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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 ادغام کارت های بانکی
 و شناسایی بازنشستگان

از سوی بانک صادرات
شناســایی  کارت  بــا  یکپارچــه  بانکــی  کارت 
بــا  فرهیختــگان بازنشســتگی کشــوری طــی مراســمی 
حضــور وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، مدیرعامــل 
بانــک  مدیرعامــل  و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 

صادرات رونمایی شد.
به گــزارش روابط عمومی 
بانک صــادرات، همزمان 
بــا افتتــاح دو طــرح مرکز 
داده هــای  و  اطالعــات 
)Data Center( صنــدوق 

بازنشســتگی کشــوری و 
»روایت خانه صبا« مرکز 
اسناد تاریخی و مدیریت 
دانــش ایــن صندوق، از یکپارچه ســازی کارت شناســایی و 
کارت بانکی بازنشســتگان کشوری از سوی بانک صادرات 

و صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی شد.
مدیرعامــل بانــک صــادرات در حاشــیه رونمایــی از 
این کارت، در خصوص قابلیت های آن گفت: این کارت 
تلفیقی از کارت شناسایی، کارت خدمات بانکی و کارت 
منزلــت اســت که ضمــن افزایش ســرعت ارائه خدمات، 
مشــخصات کامل تــری از افــراد از جملــه تصویــر صاحب 
حساب و شماره شبا حساب روی آن درج شده و امکان 
احــراز هویــت فــرد و ارائــه خدمــات بانکــی را در شــعب 

تسهیل می کند.
حجت الــه صیــدی افــزود: ایــن کارت کــه بــا هزینه 
بانک صادرات برای اولین بار در استان ایالم به صورت 
آزمایشــی صادر شــد، نتیجــه مطلوبی به همراه داشــت 
و صــدور آن بــرای یــک میلیــون و ٢٠٠هــزار بازنشســته 

صندوق در دست اقدام است.

امضای تفاهم نامه همکاری 
بانک رفاه و گروه مالی 

شریف
به منظور توســعه و افزایش میزان تعامل و ارائه 
امتیازات ویژه به اعضای باشــگاه مشــتریان بانک رفاه، 
تفاهم نامــه همــکاری ایــن بانــک بــا گروه مالی شــریف 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی 
اعضــای  رفــاه،  بانــک 
مشــتریان  باشــگاه 
بانــک رفــاه بــا ثبت نــام 
آموزشــی  دوره هــای  در 
از  شــریف  مالــی  گــروه 
20درصــدی  تخفیــف 
بهره منــد می شــوند. بــر 
اســاس ایــن گــزارش، تمامی اعضــای باشــگاه می توانند 
بــا مراجعــه بــه پورتــال باشــگاه مشــتریان بانــک رفاه به 
بــه  ورود  بــا  و   ir.https://club.rb24 اینترنتــی آدرس 
پنــل کاربــری خود از تخفیف های 20درصدی ثبت نام در 

دوره های آموزشی گروه مالی شریف بهره مند شوند.
راهنمــای دریافــت و اســتفاده از کــد تخفیــف از 
ســوی اعضــای باشــگاه در قالــب لینک راهنمــا در منوی 
کد تخفیف صفحه شــخصی اعضای باشــگاه قرار گرفته 

است.

رشد 150 درصدی پورتفوی 
درمان بیمه ملت

اقدامــات بیمــه ملــت در حوزه بیمــه درمان باعث 
شــده اســت کــه همزمــان بــا کنترل نســبت خســارت و 
وصــول حق بیمــه، پورتفــوی درمــان شــرکت در ســال 
1399نســبت بــه ســال قبل آن حــدود یک و نیــم برابر 
شــود. همچنیــن جهــت ایجاد بازار های نــو دو محصول 
عناویــن بــا   جدیــد 

گروهــی  »درمــان 
خــرد«  کار  و  کســب 
درمــان  »بیمه نامــه  و 
بیمه هــای  انفــرادی 
زندگــی« به محصوالت 
ملــت  بیمــه  تولیــدی 

اضافه شده است.
گــزارش  بــه 
درمــان  قراردادهــای  اکثــر  ملــت،  بیمــه  روابط عمومــی 
منعقدشــده در ایــن شــرکت، ضریــب خســارت کمتــر از 
۷۵درصد دارند و این اقدام باعث شده است که نسبت 
خســارت بیمه هــای درمــان در ســال گذشــته مطلــوب 
باشد، به طوری که حتی با وجود شیوع کرونا، این عدد 

از حد مجاز تجاوز نکند.
214بیمه نامــه  گذشــته  ســال  در  ملــت  بیمــه 
درمــان صــادر کــرده اســت کــه ایــن عــدد در مقایســه با 
تــا   1384 ســال های  طــی  شــده  صــادر  ۷۷0بیمه نامــه 

1398، بسیار قابل توجه است.
تعــداد خســارت درمــان ثبت شــده و معرفی نامــه 
ترتیــب  1398بــه  1384لغایــت  ســال  از  صــادره 
3.26۷.۷۵3و 21۷.0۷۵که در ســال 1399این آمار به 
ترتیب 1.644.80۷و 123.۷9۷اســت که این خود بدان 
معناســت که در ســال 99بیش از ۵0درصد از 14ســال 
قبــل مدیریــت بیمه هــای درمــان خدمــات بیمــه ای بــه 

بیمه گزاران بیمه ملت ارائه داده است.
همچنیــن تعــداد مراکــز درمانــی در ســال 1398از 
19۷2مرکــز، در ســال 1399به 2.۷60رســیده اســت که 
خــود حاکــی از رشــد 40درصــدی در تعــداد مراکــز بــوده 

است.
مجموع حق بیمه تولیدی در 1۵ســال گذشته مبلغ 
11.686ریــال بــوده کــه مبلغ 4.690میلیــارد ریال آن در 

سال 1399محقق شده است.

خانه های فرسوده اطراف 
حرم های مطهر وام نوسازی 

می گیرند
صنــدوق  و  رســالت  قرض الحســنه  بانــک 
ســرمایه گذاری طــرح حرم های مطهر با هدف نوســازی 
بافت  هــای فرســوده اطراف حرم هــای مطهر تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه رســالت، 
تفاهم نامــه  ایــن 
مفــاد  تحقــق  باهــدف 
از  حمایــت  قانــون 
و  بهســازی  احیــاء، 
بافت هــای  نوســازی 

فرســوده و ناکارآمــد شــهری، حمایــت از طــرح بهســازی 
و نوســازی بافت های فرســوده پیرامــون حرم های مطهر 
و همچنیــن احیــاء و توســعه ســنت قرض الحســنه بــه 
امضای محمدحســین حســین زاده مدیرعامــل این بانک 
و داود دانش جعفــری رئیس هیات مدیره و میالد امینی 
مدیرعامــل صندوق ســرمایه گذاری طرح حرم های مطهر 

رسید.
تســهیالت  اعطــای  گــزارش  ایــن  براســاس 
پروژه هــای  اجــرای  و  ســاخت  جهــت  قرض الحســنه 
بافت هــای  در  ارزان قیمــت  زائرســراهای  و  مســکونی 
پیرامــون حرم هــای مطهر بــه افراد معرفی شــده از طرف 
صندوق و براساس مفاد این تفاهم نامه واگذار می شود.

 حضور بیمه تعاون
در نخستین نمایشگاه 

اختصاصی اوراسیا
بیمــه تعــاون میزبــان تمام عالقه منــدان به حضور 
در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا خواهد بود.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تعاون، نخســتین 

اختصاصــی  نمایشــگاه 
اوراســیا با حضور ایران، 
بــالروس،  روســیه، 
قزاقســتان  ارمنســتان، 
در  قرقیزســتان  و 
باالتریــن ســطح تجــاری 
و اقتصــادی و بــا حضور 
بخش هــای  مقامــات 
دولتی و خصوصی ایران 

و کشورهای عضو برگزار خواهد شد.
همایــش  نمایشــگاه،  ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن 
اتحادیــه  عضــو  ۵کشــور  بازرگانــی  اتاق هــای  روســای 
اقتصادی اوراسیا همراه با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران نیز برگزار خواهد شد.
بیمه تعاون به عنوان عضو انفرادی شورای کمیته 
ایرانــی ICC)نمایندگی ایرانی اتــاق بازرگانی بین المللی( 
ایــن نمایشــگاه و در ســالن 44B غرفــه 22حضــور  در 
خواهــد داشــت. ایــن نمایشــگاه از 18تــا 21تیــر 1400در 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران و از ساعت 10الی 

18برگزار خواهد شد.

تاکید مدیرعامل بیمه ایران 
بر متناسب سازی فرایند 

بیمه گری با نیازهای جدید 
بیمه گزاران

مدیرعامــل بیمــه ایــران اصلی ترین هــدف مدیران 
شــرکت در دوران مدیریــت فعلــی را تمرکــز بیشــتر بــر 
فرایند بیمه گری و تناســب آن با درخواســت های جدید 

بیمه گزاران عنوان کرد.
ســیدمجید  ایــران،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

بختیــاری، بــا بیــان ایــن 
دومیــن  در  مطلــب 
امــور  شــورای  جلســه 
بیمه گری بیمه ایران که 
در شــعبه ســعدی برپــا 
برهمیــن  گفــت:  شــد، 
اســاس در بیمــه ایــران 
شــورای امــور بیمه گــری 
دســتیابی  بــرای  را 

بــه ایــن مهــم تشــکیل دادیــم تــا بــا همفکری خبــرگان و 
کارشناســان توانمنــد راهکارهــای مناســب اصــالح و یــا 
تغییــر رونــد فعالیت هــا دربخــش فنی به دقــت واکاوی 

و بررسی شود.

بزرگ ترین قرارداد صنعت 
بیمه کشور منعقد شد

بیمــه رازی قــراردادی بــا وزارت نیــرو منعقــد کــرد 
آن  واســطه  بــه  کــه 
۵۰۰هزار نفر از پرسنل 
تحــت  وزارتخانــه  ایــن 
پوشش بیمه رازی قرار 

گرفتند.
به گزارش روابط عمومی 
علــی  رازی،  بیمــه 
جباری، مدیرعامل بیمه 
رازی بــا اعــالم ایــن خبر 

افــزود: در ایــن قرارداد کــه جزو بزرگ تریــن قراردادهای 
صنعــت بیمــه کشــور به شــمار می آید جمعیــت بیش از 
نیم میلیــون نفــری، تحــت پوشــش کامــل خدمــات بیمه 

رازی قرار گرفتند.

ادامه از صفحه 1

رتبــه  کاهــش  ســبب  رونــد  ایــن  ادامــه 
اعتبــاری، از دســت دادن بازارهــای فــروش و 
لطمــه بــه نــام و جایــگاه شــرکت ها می شــود. 
قبــل  حالــت  دو  در  اگــر ســرمایه  گذاری  حــال 
و بعــد از ریســک قطعــی بــرق در نظــر گرفتــه 
شود، مشخص می شود که این ریسک جدید؛ 
می تواند به تنهایی تمام محاســبات پیش فرض 
یک تحلیل گر را یک شبه دگرگون  کند. تصمیم 
به قطع برق صنایع به منظور جبران کمبود برق 
مناطق مســکونی، از جنس همان تصمیم های 
خلق الساعه ای  است که پیش از این نیز سبب 
نزولــی شــدن ســهام صنعت ســیمان بــه دلیل 

قطع گاز در زمستان شده بود.

کاهش ٣٠ درصدی تولید 
کارخانه های فوالدی 

رئیــس انجمن ســنگ آهن ایــران کاهش 
تولیــد کارخانه هــای فــوالدی در قطــع بــرق را 
30درصد برآورد کرد و در این باره با بیان اینکه 
در صورت قطعی برق در صنعت فوالد شــاهد 
تاثیــر زیــاد ایــن اتفــاق در ســهام شــرکت های 
فــوالدی در بورس خواهیم بود، به ســنا گفت: 
بخشــی از تولیــد صنعــت فــوالد بــه خصــوص 
در کارخانجــات جدیــد در طول ســال براســاس 
کوره هــای القائــی انجام می شــود، ایــن کوره ها 
به صورت مســتقیم مصرف کننده برق هستند 
و در صــورت قطعــی بــرق دیگــر قــادر بــه ادامه 
فعالیت خود نخواهند بود، به همین دلیل اگر 
قــرار باشــد تصمیمات اتخاذشــده برای صنعت 
فوالد اجرایی شــوند به احتمال زیاد کارخانه ها 
در ایــن مــدت تــا ٣٠ درصــد از تولیــد خــود را از 

دست می دهند.
مهــرداد اکبریــان دربــاره راهکارهایــی کــه 
بــرای کنترل مصرف برق در صنعت فوالد ارائه 
شده است، گفت: پیشنهادهایی برای افزایش 
تعرفه مصرف برق در کارخانجات مطرح شد که 
تاکنون میزان آن اعالم نشده است، همچنین 
از ســهمیه بندی  میــان صحبت هایــی  ایــن  در 
مصــرف بــرق عنوان شــد و در ایــن زمینه اعالم 
نمی تواننــد  فــوالدی  کارخانه هــای  کــه  کردنــد 

بیشــتر از ١٠ درصــد مصــرف بــرق سراســری را 
برای تولید استفاده کنند و برای مصرف بیشتر 
از ایــن میــزان بایــد اقــدام بــه خریداری بــرق از 

نیروگاه های خصوصی کنند.
عنــوان  بــه  مســائل  ایــن  داد:  ادامــه  او 
چالش هــای کالنــی تلقی می شــوند که اگر یک 
واحــد تولید فــوالدی نتواند آنهــا را برطرف کند 
باید کل فعالیت آن کارخانه متوقف شود و در 
ایــن میــان به دلیل نبــود تولیــد در کارخانه ها، 
ســهامداران شــرکت ها متحمــل ضــرر و زیــان 

سنگینی در بورس خواهند شد.
اکبریــان بــا تاکید بر اینکــه دولت موظف 
بوده است تا طی هشت سال گذشته ١٠درصد 
از تولید برق را به صورت ســاالنه افزایش دهد 
امــا در ایــن مــدت میــزان تولیــد بــرق بیشــتر از 
٢.٥درصــد در طــول ســال افزایــش پیــدا نکرد، 
اظهــار کــرد: در نتیجــه هر ســال بــا ٧.٥ درصد 
کمبــود بــرق مواجــه بودیــم و اکنــون در کشــور 
حــدود ١١هــزار مــگاوات کمبــود بــرق در شــبکه 

سراسری وجود دارد.
رئیــس انجمــن ســنگ آهن ایــران با بیان 
اینکــه ٤٠درصــد از ایــن برق مربــوط به مصارف 
شــهری و بخــش عمــده آن بــرای اســتفاده در 
صنایــع اســت، گفــت: بخشــی که بــرای صنایع 
اســت نیازمنــد اهتمام دولت بود، شــرکت های 
تولیــدی بایــد یــک نیــروگاه کوچکــی را در کنــار 
فعالیت خــود راه اندازی کنند که راه اندازی این 
نیروگاه به راحتی نیست و نیازمند کمک دولت 

و برخی از تجهیزات است.
کمبود عرضه برق در 

کشور؛ ناشی از کاهش 
سرمایه گذاری های جدید

عضــو هیــات مدیــره شــرکت ســبدگردان 
ســرمایه و دانــش نیــز کمبــود عرضــه بــرق در 
بــه دلیــل کاهــش ســرمایه گذاری های  کشــور 
جدید در صنعت برق دانســت و درباره قطعی  
گســترده ایــن روزهــای بــرق در سراســر کشــور 
گفت: استهالک دارایی برای بسیاری از مدیران 

دولتی و نیز صنایع تعریف نشده است.
کاهــش  افــزود:  امیــری  مرتضــی 
ســرمایه گذاری ها بــرای توســعه ظرفیــت فعلی 

نیــز دلیلــی جــز نبــود جذابیــت در صنعت برق 
بــرای بخــش خصوصی ندارد که آن هم ناشــی 
از قیمت گــذاری دســتوری و دریافــت نشــدن 

مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
اکنــون قیمت بــرق در کشــور ارزان ترین نرخ را 
در دنیــا دارد، اظهــار کــرد: دولــت به ویــژه طــی 
سال های اخیر منابع کافی برای سرمایه گذاری 
اســت،  نداشــته  بــرق  صنعــت  در  مســتقیم 
همچنیــن بــه دلیــل مالحظاتی که وجــود دارد، 
بــا  را  بــرق  تولیــد  فرآینــد  ورودی هــای  دولــت 
نرخ هــای حداقلــی بــه تولیدکننــدگان فروختــه 
اســت و در ازای آن بــرای بــرق تولیــدی آنهــا 
قیمت هــای حداقلــی تعییــن می کنــد و حتــی 
پــول آن را هــم بــه موقع با تولیدکننده تســویه 

نمی کند.

راهکار رئیس سازمان بورس 
برای حل مشکل نیروگاه ها

رئیــس ســازمان بــورس نیــز طــی نامــه ای 
بــه وزیــر نیــرو چنــد راهــکار بــرای حل مشــکل 

نیروگاه ها و قطعی برق ارائه کرد.
رئیــس  دهنــوی،  دهقــان  محمدعلــی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار دربــاره وضــع 
نیروگاه های پذیرفته شــده در بورس  نامه ای به 
وزیر نیرو نوشته که خالصه ای از نامه به شرح 

زیر است:
در  نیروگاهــی  شــرکت های  از  تعــدادی 
ســال های اخیــر در بــورس اوراق بهــادار تهــران 
و یــا فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــده اند و بــه 
دلیل اســتقبال مردم از عرضه های اولیه دارای 
تعداد زیادی ســهامدار هســتند. در حال حاضر 
10 شــرکت تولیدکننــده نیــروی بــرق نــزد ایــن 
ســازمان به ثبت رسیده اند که سهام 8 شرکت 
در فرابورس ایران و ســهام 2شــرکت در بورس 

اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
از ایــن میــان شــرکت های بــرق و انــرژی 
پیوند گســتر پارس، توســعه مســیر برق گیالن 
و تولیــد نیــروی برق آبادان در ســال 99 عرضه 
شــده اند، همچنین شــرکت برق و انرژی پیوند 
گستر پارس دارای رکورد بیشترین مشارکت از 
ســوی ســهامداران در عرضه اولیه بوده اســت. 

)حدود ۵میلیون و ۵۷0 هزار نفر(
مطابق بررسی های صورت گرفته و مکاتبه 
واصل شده از شرکت های مذکور اهم مشکالت 

آن ها به شرح موارد زیر است:
ســنواتی  مطالبــات  وصــول  1.عــدم 
شــرکت های نیروگاهــی از زیــر مجموعه هــای 

وزارت نیرو.
از  تنظیمــی  نهــاد  تفکیــک  عــدم   .2

تولیدکننده برق.
3.عدم اجرای مصوبات برنامه توسعه در 

خصوص تعیین نرخ انرژی و نرخ آمادگی.
4. تسهیالت ارزی.

بــرق  صــادرات  مجــوز  اعطــای  عــدم   .۵
نیروگاه ها.

6. عــدم اجــرای موثــر مــاده 12 قانون رفع 
موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقاء نظــام مالی 

کشور.
۷. عــدم اجــرای مــاده 18 قانــون توســعه 
راســتای  مالــی جدیــد در  نهادهــای  و  ابزارهــا 
تســهیل اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 

قانون اساسی
 همچنیــن در بخــش پایانــی نامه پیشــنهاداتی 

برای حل مشکالت ذکر شده است:
شــرکت های  در  کافــی  نقدینگــی  نبــود 
نیروگاهی موجب شــده که شــرکت های مذکور 
در پرداخــت اقســاط تســهیالت دریافت شــده، 
بــه  مربــوط  هزینه هــای  جــاری،  هزینه هــای 
تعمیرات و نگهداری تجهیزات با مشکل مواجه 
شــوند. بنابرایــن بــه منظــور حمایــت از حقــوق 
و منافــع ســرمایه گذاران در بــازار اوراق بهــادار 

پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود.
الف( تشکیل نهاد تنظیم گر بازار برق.

ب( تامین برق مشترکان تجاری و صنعتی 
از طریــق مکانیــزم عرضــه و تقاضــا در بــورس 

انرژی.
ج( عرضــه خــوراک نیروگاه هــا در بــورس 
انرژی همراه با ایجاد مشوق برای صادرات برق.
د( تهاتــر طلب ها و بدهی هــای واحدهای 

نیروگاهی.
ارزی  تســهیالت  تســویه  امــکان  ه( 
نیروگاه هــا از محــل اعتبــارات صندوق توســعه 
ملی با نرخ ارز رسمی در زمان اخذ تسهیالت.

نگرانی فعاالن بازار سرمایه از برق گرفتگی بورس

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا تعطیلــی بازار و گروه های شــغلی ۲، 
اعمــال محدودیت هــای  و  تهــران  در  و ۴   3
کرونایــی، تقاضــا بــرای خریــد طــال در هفتــه 

گذشته کاهش یافت.
به گزارش بازار، در هفته گذشته قیمت 
جهانــی طــال نیز صعودی شــد و نســبت به دو 
هفته گذشــته بیش از 23 دالر در هر اونس 
افزایــش یافــت و در پایــان هفتــه گذشــته بــه 

1810دالر در هر اونس رسید.
محمــد کشــتی آرای، نائب رئیس اتحادیه 
طــال وجواهــر تهران در تحلیــل وضع بازار طال 
گفــت: در هفتــه گذشــته بــا وجــود افزایــش 
قیمت طال در بازارهای جهانی خرید و فروش 
مصنوعــات طــال در بازار تهران بســیار کاهش 
یافــت و تقریبــا می تــوان گفــت کــه در بــازار 

تقاضایی وجود نداشت.
ایــن مقــام مســئول در اتحادیــه طــال و 
جواهــر تهــران بیــان کــرد: بــر خــالف افزایــش 
قیمت اونس جهانی قیمت ارز نســبت به دو 
هفتــه گذشــته در بــازار هفتــه گذشــته حدود 
2۵0 تومــان کاهــش داشــت و تقریبا کاهش 
2۵0تومانــی قیمــت ارز و افزایــش 23دالری 
قیمــت اونــس جهانــی یکدیگــر را در بــازار را 

پوشش داد.
او افــزود: بــا توجــه بــه وضــع کرونایــی و 
محدودیت هــای مــورد نظر آن، بــازار در هفته 
گذشــته تعطیل شد و با وجود صعودی بودن 
کاهــش  و  بازارهــای جهانــی  در  طــال  قیمــت 
قیمــت ارز و طــال در ایــران همزمان با کاهش 
تقاضا، حباب سکه نیز در بازار حدود 40هزار 

تومان کاهش یافت.
کشــتی آرای بــا بیــان اینکــه حباب ســکه 
رســیده  تومــان  حــدود 280هــزار  بــه  اکنــون 
ادامــه داد: در طــول هفتــه گذشــته  اســت، 
سکه طرح قدیم با 1۵0هزار تومان کاهش به 

10میلیون و 4۵0هزار تومان رسید.
نایــب رئیس اتحادیه طال وجواهر تهران 
یادآورشد: سکه طرح جدید با 100هزار تومان 
کاهش قیمت به 10میلیون و ۷20هزار تومان 
رســید و نیــم ســکه نیــز بــا 100هــزار تومــان 

کاهش به ۵ میلیون و 6۵0هزار تومان رسید.
کشــتی آرای بــا بیــان اینکــه بــا 100هــزار 
تومــان کاهش قیمت ربع ســکه بــه 3میلیون 
و 600 هــزار تومــان رســید گفــت: در پایــان 
هفته گذشــته ســکه یک گرمی نیــز با ۵0هزار 
تومان کاهش به 2میلیون و 2۵0هزار تومان 
در بــازار قیمــت خــورد و قیمــت یــک مثقــال 
طــال بــا 40هــزار تومان کاهش بــه 4میلیون و 

۵98هزار تومان رسید.
کشــتی آرای درباره پیش بینی قیمت طال 
در بازارهای جهانی افزود: به نظر می رسد که 
در ســطح بین المللــی اتفــاق خاصــی در حوزه 
سیاســی و اقتصــادی نیافتد لــذا قیمت اونس 
جهانــی نیــز ممکــن اســت تا حــد 10دالر باال و 

پایین بشود.

عرضه طال در بازارهای جهانی 
افزایش یافت

بــه افت هــای اخیــر فلــز زرد  بــا توجــه 
اثــر  آمریکایــی  دالر  جبهــه  کــه  درمی یابیــم 
و  گذاشــته  ســرمایه گذاران  بــر  بیشــتری 
موجب شد تا عرضه طال در بازارهای جهانی 
افزایش یابد. در همین راســتا شــان لوسک، 
مدیــر همــکاری والــش، گفــت: ایــن یک قدم 
رو بــه جلــو و دو قــدم بــه عقب بوده اســت، 
طال نتوانســت هزار و 800دالر را نگه  دارد و 
بــه پایین ترین ســطح از اواســط آوریل یعنی 

حدود هزار و ۷60دالر رسید.
تحلیلگــران فنــی نیــز بــر ایــن باورند که 
از  گذشــتن  صــورت  در  کوتاه مــدت  در  طــال 
ناحیــه مقاومتی هــزار و ۷89دالری و تثبیت 
در باالی آن می تواند تا هزار و 84۵ دالر در 

هر اونس نیز پیش برود.
از  گذشــتن  از  طــال  ناتوانــی  درصــورت 
ایــن مقاومــت، حرکت طال به ســمت حمایت 
هــزار و ۷41 دالری خواهــد بــود کــه می تواند 

در ادامــه بــه قیمت هــای هــزار و 640 دالری 
نیز برسد.

به  نظر تحلیلگران فلز زرد در میان مدت 
قیمت ثابتی خواهد داشت

در  زرد  فلــز  تحلیلگــران  بــه  نظــر 
میان مــدت شــاهد نوســاناتی خواهــد بود که 
در نهایــت رونــدی تقریبــا ثابــت را بــه  همراه 
خواهــد داشــت امــا آینــده بلندمــدت طــال با 

تسلط گاوها بر بازار، امیدوارکننده است.
فیلیپ اســتریبل، استراتژیســت ارشــد 
بازارهــای مالــی درموسســه بلوالیــن فیوچرز 
معتقد اســت: بعید اســت این آمارها فدرال 
رزرو را نســبت بــه انقباضــی کــردن سیاســی 

پولی اش متقاعد کند.
او افزود: عامل دیگر تقویت قیمت طال 
ایــن بــود کــه بســیاری از تحلیلگــران انتظــار 
داشــتند بازار کار آمریکا فرصت های شــغلی 

بیشتری را ایجاد کند.

کلیــه  در  کارکنــان  حضــور  ســاعات 
اعتبــاری در اســتان  بانک هــا و موسســات 
 1۴۰۰ تیــر   19 مــورخ  شــنبه  روز  از  تهــران 
بامــداد و ســاعت  ثانــوی، ۶.3۰  تــا اطــالع 
 13.3۰ الــی  بامــداد   ۷ مشــتریان  پذیــرش 

خواهد بود.
به گزارش بازار، محمدرضا جمشــیدی، 
دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
در خصوص ســاعت حضور کارکنان بانک ها 
و  تهــران  اســتان  در  اعتبــاری  و موسســات 

همچنیــن ســاعت پذیرش مشــتریان، اعالم 
مرکــزی  بانــک  تلفنــی  اعــالم  کــرد: حســب 
جمهوری اســالمی ایران و اصرار اســتانداری 
تهــران از روز شــنبه مــورخ 1400.04.19 تــا 
ثانــوی ســاعات حضــور کارکنــان در  اطــالع 
کلیه بانک ها وموسســات اعتباری در استان 
تهران 6.۵بامداد و ساعت پذیرش مشتریان 

۷بامداد الی 13.۵خواهد بود.
اســت:  شــده  اضافــه  ابالغیــه  ایــن  در 
جــاری  هفتــه  پایــان  در  نیــاز  صــورت  در 

تصمیمــات نهایــی اتخــاذ خواهــد شــد. ضمنا 
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  کانــون 
همــکاران  دارد  درخواســت  جــدا  خصوصــی 
عزیــز درکلیــه واحدهــا حداکثــر از ۵0 درصــد 
چراغ های روشــنایی در طول کار اســتفاده و 
دســتگاه های  سرمایشی را از ساعاتی زودتر 

از تعطیل واحدها خاموش کنند.
واحدهــای  شــعب  کار  ســاعات  تعییــن 
مستقر درسایر استان ها کماکان باهماهنگی 

مقامات ذیصالح استان ها خواهد بود.

ساعات حضور 
کارکنان بانک ها و 
پذیرش مشتریان 

اعالم شد

 محدودیت های کرونایی تقاضای خرید

در بازار طال را کاهش داد


