بازار سرمایه
افت و خیز بورس های جهان

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
آغاز کاهش نرخ طال؛ به زودی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز روند کاهشی نرخ طال در بازار در آینده نزدیک خبر داد و گفت :ساماندهی ارزی بازار طال را نیز در آرامش خواهد برد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا ،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قیمت طال و سکه در بازار و نوسانات بسیار آن گفت :نوسانات اخیر طال و سکه تحت
تاثیر دو عامل قیمت جهانی و همچنین تعیین قیمت ارز است.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته و دهههای
اخیر در اقتصاد ثابت کرده که افزایش قیمت جهانی بر قیمت طال در ایران بیش از کاهش آن اثر داشــته است ،افزود :بیشترین تغییرات قیمت طال در اقتصاد
ایران بیش از متاثر بودن از انس و قیمت جهانی به نوسانات نرخ ارز مربوط است.وی ادامه داد :طبق تجربه چند ماه گذشته در خصوص کاهش یک باره نرخ ارز
و متضرر شدن بسیاری از مردم باید باز هم منتظر چنین اتفاقی باشیم از این رو مردم نباید سرمایه های خود را به این مسیر هدایت کنند.

بررسی «اقتصادسرآمد» از رفتارهای هیجانی مردم در بازار سرمایه

ریسک مردم با اعتماد بهدولت

همه شــاخصهای مهم بورســی در منطقه آمریکا و
اروپا شــاهد افت و خیز تاالرهای بورس خود هستند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف
تحت تاثیر محدودیتهای رفت و آمدی و تعطیلی کسب و کارها
کماکان در سطحی ناامیدکننده باقی مانده است .استیون منوچین،
وزیر خزانهداری آمریکا در جمع نمایندگان کنگره این کشور طی
اظهاراتی کم سابقه و در یک عقبنشــینی آشکار از مواضع قبلی
گفته است کرونا می تواند یک ریسک دائمی برای اقتصاد باشد.
از سوی دیگر با وجود کاهش سرعت شــیوع کرونا در جهان ،این
بیماری کماکان در حال گرفتن جان انســان ها در نقاط مختلف
است و ضرورت رعایت نکات بهداشتی باعث شده است تا بسیاری
از واحدهای اقتصادی در سراســر جهان با حداکثر ظرفیت خود
مشغول به فعالیت نباشند.
تاکنون بیش از پنج میلیون و  ۹۰هــزار و  ۱۵۷مورد ابتال به کرونا
گزارش شده است که در این بین  ۳۲۹هزار و  ۷۳۹نفر جان خود را
از دست دادهاند .در بین کشورهای مختلف ،باالترین تلفات مربوط
به آمریکا با  ۹۴هزار و  ۹۴۱نفر ،انگلیس بــا  ۳۵هزار و  ۳۴۱نفر،
ایتالیا با  ۳۲هزار و  ۳۳۰نفر ،فرانسه با  ۲۸هزار و  ۱۳۲نفر و اسپانیا
با  ۲۷هزار و  ۸۸۸نفر بوده است.
دیگر عامل تعیین کننده برای بازارها ،تداوم روند بازگشایی کسب و
کارها و رفع تدریجی ممنوعیت های رفت و آمدی در نقاط مختلف
بود .جروم پــاول ،رئیس بانک مرکزی آمریکا در ســخنانی گفته
است که احتماال از سه ماهه سوم سال رشد اقتصادی این کشور به
محدوده مثبت بازخواهد گشت.
با این حال در تازه ترین دور از تنش ها بین آمریکا و چین ،دونالد
ترامپ در پیامی توئیتری نوشت :چین تالش می کند تا با ناامیدی،
درد و کشتاری که کشــورش در تمام دنیا گســترش می دهد را
منحرف کند .اطالعات غلط و حمله تبلیغاتی از ســوی چین علیه
اروپا و آمریکا بی شرمی اســت! آن ها می توانستند خیلی راحت
جلوی بیماری را بگیرند اما این کار را نکردند.
چین و آمریکا بیشــترین روابط تجاری جهان را با یکدیگر دارند و
سال گذشــته پس از یک جنگ تجاری و تعرفه ای طوالنی بر سر
مقدمات توافق بزرگتر که به فاز نخســت مشــهور است به توافق
رسیدند .جنگ تجاری این کشور یکی از دالیل اصلی ریزش بازارها
و کاهش رشد اقتصادی جهان در ســال گذشته بود و فعاالن بازار
نگران اند تشــدید اختالفات بین دو اقتصاد نخست جهان به ویژه
در عصر پساکرونا فشــار بر روی تجارت جهانی و احیای اقتصادی
را تشدید کند.
در وال استریت ،همه شاخصها ریزشی بودند تا جایی که هر سه
شاخص اصلی بورسی در ســطح پایین تری از روز قبل خود بسته
شدند .شــاخص «داوجونز ایدانســتریال اوریج» با  ۰.۴۱درصد
ریزش نسبت به روز قبل و در سطح  ۲۴هزار و  ۴۷۴.۱۲واحد بسته
شد.شــاخص «اس اند پی  »۵۰۰با  ۰.۷۸درصد کاهش تا سطح
 ۲۹۴۸.۵۱واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا
یعنی «نزدک کامپوزیت» با افت  ۰.۹۷درصدی در سطح ۹۲۸۴.۸۸
واحدی بسته شد.
مساله برگزیت کماکان کانون توجه معامله گران اروپایی است هر
چند که اختالفات بین طرفین به حدی باال است که کسی امیدوار
به یک توافق زودهنگام نیست .دیوید فراست ،مذاکره کننده ارشد
انگلیس با ابراز نارضایتی از پیشرفت اندک حاصل شده در مذاکرات
گفته است اتحادیه اروپا باید در مواضع خود تغییرات اساسی دهد.
از سوی دیگر نیز میشل بارنیه ،مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا
روند مذاکرات برگزیت را مایوس کننده دانســته و گفته است که
اروپا حاضر به قربانی کردن منافع خــود به خاطر اقتصاد انگلیس
نیست.
اگر لندن و بروکســل تا پایان امســال به توافقی مشخص نرسند،
انگلیس بازار واحد اروپایی را نیز ترک خواهد کرد و روابط تجاری
دو طرف کانال مانش تابع مقررات سازمان تجارت جهانی خواهد
بود .دو طرف هم چنین تا ماه ژوئن برای رسیدن به چارچوب کلی
فرصت دارند و در صورت منقضی شــدن این مهلت می توانند با
توافق یکدیگر آن را تمدید کنند.
در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،شــاخص "فوتســی "۱۰۰
بورس لندن با  ۱.۸۱درصد ریزش نســبت به روز قبل و در سطح
 ۵۹۰۶.۲۶واحد بسته شد .شاخص "دکس  "۳۰بورس فرانکفورت
در آلمان با افت  ۱.۶۲درصدی و ایســتادن در ســطح  ۱۰هزار و
 ۸۸۶.۴۶واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک  "۴۰بورس
پاریس با ریزش  ۱.۶۰درصدی در ســطح  ۴۳۷۴.۴۵واحد بسته
شد .در مادرید شــاخص "ایبکس  ۱.۱۸ "۳۵درصد پایین رفت و
به  ۶۶۰۶.۹۰واحد رسید.در معامالت بورسهای آسیا ،شاخصها
عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی  "۲۲۵بورس
توکیو ژاپن با افت  ۰.۸درصدی تا سطح  ۲۰هزار و  ۳۸۸.۱۶واحدی
پایین رفت .شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ  ۵.۵۶درصد
پایین رفت و در سطح  ۲۲هزار و  ۸۸۵.۲۱واحد بسته شد .در چین
شاخص "شانگهای کامپوزیت" افت  ۲.۲۹درصدی را تجربه کرد
و در سطح  ۳۸۲۴.۰۶واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس  "۲۰۰بورس سیدنی
با  ۰.۹۶درصد ریزش و ایستادن در ســطح  ۵۴۹۷واحدی به کار
خود خاتمه داد .در بین دیگر شاخصهای مهم آسیایی ،شاخص "
تاپیکس" ژاپن نزولی بود.
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گروه بانک ،بیمه و بورس -باالخره
مهلت پذیرهنویسی سرمایهگذاری
در صندوق واســطهگری مالی یکــم به پایان
رســید؛ صندوقی که برای نخســتین بار در
ایــران در ظاهر صندوقهای ســرمایهگذاری
قابل معامله ( )ETFتشکیل شد تا بخشی از
داراییهای دولت را به شیوهای جدید در بازار
سرمایه واگذار کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،بازار سرمایه طی ماه
های اخیر میزبان تعداد زیادی سهامدار جدید
بوده و این موضوع باعث شــده اســت نگرانی
هایی درمورد رفتارهیجانی غیرحرفهایهای
نوپای بازار ســرمایه (اصطالحأ کــد اولیها)
نسبت به نوســانات بازار که رفتار منطقی بازار
را با آشفتگیروبرو میکند ،ایجاد شود .در این
شرایط دولت با تشکیل صندوقهایی در قالب
ETF در بورس قصد دارد بخشی از داراییهای
خودرا عرضه کند و پیشبینی شــده است که
مخاطبان اصلی ایــن صندوقها نوپاهای بازار
سرمایه باشند.
برخــی از کارشناســان اقتصادی با اشــاره
به اســتقبال نهچندان بــاالی مــردم از این
صندوقها اظهــار کردند که قالب ناآشــنایی
مثل صندوقهای  ETFدر این اســتقبال کم
موثر بوده و به معنای شکست سیاست دولت
در جذب سرمایه از طریق این صندوقها بوده
اســت ،اما برخی دیگر از کارشناســان اعالم
کردهاند ،هدف اصلی ایــن واگذاری به طریق
صندوق واســطهگری مالی یکم متوجه جذب
حداکثری ســرمایه نبوده و دولت برای جذب
سرمایه باقیمانده پس از مهلت پذیرهنویسی

این صندوق نیز برنامه دارد.
به گفتــه این کارشناســان ،تحقــق عدالت
اجتماعی در امر واگــذاری و همچنین عمق
بخشــیدن به بازار بورس ،اصلیترین اهدافی
بوده اســت که دولــت را به انتخاب شــیوه
 ETFبرای واگذاری متمایل کرده و عملکرد
پذیرهنویسی آن نیز قابل دفاع و رضایتبخش
بوده است.
انتقاداتی که در مدت پذیرهنویســی صندوق
واسطهگری مالی یکم اعالم شده این بوده است
که عمومأ این صندوقها را با شیوه واگذاری به
سبک تجمیع شرکتها در یک شرکت سهامی
عام و عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس
مقایسه کردند.
کارشناســان اقتصادی و کارشناســان بازار
ســرمایه ،عقایــد مختلفــی درمــورد نقش
صندوقهای  ETFدر کنترل رفتار هیجانی

رمزارز ملی بانکهای مرکزی جهان
در راه است
ارز دیجیتال مزایای
زیــادی دارد بــه
ویــژه در حــوزه پرداخت اما
شــتابزدگی برای راه اندازی
رمزارز ملی خبیثانه است؛ در
واقعدولتها با این کار نه تنها
میتوانند بلکــه حتما تمامی
تراکنشهای افراد را در ۱۰۰
درصد مواقع پیگیری و ردیابی
می کنند وزمانــی که رمزارز
اجرایی شود ،دریچههای تازه
ای را برای کنترل و نظارت به
ویژه در حوزه نرخ بهره منفی و
مالیات بر ثروتباز خواهد کرد.تاکنون شمار کشورهایی که طرح آزمایشی رمرارز ملی خود
را اجرایی کردهاند ،از تعداد انگشتان یک دست تجاوز کرده است؛ کانادا روی نوار پیشرفت
قرار دارد و آمریکا از کشورهای گروه جی ۱۰عقب افتاده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،براســاس یافتههای تحقیق انجام شــده توسط بانک تسویه
حسابهای بین المللی ( )BISدر ســال  ،۲۰۲۰تاکنون حدود  ۸۰درصد از بانکهای
مرکزی جهان به نوعی در حال کار روی فعالیتهای مرتبط با رمزارزملی هستند.چین ماه
گذشته پروژه آزمایشی یوآن دیجیتال خود را در چهار شهر کلید زد و آمریکا در ماه جاری
در حال بررسی پیاده سازی طرح دالر دیجیتال است.
ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد به ویژه در حوزه پرداخت اما شتابزدگی برای راه اندازی
رمزارز ملی خبیثانه است؛ در واقع دولتها با این کار نه تنها میتوانند بلکه حتما تمامی
تراکنشهای افراد را در  ۱۰۰درصد مواقع پیگیری و ردیابی می کنند و زمانی که رمزارز
اجرایی شود ،دریچههای تازه ای را برای کنترل و نظارت به ویژه در حوزه نرخ بهره منفی
و مالیات بر ثروت باز خواهد کرد thestreet.در این گزارش ،به چند کشور که به تازگی
پروژه آزمایشی رمزارزملی خود را راه اندازی کرده و همچنین چند غول اقتصادی که هنوز
در مراحل ابتدایی چنین اقدامی لنگ میزنند  ،اشاره کرده است.
آمریکا/مرحله تحقیق :ایاالت متحده در حوزه کنکاش و بررسی رمزارزملی از کشورهای
گروه جی ۱۰عقب افتاده است .فدرال رزرو در مراحل ابتدایی تحقیق در مورد رمزارزملی
بوده و این در حالی است که تمایل برای راه اندازی رمزارزملی در کنگره این کشور رو به
افزایش است.بریتانیا/مرحله تحقیق :بانک مرکزی انگلیس اخیرا اعالم کرده که هنوز در
مورد معرفی رمزارزملی خود تصمیم نگرفته است و تمایل دارد تا به طور گسترده با شرکای
خود در خصوص مزایا ،خطرات و عملی بودن آن تعامل داشته باشد.
سوئد/استفاده آزمایشی :یکی از کشورهایی است که کمترین میزان استفاده از پول نقد
را دارد؛ موضوعی که به این کشور اجازه داده است تا با سهولت بیشتری کرون دیجیتال
خود را توسعه دهد؛ بانک مرکزی سوئد موســوم به ریکس بانک پروژه استفاده آزمایشی
رمزارزملی خود را از فوریه  ۲۰۲۰تا فوریه  ۲۰۲۱به راه انداخته است.
چین/استفاده آزمایشی :اژدهای زرد در آوریل  ۲۰۲۰به نخستین اقتصاد برتر جهان بدل
شد که به طور آزمایشی رمزارزملی خود را مورد استفاده قرار می دهد .مقامات این کشور
در نظر دارند تا استفاده گسترده و سراسری از یوآن دیجیتال را تا المپیک زمستانی ۲۰۲۲
پکن تحقق بخشند.

جدیدالورودهای بازار سرمایه دارند .عدهای بر
این باورند که این صندوقها باعث تعلق خاطر
سرمایهگذاران نمیشــوند و به رفتار هیجانی
آن ها دامن می زند ،اما در مقابل کارشناسانی
هســتند که اعتقاد دارند صندوقهای ETF
با حذف برخــی پیچیدگیها و سادهســازی
فرایند ســرمایهگذاری در بورس میتوانند در
وضع ملتهــب کنونی بازار ســرمایه ،با جذب
سرمایهگذاران غیرحرفهای به ثبات بازار کمک
کنند .در این خصوص فرشاد مومنی اقتصادادان
با تاکید بر اینکه «ما باید هرچه ســریعتر ،این
بلوغ فکری را حاصل کنیم که راه نجات کشور
از مسیر خالقیت و تولید فناورانه میگذرد نه از
طریق دامن زدن به سوداگری و مفت خوارگی
و تالش برای تبدیل آن به فرهنگ مسلط» به
دولت هشدار داده بود :مقامات گرامی باید توجه
داشته باشند وقتی مردم به آنها اعتماد کردند و

زمین خوردند دیگر نمیتوانند بگویند که مردم
خودشان باید دقت میکردند که در این صورت
آنها میگویند ما به شــما اعتماد کردیم و شما
بودید که ادعا کردید بورس از هر نظر مورد تایید
ساختار قدرت است.
پیمان مولوی ،دبیرکل انجمن اقتصاددانان نیز
معتقد است که با توجه به شبهات و مشکالتی
که طی  ۱۵سال گذشته در شرکتهای واگذار
شده توسط دولت بروز کرد ،ارائه شفاف هرگونه
دارایی توسط دولت از طریق بازار سرمایه اقدام
مثبت و مناسبی است.
به گفته وی ،همین کــه دولت تصمیم گرفته
اســت از بورس و اوراق برای خصوصیسازی
استفاده کند نسبت به دولتهای پیشین یک
قدم جلوتر است.در ادامه امیرعباس کریمزاده،
عضو هیئتمدیره ســرمایهگذاری سپه نیز در
همین رابطه بیان کرد که تجربه سایر کشورها
نشــان میدهد که وقتی در یک مقطع زمانی
خاص ،تمایلــی در میان مردم عــادی ایجاد
میشود که وارد بورس شوند و این بازار با هجوم
تودههای مردم بیتجربه در ســرمایهگذاری
مواجه میشــود ،بهترین اقدام برای محافظت
از ســرمایه آنها و همچنین جلوگیری از متأثر
شــدن بازار از رفتارهای هیجانی تودهای این
گروه ،هدایتشان به ســمت سرمایهگذاری در
صندوقهای  ETFاست.
به گفته وی ،این صندوقها کمک میکند که
افراد بیتجربه نتوانند به صورت مســتقیم در
امور شرکتها دخالت کنند یا به عبارتی راههای
اثرگذاری افراد بیتجربه و همچنین نااهالن بر
شرکتها را میبندند.

پیشنهادعرضهخودروهایتولیدداخل
در بورس کاال
دبیــر انجمــن
خودروسازان گفت:
در صحبتهای مطرح شــده
با رئیــس جمهــوری اعالم
کردیم که با توجه به حمایت
دولت از بازار ســرمایه ،بهتر
اســت تدابیری اتخاذ شود تا
خودروســازان هم به بورس
کاال ورود و خودروهای تولید
داخل را در این بورس عرضه
کنند.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقل از ایرنا ،احمد نعمتبخش
با اشاره به اینکه برای از بین بردن رانت و فساد در خرید و فروش خودرو دو راه بیشتر وجود
ندارد ،گفت :با تدابیری که به تازگی در مورد شرایط خرید و فروش خودرو و ثبت نام اعالم
شده ،شرایط تا حدودی متعادل شده و بحث داللی نیز به نسبت از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد :به نظر میرسد دو راه بیشتر را نمیتوان برای ساماندهی کامل بازار خودرو
در پیش گرفت ،یا فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس کاال برای
عرضه خودرو استفاده شود که این روش در گذشته مورد امتحان قرار گرفته شده و با نتیجه
مثبت همراه بوده است.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه مــواد اولیه خودرو از جمله آلومینیــوم ،فوالد ،مس ،مواد
پلیمری و ...توسط خودروســازان خریداری میشــود ،افزود :هماکنون خودروسازان از
آمادگی کامل برای عرضه محصوالت خود در بــورس کاال برخوردارند و از این حیث هیچ
مشکلی وجود ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که عرضه خودرو در بورس کاال رانت دو نرخی بودن
قیمت خودرو را از بین میبرد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کاال باعث تک نرخی شدن این محصول و از بین
رفتن بحث داللی در بازار آزاد خواهد شد ،اظهار داشت :تجربه موفق حضور صنایعی که در
بورس کاال هستند و شاهد اجرای طرحهای توسعهای آنها در سالهای اخیر هستیم ،خود
گویای مزایای حضور کاالها در بورس کاال است.
نعمت بخش ادامه داد :آلومینیوم قبل از اینکه در بورس کاال معامله شــود ،قیمت آن به
کیلویی  ۴۲هزار تومان نیز رسید ،اما امروز با وجود تورمی که در اقتصاد وجود دارد ،قیمت
آن در بورس کاال کیلویی  ۲۵هزار تومان است.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت :با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کاال،
بهتر است خودرو نیز در بورس کاال عرضه شــود تا بحث رانت و داللی در بازار خودرو که
ناشی از دو نرخی بودن است از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه
مستقیم خودرو در بورس کاال را ارائه داد که به نظر میرســد با پرورش این ایده قادر به
عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دو نرخی بودن در بازار هر کاالیی موجب ایجاد رانت و فساد میشود،
اضافه کرد :با ورود خودرو در بورس کاال ،شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای
مســوول ،جای خود را به بحــث قیمتگذاری میدهــد و این بروکراســی اداری برای
قیمتگذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت.
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اخباربانک
اطالعیه بانک سرمایه در خصوص تغییر
سرویس های بانکداری الکترونیک
بانک ســرمایه در خصوص بازگشــت سرویسهای
بانکداری الکترونیــک این بانک به شــرایط عادی
اطالعیه ای صادر نمود.به گزارش اقتصادسرآمد،بانک
ســرمایه اعالم کرد :با عنایت به بخشــنامه معاونت
فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص بازگشت
سرویس های بانکداری الکترونیک به شرایط عادی،
به اطالع مشتریان ارجمند می رســاند از تاریخ اول
خرداد ســال جاری ،تغییرات ذیل در سرویس های
بانکداری الکترونیک بانک ســرمایه اعمال خواهد
شد:کاهش ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
(شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی،
کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ  ۳۰میلیون
ریال،کاهش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از
طریق «پرداخت سازهای مجاز» به مبلغ  ۱۰میلیون
ریال،کاهش سقف برداشــت نقدی از خودپردازها
(شتابی و داخلی) به مبلغ دو میلیون ریال ،همچنین
تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری
مشتریان در شعب انجام می گیرد.
ثبت نام سجام ،احراز هویت و دریافت
کد بورسی در شعب بانک گردشگری
ســامانه جامع اطالعــات مشتریان(ســجام) بانک
گردشگری به عنوان ســومین بانک در شبکه بانکی
کشور عملیاتی شده و متقاضیان می توانند نسبت به
ثبت نام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،افراد باالی  ۱۸سال با داشتن مدارک
شناسایی معتبر و افراد زیر  ۱۸سال از طریق سرپرست
خود می توانند نســبت به ثبت نام اقدام کنند .این
خدمت در تمام شــعب بانک قابل ارائه اســت.ثبت
نام کنندگان پس از احراز هویــت ،از ارائه اطالعات
مجدد و مکرر در بازار ســرمایه بی نیاز می شوند و با
یک بار ثبت نام به تمام خدمات بازار ســرمایه ایران
دسترســی خواهند داشــت .هزینه ثبت نام و احراز
هویت در سامانه ســجام برای هر شخص مبلغ ۱۰۰
هزار ریال است.مرحله اول ثبت نام می تواند به صورت
غیرحضوری از طریق وب سایت بانک گردشگری و
ورود به سامانه سجام انجام شود اما بانک گردشگری
به منظور تســریع در امور و کمک به مشتریان که به
هر علت امکان ثبت نام در سامانه را ندارند ،شرایطی
را فراهم کرده تــا افراد با حضور در شــعب بانک در
سراسر کشور مراحل ثبت نام و احراز هویت را به شکل
متمرکز انجام دهند.
پیام مدیرعامل بیمه ملت
به مناسبت روز قدس
اسماعیل دلفراز  ،مدیرعامل بیمه ملت در پیامی بر
پاسداشت روزجهانی قدس به شــیوهای متفاوت از
سالهای گذشته تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،
در این پیام آمده است:روز جهانی قدس پیام وحدت،
انسجام و همبستگی و قیام مسلمانان در مقابل ظلم،
تجاوز و اشغالگری مستکبران است .این روز بزرگ
و تاریخی که یادگار و میراث ارجمند امام راحل (ره)
است ،نماد آزادیخواهی ،عدالت و حمایت از مظلومان
نشان دهنده توان و انگیزه ما برای مقابله با ظلم است.
امســال اگر چه ملت عزیز ایران و کل دنیا در شرایط
خاص و درگیر با ویروس کرونا قرار دارند ،اما اعتقاد
داریم این پیام همچون سالهای قبل و با شیوه های
جدید و مشهود به گوش تمام دنیا خواهد رسید.
واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت در
کمترین زمان
سخنگوی ستاد راهبری آزادســازی سهام عدالت:
واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت در کمترین
زمان انجام میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،حسین
فهمی با اشــاره به این مطلب گفــت :بانکها از ۱۰
خرداد که آزادسازی ســهام عدالت انجام میشود و
امکان فروش ســهام عدالت برای آنها مهیا خواهد
شد ،سهام سفارش شده را براساس وضعیت بازار به
فروش میرسانند و مبلغ تعیین شده ظرف چند روز
به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
صدور الکترونیکی بیمهنامههای شخص ثالث
در بیمه میهن
بیمه میهن زیر ســاختهای الزم را برای دسترسی
گذاران شــخص ثالث به اطالعات
الکترونیکی بیمه
ِ
مورد نیاز فراهم کرده و این بیمــه نامه از اول خرداد
بدون نســخه فیزیکی صــادر میشــود.به گزارش
اقتصادســرآمد ،اســماعیل فالحی مدیر بیمههای
اتومبیل بیمه میهن با اعالم ایــن مطلب افزود :برابر
بخشنامه بیمه مرکزی ،این شرکت زیرساختهای
گذاران شخص
الزم را برای دسترسی الکترونیکی بیمه
ِ
ثالث به اطالعات مورد نیاز و اخذ الکترونیکی بیمهنامه
صادره را برای بیمهگذاران خود فراهم کرده است.

