشــتری از خدمات بانک بهره مند شــوند. این طرح که 
روی اعتباردهی خرد متمرکز شده، امکان خرید سهل و 
آسان با استفاده از کیف پول در شبکه پرداخت را برای 
آحــاد مــردم جامعه فراهــم خواهد کرد. الزم به یادآوری 
است که هم اکنون بیش از 90درصد تراکنش هایی که 
در بســتر شــاپرک صورت می گیــرد، مربوط بــه اعتبارات 

خرد و کمتر از 200هزار تومان است.

امکان ثبت، استعالم، تایید 
و انتقال چک در همراه بانک 

ایران زمین
براســاس قانــون جدیــد چــک در ســال جدیــد، صــدور 
چک هــای جدیــد منــوط 
اســتعالم،  ثبــت،  بــه 
تائیــد و انتقــال چک در 

سامانه صیاد است.
به گزارش روابط عمومی 
ایران زمیــن،  بانــک 
بــرای  حاضــر  حــال  در 
امــکان  ایــن  مشــتریان 
از  کــه  شــده  فراهــم 
طریق همراه بانک ایران زمین این مراحل را انجام دهند.

سود مشارکت نمایندگان 
بیمه رازی واریز شد

در راســتای توجــه ویژه مدیریت عامــل بیمه رازی 
بــه شــبکه فــروش و نظــر بــه چرخش های اســتراتژیک 
ایــن شــرکت و نقش برجســته نماینــدگان در راهبردها 
ســازمان،  اهــداف  و 
پرداخت سود مشارکت 
در منافع به نمایندگان 
بــرای اولین بار در بیمه 

رازی انجام شد.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  بــا  رازی،  بیمــه 
بیمــه  شــرکت  اقــدام، 
معــدود  زمــره  در  رازی 
شــرکت هایی در صنعــت بیمــه قرار گرفت که نســبت به 
پرداخــت ایــن امــکان اختیــاری قانونــی به شــبکه فروش 
خــود اقــدام کرده اند. پرداخت ســود مشــارکت در منافع 
عــالوه براینکــه موجــب افزایــش حــس تعلــق نمایندگان 
فعــال و بــا مانــده عملیاتــی مثبــت نســبت بــه شــرکت 
می شــود در تشــویق ســایر نمایندگان به کنترل ریســک 
و همراهــی بــا سیاســت های شــرکت نقــش موثــری ایفا 
می کند.ســود مشــارکت پرداخت شــده مطابق با ضوابط 
ابالغی بیمه مرکزی و مربوط به عملکرد سال 139۸بوده 
و با عنایت به تاکیدات مدیریت عامل به صورت مستمر 

و هر ساله محاسبه و پرداخت خواهد شد.

جدیدترین شعبه بانک ملی 
در خانه شما افتتاح شد

بانــک ملــی ایــن امــکان را بــرای مشــتریان خــود 
فراهــم کــرده اســت کــه از منزل و یا محــل کار خود نه 
تنهــا امــور روزمره بانکــی را انجام دهند، بلکه فرم های 
مرتبط با احراز هویت، گواهی امضا یا درخواســت های 

مرتبــط بــا تســهیالت را 
نیز تکمیل و ثبت کنند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک«  »نشــان  ملــی، 
دســتاوردی  تازه تریــن 
اســت کــه از ســوی ایــن 
شــده  رونمایــی  بانــک 
اســت؛ فضایــی کــه بــه 

معنای واقعی کلمه، حضور مشتری در شعبه را تداعی 
می کند.

دریافــت  بــرای  ایــن  از  پیــش  کــه  مشــتریانی 
صورتحســاب، اســتعالم وضعیت چــک، دریافت گواهی 
تمکــن مالــی و ...بــه شــعب بانک مراجعــه می کردند، با 
»نشــان بانــک« نــه تنهــا از همــه ایــن خدمــات بهره مند 
می شــوند، بلکــه خدمــات تازه و منحصر بــه فردی را نیز 

دریافت می کنند.
»گواهــی امضــا« یکــی از مهمتریــن کاربردی هــای 
شــعبه دیجیتال بانک ملی اســت که نه به شکل سنتی 
و حضوری، بلکه به صورت کامال غیرحضوری و از طریق 

تلفن همراه انجام می شود.
از  یکــی  همیشــه  کــه  نیــز  حســاب«  »افتتــاح 
اصلی ترین دالیل مراجعه حضوری مشــتریان به شــعب 
بانــک بــود، در »نشــان بانــک« بــه صــورت غیرحضــوری 

ممکن است.
ارائــه  ایــوا  اپلیکیشــن  بــر روی  کــه  ایــن خدمــات 
می شــود، نــه تنهــا مشــتری را از حضــور در شــعبه برای 
انجــام بســیاری از امــور بانکــی بی نیــاز می کنــد، بلکــه 
هزینــه خدمــات را نیــز کاهــش داده و بــه کاهــش خطر 

انتقال بیماری ها نیز می انجامد.
»نشــان بانک« بانک ملی به زودی خدمات تازه ای 

نیز به مشتریان ارائه خواهد کرد.

 امکان ثبت و تایید چک

از طریق اینترنت بانک سینا
پیرو اجرای قانون صدور چک از ســال جاری و در 
راستای تسهیل فرآیند انجام خدمات جهت مشتریان، 
 امــکان دسترســی بــه ســامانه صیــاد جهت ثبــت، تایید

/ رد و انتقال چک برای 
مشــتریان حقوقــی هم 
از طریــق اینترنت بانــک 

سینا فراهم شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قانــون  طبــق  ســینا، 
جدید چک که از ابتدای 
شــده،  اجرایــی  امســال 

مراحــل ثبــت، تاییــد و انتقــال تمامــی چک هــای جدیــد 
)بنفــش رنــگ( بایــد در ســامانه صیــاد عملیاتــی گــردد. 
بــه همیــن منظــور بانــک ســینا با اتخــاذ تمهیــدات الزم، 
زمینه انجام این فرایند را از طریق سامانه اینترنت بانک 

فراهم آورده است.
ایــن امــکان کــه پیشــتر جهــت مشــتریان حقیقــی 
عملیاتــی شــده بــود، در حــال حاضــر بــرای مشــتریان 
حقوقــی نیــز فراهــم شــده و تمامــی دارنــدگان چــک بــا 
مراجعه به اینترنت بانک ســینا از طریق پایگاه اینترنتی 
به نشــانی https://www.sinabank.ir و انتخاب منوی 
چک در این سامانه، نسبت به انتخاب و انجام عملیات 

مدنظر اقدام کنند.
هموطنان عزیز در صورت اطالعات بیشــتر در این 
زمینه می توانند به صورت شبانه روزی با مرکز 24ساعته 
ارتباط مشــتریان این بانک به شماره 02141731 تماس 

حاصل کنند.
همچنیــن اطالعــات کاملــی در زمینه قانــون جدید 
چــک در منــوی »اطالعیه هــا« وب ســایت بانــک بــا نــام 
»الزامــات جدیــد قانــون صــدور چــک« درج شــده و در 
شناســه اینســتاگرام بانک به نشــانی @sina_bank نیز 

اطالعات کاملی در این باره در دسترس قرار دارد.

خدمت رسانی مستمر 
شرکت های بیمه در ایام نوروز

اعضای سندیکای بیمه گران ایران همچون سنوات 
گذشته با اتخاذ تدابیری خدمت رسانی به مشتریان را 
در ایــام تعطیــالت نــوروزی 1400بــدون توقــف بــه اجرا 

گذاشتند.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی سندیکای 
ایــران،  بیمه گــران 
لــزوم  بــه  توجــه  بــا 
و  موثــر  خدمت رســانی 
هموطنــان  بــه  مســتمر 
گرامی و با وجود اوضاع 
شــیوع  از  ناشــی  ویــژه 

ســنوات  همچــون  بیمــه  شــرکت های  کرونــا،  ویــروس 
گذشــته طــرح ارائــه خدمــات بیمــه ای در ایــام تعطیالت 

نوروزی به بیمه گذاران را به اجرا گذاشتند.
در ایــن مــدت عــالوه بــر فعالیت شــعب کشــیک و 
در دســترس بــودن خدمــات آنالیــن شــرکت های بیمــه؛ 
واحدهــای پرداخــت خســارت ســیار شــرکت های بیمــه 
نیــز در زمان بنــدی مشــخص با هماهنگــی پلیس راهور 
در نقــاط مختلــف و همچنیــن مبــادی ورودی و خروجی 
شــهرها مســتقر و مطابــق زمان بنــدی بــه ارائــه خدمــات 
پرداختند. در این مدت مدیران عامل شــرکت های بیمه 
مختلف نیز با حضور در شــعب فعال از نزدیک بر روند 

خدمت رسانی به مردم نظارت کردند.
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مسعود وطنخواه
بازار سرمایه این روزها با مشکل خروج 
نقدینگی از سوی معامله گران روبه رو است. 
تدابیــر کوتاه مــدت و میان مــدت متولیان امر 
نیز تاکنون مثمر ثمر نبوده و نتوانسته است 

مانع خروج نقدینگی از بورس شود.
 99 مــرداد  از  بــورس  اینکــه  از  پــس 
از  گروهــی  همــواره  شــد.  نزولــی  فــاز  وارد 
کارشناســان بــازار ســرمایه، معامله گران را به 
صبر و داشــتن نگاه بلندمــدت توصیه کردند. 
ســفارش بــه دیــدگاه بلندمــدت هنــوز هم در 
اظهارنظرهــا دیــده می شــود امــا مــوردی کــه 
در ایــن گفته هــا مغفــول مانــده اســت زیــان 

روزافزون سرمایه گذاران است.
بــازار  و  بــورس  شــاخص  نزولــی  رونــد 
ســرمایه در چنــد ماهــه گذشــته گویــای زیــان 
جامانــدگان از فــروش اســت. جاماندگانی که 
بــه امیــد ســود در بازار ســرمایه و یا اعتماد بر 
اظهــار نظرهــا، ایــن روزهــا تنهــا پشــیمانی از 
بیــرون نرفتــن و نقــد نکــردن دارایــی را دارند. 
بــه دیگر ســخن، اگر فردی شــش مــاه قبل از 
بازار سرمایه خارج می شد و نقدینگی خود را 
به خرید اوراق یا حتی سپرده های کوتاه مدت 

بانکــی اختصــاص مــی داد. ایــن روزهــا از یــک 
سو، ترازنامه  دارایی بهتری داشتند و از سوی 
دیگــر، مشــکل فــروش نرفتــن ســهام را هــم 

نداشتند.
بــازار ســرمایه اکنــون با مشــکل انبوهی 
از صف هــای فروش در بیشــتر نمادها مواجه 

دارای  کــه  نمادهــا  20درصــد  از  اگــر  اســت. 
بازارگــردان هســتند صرفنظــر کنیــم. مابقــی 
نمادهــا با مشــکل فروش مواجه هســتند؛ به 
طوری که در بازار روز گذشــته حدود 400نماد 

با صف فروش مواجه بودند.
شاخص کل بورس روز گذشته با کاهش 
11هــزار و 64۸واحــدی در ســطح یک میلیون و 
2۸2هــزار واحدی ایســتاد. صف نشــینی برای 
فــروش ســهام از پدیده های غالــب اولین روز 
معامــالت پس از اتمام تعطیالت ســال جدید 
بــود. هر چند بازار ســرمایه در هفته گذشــته 
معامالتــی نه چنــدان پــر حجــم را تجربــه کــرد 
امــا بــه نوعی، روز گذشــته با اتمــام تعطیالت 
و  حقوقــی  معامله گــران  بازگشــت  شــاهد 

حقیقی بودیم.
تمام نمادهای تاثیرگذار در روند شاخص 
کل روز گذشــته با صف فروش همراه بودند. 
بــا هــزار و 412،  فــوالد مبارکــه  شــرکت های 
ســرمایه گذاری   ،251 و  هــزار  بــا  مــس  ملــی 
تامیــن اجتماعــی بــا 746، پتروشــیمی خلیــج 
فــارس بــا 71۸ و معدنــی و صنعتــی چادرملــو 
با 63۸واحد بیشترین تاثیر منفی در کاهش 

شاخص کل داشتند.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
دارایــی مرکــزی، بــا مجــوز ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار، صکــوک مرابحه شــرکت ایران 
خودرو )سهامی عام( به مبلغ 10هزار میلیارد 
ریــال از طریــق شــرکت بــورس اوراق بهــادار 
تهران از شــنبه مورخ 14فروردین تا دوشــنبه 
1۶فروردین 1400 در نمادهای »صخود041« 

و »صخود401« عرضه عمومی می شود.
غالمرضــا ابوترابــی بــا اعالم ابــن خبر به 
ســنا، افــزود: صکــوک مرابحــه شــرکت ایــران 
خــودرو بــه ارزش 10هزار میلیــارد ریال جهت 

خریــد مــواد اولیه و قطعات مــورد نیاز خودرو 
از طریــق شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران 

عرضه می شود.
دارایــی  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
مرکــزی بــازار ســرمایه اظهــار کــرد: ایــن اوراق 
4ســاله و بــا نــرخ 1۸درصد اســت  که اقســاط 

آن هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.
او دربــاره ارکان انتشــار این اوراق توضیح 
داد: بانک سپه ضامن این اوراق و پذیره نویسی 
و بازارگردانــی آن بــر عهــده شــرکت های تامین 
ســرمایه تمــدن و امیــد هر یک به مبلــغ 5هزار 

میلیــارد ریــال اســت. شــرکت کارگــزاری بانــک 
توســعه صادرات عامل فروش، شــرکت واســط 
مالی شهریور یکم ناشر و شرکت سپرده گذاری 
عامــل  وجــوه  تســویه  و  بهــادار  اوراق  مرکــزی 

پرداخت این اوراق اند.
اوراق،  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  ابوترابــی 
شــرکت واســط مالــی شــهریور یکم)ناشــر( به 
وکالــت از طــرف خریــداران اوراق، بــا منابــع 
حاصل از انتشــار صکــوک مرابحه، مواد اولیه 
مــورد نیــاز )قطعــات خــودرو( شــرکت ایــران 
خــودرو )بانــی( را نقداً خریداری خواهد کرد و 

ســپس این مواد اولیه را به صورت اقســاطی 
متعهــد  بانــی  و  فروخــت  خواهــد  بانــی  بــه 
ماهــه،  ســه  سررســیدهای  در  کــه  می شــود 
اقســاط مربوطــه را از طریــق شــرکت ناشــر و 
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و 
تسویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت کند.
به گفته او، شرکت ایران خودرو پیش از 
این دو بار از طریق انتشــار صکوک مرابحه و 
رهنی در بازار سرمایه مجموعاً بالغ بر 10هزار 
میلیارد ریال اقدام به تامین مالی کرد که هر 

دوی آنها در حال معامله است.

بــه گفتــه عضو ناظر مجلس در شــورای 
عالــی بورس، یکــی از چالش های بازار کاالی 
کشــور در سال های گذشــته این بود که تنها 
روی یکســری از کاالها برای عرضه و معامله 
برنامه ریــزی و تمرکــز شــده  بــورس کاال  در 
است، در حالیکه اصل شفافیت و رقابت در 
بورس کاال حاکم بود و باید عمده محصوالت 
مهــم و کاالهــای اولیه از جملــه زنجیره تولید 
فــوالد راهــی بــورس کاال شــود تــا همــه ایــن 

بخش ها از ظرفیت بورس برای رشد تولید و 
فروش استفاده کنند. 

محسن علیزاده در گفت وگو با »کاالخبر« 
درباره مخالفت های صورت گرفته طی سال 99 
با رویکرد قیمت گذاری دستوری در حوزه فوالد 
گفــت: ســال گذشــته اوج التهــاب و چالــش در 
حوزه تنظیم بازار فوالد به موضوع قیمت گذاری 
اختصاص داشت که این رویکرد معامالت بازار 
سهام و سهام شرکت های فوالدی را نیز تحت 

تاثیر قرار دارد. 
ایــن عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســالمی درباره مخالفت صد درصدی 
قیمت گــذاری  بــرای  اقتصــادی  کمیســیون 
دســتوری بیــان کــرد: یکــی از اتفاق هایــی کــه 
در اقتصاد کشــور، فســاد و رانت را جایگزین 
عدالت و توسعه می کند، همین قیمت گذاری 
دســتوری اســت که خوشبختانه وزارت صمت 
نیز در ماه های گذشــته بر لزوم واقعی سازی 

قیمــت فــوالد و کنــار گذاشــتن قیمت گــذاری 
تاکید کرد. 

بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، بورس 
کاال دارای ظرفیت به مراتب بیشتری از حجم 
معامــالت فعلی اســت و باید بــا فراهم کردن 
مقدمــات عرضــه کل محصــوالت مهــم و مواد 
اولیه در این بازار، شاهد گسترش فعالیت ها 
و ارائه خدمات متنوع مالی به صنایع و تولید 

کشور باشیم.

کمیســیون  رئیــس  نایــب  گفتــه،  بــه 
مجلــس،  ومحاســبات  بودجــه  برنامــه، 
چشــم انداز بــازار ســرمایه امــروز در جلســه 
ایــن کمیســیون بــا حضــور وزیر امــور اقتصاد 
و دارایــی و رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار بررسی می شود.
ســید محمــد رضــا میرتاج الدینــی عضــو 
محاســبات  و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون 

مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
برگــزاری جلســات کمیســیون  بیــان خبــر  بــا 
متبــوع خــود طــی هفتــه جــاری در روزهــای 
فروردیــن(   17 و   15( سه شــنبه  و  یکشــنبه 
در  امــروز  ســرمایه  بــازار  چشــم انداز  گفــت: 
فرهــاد  حضــور  بــا  کمیســیون  ایــن  جلســه 
دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دهقان 
دهنوی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 

بررسی می شود.  
نماینــده مــردم تبریز، آذرشــهر و اســکو 
روز  جلســه  در  کــرد:  تصریــح  مجلــس  در 
یکشــنبه وضــع اقتصــادی بــا محوریــت وضع 
درآمدهــای کشــور هــم بــا حضــور بذرپــاش 
رئیــس دیوان محاســبات کل کشــور بررســی 

خواهد شد.
جلســه  در  همچنیــن  کــرد:  بیــان  او 

و  بودجــه  برنامــه،  روز سه شــنبه کمیســیون 
محاســبات مجلــس بــا حضور نوبخــت رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه به بررســی عملکرد 
پرداخت هــا(  و  مصارف)دریافت هــا  و  منابــع 
قانــون بودجــه ســال 99 و اقدامــات بــه عمــل 
آمــده جهــت اجــرای قانون بودجه ســال 1400 
مشــارکت  طرح هــای  اجــرای  ادامــه  نحــوه  و 

عمومی_خصوصی خواهیم پرداخت.

به گفته مدیر عملیات بازار فرابورس، 
بانک هــا  و  مرکــزی  بانــک  بیــن  همــواره 
موضــوع  ایــن  کــه  دارد  وجــود  مراوداتــی 
در تمــام دنیــا امــری رایــج و بدیهــی تلقــی 
می شــود. بخشــی از ایــن مــراودات کــه بــا 
هدف عملیات بازار باز و به شکل ریپو و از 
طریــق خرید یــا فروش اوراق بهــادار انجام 
می گیــرد در بســتر بــازار ســرمایه رخ مــی 
دهد. در حال حاضر در بازار سرمایه ما نیز 
این اتفاق در حال وقوع است که اکثرا این 
معامالت در نماد مشــخصی انجام می شود 
که به معامالت بین بانک مرکزی و بانک ها 
اختصــاص دارد، ولــی الزامــا پولــی از بــازار 
بانک هــا  و  مرکــزی  بانــک  جــذب  ســرمایه 
از معامــالت طــی  نمی شــود، فقــط برخــی 

عملیات بازار باز انجام می شود.
کــه  اســت  قــراردادی  ریپــو،  قــرارداد 
براســاس آن یک ســرمایه گذار، اوراق بهادار 
واگــذار  دیگــری  ســرمایه گذار  بــه  را  خــود 
می کنــد و به طــور همزمــان متعهــد می شــود 
کــه همــان اوراق را در آینــده و بــا قیمــت از 

قبل مشخص شده بخرد.
بــاز  بــازار  گــزارش ســنا، عملیــات  بــه 
ابزارهــای  مهمتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
پولــی،  سیاســت های  اجــرای  غیرمســتقیم 
فــروش  و  خریــد  نهــادی  چارچــوب  بیانگــر 

بانــک  از ســوی  بهــادار پذیرفته شــده  اوراق 
مرکــزی بــا هــدف تاثیرگــذاری بــر نرخ ســود 
کوتاه مدت در بازار بین بانکی و از این طریق 
تاثیرگــذاری بــر نرخ هــای ســود در بــازار پول 
و نهایتــاً عالمت دهــی به ســایر فعالیت های 

اقتصادی است.
و  فــروش  در ســال گذشــته، موضــوع 
پذیره نویســی اوراق مرابحــه عــام دولــت در 
فرابــورس و انجــام عملیــات بازار باز از ســوی 
بانــک مرکــزی و بانک هــا برخــی ســهامداران 
را نگــران کــرده بــود که بــا این عرضه هــا بازار 
سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته است و موجب 
افــت شــاخص بــورس می شــود. امــا آنچه در 
واقعیــت جریان دارد نشــان می دهد که بازار 
ســرمایه به هیــچ عنوان تحــت تاثیر عملیات 
بــازار باز از ســوی بانــک مرکزی قرار نمی گیرد 
و این معامالت در تابلو چهار انجام می شود.

محمــد صــادق غزنــوی، مدیــر عملیــات 
بازار فرابورس درباره هدف از عملیات بازار 
بــاز برقــراری دامنه نرخ ســود )کریــدور نرخ 
سود( به بورس 24 گفت: یکی از روش های 
انجــام عملیــات بــازار بــاز از طریــق عملیات 

ریپو )قرارداد بازخرید اسالمی( است. 
ایــن قرارداد، قرارداد بازخرید اســالمی 
و خرید و فروش اوراق بهادار در کوتاه مدت 
بانک هــا  و  مرکــزی  بانــک  بیــن  کــه  اســت 

انجــام می شــود. معامالتــی که روز یکشــنبه 
۸فروردین  هم انجام شد و ارزش معامالتی 
حــدود 42هــزار میلیــارد تومــان داشــت بین 
بانــک مرکزی و چند بانک به صورت قرارداد 

ریپو صورت گرفت.
مدیــر عملیــات بــازار فرابورس بــا بیان 
هیــچ  الزامــا  معامــالت  ایــن  انجــام  اینکــه 
منبعــی را از بــازار ســرمایه خــارج نمی کنــد، 
اضافــه کــرد: فقــط برخــی از معامــالت بیــن 
بانــک مرکــزی و بانک ها انجام شــده اســت. 
بنابرایــن صحبت هایی مبنی بر اینکه نتیجه 
ایــن ارزش معامــالت خــروج منابــع از بــازار 
واقــع  در  و  نــدارد  اســت، صحــت  ســرمایه 
ایــن گــزاره کــه گفته می شــود در نتیجه این 
معامــالت منابع بازار ســرمایه به جای اینکه 
صرف خود بازار سرمایه شود وارد بازار پول 

می شود، صحیح نیست.
غزنوی با بیان اینکه این عملیات فقط 
ارزش معامــالت فرابــورس را بــاال می بــرد، 
اظهار کرد: از آنجایی که معامالت مربوط به 
عملیات بازار باز در تابلو اوراق دولتی انجام 
می شــود و اوراق دولتــی هــم در بازار بدهی 
پذیره نویســی  و  معاملــه  مــورد  فرابــورس 
قــرار می گیرنــد، ارزش ایــن معامالت نیز در 
ســرجمع ارزش معامالت بازارهای فرابورس 

نشان داده می شود.

پشیمانی فعاالن بازار سرمایه از تاخیر در فروش

عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای ایران خودرو

وعده اتمام کار ناتمام دولت با زنجیره فوالد

بررسی چشم انداز بورس با حضور دژپسند و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار امروز در کمیسیون بودجه 

مدیر عملیات بازار فرابورس: معامله اوراق در بازار 
سرمایه به معنای خروج پول از بورس نیست

سخنگوی قانون جدید 
چک: چک ثبت نشده 

در صیاد نگیرید
ســخنگوی اجــرای قانــون جدیــد چــک بــه 
گیرندگان چک توصیه کرد که چک ثبت نشــده 

در سامانه صیاد را دریافت نکنند.
بــه گــزارش ایســنا، آمنــه نادعلــی زاده در 
یــک برنامه تلویزیونی گفــت: قانون جدید چک 
مشــمول چک های بنفش رنگ می شود و دارای 
عبــارت »کارســازی ایــن چــک منــوط بــه ثبــت 
صــدور، دریافــت و انتقــال آن در ســامانه صیاد 
است« است که از ابتدای فروردین سال جاری 
توزیع شــده اند و فرآیند تبادل آنها با چک های 
قبلی متفاوت است، به گونه ای که صادرکننده 
و  مبلــغ  تاریــخ،  چــون  بایــد مشــخصات چــک 
هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد 

ثبت کند.
بــه ســامانه  افــزود: گیرنــده چــک هــم بایــد  او 
مربوطه مراجعه کند، استعالم بگیرد و اطالعات 
درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره 
فوایــد ایــن قانون اظهار کــرد: قانون جدید چک 
بــه اجــرای مقــررات موجــود در قانــون مبــارزه 
بــا پولشــویی کمــک و از جعــل چــک جلوگیــری 
می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه چک هــای قبلی به 
روال گذشــته پذیــرش و پــردازش می شــوند اما 
چک های جدید در وجه حامل صادر نمی شــوند 
و از طریــق ســامانه صیــاد نقــل و انتقــال داده 

می شوند.


