یادداشت
چراغ سبز برای ورود پولهای پارکشده به میدان بورس
پرویز خالقی
اگر دولت از بــازار حمایت کنــد تا روند
صعودی پایدار بماند ،اقبال به این عرضهها
باال خواهد رفت؛ به خصوص اینکه خارج از
بازار سرمایه ،بستری برای جذب نقدینگی
وجود ندارد؛ پس با تدبیر میتوان به مرور،
این اعتماد را دوباره ایجاد کرد؛ آنگاه دولتمیتواند در بستر این
اعتماد ،مصوبه مجلس را اجرایی کند.
در معامالت بازار سرمایه شاخص کل روندی نزولی داشت و یک
میلیون و  ۳۷۴هزار واحد نیز رســید .البته این روند در ساعات
پایانی کمی نزولی شد و در نهایت شاخص روی عدد یک میلیون و
 ۳۶۶هزار واحد ایستاد.شاخص کل بورس با  ۲۱هزار و  ۲۳۵واحد
افزایش رقم یک میلیون و  ۳۶۶هزار واحد را ثبت کرد .شاخص
کل با معیار هم وزن نیز با  ۲۳۰۳واحد افزایش به رقم  ۳۸۳هزار و
 ۵۷۸واحد رسید .معاملهگران دیروز یک میلیون معامله به ارزش
 ۱۸۳هزار و  ۲۹۴میلیارد ریال انجام دادند.
پولهای پارکشده در حاشیه بورس ،راه خود را برای ورود به بازار
پیدا کرده است اگر دولت شــاخص را صعودی نگاه دارد ،تامین
منابع طرح کاالهای اساسی قابل انجام است.
اگرچه محل تأمین این منابع ممکن است اشکاالتی را پیش روی
دولت قرار دهد اما اینکه برخی تصور میکنند دولت با این کار،
پول از بازار سرمایه جمع خواهد کرد و این کار به ضرر بورس است،
برداشت صحیحی نیست؛ تا یک هفته پیش که بازار نزولی بود،
دولت به هیچ وجه نمیتوانســت این کار را انجام دهد؛ ولی حاال
که بازار صعودی شده اســت ،دولت با درایت و تدبیر و با رعایت
شرایطی میتواند نسبت به تأمین مالی از بازار سهام اقدام کند.
دولت باید اول از بازار ســرمایه حمایت کند تــا اعتماد به بازار
بازگردد و شــاخص حداقل یک ماه روند صعودی خود را حفظ
کند؛ چراکه در این حالت نقدینگی به روال قبل به بازار ســرازیر
میشود و در این صورت اســت که دولت میتواند عرضه سهام
جدید را انجام دهد؛ در این صورت هم خود دولت منتفع میشود،
هم نقدینگی سرگردان جذب میشود.این شیوه عمل ،به نفع بازار
سرمایه هم خواهد بود؛ چراکه در یک هفته اخیر بازار رونق گرفته
و این رونق باید ادامهدار باشد.
در گذشته برای جذب منابع ،اعالم شد که حقوقیها تا سقف ۲۵
درصد سهام شــناور را باال ببرند و دولت در دو مرحله پشت سر
هم ،سهام عدالت را آزاد کرد ،این امر باعث شد که آتش شعلهور
شده بورس خفه شود؛ اما اگر دولت بخواهد جلوی فروش سهام
عدالت را بگیرد و به صورت مالیم ،عرضهها را انجام دهد ،نقدینگی
میتواند جذب بازار سرمایه شود.
هم اکنون نرخ دالر در بازار ارز کاهشی شده و معاملهگران خودرو
هم نگران تداوم روند کاهشــی در این بازار هستند؛ پس شانس
باالیی برای ورود نقدینگی به ســمت بازار سرمایه وجود دارد و
بازار میتواند  ۳۰هزار میلیارد تومان مدنظر طرح پرداخت یارانه
کاالهای اساسی را جذب کند.
اگر دولت از بازار حمایت کند تا روند صعودی پایدار بماند ،اقبال
به این عرضهها باال خواهد رفت؛ به خصوص اینکه خارج از بازار
سرمایه ،بستری برای جذب نقدینگی وجود ندارد؛ پس با تدبیر
میتوان به مرور ،ایــن اعتماد را دوباره ایجاد کــرد؛ آنگاه دولت
میتواند در بستر این اعتماد ،مصوبه مجلس را اجرایی کند.
دولت اگر اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند ،به راحتی میتواند
 ۳۰هزار میلیارد تومان منابعی که برای اجرای مصوبه پرداخت
یارانه کاالی اساســی نیــاز دارد را تأمین کند؛ اما پیش شــرط
آن قطعاً اعتماد اســت؛ نه اینکه همچون گذشــته دولت سهام
را بفروشــد و پا را از حمایت بورس کنار بکشــد؛ به هر حال بی
اعتمادی که مدتی اســت در بازار ســرمایه ایجاد شده ،حاصل
مدیریت بسیار بد دولت است.
حجم نقدینگی بسیار باالیی ظرف هفته اخیر وارد بازار سهام شده
که بیشتر شامل پولهای پارک شده در حاشیه این بازار بود و در
حساب کارگزاریها باقی مانده بود؛ چراکه چشم انداز احتمالی
رشد در بازارهای موازی وجود داشت اما اکنون به دلیل رکود یا
از بین رفتن جذابیت در بازارهای موازی ،کارگزاریها این منابع
را وارد بازار کردهاند.
* تحلیلگر بازارسهام

آیا نوبت به پدرخواندهها و دست های
پنهان خواهد رسید؟

نماینده کرمان در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به انتشار
اخباری درباره بررســی صالحیت  21مدیر بورسی گفت که آیا
نوبت بــه پدرخوانده ها و دســت های پنهان خواهد رســید؟به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمد مهدی زاهدی در مطلبی در صفحه
توییتر خود نوشت «:در اخبار آمده است که  ۲۱مدیر بورسی سلب
صالحیت شدند ،آیا نوبت به پدرخوانده ها و دست های پنهان هم
خواهد رسید؟»براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار ،کلیه ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان ،مکلف به
انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی حداقل یک بازارگردان حسب
مورد به بورس اوراق بهادار تهــران و فرابورس ایران ظرف مهلت
ابالغی از سوی بورس تهران و فرابورس ایران شده اند.
در همین رابطه حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار در گفت و گویی با ایسنا گفته بود که « همه ناشرین مکلف
به ایجاد یا اســتفاده از عملیات بازار گردانی شدند و ممکن است
ناشرانی که از تکالیف خود ســرباز زنند ،پذیرش آنها در بورس و
فرابورس لغو و صالحیت حرفه ای مدیران سلب شود».
همچنین جعفر جمالی معاون حقوقی ســازمان بورس در گفت
و گو با یکی از رســانه ها اعالم کرد که  ۲۱نفر از مدیران بورسی
به دلیل تمــرد از اجرا یا اجرای ناقص مقررات از تصدی ســمت
مدیریت در ناشران اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای خود
انتظام به مدت  ۶ماه ســلب صالحیت و پرداخت جریمه نقدی
محکوم شده اند.

َ
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پوشش جاماندگان سهام عدالت با ایجاد صندوق سهام عدالت

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :توقف فروش ســهام عدالت تاثیر فوری برروی بازار گذاشت چراکه رقم کلی ســهام عدالتبسیار بزرگ است و وقتی
مردم شروع به فروش میکنند دو خطر بسیار بزرگ وجود دارد؛ اول اینکه قیمتها به شدت پایین میآیدو دوم اینکه در این قیمتهای پایین ،عدهای مدیریت
شرکتها را با نرخهای ناچیز به دست میآورند. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا ،همایون دارابی با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق سهام عدالت اظهار
داشت :آزادسازی سهام عدالت رقم قابل مالحظهای را در اختیار خانوارقرار میدهد .از سوی دیگر دولت میتواند یارانه نقدی را حذف و آن را راهی صندوق سهام
عدالت  2کند و این صندوقبازارگردانی سهام عدالت را انجام میدهد و از سویی دیگر بخشی از آن به پروژههای نیمهتمام عمرانی میتواند اختصاص پیدا کند.این
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :این طرح میتواند جاماندگان سهام عدالت را هم پوشش دهد و به نفع تمام اقشار خواهد بود.

اخباربانک

بانکداری در ایران نیازمند جهش و به روز رسانی؛ «اقتصادسرآمد» بررسی می کند

افزایش «کارمزد بانکی» ضرورت امامغفول

گروه بانک ،بیمه و بازارسرمایه-
پس از مدتها درخواست بانکها
بــرای افزایش کارمــزد خدمات
بانکی به عنوان یکــی از منابع درآمد آنها
سرانجام بانک مرکزی با آن موافقت کرد و
کارمزدهای جدید از دیروز اجرا میشوند که
در این راستا ،بانکها و موسسات اعتباری
غیربانکــی میتوانند به منظــور رقابت با
یکدیگر ،حداکثر تا  ۳۰درصد و برای افراد
تحت پوشــش سازمان بهزیســتی کشور،
مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد
امام خمینی (ره) حداکثــر تا  ۱۰۰درصد
مبالغ مندرج در جــداول ابالغی نرخهای
کمتری را اعمال کننــد .از این پس کارمزد
عملیات کارت به کارت به عنــوان یکی از
پرکاربردترین خدمات بانکی از  ۵۰۰به ۶۰۰
تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش
یافت و در صورت افزایــش هر یک میلیون
تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰
تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در نهایت ،بانک
مرکزی در اوایل آبان ماه به شــبکه بانکی
ابالغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات بانکی
را از ابتدای آذرماه اجــرا کنند کهبنابراین،
نرخهای جدید کارمزد خدمــات بانکی از
دیروز اجرا میشود.
کارمزد خدمات بانکی یکــی از مهم ترین
بخش های استفاده از خدمات بانکی است.
مشــتریان بانک ها همواره به دنبال مبلغ
کارمزدها هســتند .کارمزدهــا برای بانک
ها نیز ابزار مهمی جهت جذب مشــتری به

شــمار می آید .آن ها می توانند با تغییر در
نرخ کارمزدها مشــتریان بیشتری را راضی
نگه دارند.
کارمزدهای بانکی ،هزینه های اسمی برای
تنظیم و نگهداری حســاب های مختلف و
خدمــات معامالت جزئی برای مشــتریان
خرده فروشی و تجاری است .کارمزد بانکی
بر اســاس میزان هزینه تمام شده خدمت
بانکی است ،بنابراین این کارمزدها به صورت
دقیق محاسبه می شود .برای مثال کارمزد
انتقال وجه کارت بــه کارت مقدار ثابت و
مشخصی را دارد.ســرمایه بانک ها از محل
منابع دولتی و اختصاصی یا ســپرده های
مردمی است.
دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی در تمام
کشورها انجام می شود و کارمزد بانک های

ایرانی جزو ارزانترین نــرخ های کارمزد در
دنیاست .در کشور ما این بانک مرکزی است
که سیاست های بانکی را مشخص می کند.
در کشور های خارجی بانک مرکزی قانون
های کلی را مشــخص می کند و در برخی
موارد مانند تعرفه خدمات بانکی آزادی هایی
را به بانک های دیگر می دهد .اما در کشور ما
کارمزد خدمات بانکی را تماما بانک مرکزی
مشخص می کند و این قیمت گذاری ها را
تنها به گونه ای مشخص می کند که هزینه
های بانک برای انجام خدمــات هم تامین
نمیشــود و نه اینکه بانــک از این خدمات
خود درآمد مازاد و سود زیادی داشته باشد.
بانک ها هر روزه خدمات بیشتری را بصورت
الکترونیــک ارائه می کننــد .الکترونیکی
شدن خدمات بانکی باعث می شود که افراد
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کمتری بصورت حضوری به بانک ها مراجعه
کنند و در زمان و بسیاری از هزینه ها مانند
هزینه ی کاغذ های مورد استفاده در بانک ها
صرفه جویی می شود .در کشور های غربی
این کار مدت هاست که انجام شده است و
بانک ها مراجعه کننده های حضوری نسبتا
کمی دارند و بیشــتر مردم کارهای بانکی
خود را بصورت اینترنتــی انجام می دهند.
متاسفانه یکی از مشکالتی که پایین بودن
کارمزد خدمات بانکی دارد تشــویق مردم
به اســتفاده نکردن از خدمات الکترونیک
بانک نظیر پرداخت هــای خرد و پرداخت
قبض است.
قوانین بانکی کشور باعث راکد بودن کارمزد
خدمات بانکی در سالیان گذشته شده است.
تفاوت کارمزد خدمات بانکی در بانک های
خارجی حتی بین بانک ها نیز وجود دارد که
بیشــتر برای رقابت و جلب سپرده گذاران
بیشتر است .با تغییر این روند کارهایی که
بانک مرکزی باید انجام دهد نیز بسیار کم تر
می شود و سیستم بانکی ما با سیستم بانکی
حاکم بر دنیا یکی می شود.
گفتنــی اســت %۳۳ ،درآمــد بانک های
خارجــی را همین کارمزد ها تشــکیل می
دهد ،این درحالی است که بانک های داخلی
تنهــا  %۷/۲۸درآمد خــود را از کارمزد ها
بدســت می آورند .برای مثــال بانک های
خارجی برای نگهداری حساب شما مبلغی را
به عنوان کارمزد دریافت می کنند ،اما بانک
های داخل کشور هیچ مبلغی را جهت این
خدمت دریافت نمی کنند.

برگزیده بانکها
کاهشسودتسهیالت بانکتوسعه
صادرات برای دانش بنیان ها

استیل فوالد بافت یکی از واحدهای بزرگ
تولیدآهناسفنجی

راهبردهایبانکتوسعهتعاون
در حوزه بسیج

رئیــس اداره کل بازاریابــی بانک
توسعه صادرات ایران از کاهش نرخ
تســهیالت تا  ۱۲درصد و افزایش
مدت قراردادســرمایه در گردش تا  ۲سال
و طرح های ســرمایه گذاری تا  ۷سال برای
شرکت های دانش بنیان خبر داد.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقــل از روابط
عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،مسعود
عبدیان بر حمایت ،پشــتیبانی همهجانبه
و نگاه ویژه بانک توســعه صادرات ایران به
تامین مالی و ارائه خدمات خاص به شرکت
های دانش بنیان تاکید کردو گفت :بر اساس
تفاهم نامه با صندوق نو آوری و شکوفایی نرخ
سود تسهیالت برای سرمایه در گردش وطرح
هایســرمایه گذاری تا  ۱۲درصد کاهش و
مدت قرار داد سرمایه در گردش تا  ۲سال و
طرح ها تا  ۷سال قابل افزایش است.
به گفتــه عبدیان بــرای این منظــور باید
درخواست تسهیالت شــرکت های دانش
بنیان در ســامانه غزال صنــدوق نوآوری و
شکوفایی ثبت و مجوز الزم برای بانک صادر
شود .وی خاطرنشان کرد :تعیین وثائق برای
شــرکت های دانش بنیان براســاس نتایج
اعتبار سنجی شــرکت ها انجام می پذیرد
و عالوه بر وثائق متــداول ضمانت نامه های
صندوق های نو آوری وشــکوفایی استانی
تا ســقف  ۴۰۰میلیارد ریال از سوی بانک
پذیرفته می شود.
عبدیان اعالم کرد :هریک از مشتریان دانش
بنیان می توانند تا سقف ۲۰۰میلیارد ریال
تسهیالت از محل منابع صندوقتوسعه ملی
و  ۲۰۰میلیــارد ریال از محــل منابع بانک
دریافت کنند.

شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت یکی از واحدهای بزرگ در زمینه
تولید آهن اســفنجی با ظرفیتی افزون بر  ۸۰۰هزار تن درســال به
شمار میرود.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،این
شرکت تا پیش از واگذاری به بخشخصوصیدارای  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی
بود درحالیکه پیش از واگذاری آن به بخشخصوصی  ۹۰درصد پروژه پیش رفته
و تاپایان سال  ۱۳۹۷فاز نخست این کارخانه آماده بهرهبرداری شد .فوالد بافت
یکی از  ۸طرح ملی فوالد ایران بود که در سال ۸۶و در دولت هشتم سنگبنای
آن نهاده شــده بود .یک طرح بالفاصله از این  ۸طرح ،جدا و به بخش خصوصی
واگذار شد.تمام این طرحها بهغیراز فوالد میانه واگذار شدند که ترکیب سهام
آنها به ترتیب  ۶۰درصد بخشخصوصی و مابقی سهام آندولتی است .فوالد بافت
نیز همین ترکیب سهامداری را دارد.
با توجه به اینکه شهر بافت در منطقهای کمتر برخوردار واقع است ،اجرای این
کارخانه یکی از بزرگترین مجموعههایصنعتی بافت به شمار میرود و باعث
عمران ،آبادانی و اشتغالزایی در این منطقه میشود .درواقع این طرح در اصل
اجرایاصل  ۴۴در ســال  ۹۵به بخشخصوصی واگذار شد که با ورود هلدینگ
ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری آمادهبهرهبرداری شد .بیش از یک سال
و نیم است که این واحد تولید آهناســفنجی وارد مدار تولیدشده است .در فاز
نخســت فوالدبافت برای  ۲۵۰نفر بهصورت مســتقیم و برای حدود  ۱۰۰نفر
بهعنوان نیروهای پشتیبان زمینه اشتغالزایی ایجاد شده است.در آغاز عملیات
فاز دوم فوالد بافت حدود ۳۵۰نفر نیروی پیمانکار مشغول به کار شدهاند که با اوج
گرفتن کار این تعداد به ۱۵۰۰نفر نیز افزایش پیدا خواهد کرد .پس از راهاندازی
فاز دوم ،پیشبینی میشــود بین  ۸۰۰تا هزار نفر در این فاز نیزمشغول به کار
شوند .در طرح مطالعاتی و چشمانداز  ۲۰ساله فوالد بافت ،یکقطب صنعتی در
نظر گرفت ه شده که میتواندچهره کمتر توسعهیافته شهر بافت را بهصورت کلی
دگرگون کند و فضای صنعتی به این شهر ببخشد.
محمد روزبهانی،نایبرئیس هیاتمدیره شرکت احیا استیل فوالد بافت با اشاره
به میزان تولیدات شرکت احیا استیل فوالد بافت از زمانراهاندازی تاکنون عنوان
کرد :در سال  ۹۸این واحد قادر به تولید  ۵۵۳هزار و  ۱۰۹تن آهناسفنجی شده
اســت .همچنین درنیمه نخست ســال  ۹۹قادر به تولید  ۳۵۷هزار و  ۷۲۶تن
آهن اسفنجی و تا  ۲۸مهر سالجاری نیز قادر به  ۴۲۵هزار و ۷۶۰تن با کیفیت
مناسب شده است .فوالد بافت همچنین قصد دارد که به تولید  ۴۲۵هزار تن آهن
اسفنجی در  ۶ماه دوم سال دستپیدا کند.

مدیرعامل بانک توســعه تعاون،
ضمن تبریک به مناســبت هفته
بســیج ،با تشــریح فعالیتهای
صورت گرفتــه در این بخــش،راهبردهای
بانک توسعه تعاون در حوزه بسیج را تشریح
کرد.به گزارش اقتصاد سرامدبه نقل از روابط
عمومی بانک توسعه تعاون ،حجت اله مهدیان
در گفتگویی به مناســبت فرارسیدنهفته
بسیج با تبریک ایام مبارک این هفته به ملت
شــریف ایران ،گفت :پنجم آذرماه هر ســال
یادآور شکلگیری بسیج مستضعفینبا فرمان
تاریخساز و آیندهنگرانه حضرت امام خمینی
(ره) بنیانگــذار کبیــر انقــاب جمهوری
اسالمی ایران اســت.مدیرعامل بانک توسعه
تعاون با اشــاره به فعالیتهای حوزه بسیج
بانک توسعه تعاون ،گفت :رویکرد و سیاست
حاکم برراهبری و مدیریت حوزه بسیج بانک
توسعه تعاون با توجه به شرایط موجود کشور
رویکرد سالمت محور بوده است .ویافزود :در
برنامههای سالمت محور بسیج بانک توسعه
تعاون ،در راســتای فرمایشــات مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) اهتمامبه کمکهای
مؤمنانه از اولویتهای جدی به شمار میآید و
در طول سال جاری برنامه کمکهای مؤمنانه
در چندین مرحلهانجامشده است .مدیرعامل
بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد :در کنار
برنامههای ســامت جســم و جان ،سالمت
اندیشــه و تفکر در چارچــوبفعالیتهای
اندیشکده بانکداری به صورت جدی از سوی
حوزه بسیج دنبال شده است .ضمن آنکه التزام
به اقتضائات ونیازمندیهای فرهنگی و توجه
به ضرورتهای معنوی ،از دیگر رویکردهای
بسیج بانک توسعه تعاون بوده است.

پرداخت اقساط تسهیالت بانک ملی
ایراناز طریق اپلیکیشن «ایوا»
بانک ملی ایران نحوه پرداخت اقساط تسهیالت
اعطا شده از طریق اپلیکیشن ایوا را اعالم کرد.به
گزارش اقتصادســرآمد به نقل از روابط عمومی
بانک ملی ایران ،در پی شــیوع ویروس کرونا و
حداکثرســازی خدماتاین بانک از روش های
غیرحضوری ،پس از اعطای تسهیالت مبتنی بر
اپلیکیشن ایوا ،دریافت اقساط این تسهیالت نیز
بدون حضور در شــعبه خواهد بود.بر این اساس
تا کنون بــرای بیش از  ۳۰هزار نفــر از دریافت
کنندگان این تســهیالت ،پیامک اطالع رسانی
شامل تاریخسررسید نخســتین قسط ،شماره
تســهیالت ،مبلغ تســهیالت ،کد ملی دریافت
کننده تســهیالت و مبلغ قســط ارســال شده
است.مشــتریان می توانند بــرای پرداخت این
اقساط از طریق اپلیکیشن ایوا با مراجعه به بخش
نشان بانک و گزینه بازپرداختاقساط و ثبت کد
ملی مشتری که با کد ملی مرتبط با شماره همراه
یکسان اســت ،عملیات پرداخت را انجام دهند.
همچنینپرداخت اقساط این تسهیالت از طریق
ســامانه بام و خودپردازهای بانک ملی ایران نیز
امکان پذیر است.
به شعب بانک ملی ایران نروید
بانک ملی ایران بار دیگر از مشتریان خود خواست
با توجه به حداقلی شدن ارائه خدمات حضوری
در این بانــک ،از مراجعه بــه واحدها خودداری
کنند .به گزارش اقتصادســرآمد ،در پی شیوع
گســترده بیماری کرونا و نیز اعمال محدودیت
هایی برای حضور کارکنان در محل کار ،از دیروز
بانک ها در شهرهای دارای وضعیت «نارنجی»
با حضور حداقل دو سوم کارکنان و در شهرهای
دارای وضعیــت «قرمز» با حضــور حداقل ۵۰
درصد کارکنــان خود فعالیــت خواهند کرد.از
آنجا که شــعب بانک ها از مراکز مستعد شیوع
کرونا هستند ،بانک ملی ایران از مشتریان خود
درخواست کرد اســتفاده حداکثری از خدمات
غیرحضوری مبتنی بر بانکداری الکترونیکی را
در اولویت قــرارداده و تا حد امــکان از مراجعه
حضوری به شعب خودداری کنند.اکنون سامانه
های بام ،بله ،ایــوا ،خودپرداز ،خودگردان ،بانک
آفیسر و  ...بانک ملی ایران انواع خدمات بانکی را
به مشتریان ارائه می کنند.
یورو پُرتراکنشترین ارز جهان شد
ســوئیفت اعالم کرد :برای اولین بار در  ۸سال
گذشته میزان تراکنشهای بانکی با یورو از دالر
پیشی گرفت .به گزارش اقتصادسرآمد ،جامعه
ارتباطات مالــی مخابراتی بیــن بانکی جهان
(سوئیفت) اعالم کرد :برای اولین بار در  ۸سال
گذشته یورو از دالر پیشــی گرفته و بیشترین
تراکنشهای جهان را به خــود اختصاص داده
است.طبق گزارش بلومبرگ از دادههای ماهانه
سوئیفت ،آخرین باری که یورو پُرکاربردترین ارز
جهان شده بود فوریه  ۲۰۱۳بوده است .دادههای
سوئیفت که تراکنشهای بین بانکی بینالمللی
بیش از  ۱۱هزار بانک و موسسه مالی را در بیش
از  ۲۰۰کشــور جهان به عهده دارد نشــان داد
که ماه گذشته ارز واحد اتحادیه اروپا بیشترین
کاربرد را داشــته اســت .به دنبال یورو ،دالر و
سپس پوند انگلیس و به دنبال آن ین ژاپن قرار
گرفتهاند .پنجمین ارز پُرکاربرد جهان دالر کانادا
شد که یوآن چین را به جایگاه ششم فرستاد.
برگزاری هشتمین همایش ملی مهندسی
مالی با حمایت بانک صادرات
هشتمین همایش ملی مهندسی مالی با حمایت
بانک صادرات ایران با ســخنرانی کارشناسان و
صاحبنظران اقتصادی به صورت برخط برگزار
شد .به گزارش اقتصادسرآمد ،هشتمین کنفرانس
ملی مهندســی مالی به صورت وبکنفرانس با
موضوع «ادغــام و اکتســاب» (& Mergers
 )Acquisitionبــا انگیزه بسترســازی برای
تحقق اهــداف تولید داخل و ایجاد اشــتغال در
سال جهش تولید و ارائه مدل و راهکارهای نوین
در اشتراکگذاری کسب و کارها با حمایت بانک
صادرات ایران برگزار شــد.در این همایش که به
صورت غیرحضوری و از طریق فضای وب برگزار
شد ،فرهاد حنیفی ،معاون نظارت و ارزیابی بانک
مرکزی و حســین عبده تبریزی ،دبیرکل اسبق
بورس ،استاد دانشــگاه و کارشناس بازار سرمایه
به عنوان ســخنرانان کلیدی به ارائه مطالبی در
خصوص ادغام بانکها و مبانــی و ضرورتهای
ادغام در بنگاههای اقتصادی پرداختند.

