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اخبار پولی و بانکی

بورس

عواملتأثیرگذار
بر عمقبخشی بازار سرمایه

مردم استفاده از بانکداری الکترونیک را
جدیبگیرند

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی گفت :همراهی
شبکه بانکی با مردم و تولیدکنندگان در روزهای شیوع کرونا نشان از
دغدغهمداری آنها دارد و این نگاه قابل تقدیر است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایبِنا ،رحیم زارع با اشاره به اقدام مناسب
شورای پول و اعتبار در خصوص اعطای مهلت به وامگیرندگان جهت
بازپرداخت تسهیالت در شرایط فعلی ،گفت :همراهی شبکه بانکی با
مردم و تولیدکنندگان نشان از دغدغهمداری آنها دارد ،ازاینرو این
نگاه قابل تقدیر است.
نماینده مردم آباده در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه باید از
ظرفیت بانکداری الکترونیک بیش از پیش استفاده شود ،افزود :اینکه
بانک مرکزی مدام با اطالعیهها و دس��تورالعملها س��عی در کاهش
مراجعه مردم به بانکها دارد نش��ان میدهد که در س��الهای اخیر
اقدامات مناسبی برای رفاه حال مردم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مردم نیز باید با همراهی با مس��ئوالن از ش��یوع هرچه
بیشتر کرونا در کش��ور جلوگیری کنند ،تصریح کرد :توجه به توصیهها
و ع��دم حض��ور در اجتماع��ات و همچنین انجام ام��ور بانکی بهصورت
غیرحضوری الزم است .زارع همچنین با اشاره به آمار درگذشتگان ناشی
از کرونا در کشور ،گفت :در شبکه بانکی نیز بسیاری از کارمندان با ابتال
ب��ه این ویروس جان خود را از دس��ت دادهاند ،ازاینرو الزم اس��ت مردم
حضور خود را در ش��عب کاهش دهند و با امکانات ایجادشده به نیازهای
خود بپردازن��د .این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه افزایش
س��قف برداشتها نیز از اقداماتی اس��ت که بانک مرکزی برای رفاه حال
هر چه بیشتر ش��هروندان انجام داده است ،افزود :امید است با همکاری
هرچه بیشتر مردم از این بال دور شویم ،اما باید بدانیم اقدامات مناسب
شکلگرفته در شبکه بانکی در شرایط فعلی همسو با فناوریهای نوین در
سراسر دنیا بوده ،ازاینرو تدابیر شبکه پولی و بانکی کشور قابل تقدیر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد :بهطور
حتم همراهی بدون کموکاس��تی ش��بکه بانکی در ای��ن روزها کم از
مجاهدتهای دیگر عزیزان ندارد ،ازاینرو قدردان آنها هستیم.

دستورالعملمحاسبهسرمایهنظارتی
و کفایت سرمایه بانکها ابالغ شد

بانک مرکزی دس��تورالعمل محاسبه س��رمایه نظارتی و کفایت سرمایه
موسسات اعتباری را اصالح و ابالغ کرد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایبِنا،
انجام تغییراتی دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
موسس��ات اعتباری» در چهلوچهارمین جلسـه کمیسـیون مقـررات
و نظارت موسس��ات اعتباری بانک مرکزی مطرح ش��د و مورد تأیید قرار
گرفت .براساس مصوبه اخیر مقرر شده تا زمان فراهم شدن زیرساختها و
سامانههای اطالعاتی الزم ،گزارشگری موضوع ماده  ۲۳دستورالعمل ،در
مقاطع زمانی س��االنه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارائه
صورتهای مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد .عمده تغییرات بهعملآمده
در نسخه اصالحی جدید به شرح زیر است:
 -1حذف سرقفلی محل کس��ب و پیشه (حق کسب و پیشه) از اقالم
داراییهای نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه
الیه یک.
 -2لح��اظ کردن حداکث��ر  ۴۵درصد مبلغ حاص��ل از تجدید ارزیابی
داراییها در سرمایه الیه دو در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره
گذارتعیینشده.
 -3اعمال تغییراتی در تعدیالت نظارتی مربوط به س��رمایهگذاریها در
جهتانطباقبا«دستورالعملسرمایهگذاریموسساتاعتباری».
 -4کاه��ش ضرایب ریس��ک برخ��ی از ارق��ام داراییه��ای باالی خط
ترازنام��ه بهوی��ژه تس��هیالت اعطای��ی در قال��ب عق��ود مش��ارکتی.
 -۵کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و یا به
تضمینآنها.
 -6کاهش ضریب ریسک مطالبات از موسسات اعتباری.
عالوهبراین برخی دیگر از س��واالت و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی
حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بوده که بانک
مرکزی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده است:
 -۱منظور از س��ایر تعدی�لات نظارتی در بن��د ۹-۴؛ در خصوص تبیین
مصادیق «سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزی» موضوع بند  ۹از ماده
۴دستورالعملمحاسبهسرمایهنظارتیوکفایتسرمایهموسساتاعتباری
الزم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیشبینی موارد احتیاطی که در
آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیالت سرمایه نظارتی
بنا به تش��خیص بانک مرکزی ضرورت یابد ،بوده است؛ درحالحاضر برای
سایر تعدیالت نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز :اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز ،بهعنوانجزئی از س��رمایه الیه یک در قسمت س��ایر تعدیالت منظور و جزئی از
سرمایه الیه یک محسوب میشود.

 کسر سود تقسیمی و پاداش هیئتمدیره از سود انباشته :درصورتیکه درزمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی سود سهام نقدی سهامداران و پاداش
هیئتمدیرهبهتصویبمجمععمومیعادیموسسهاعتباریرسیدهباشد،
مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیئتمدیره در
محاسبه سرمایه الیه یک و در قسمت سایر تعدیالت لحاظ شود.
 -2در خص��وص بند  ۷-۱و در تعریف نهادهای مال��ی ،از آنجا که بعضاً
موضوع فعالیت برخی از ش��رکتهای سرمایهگذاری با عنوان ثبتی آنها
تطابق ندارد ،مالک تش��خیص شرکتهای سرمایهگذاری موضوع اصلی
فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل
نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.
 -۳با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه الیه دو ،مانده مطالبات موضوع
بنده��ای  ۲-۱۱ت��ا  ۱۰-۱۱قبل از کس��ر ذخیره عام مطالب��ات باید در
چارچوب مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک اعتباری شود.
 -۴در محاس��به مانده مطالبات موضوع بند  ،۷-۱۱سود سالهای آینده
کسرمیشود.
 -5داراییهای ثابت پس از کس��ر اس��تهالک انباش��ته بهعنوان سایر
داراییها موزون به ریسک اعتباری میگردد.
 -۶س��هام تج��اری و اوراق به��ادار تج��اری صرف��اً م��وزون ب��ه
ریس��ک ب��ازار میگ��ردد و م��وزون ب��ه ریس��ک اعتباری نمیش��ود.
 -۷در بندهای  ۱۲-۱و  ۱۳-۱بهمنظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری،
درصورتیکه اوراق بهادار و س��هام ،تجاری تلقی میش��وند که براس��اس
تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی،
طبق تعریف صورتگرفته در بندهای مذکور ،تجاری تلقی شوند.
 -8درخصوص محاسبه سرمایه الزم برای پوشش ریسک عملیاتی ،باید
درآمدسالمالیمنتهیبهمقطعتهیهصورتهایمالیمنظورشود.شایان
ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر موسسه اعتباری ،باید
آخرین درآمد مثبت موسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع
زمانی پایان سالهای گذشته مالک عمل قرار گیرد.
الزم به ذکر اس��ت تمامی محاس��بات مربوط به دس��تورالعمل مذکور
باید به تأیید مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک
مرکزی برسد.
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بخشنامههای تعیین تکلیف حسابهای بانکی بیهویت تاکنون اجرا نشده است

ساماندهی حسابهای بانکی بیهویت
نیازمند قاطعیت بانک مرکزی
سبزینه سلطانعلی زینلی

حس��ابهای اج��ارهای همچن��ان در اقتص��اد
ای��ران نف��س میکش��ند و اگرچ��ه برخ��ی
دس��تگاههای نظارتی هم برای مس��دود کردن
آنها دس��تورالعملهایی صادر کردهاند ،اما این
شاهراههای فرار مالیاتی هنوز مسدود نشدهاند.
ساماندهی حسابهای بانکی شفافیت مالی را به
همراه دارد و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری
میکند .بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور
تعیین تکلیف حس��ابهای بانکی بیهویت را
به تمام بانکهای کش��ور ابالغ کرده که تاکنون
بهطور کامل اجرایی نشده است.
ساماندهی حسابهای بانکی یکی از مهمترین
اقداماتی اس��ت که جلوی مفاس��د اقتصادی و
پولش��ویی را میگیرد و ش��فافیت نظام بانکی
را به هم��راه دارد .زمانی که بحث س��اماندهی
حس��ابهای بانکی بهصورت جدی مطرح شد،
رئیس وقت بانک مرکزی از وجود بیش از ۳۰۰
میلیون حس��اب بانکی در کش��ور خبر داد که
بخشی از آنها بیهویت بودند.
از س��ال  ۹۵موضوع س��اماندهی حس��ابهای
بانکی در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
در اولین گام ،بانک مرکزی س��امانه نهاب (نظام
هویتسنجی مشتریان بانکی) را راهاندازی کرد.
این سامانه با اتصال به سازمان ثبت احوال امکان
اعتبارسنجی مشتریان بانکها را فراهم کرد.
در آخرین بخش��نامه ،بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران برای س��اماندهی حس��ابهای
بانکی،تکمیلاطالعاتمشتریانسیستمبانکی،
افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با
پولشویی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری
فعال کشور اعالم کرد :تمامی خدمات بانکی به
س��پردهگذاران منوط به دریافت شناسه هویت
الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین
اس��اس بانکها و موسسات مالی و اعتباری باید
ضمن قطع خدمات بانکی ،حساب مشتریانی را
که بهدلیل نقص در اطالعات هویتی ،کد شهاب
برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده ،مسدود
کنند .طبق این بخشنامه بانک مرکزی ،بانکها و
موسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان،
نیاز به در اختیار داشتن اطالعات هویتی کامل
مشتریاندارند.
بر همین اساس باید نام ،نامخانوادگی ،کد ملی،
شماره شناسنامه ،آدرس منزل ،شماره تماس،
شغل و ...از مشتریانی که برای آنها کد شهاب در
شبکه بانکی بهدلیل نقص اطالعات صادر نشده،

اخذ ش��ود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به
کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حس��اب
بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت
عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه،
کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی
ادامه داشته باشد.
وجود حسابهای بانکی بیهویت و عدم نظارت
بر حسابهای بانکی باعث ش��ده است عدهای
در س��ایه این نب��ود نظارتها اق��دام به افتتاح
دهها حس��اب بانکی کنند و با اجاره دادن آنها
به دیگران زمینه بروز مفاسد اقتصادی کالن را
فراهمکردهاند.
سید شهابالدین هاش��می ،کارشناس بانکی،
دراینباره به باش��گاه خبرن��گاران جوان گفت:
قبل از الکترونیکی شدن بانکها افتتاح حساب
برای هر فرد نامحدود بود و درحالحاضر نیز این
امکان برای اف��راد وجود دارد و فقط محدودیت
برای افتتاح حسابهای جاری است .طبق قانون
بانک مرکزی هر فرد تنها میتواند یک حساب
جاری در یک بانک داشته باشد.
وی اف��زود :گاه مش��اهده میش��ود برخی افراد
سودجو برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات بهنام
کارمندان ،س��رایدار ،رانندگان و نزدیکان خود
اقدام به افتتاح حساب کرده و با حسابهای آنها
کار میکنند که شناس��ایی این حسابها ساده
نیست ،زیرا بانکها طبق ضوابط اقدام به افتتاح
حساب برای افراد میکنند.
این کارشناس امور بانکی بیان کرد :اخیرا ً بانک
مرکزی س��امانه گواهی اطالعات بانکی را ایجاد
ک��رده اس��ت و هر ف��ردی که حس��اب در یک
بانک افتتاح کن��د ،بانک مرکزی اطالعات تمام
حسابهای جاری وی را رصد میکند.
هاش��می گفت :با راهان��دازی س��امانه گواهی
اطالع��ات بانکی ،بان��ک مرکزی ،اف��راد دارای
حسابهای متعدد را شناس��ایی کرده و از این
طریق میتواند برای افتتاح حس��ابهای جدید
برای این فرد محدودیت ایجاد کند؛ البته ایجاد
محدودیت ب��رای افتتاح حس��اب ،رقابت بین
بانکها را از بین میبرد و بیمعنا میکند.
وی ادامه داد :بانک مرک��زی این توانایی را دارد
که اطالعات حس��اب اف��راد را در اختی��ار اداره
مالی��ات ،دارایی ،تأمین اجتماعی  ،قوهقضاییه و
نهاد و س��ازمانهای نظارتی قرار دهد تا جلوی
ازبینرفتنبیتالمالگرفتهشود.
ای��ن کارش��ناس ام��ور بانک��ی درب��اره میزان
حس��ابهای بانکی بیهویت در سیستم بانکی
گفت :آمار دقیقی از حسابهای بیهویت وجود

ندارد و براساس اطالعات موجود  ۱۰تا  ۲۰درصد
حسابهای بانکی ،حسابهای مجهولالهویه،
راکد ،غیرفعال و حسابهای اجارهای هستند.
هاشمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی
از چه طریقی میتواند جلوی این حس��ابها را
بگیرد ،گفت :درحالحاضر سیستم بانکی کشور
الکترونیکی است و از طریق این سیستم میتواند
اطالعات افراد را پاالیش کند و در زمان مورد نیاز
در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
وی تصریح کرد :افتتاح چندین حس��اب جاری
در بانکه��ای مختلف به خودی خود اش��کالی
ندارد؛ بهش��رط اینکه این حسابها برای افراد
واجد شرایط باز شود .معموالً حسابهای جاری
ب��رای افراد با فعالیتهای اقتص��ادی و مراودات
پولی و کاال که نیاز به دستهچک داشته باشند،
باز میش��ود و اگر بانک مرکزی ،بانکها را ملزم
کند فقط به افرادی که فعالیتهای بانکی دارند
دستهچک دهد ،میتوان تا حدود زیادی جلوی
تخلفات را گرفت.
براس��اس این گ��زارش ،با وجود س��امانههای
مانند س��امانه نهاب و شناس��ه ش��هاب بهنظر
میرسد سیستم بانکی هنوز نتوانسته است در
شفافسازی و نظارت بر حسابهای بانکی موفق
عمل کند و نتیج��ه آن دریافت صدها میلیارد
تومان تس��هیالت بانکی توس��ط عدهای خاص
با اس��تفاده از حسابهای بانکی و تشکیل دهها
پرونده فس��اد اقتصادی و رسیدگی به آنها در
دستگاهقضاییاست.
حدود یک س��ال و نیم گذش��ته آیتاهلل آملی
الریجانی ،رئیس وقت قوه قضاییه ،با استجازهای
ک��ه از مق��ام معظم رهبری گرفت ،رس��یدگی
به پروندههای کالن فس��اد اقتصادی را ش��روع
کرد .در می��ان پروندههایی که روی میز قضات
محاکم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفت،
بخش قابلتوجهی از آنها بهدلیل عدم نظارت
بر حس��ابهای بانکی و گاه س��وء اس��تفاده از
حسابهای بیهویت و اجازه دادن حسابهای
شخصی تشکیل شده است.
یکی از پروندههایی که درحالحاضر در ش��عبه
یک دادگاه ویژه مفاس��د اقتصادی به ریاس��ت
قاضی موحد در دس��ت رسیدگی است ،پرونده
مرتضی فالح اش��تری و  ۱۱متهم دیگر اس��ت.
در این پرونده اتهام مرتضی فالح اشتری ،متهم
ردیف اول پرونده ،اخالل در نظام ارزی ،تسهیل
وقوع جرم ،در اختیار قرار دادن حس��اب خود و
جابهجایی وجوه شرکت میعادسازان و مشارکت
در اخ�لال نظام ارزی از طری��ق خرید و فروش

غیرقانونی ارز بهمیزان  ۲۳۸میلیون دالر و کسب
دو میلیارد تومان منفعت است.
در نمونه دیگر و در پرونده حس��ین هدایتی که
در شعبه س��وم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به
ریاس��ت قاضی مس��عودی مقام رسیدگی شد،
رسول قهرمانی ،نماینده دادستان از افتتاح ۲۴۰
حساب بانکی توس��ط فردی بهنام موسوینژاد
یک��ی از متهم��ان پرون��ده برای پس��ربچهای
هشتس��اله بهمنظور دریافت تسهیالت بانکی
پرده برداش��ت .در یکی دیگر از پروندههایی که
درحالحاضر در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد
اقتصادی که در دست رسیدگی است ،داریوش
امانک��ی متهم ردیف اول پرونده با اس��تفاده از
حسابهای دیگران اقدام به دریافت بیش از ۶۰
میلیارد تومان تسهیالت بانکی از بانک سرمایه
کرده است .رس��ول قهرمانی ،نماینده دادستان
در ای��ن پرونده ،گف��ت :امانکی هی��چ وقت با
حس��ابهای خود کار نمیکرد ،به همین دلیل
مش��مول دریافت یارانه اس��ت و فقط با ارز کار
میکرد و به یورو رشوه میداد.
غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه،
در شانزدهمین نشست خبری خود با هشدار به
کسانی که کارت بانکی خود را در اختیار دیگران
قرار میدهند و افراد س��ودجو و فرصتطلب که
از کارتهای بانکی دیگران اس��تفاده میکنند،
گف��ت :حس��ابهای بانکیای را ک��ه در انتقال
وجوه ،پول به آن حس��ابها و کارتهای بانکی
واریز میش��ود شناس��ایی کرده و برنامهای در
جهت انس��داد کارتهایی که پولهای ناشی از
کالهبرداری به آن حس��اب واریز میشود ،تهیه
شده است.
وی گف��ت :اگر این روند اس��تمرار یابد ،ممکن
است ناچار شویم حس��اب تمامی افرادی را که
کارتهای مورد استفاده کالهبرداری بهنام آنها
افتتاح شده است ،مس��دود کنیم .در این حوزه
هنوزاقدامینکر دهایم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد :نهتنها این کارت
بانکی،بلکهمجموعهحسابهایبانکیمتعلقبه
این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما
اجازه نمیدهیم عدهای سودجو و فرصتطلب
امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به
مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان
اقداماتیانجامدهند.
ب��ا تمام این توصیفات نیاز اس��ت بانک مرکزی
با ایجاد س��امانهای منسجم و پاالیش اطالعات
بانکی یکجا و قاطع جلوی این تخلفات بانکی
و مفاسد اقتصادی را بگیرد.

شاخص بورس به کدام سمت میرود؟
بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری وارد مدار نزولی شد که
روزهای گذشته شتاب بیشتری داشت؛ از نظر کارشناسان افت
بیسابقه قیمت نفت و تصمیم شبانه سازمان بورس ،مهمترین
علت ریزش بازار سرمایه در هفته جاری تلقی میشود ،حال باید
دید با توجه به سردرگمی فعاالن بازار در زمینه ابالغیههای جدید،
این روند منفی بازار تا کجا ادامه دارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،امیرعلی امیرباقری ،کارشناس
بازار س��رمایه ،افت قیمت نفت را مهمترین علت ریزش شاخص
بورس و وجود هیجان فروش در بازار روزهای گذشته اعالم کرد و
گفت :تا چند وقت گذشته زمانی که قیمت نفت روند نزولی را در
پیش میگرفت ،درآمد ارزی ایران هم با کاهش همراه میشد ،اما
اکنون بهدلیل عدم وابستگی ارزی به فروش نفت ،میتوان صف
فروش در بازار دیروز را بیشتر ناشی از هیجان دانست تا منطق.
وی ابالغ چند دستورالعمل بهصورت همزمان را دیگر عامل افت
شاخص بورس دانست و افزود :این عامل به فرار سرمایهگذاران از
بازار س��رمایه منجر شد .ریسک دستورالعملها در میانمدت و
بلندمدت نمیتواند بر بدنه بازار تأثیرگذار باشد ،اما اکنون با توجه
به اینکه بازار در مرحله حساسی قرار دارد ،شاهد تأثیر ابالغیهها
بر روند بازار بودیم .امیرباقری با بیان اینکه هر بهانهای میتوانست
زمینه اصالح ب��ازار را فراهم کند ،گفت :انتظار م��یرود بازار در
میانمدت و کوتاهمدت با ش��یب مالیم به مس��یر صعودی خود
بازگردد و بعید است شاهد خروج افسارگسیخته نقدینگی و ورود
لطمه به این بازار باش��یم .این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر
اینکه انتظار اصالح برای مدت کوتاه در بازار وجود داشت ،گفت:
در بازار فرصتی ایجاد میش��ود تا سهامداران اقدام به جابهجایی

س��هام خود با س��هام ارزندهتری کنند که در روند صعودی بازار
بهراحتی قادر به خرید اینگونه سهمها نبودند .وی افزود :اکنون
این امکان میسر شده تا سهامداران به دور از هیجان و با تکیه بر
چشماندازاقتصادیدربعدداخلیوجهانی،اقدامبهتغییرپرتفوی
خود کنند .امیرباقری اظهار داشت :انتظار از حقوقیهای بازار این
است که به پولهای واردشده به بازار به چشم طعمه نگاه نکنند،
در حقیقت سهامداران را از تحلیل و از سهام بنیادی نترسانند ،زیرا
همین امر باعث ورود پول به سهام حبابی که از ارزش ذاتی خود
فاصله گرفتند ،خواهد ش��د .این کارشناس بازار سرمایه با اشاره
ب��ه قرار گرفتن قیمت دالر در نقطه بحرانی گفت :انتظار اصالح
زمانی و قیمتی برای قیمت دالر وجود دارد ،همین امر زمینه رشد
کامودیتیها و رشد بازار سرمایه را فراهم میکند.
وی به کاهش س��هم دالر در سبد بانکهای ارزی بانک مرکزی
در دنی��ا اش��اره و بیان کرد :این موضوع چش��مانداز دالر را برای
میانم��دت و بلندمدت بین س��رمایهگذاران تضعیف میکند و
بهمرور دیدگاه سرمایهای به دالر از بین میرود.
امیرباقری افزود :با توجه به ریسک موجود در بازارهای موازی ،بازار
سرمایه بهلحاظ ریسک و بازدهی ،معقول ارزیابی میشود ،اما به
شرط اینکه سرمایهگذاران از هیجان دوری کنند و قانونگذاران
از ابالغ تصمیمات یکشبه بر بدنه بازار خودداری کنند.
افت بیسابقه قیمت نفت
نوید قدوسی ،کارشناس بازار سرمایه ،نیز گفت :اکثر سهمها در
بازار روزهای گذشته با صف سنگین فروش مواجه بودند که این
صفها تا پایان بازار هم جمع نش��دند .وی به کاهش محسوس

ارزش معام�لات در بازار که به یکس��وم روزهای اخیر رس��یده
بود ،اش��اره و بیان کرد :عامل غالب این موضوع ریزش ش��دید
قیمت نفت بود که از سال ۱۹۹۱تاکنون چنین ریزشی بیسابقه
بوده است ،قیمت نفت روزهای گذشته از همان زمان شروع بازار
حدود  ۳۰درصد ریزش داش��ت که این موضوع شوکی را به بازار
وارد کرد .قدوسی اظهار داشت :اتفاقی که پایان هفته گذشته برای
دامنه نوس��ان رخ داد و بازار را متراکم کرد اثر آن همچنان از روز
شنبه بر بازار ادامه دارد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه این دو عامل در کنار
یکدیگر باعث شد تا بازار زیر بار فروش برود ،گفت :همه سهمهای
وابسته به قیمت کامودیتی و نیز گروههایی که ارتباطی به کاهش
قیم��ت نفت و دیگر کامودیتیها نداش��تند ،زیر بار هجوم برای
فروش در بازار قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه نفت تا ح��دودی افت هیجانی خود را جبران
میکند ،افزود :یک س��ری بس��تههای حمایتی در کشور چین
و آمریکا برای حمایت از بازار سهام و قیمت کامودیتیها اجرایی
میشود که بهدلیل بازگشت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس
جهانی میتواند عامل مثبتی برای بورس ایران تلقی شود.
قدوسی گفت :در روزهای آینده گروههایی که ارتباطی به قیمت
کامودیتی ندارند ،راه خود را از گروههای مرتبط با کامودیتی جدا
میکنند .این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کاهش دامنه
نوسان بهدلیل محدود شدن نقدشوندگی عامل خوبی برای بازار
محسوب نمیشود ،افزود :روزهای گذشته صحبتهایی در زمینه
کاهش دامنه نوسان بورس به  3/5درصد مطرح شده بود که در
حد شنیده است و باید مصوبه آن بهصورت رسمی منتشر شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان گفت :افزایش
سرمایه شرکتها ،عرضههای اولیه بهموقع و افزایش شناوری سهمها،
همچنی��ن توس��عه ابزارهای موج��ود ازجمله عوام��ل تأثیرگذار در
عمقبخشی به بازار است که در مرحله اجرا هستند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،بهادر
ش��مس حجم معامالت روزانه بورس را قابل توجه دانس��ت و گفت:
افزایش و تغییر محاس��به حجم مبنا یک نیاز اساس��ی در بازار بود؛
چراکه اعدادی که بهعنوان حجم مبنا اعالم میشد ،سنخیتی با حجم
نقدینگی فعلی نداشت و بهروزرسانی این ابزار یک ضرورت بود.
وی ادامه داد :در ش��رایط فعلی تنوع ابزاری در بازار سهام به اندازهای
است که چه در زمان صعودهای پیاپی و چه در زمان نزول ،هر کدام
کاربرد متفاوتی برای پوشش ریسک معامالت دارند.
این کارشناس بازار س��رمایه بیان کرد :جذابیت بازار سرمایه نسبت
به دیگر بازارها به باالترین رتبه خود رسیده ،بهطوریکه افراد جدید
با هجوم ب��ه کارگزاریها تعجیل در اخذ کد معامالتی دارند ،اما این
نکته را در هیچ شرایطی نباید فراموش کنند که بدون تحلیل ،معامله
نکنند .مدیرعامل شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان با انتقاد
از رفتار هیجانی برخی س��هامداران خرد بیان کرد :برخی افراد بدون
رصد و تحلیل س��همها تنها با ش��نیدن اسم س��هم اقدام به خرید و
فروش میکنند ،درصورتیکه این نوع رفتارها برای بورس سم است.
همچنین باید بدانند بورس زمانی بازدهی معقولی به سهامدار میدهد
که سرمایهگذاری را بلندمدت در نظر بگیرد.
وی ب��ا اش��اره به آموزش پی��ش از ورود ب��ه بورس گف��ت :ابزارها و
برنامههای مختلفی در زمینه آموزش سرمایهگذاری در بورس وجود
دارد که خوش��بختانه با توجه به جذابیت بازار سرمایه ،ترغیب مردم
نیز برای این آموزشها بیش از پیش ش��ده است ،اما حجم تقاضای
س��هامداران برای دریافت کدهای معامالتی به اندازهای زیاد شده که
باید برنامههای آموزشی را چند برابر کرد تا پاسخگوی نیاز باشد.
شمس خاطرنش��ان کرد :آموزش پیش از ورود و تجربه پس از ورود
به بازار دو موضوع متفاوت و قابل بررس��ی اس��ت که هر کدام نیاز به
دانش و تحلیلهای بنیادی دارد ،اما بهتر است محدودیت معامالت
برای س��هامداران جدید که بدون اتکا به صندوقهای سرمایهگذاری
یا شرکتهای سبدگردان وارد بورس میشوند ،اعمال شود تا مانعی
برای رفتار هیجانی آنها باشد.
مدیرعامل ش��رکت کارگزاری آرم��ان تدبیر نقش جهان عنوان کرد:
متأس��فانه برخی افراد با فروش ملک و خودرو ،تمامی دارایی خود را
بهواسطه سبز پوش بودن بورس طی این چند ماه وارد بازار میکنند و
انتظار کسب سود چند برابری در حداقل زمان دارند ،درصورتیکه این
بازار پرریسک است و ممکن است گاهی اوقات کاهشی باشد ،بنابراین
بهتر است افراد ،به جز دارایی مازاد خود را بهسمت بورس نیاورند.
وی خاطرنشان کرد :بازارهایی که در آن کشف قیمت میشود ،پس
از صعود طوالنی اصطالحاً به استراحت میروند ،اما سهامداران نباید
نگران کاهشهای سنگین باشند و این روال میتواند با شیب مالیم
حداقل تا فصل مجامع ادامه یابد.

چگونهممنوعالمعاملهشدن
کد بورسی را رفع کنیم؟

س��ازمان بورس و اوراق بهادار امکان برطرف کردن ممنوعیت معامله را
برای اشخاص حقیقی و حقوقی که کد بورسی آنها بهدلیل عدم استفاده
طوالنیمدت غیرفعال شده است ،بهصورت الکترونیکی فراهم کرد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایس��نا ،از تمامی اشخاص حقیقی و
حقوقی که بهدلیل عدم اس��تفاده طوالنیمدت از کد بورس��ی خود
ممنوعالمعامله شدهاند ،درخواست ش��ده بهجای مراجعه حضوری
به شرکتهای کارگزاری یا ش��رکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه
وجوه با انجام مراحل زیر درخواست رفع ممنوعالمعامله شدن خود را
به صورت الکترونیکی ارسال کنند :اگر تاکنون سجامی نشدهاند ،به
سایت سجام به آدرس https://profilesejam.csdiran.com
مراجعه و فرآیند ثبتنام را تکمیل کنند؛ س��پس به درگاه یکپارچه
ذینفعان شرکت س��پردهگذاری مرکزی و تس��ویه وجوه به آدرس
 https://ddn.csdiran.comمراجعه کرده و با انتخاب گزینه میز
خدمت الکترونیک ،درخواست رفع ممنوعالمعامله بودن را ثبت کنند.

بیمه

 ۱۱هزار هکتار از اراضی کشاورزی مانه
و سملقان زیر پوشش بیمه قرار گرفت

مدیرجهادکشاورزیمانهوسملقانگفت۱۱:هزارهکتارازباغهاوزمینهای
زراعی این شهرستان در خراسان شمالی در سال زراعی جاری زیر پوشش
بیمه کشاورزی قرار گرفت که بیشترین آن مربوط به غالت است.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،هادی قهرمانیان اظهار داشت :از این
میزان  ۱۰هزار هکتار مربوط به اراضی غالت است.
مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان بیان کرد :همچنین  ۱۷۳هکتار باغ
انگور آبی و دیم ۲۰ ،هکتار باغ هلو و  ۲۰۰اصله درخت گردو بیمه شده و
مابقیاراضی مربوطبهکشت کلزاست.
قهرمانیان افزود :س��رمازدگی اخیر به  ۱۵۰هکتار از اراضی و باغهای این
شهرستان خسارت وارده کرده است .وی نرخ بیمه در باغهای انگور آبی را
در هر هکتار س��همیلیون و  ۳۸۰هزار ریال دانست و افزود :از این میزان
 ۲۰۰هزار ریال س��هم کشاورز اس��ت و مابقی را دولت پرداخت میکند.
شهرستان  ۱۱۰هزار نفری مانه و سملقان در  ۴۵کیلومتری غرب بجنورد
واقع شده و دارای  ۸۵هزار هکتار اراضی زراعی و چهارهزار هکتار باغ است.

تسهیالتبیمهبرایروستاییانمازندران

س��امانه  ۳۰۰۰۲۷برای ارائه تس��هیالت به روس��تاییان زیرپوشش
صندوق بیمه مازندران راهاندازی شد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
صداوس��یمای مازندران ،مدیرکل بیمه روستاییان مازندران با اشاره
به ش��یوع ویروس کرونا در این اس��تان گفت :ب��رای حمایت از افراد
زیرپوشش بیمه روس��تاییان که درگیر این بیماری هستند ،سامانه
ارائه تسهیالت راهاندازی شد.
ابراهیم��ی اف��زود :هم��ه بیمهش��دگان و مس��تمریبگیران بیمه
روس��تاییان مازن��دران ک��ه خ��ود و بس��تگان درج��ه ی��ک آنها
ب��ه بیم��اری کرونا مبت�لا ش��دند ،میتوانند با ارس��ال ع��دد  ۵به
ش��ماره  ۳۰۰۰۲۷از تس��هیالت ای��ن بیم��ه بهرهمن��د ش��وند.
بهگفته وی ،به مستمریبگیران بیمه روستاییان مازندران وام بدون
ضامن و بیمهشدگان هم با تشخیص کارشناسان ،کمکهای نقدی و
غیرنقدی داده میشود ۱۱۰ .هزار خانوار از خدمات بیمه روستاییان
مازندرانبهرهمندند.
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