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بانک و بیمه و بورس

بانک
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک
رفاه کارگران بررسی شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به
ریاست آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،درباره ساماندهی و بهبود
وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث و تصمیمگیری شد.
در این جلسه ،پس از گزارش وزارت رفاه ،کار و امور
اجتماعی در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس
شورای اسالمی برای ساماندهی امور بانک رفاه کارگران،
مقرر شد ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی دولت
به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور،
اقدامات الزم برای بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی
به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید .موضوع تنظیم بازار
نیز دستور کار جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
بودکه وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،و جهاد کشاورزی
در زمینه عرضه کاال در بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها،
گزارش دادند و مقرر شد موضوع رصد بازار و تامین کاالهای
مورد نیاز همچنان در دستور کار باشد.

ارائه متنوع ترین خدمات «کارتی» از
سوی بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد که این بانک از
متنوع ترین خدمات «کارتی» در نظام بانکی برخوردار است.
بنابر اعالم روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمدرضا
حسین زاده با بیان این که اکنون بسیاری از خدمات بانک ملی
ایران با استفاده از ملی کارت های شخصی سازی شده ،تجاری
کارت و ملی کارت ارزی ارائه می شود ،اظهارکرد :توریست
کارت ،ملی کارت خانواده ،هدیه کارت ،کارت جوانان هالل
احمر ،کارت اعتباری ،پیوند کارت ،بن کارت ،کارت پرداخت
تسهیالت و کارت مجازی در واحدهای حقیقی و مجازی
بانک ملی ایران قابل دریافت است .به گفته او ،دارندگان انواع
کارت های بانک ملی ایران می توانند از خدمات و تجهیزات
متنوع خود بانک ،خود دریافت ،کیوسک ،کش لس ،پایانه های
اینترنتی و فروشگاهی و اپلیکیشن ها و ...مستقر در شعب بانک
و یا بر بستر اینترنت استفاده کنند.

پرداخت  ۱۸هزار میلیارد ریال به اشتغال
و تولید ازمحل هدفمندی یارانه

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت :براساس
تبصره  ۱۴قانون بودجه از محل منابع درآمدی سازمان
هدفمندسازی یارانهها  ۱۸هزار و  ۳۳۲میلیارد ریال به
وزارتخانهها و سازمانها برای اجرای مصوبات در حوزه اشتغال
و تولید پرداخت شده است.
به گزارش سازمان هدفمندسازی یارانهها« ،امید حاجتی»
افزود :این رقم به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ،وزارت
جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت راه و
شهر سازی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت نفت،
دانشگاه فنی و حرفهای ،سازمان فنی و حرفهای ،وزارت آموزش
و پرورش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت شد.
وی در تشریح پرداختها از این ردیف به معاونت علمی و
فناوری رئیس جمهور عنوان کرد ۹۱۹ :میلیارد ریال به معاونت
علمی و فناوری رئیس جمهوری پرداخت شد که با احتساب
واریزی قبل به مبلغ سه هزار چهار میلیارد ریال ،در مجموع
سه هزار  ۹۳۳میلیارد ریال به صورت تملک داراییها به این
معاونت تا به امروز پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها افزود :چهار هزار
و  ۸۹۳میلیارد ریال از این ردیف به وزارت جهاد کشاورزی
پرداخت شد که با احتساب رقم واریزی قبل به مبلغ  ۱۶هزار
 ۷۷میلیارد ریال در مجموع به  ۲۰هزار و  ۹۷۰هزار میلیارد
ریال به این وزارتخانه از محل منابع سازمان هدفمندسازی
یارانه ها واریز شده است.
وی همچنین به واریز چهار هزار و  ۲۸۰میلیارد ریال از
ردیف تولید و اشتغال به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اشاره
کرد و گفت۱۴ :هزار و  ۷۰میلیارد ریال در مرحله اول به این
وزارتخانه پرداخت شد و با احتساب این واریزی در مجموع ۱۸
هزار و  ۳۵۰میلیارد ریال به این وزارتخانه برای تولید و اشتغال
از محل تملک دارایی سرمایهای پرداخت شده است.
حاجتی ادامه داد :همچنین  ۴هزار و  ۲۸۰میلیارد ریال به
وزارت راه و شهرسازی پرداخت شد که از ابتدای سال تاکنون
 ۱۸هزار و  ۳۵۰میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه ای
به این وزارت خانه پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور اضافه
کرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اجرای این ردیف
 ۶۱۲میلیارد ریال دریافت کرده است .مجموع واریزی های این
وزارت خانه تا امروز ۲هزار  ۶۲۲میلیارد ریال در حوزه تولید و
اشتغال و از محل تملک دارای سرمایه ای موضوع ردیف ۲۸
تبصره  ۱۴قانون بودجه  ۱۴۰۰کل کشور بوده است.
وی درباره واریزی انجام شده به وزارت نفت و دانشگاه
فنی و حرفهای گفت :وزارت نفت  ۱۰هزار و  ۵۲۳میلیارد ریال
دریافت کرد و پیش از این نیز ۲هزار و  ۵۸۴میلیارد ریال
پرداخت شده بود .مبلغ  ۳۵۴هزار و  ۶۶۷میلیارد ریال برای
دانشگاه فنی و حرفهای واریز شد.
به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها ۳۵۴ ،هزار
و  ۶۶۷میلیارد ریال به حساب سازمان فنی و حرفهای واریز
شد و مجموع واریزی به این سازمان به  ۱۵۲۱میلیارد و ۳۳۴
میلیون ریال رسید .همچنین با واریز  ۳۵۴هزار و  ۶۶۶میلیارد
ریال به حساب وزارت آموزش و پرورش مجموع دریافتی مبلغ
 ۱۵۲۱میلیارد و  ۳۳۳میلیون ریال شد.
وی ادامه داد :وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز
 ۹۱۹هزار میلیارد ریال پرداخت شد و با احتساب واریزی
مرحله قبل به مبلغ سه هزار و  ۱۴میلیارد ریال جمعا ۳هزار و
 ۹۳۳میلیارد ریال شد.
سازمان هدفمندی یارانهها امسال از محل منابع این
سازمان مبالغی را به بخشهای مختلف پرداخت کرده است که
شامل  ۱۰هزار و  ۹۳۴میلیارد ریال اعتبار به بخشهای مختلف
بهزیستی ،چایکاران ،ایثارگران و مسکن محرومان ،مبلغ ۱۰
هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم به
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۰ ،هزار میلیارد
ریال به بازنشستگان دستگاههای اجرایی ملی و استانی ۲ ،هزار
و  ۴۲۰هزار میلیارد ریال برای هوشمندسازی و تجهیزات
آموزشی مدارس و هنرستانها  ۱۷ ،هزار و  ۳۷۵میلیارد ریال
به حساب وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید یارانهای نهادهها،
عوامل تولید و خرید تضمینی محصوالت بخش کشاورزی و
 ۴۵هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال این سازمان برای معوقات کادر
بهداشت و درمان و اتحادیه انجمن دانشآموزان و بیش از ۲۴
هزار میلیارد ریال برای کاهش فقر و حمایت از زنان سرپرست
خانوار ،بیمه سالمت ایران و بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید
و امور ایثارگران و  ۶۲۰میلیارد ریال به حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه
خواهران است.

عضو شورای عالی بورس از حل تعارضها میگوید؛

آغاز رفاقت بازار پول و سرمایه

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه
در گذشته نگاه بانک مرکزی بهعنوان متولی
بازار پول در سیاستهای خود نسبت به بازار
سرمایه حداقلی بوده است ،گفت :با ریاست
علی صالحآبادی بر بانک مرکزی که خود از
مدیران باسابقه بازار سرمایه محسوب میشود
و ارتباط نزدیکی نیز با رئیس جدید سازمان
بورس دارد ،شاهد هماهنگی میان بازار پول
و سرمایه ،همسویی در تصمیم ها و حل
تعارض های قدیمی این دو بازار خواهیم بود.
حمیدرضا دانش کاظمی اظهار داشت:
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و علی
صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی ،رویکرد
فکری مشترکی در حوزه مسائل اقتصادی
دارند و این همسویی به نفع بازار سرمایه و
همچنین بازار پول خواهد بود.
دانش کاظمی ادامه داد :همواره میان
بازار پول و سرمایه یک تعارض جدی وجود
داشته است که باعث نگرانی اهالی بازار
سرمایه بوده که اکنون امید میرود در فضای
جدید ،این تعارض ها حل شود.
به گفته این عضو شورای عالی بورس،
روسای کل پیشین بانک مرکزی ،معموالً
بهعنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس،
حضور محدودی در این شورا داشتند و

نمایندگان آنها در جلسه حاضر میشدند،
بهعنوان نمونه عبدالناصر همتی رئیسکل
سابق بانک مرکزی در دوره فعالیت خود،
فقط یکبار در شورای عالی بورس حاضر شد.
وی اعالم کرد :این در حالی است
که صالحآبادی رئیسکل بانک مرکزی در
نخستین نشست شورای عالی بورس ،حضور
داشت و به دلیل اشراف کامل بر موضوعات
بازار سرمایه در هدایت و اولویت بندی
موضوعات جلسه نقش کلیدی داشت.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

دانش کاظمی گفت :امیدواریم با روابط
نزدیکی که میان روسای بانک مرکزی و
سازمان بورس وجود دارد ،سیاستهای که
ش از این بوی تعارض داشت در مسیر
پی 
هماهنگی حرکت کند و موجب بهبود
وضعیت بازار سرمایه شود.
نقاط قوت تیم مدیریتی جدید
عضو شورای عالی بورس در ارزیابی
ترکیب جدید مدیریتی سازمان بورس گفت:
رئیس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره

این سازمان ،سابقه طوالنی در بازار سرمایه
دارند و این شناخت ،یکی از نقاط قوت تیم
مدیریتی جدید محسوب میشود.
دانشکاظمی ادامه داد :رئیس
جدید سازمان بورس از سالها پیش در
بخشهای مختلف بازار ازجمله شرکتهای
سرمایهگذاری ،کارگزاری ،بورس کاال و ...
فعالیت داشتهاند و بر همین اساس ،اشراف
کاملی به چالشها و مشکالت بازار سرمایه
دارند.
تعیین اولویتهای کاری سازمان بورس
وی درباره مهمترین مطالبه از رئیس
جدید سازمان بورس ،گفت :مهمترین مطالبه
از رئیس و هیات مدیره جدید سازمان ،این
است که اولویتهای کاری خود را به شورای
عالی اعالم کنند.
نماینده کانونهای سرمایهگذاری در
شورای عالی بورس ادامه داد :در نشست اخیر
شورای عالی بورس ،از رئیس سازمان خواسته
شد تا دو هفته آینده ،برنامهها و اولویتهای
خود را برای مدیریت بازار ارائه کنند و به نظر
میرسد ،نخستین و مهمترین گام برای بهبود
شرایط موجود ،تعیین اولویتهای نهاد ناظر
بازار و تصویب آنها در شورای عالی بورس
است.

کارشناس بازار کاالیی مطرح کرد:

نظام پیشنهادها راهی به سوی مدیریت مشارکتی است

راهکارهای توازن قیمت ها در بازار وکیوم باتوم و قیر

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :نظام پیشنهادها مانند اتاق فکر و مرکز خالقیت
سازمان عمل کرده و امیدواریم مبنای حرکت ،رشد و بالندگی بانک و همچنین راهی به
سوی مدیریت مشارکتی باشد.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،حجت اله مهدیان در پنجمین جلسه
شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون که با حضور اعضاء برگزار شد ضمن تقدیر از
تالشهای صورت گرفته برای استقرار نظام پیشنهادها در بانک ،افزود :به طور قطع وجود
چنین نظامی در یک سازمان و ساماندهی پیشنهادها و ایدههای ارائه شده از سوی کارکنان
که درگیر فعالیتهای عملیاتی بانک هستند ،میتواند منشا تحول بانک باشد.
رییس شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون با بیان اینکه ممکن است افراد بر
اساس یک جرقه فکری و ایده خام پیشنهادهایی را مطرح کنند که کامل نباشد توصیه کرد
دبیرخانه با دید باز و با نگاه یاری دهنده آن موضوع را بررسی کرده و به پیشنهاد دهنده
بازخورد مناسبی ارائه کنند.
وی ،همچنین لزوم برنامهریزی مناسب برای مشارکت بیشتر کارکنان را خواستار شد
و بر اجرای پیشنهادهای مصوب در کمترین زمان ممکن توسط واحدهای سازمانی تأکید
کرد.
در ادامه این جلسه ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک با ارائه
گزارشی پیرامون شکل گیری نظام پیشنهادها در بانک افزود :باید این نظام با اولویتهای
کاری و برنامه های درون سازمانی پیوند بخورد و به عنوان یک ابزار برای ارتقاء و توسعه
بانک مورد استفاده مدیران قرار گیرد.
وی افزود :با توجه به تغییرات مدیریتی ،سیاستهای جدیدی برای نظام پیشنهادها
در نظر گرفته شده است که از مهمترین آن می توان به اصالح و بازنگری دستورالعمل
نظام پیشنهادها اشاره کرد که ضمن تسریع در ارزیابی پیشنهادها ،زمینه مشارکت کلیه
واحدهای بانک را به همراه خواهد داشت.
گفتنی است در ادامه این جلسه  8پیشنهادی که توسط کمیته های تخصصی مورد
تأیید قرار گرفته بود توسط دبیر شورای نظام پیشنهادها مطرح شد که از این تعداد 6 ،
پیشنهاد مورد تأیید اعضاء قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها بهره مندی مستمری بگیران
و وظیفه بگیران بانک از خدمات رفاهی ،همانند کارکنان نظام بانکی کشور بود.
در آخر دبیر شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون ابراز امیدواری کرد با توجه
به ایجاد ارتباط بین پیشنهادهای مصوب و نظام برنامهریزی و پایش بانک ،این پیشنهادها
با جدیت بیشتری توسط واحدهای سازمانی مورد توجه قرار گرفته و به اجرا درآیند.

جلوگیری از خام فروشی وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر و همچنین افزایش
عرضه میتواند به عنوان راهکارهای توازن بیشتر بازار قیر مطرح باشد.
محمدرضا نوراللهی یکی از کارشناسان بازار پتروشیمی و قیر در خصوص رشد قیمت
وکیوم باتوم و قیر طی مدت اخیر ،گفت :اصوالً افزایش قیمت قیر به دو عامل ارتباط دارد
یکی قیمت پایه وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیرکه بر مبنای قیمت جهانی تعیین
می شود و دیگری افزایش قیمت این محصول در رینگ معامالت که بر مبنای تقاضا تعیین
میشود.
وی افزود :در این شرایط با توجه به افزایش قیمتهای جهانی و تقاضای این دو کاال
در دنیا ،بازار ایران نیز دستخوش تغییر شده و تقاضا افزایش پیدا کرده و شرکت های ایرانی
نیز در این شرایط تصمیم می گیرند وکیوم باتوم را با هر مقدار خریداری کرده و ذخیره
کنند تا در ماههای بعد از افزایش قیمت محصول نهایی منتفع شوند.
نوراللهی یکی دیگر از دالیل تقاضای باال برای وکیوم باتوم را تقاضای شرکت های
بزرگ تولیدکننده قیر عنوان کرد که به دلیل توان مالی باال امکان خرید به هر قیمتی را
دارند و نرخ های مورد نظر خود را با هر محدوده قیمتی ثبت می کنند.
وی یکی از راهکارهای ایجاد توازن در بازار وکیوم باتوم را محدود کردن ثبت تقاضای
خرید عنوان کرد و گفت :در حال حاضر می توان برای آنکه تعداد بیشتری از شرکت های
تولیدکننده قیر ،وکیوم باتوم مورد نیاز خود را خرید کنند ،حجم سفارش خرید را در بورس
کاال محدود کرد.
این فعال بازار قیر ادامه داد :البته با توجه به درخواست برخی از معامله گران که
خواستار محدود شدن حجم درخواست های خرید بودند ،روز سه شنبه وکیوم باتوم عرضه
شده در بورس کاال با محدودیت حجم فروخته شد که این امر موجب شد قیمت آن با
افزایش زیادتری روبرو نشود .به عقیده این کارشناس بازار کاالیی ،وقتی خرید در شرایط
افزایش تقاضا ،محدود میشود حداکثر  5شرکت امکان خرید دارند اما وقتی فقط یک
شرکت کل  10هزار تن را خرید میکند ،برای بهدست آوردن کاالی مورد نظر باالترین
قیمت را ثبت میکند که این امر معقوالنه نیست .
مشاور معامالت قیر و پتروشیمی کارگزاری توازن بازار ،یکی دیگر از راهکارهای بهبود
این بازار را جلوگیری از فروش خام وکیوم باتوم عنوان کرد و گفت :در حال حاضر بخشی
از وکیوم باتوم در تهران خام فروشی می شود و واسطه ها آن را خریداری می کنند اما اگر
بر روی این موضوع نظارت کافی صورت گیرد تا شرکتی که وکیوم باتوم را می خرد واقعا
آن را تبدیل به قیر کند قطعا عرضه قیر نیز افزایش خواهد یافت.

کارشناس بازار سرمایه پیشبینی کرد:

روند صعودی و آرام بورس تا پایان سال ۱۴۰۰

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :به
طور قطع بازار سرمایه تا پایان سال جاری،
خود را همگام با تنظیم نرخ دالر و میزان
تورم در کشور جلو خواهد برد و به آرامی
روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
سجاد امیری به علت ایجاد روند نزولی
معامالت بورس در هفته گذشته و همچنین
عوامل تاثیرگذار در ایجاد چنین روندی
اشاره کرد و افزود :به طور قطع یکی از علل
مهم کاهش شاخص بورس در بازار ،انتظار
سرمایهگذاران از تصمیمات قطعی دولت
جدید و اجرای هر چه زودتر آنها است.
وی خاطرنشان کرد :از سوی دیگر به
تدریج در بازارهای موازی رکودی در حال
شکل گیری است که سبب ایجاد مشکل
برای چرخش پول در اقتصاد کشور می شود؛
بنابراین زمانی که نقدینگی وجود نداشته
نباشد به مراتب شاخص بورس هم از توانایی
الزم برای طی کردن این مسیر صعودی
برخوردار نیست.
معامالت بورس همگام با نرخ دالر
تا پایان سال جاری
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه روند اصالحی شاخص
بورس تا کجا می تواند ادامه یابد ،گفت :به
طور قطع ،بازار سرمایه تا پایان سال جاری
خود را همگام با تنظیم نرخ دالر و میزان

تورم در کشور جلو خواهد برد و به آرامی
روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه مطالعات انجام شده
حاکی از آن است که شاخص بورس در
زمانی که کشور وارد دوران رکود می شود،
در انتظار رشد اقتصادی و نیز تولید ناخالص
ملی خواهد ماند ،افزود :در صورت ایجاد رشد
تولید ،معامالت بورس به سمت خروج از
رکود پیش می رود که در کنار آن صورت
های مالی و اخبار شرکت ها منجر به ایجاد
روندی منطقی در معامالت بورس می شود.
امیری اظهار داشت :احتمال می رود
در انتهای سال  ۱۴۰۰و ابتدای سال جدید
شرکت ها فروش خوبی را از خود نشان دهند
و تکانی اساسی در معامالت بازار ایجاد شود.
روند معامالت بورس تا پایان سال جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند
معامالت بورس تا پایان سال جاری را مورد
پیش بینی قرار داد و افزود :معامالت بورس
در نیمه دوم سال متمرکز بر شرکت هایی
است که متاثر از متغیرهای بازار جهانی
هستند؛ چرا که تصمیمات و بودجه سال
آینده کشورهای غربی تا انتهای آذر و اواسط
دی مشخص می شود و میزان سرمایه گذاری
در زیر ساخت ها افشا خواهد شد.
وی ادامه داد :به طور قطع بازار فلزات
اساسی ،مواد پتروشیمی و نفت تحت تاثیر

استراتژی کشور های غربی دچار جهش هایی
می شود که بازار سرمایه ایران تاثیر چنین
اتفاقی را از گروه های تاثیرپذیر خواهد دید.
ریسک های تهدیدکننده
معامالت بورس
این کارشناس بازار سرمایه به ریسکها
و عوامل تاثیرگذار بر روند معامالت بازار تاکید
کرد و افزود :یکی از عواملی که در اخبار می
توان تاثیر آن را بر روی بازار دنبال کرد ،بحث
تعیین دستمزدها است که تاثیر مستقیم و
زیادی را بر روی هزینه ثابت شرکت های
تولیدی می گذارد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر نیز افزایش
نرخ محصوالت و تعیین قیمت دستوری در
بازار باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران
برای سرمایه گذاری در برخی از شرکت های
بورسی می شود.
میزان بازدهی بورس
تا پایان سال ۱۴۰۰
امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه بورس تا پایان سال می تواند بیشترین
بازدهی را در اختیار سهامداران قرار دهد یا
خیر ،گفت :بازار سهام امروز محلی مناسب
برای همراه شدن با نرخ تورم و حفظ ارزش
پول است؛ بازدهی بازار سرمایه با توجه به
تاثیر پذیری از متغیر های مختلف به طور
دقیق قابل پیش بینی نیست اما این امکان

را به افراد می دهد تا سرمایه گذاری در این
بازار را جایگزین خرید دالر ،سکه و طال کنند.
صنایع مورد اقبال بازار سهام
تا پایان سال جاری
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ
به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اقبال بازار در
نیمه دوم سال بیشتر به سمت کدام صنایع
است ،اظهار داشت :به طور قطع صنایعی
که صادراتی باشند یا دارای ارزش افزوده
هستند از موقعیتی مناسب برای سرمایه
گذاری نسبت به دیگر گروه ها برخوردارند،
اما اگر قرار باشد صنایع برتر را هم سو با
سیاست های داخلی مورد شناسایی قرار
دهیم ،بهتر است شرکت های تولیدکننده
مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد :به نظر می رسد امسال
صنایع شبه تولیدی با اقبال چندان زیادی
روبرو نباشند ،مگر آنکه شرایط خرید مردم با
ایجاد بدهی ،کارت اعتباری و ابزارهایی شبیه
به آن با رونق همراه شود.

تعداد چکهای برگشتی کم شد ،مبلغها زیاد
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در
ششمین ماه امسال نشان میدهد که در این ماه معادل
 ۷۰۹هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد
معادل  ۴.۴درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان ۵
درصد افزایش داشته است.
تاز هترین آماری که بانک مرکزی از جریان
مبادالت چک منتشر کرده است ،نشان میدهد که در
شهریور سال جاری حدود  ۷.۳میلیون فقره چک به
ارزش حدود  ۲۴۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان مبادله
شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۵.۵و ۲۳.۵
درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،حدود  ۶.۶میلیون فقره به ارزش ۲۱۸
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از چکهای مبادلهای وصول

شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۶.۷و ۲۶.۷
درصد افزایش دارد.
در کنار چکهای وصولی معادل  ۷۰۹هزار فقره چک
برگشت خورده که از نظر تعداد ،چکهای برگشتی در
مقایسه با ماه قبل به ترتیب  ۴.۴درصد کاهش و از نظر
مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت ،در استان تهران حدود ۲.۲
میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر  ۱۲۷هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان
تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چکهای وصول شده در تهران حدود دو میلیون
فقره به ارزش حدود  ۱۱۲هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان و
چکهای برگشتی معادل  ۱۹۷هزار فقره به ارزش بیش از

 ۱۴هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان گزارش شده است.
عالوه بر این در شهریور ماه ،در کل کشور معادل
 ۶۸۶هـزار فقـره چـک بـه ارزش حدود  ۳۰هـزار و ۲۰۰
میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی
برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش  ۹۶.۷و
 ۹۶.۱درصد از کل چکهایبرگشتی به دالیل کسری یا
فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر ،در استان تهران معادل  ۱۸۹هزار فقره
چک به ارزش حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان به دالیل
کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان
تهران از نظر تعداد  ۹۵.۹درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۵
درصد از کل چکهای برگشتی به دالیل کسری یا فقدان
موجودی بوده است.
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اخبار کوتاه

با بیمه موبایل سامان،
همیشه خیالتان راحت است

مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان تاکید
کرد که «بیمه موبایل سامان» اغلب خطرهای رایج تلفن
های همراه را پوشش می دهد.
محمدرضا آقاجانی با بیان این که «موبایل» این روزها
دیگر تنها یک وسیله برای برقراری تماس تلفنی یا تصویری
نیست ،بلکه به جزئی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده
است ،افزود :انبوهی از اطالعات مالی ،اداری و شخصی در
موبایل ها ذخیره می شود که ممکن است ارزش آنها برای
یک فرد حیاتی باشد ،اما همین وسیله بسیار ارزشمند ،هر
لحظه در معرض خطر است.
وی با اشاره به این که با توسعه اینترنت و شبکه
های اجتماعی ،استفاده از موبایل بسیار فراگیر شده است
و کمتر کسی را می توان یافت که از این ابزار قدرتمند ،به
شکلی استفاده نکند ،اظهار کرد :در چنین شرایطی ،یکی از
خطرات تهدید کننده دارندگان موبایل ،از دست دادن آن
به هر شکل ممکن است .سقوط از ارتفاع ،افتادن در آب یا
سوختن دستگاه به هر دلیل ،می تواند موبایل هر فرد را در
یک لحظه به وسیله ای ناکارآمد تبدیل کند.
مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان به
افزایش نرخ ها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت موبایل ها
اشاره کرد و با بیان این که اکنون قیمت یک موبایل ساده
هوشمند با نرخ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
برابری می کند ،ادامه داد :در چنین شرایطی ،گرچه بازیابی
اطالعات موجود در یک موبایل آسیب دیده می تواند کمی
زمان بر باشد ،اما ممکن است ابتدا مالک موبایل باید به فکر
تعمیر آن و یا خرید یک دستگاه موبایل جدید باشد؛ کاری
که می تواند در به یک چالش برای هر فرد تبدیل شود.
آقاجانی بهترین کار برای جبران چنین خسارتی را
استفاده از یک پوشش بیمه ای دانست که در صورت وقوع
حادثه ،بتوان به آن تکیه کرد و از خدمات آن بهره برد و
افزود :شرکت بیمه سامان با شناخت چنین تهدیدهایی در
بازار موبایل کشور « ،بیمه موبایل سامان » را ارائه کرده
است تا خیال دارندگان این نوع دستگاه را از بابت جبران
خسارت وارده راحت کند .به گفته او« ،شکستگی بر اثر
ضربه» که یکی از شایعترین خسارت های پیش روی هر
دستگاه موبایل است ،جزو مهمترین پوشش های این بیمه
نامه است« .آب خوردگی و نفوذ مایعات» نیز از پوشش
هایی است که هر دارنده موبایل ،به آن هم نیازمند است.
وی افزود :پوشش «نوسانات برق» به ویژه در روزهایی
که با قطعی برق مواجه بودیم ،بسیار مورد استقبال بیمه
گذاران شرکت بیمه سامان قرار گرفته بود و از سوی دیگر
پوشش «سرقت با شکست حرز» نیز در این بیمه نامه
قابل ارائه است .مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه
سامان ادامه داد :آبدیدگی ،نم زدگی ،نوسانات برق ،القاء
الکتریکی ،ضربه خوردگی ،شکست ،آتش سوزی ،انفجار،
سیل و طوفان ،همه خساراتی هستند که در این بیمه نامه
تحت پوشش قرار می گیرند ،اما بیمه گذاران باید دقت
کنند که «پوشش سرقت با شکست حرز» صرفا از اتومبیل،
محل کـــار و منزل تحت پوشـــش است.
رییس هیات مدیره سبدگردان «اقتصاد بیدار» در تحلیل
بازار جهانی مطرح کرد:

رشد قیمتهای جهانی؛ شمشیری دو لبه

مدتی است ،روند صعودی بازارجهانی کامودیتی ها
و نفت ،بیش از گذشته توجه سرمایه گذاران را به خود
معطوف کرده است ،طوریکه آنها بیش از گذشته ،برای
ترسیم دورنمای سرمایهگذاری خود به دنبال ثبات و
بررسی نوسانات این مهم میپردازند.
رییس هیات مدیره سبدگردان «اقتصاد بیدار» در
بررسی نوسانات قیمتی بازار جهانی کامودیتی گفت :در گام
اول افزایش عرضه و در گام دوم افت تقاضا سبب می شود تا
قیمت کامودیتیها افت کند ،اما این روند ممکن است یک
یا دو سال به طول انجامد .از ماه ها قبل در بازارهای جهانی
اختالالتی در زنجیره تامین مواد اولیه به وجود آمد ،این
مشکل به طور عمده به باال بودن هزینه حمل و نقل برمی
گشت ،به طوری که به موجب آن بسیاری از کارخانهها
نتوانستند مواد اولیه خود را به موقع تامین کنند .از این رو
بخشی از افزایش قیمت های جهانی از این محل ایجاد شد.
ولید هالالت ،افزود :وجود خشکسالی جهانی ،قطعی
گسترده برق در چین به دلیل مشکل تامین انرژی و به
دنبال آن افزایش  ۳۰درصدی قیمت سیمان در چین،
همگی دست به دست هم دادند تا توجه بازارهای جهانی به
یک هشدار بزرگ در این خصوص جلب شود .به این معنی
که نبود تامین انرژی به اندازه کافی می تواند به ایجاد
اختالل بزرگ تری در عرضه بیانجامد.
برق آبی در سال
این تحلیلگر بازار ادامه داد :کمبود ِ
جاری و نیز پایین بودن سطح ذخیره گاز اروپاییها و به
دنبال آن پایین آمدن تولید چین ،همگی دست به دست
هم دادند تا قیمت های جهانی کامودیتی ها افزایش یابد.
هالالت تاکید کرد :رشد قیمتهای جهانی شمشیری
دو لبه است؛ به این معنی که باال رفتن قیمتها به دلیل
اختالل در نظام عرضه و مشکل تامین انرژی ،سبب میشود
تا رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ اتفاق بیفتد و به
دنبال آن تقاضا کاهش یابد.
وی افزود :در نظر داشته باشید که با رشد دوباره
قیمت ها ،تعادل عرضه و تقاضا از بین می رود .در این نقطه
تا قیمتها بخواهند دوباره به روال عادی برگردند ،شاهد
یک هیجان و نوسان رفت و برگشتی جدید در قیمت های
جهانی خواهیم بود؛ این روال زمانبر است و ممکن است تا
سال آینده به طول بیانجامد.
این کارشناس بازارسرمایه ،گفت :به نظر من بهتر
است از این نقطه به بعد ،قیمتهای جهانی افزایش
بیشتری نداشته باشند و روال جهانی به طوری پیش رود
که مشکل انرژی تا حد زیادی رفع شود ،تا سرمایهگذاران
در حوزه فلزات و کامودیتی ها امیدوار باشند که تامین گاز
برای کشورهای اروپایی انجام شود یا چین بتواند نرخ رشد
اقتصادی خود را باال نگه دارد؛ زیرا در غیر این صورت قیمت
کامودیتی ها به مرور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
هالالت افزود :اکنون و در کوتاه مدت ،شرایط به این
شکل است .چون پیچیدگیهایی در این خصوص وجود
دارد از طرفی چون در دهه های گذشته نیز چنین تجربه
ای وجود نداشته ،تحلیل دقیق تری از آن نمی توان ارائه
داد .رییس هیات مدیره سبدگردان «اقتصاد بیدار» بیان
کرد :بازار داخلی ما نیز از این اصل مجزا نیست ،به طوری
که همگام با شروع قطعیهای برق ،با رشد قیمت سیمان
رو به رو بودیم .در کنار این مسایل ،اظهارنظرهای دولتی
امنیت سرمایهگذاری را پایین می آورد .از این رو بسیاری
از سرمایه گذاران ترجیح می دهند با حضور در بازارهای
جهانی این ریسک را حذف کنند.

