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مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار کرد

آمادگی بورس کاال برای راه اندازی بازار ارز
  مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران ب��ا اعالم 
خنثی  س��ازی نوس��انات ارزی با راه  اندازی بازار 
مشتقه، اظهار کرد:  چنین بازاری می  تواند نوسانات 
زودگذر ناش��ی از هیجان ب��ازار ارز مانند وضعیت 
فعلی را از بین ببرد. حامد سلطانی نژاد در گفتگو با 
ایبنا درباره آخرین وضعیت راه اندازی بازار مشتقه 
ارز در بورس کاال، افزود: اگر بانک مرکزی موافقت 
نهای��ی ب��رای راه ان��دازی چنین ب��ازاری را بدهد، 
بورس کاال از آمادگی کامل برای اجرای این برنامه 
برخوردار اس��ت. مدیرعامل بورس کاالی ایران با 
بیان اینکه بازار مشتقه ارز برخی از نوسانات کوتاه 
مدت ارزی را می تواند پوش��ش دهد، تصریح کرد: 
بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از متولیان بازار ارز، 

به دنبال پوشش نوسانات ارزی است. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران با اش��اره به 
س��ابقه و رون��د حرک��ت قیمت و وضعی��ت ارز که 
هم��واره صعودی و نرخ برابری دالر در مقابل ریال 

افزایش��ی بوده است، عنوان کرد: نوسانات زودگذر 
ناش��ی از هیجان بازار ارز مانند وضعیت فعلی، در 
برخی موارد ایجاد می ش��ود که ممکن است تحت 

تأثیر عوامل سیاس��ی یا اقتصادی و غیره باشد. این 
مقام مسئول در بورس کاالی ایران تأکید کرد: بازار 
مش��تقه ارزی در بورس کاال می تواند اثر نوسانات 

زودگذر را خنثی و امکان پیش بینی پذیری بازار را 
فراهم کند. سلطانی نژاد با بیان اینکه بانک مرکزی 
به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار ارز می تواند 
نقش آفرینی در این باره داش��ته باش��د، اظهار کرد: 
کسانی  که در معرض ریسک نوسانات ارز هستند، 

می توانند در این بازار خود را پوشش دهند. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران ب��ا تأکید بر 
اینکه کس��ی حق مداخله در بازار ارز را ندارد، بیان 
ک��رد: بازار معامالت ثانویه و اوراق بهادار مبتنی بر 
کاال، ارز و طال در بازار سرمایه و بورس کاال قابل 
طراحی اس��ت. وی به اقدامات مؤثر بانک مرکزی 
در ب��ازار بین بانکی و جدایی ناپذیری بین دو بازار 
سرمایه و پول اشاره کرد و ادامه داد: از طریق بورس 
می توان یک بازار شفاف برای ارز از جمله دالر و 
یورو ایجاد کرد. این در حالی است که معامالت بر 
روی فیزیک ارز نخواهد بود، بلکه به صورت ریالی 

و نقدی خواهد بود.

اقدامات بانک ملی برای تسهیل 
مراودات بانکی زائران اربعین 

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیمه: ب��ا نزدیک 
ش��دن به راهپیمایی عظیم اربعین، بانک ملی ایران 
تسهیالت ویژه ای برای عاشقان امامت و والیت که 
در این مراسم حضور خواهند داشت، در نظر گرفته 
است. ارائه خدمات مطلوب بانکی در طول مسیر 
پیاده روی، از مهم ترین خواس��ته های راهپیمایان 
در سال های گذش��ته بوده است. بر همین اساس 
بانک ملی ایران برای سال جاری، نصب، راه اندازی 
و نگهداری امکان��ات پرداخت الکترونیک اعم از 
خودپرداز، پایانه فروش، کیوس��ک و نظایر آن در 
نقاط مرزی خس��روی، مهران، شلمچه و چذابه را 
در نظر گرفته است. همچنین برقراری کشیک فعال 
در ش��عب و باجه های اس��تان های مرزی ایالم، 
کرمانشاه و خوزس��تان در دستور کار است. برای 
انجام عملیات مجاز تبدیل ارز توس��ط واحدهای 
بانک در نقاط مرزی بر اساس ضوابط، مقررات و 
مجوزهای بانک مرکزی نیز، هماهنگی های الزم 
در بانک ملی ایران انجام شده است. انجام عملیات 
منظم پول رس��انی، خدمات مال��ی و پرداخت در 
اس��تان های م��رزی و نیز هماهنگی ب��رای ارائه 
خدمات پرداخ��ت برون مرزی در خاک کش��ور 
عراق، مطابق با قوانین و ضوابط آن کش��ور هم در 

حال برنامه ریزی است.

 دیدار مدیر شعب استانی 
بانک ایران زمین با اصحاب رسانه

مدیر شعب استانی بانک ایران زمین با هدف 
تعامل س��ازنده با اصحاب رسانه، با هیأت رئیسه 
کانون صنفی روزنامه نگاران استان دیدار و نقش 
روزنام��ه ن��گاران و اصحاب رس��انه را برای باال 
بردن فرهنگ آحاد جامعه بی بدیل عنوان کرد. به 
گزارش تفاهم، محمدرضا سبزواری در این دیدار، 
به تش��ریح عملکرد بانک ایران زمین پرداخت و 
در خصوص موضوعات بانکی مطالبی را عنوان و 
رونق و توسعه بازار کسب و کار را زمینه ساز رشد 
اقتصادی بیان و تصریح کرد: فرهنگ، عاملی مهم و 
زمینه ساز اصالح رفتار اجتماعی است. سبزواری 
با اش��اره به ضرورت حمای��ت و ترویج فرهنگ 
تعامل با محیط زیس��ت به رسالت های اجتماعی 
بانک ایران زمین پرداخته و لزوم اس��تفاده صحیح 
از مواهب طبیعی خدادادی و محیط زیس��ت را بر 
پایه رفع فرهنگی دغدغه های اجتماعی دانس��ت 
و سه برنامه فرهنگی سه شنبه های بدون خودرو، 
جمع��ه های بدون پالس��تیک و پویش ملی برای 
زندگی همین یک زمین را داریم، را از اهم فعالیت 
های اشاعه فرهنگ سالمت جامعه و حفظ محیط 

زیست بر شمرد.

 پرداخت تسهیالت میلیاردی توسط 
بانک توسعه تعاون به بنگاه های اقتصادی 

تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه: مدیر امور 
اعتباری و س��رمایه  گ��ذاری در دی��داری که به 
 منظور بح��ث و تبادل  نظ��ر در خصوص تأمین 
مالی بنگاه  های کوچک و متوس��ط و استفاده از 
تجارب س��ایر کشورها برگزار ش��د، با بیان این 
مطل��ب افزود: ت��ا اواخر س��ال 95، تعداد 680 
بنگاه کوچک و متوس��ط، بالغ  بر 5200 میلیارد 
ریال از س��وی کارگروه س��تاد تس��هیل در رفع 
موانع تولید به این بانک در س��طح اس��تان  های 
کشور معرفی شدند که تا آن تاریخ، مبلغ 1750 
میلیارد ریال تس��هیالت به این بنگاه  ها پرداخت  
ش��ده است که از این تعداد، 299 فقره نزدیک به 
1500 میلیارد ریال در بخش جاری و 34 فقره 
به مبلغ 255 میلی��ارد ریال در بخش ثابت بوده 
اس��ت. حمیدرضا البرزی خاطرنشان کرد: عالوه 
بر این موارد، تعداد 659 فقره تسهیالت به ارزش 
2900 میلیارد ریال نی��ز در بخش  های ثابت و 
جاری مربوط به بنگاه  های کوچک و متوسط که 
به  صورت مس��تقیم به این بانک مراجعه داشته  اند، 
پرداخت  ش��ده اس��ت. وی با تأکید بر اینکه بانک 
توس��عه تعاون از جمله بانک  های فعال در حوزه 
حمایت از بنگاه  های کوچک و متوسط می  باشد، 
خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این بانک به  عنوان 
بانک تخصصی بخش تعاون مطرح می  باشد، ارائه 
تسهیالت به بنگاه  های کوچک و متوسط، از جمله 
ضرورت  های اساسنامه  ای آن به شمار می آید که 
بر این اساس، 70 درصد حجم تسهیالتی خود را به 
این بخش از اقتصاد و در جهت حمایت از تولید و 

اشتغال اختصاص داده است.

 قدردانی از همکاری بانک شهر
 با شهرداری ها

رئیس شورای اسالمی شهر یاسوج با اشاره 
به اهمیت تعامل میان ش��هرداری  ها و بانک شهر 
در ارتقای س��طح زندگی ش��هروندان اظهار کرد: 
همکاري بانک ش��هر با شهرداري  ها مثال زدني 
و قابل قدردانی اس��ت. به گزارش تفاهم، س��ید 
هدایت اکب��ری با بیان این مطلب افزود: موفقیت 
بانک زمانی حاصل می ش��ود ک��ه از برخورد با 
ارب��اب رج��وع گرفته ت��ا تعیین م��کان و ارائه 
خدمات، همگی حساب شده باشد و بانک شهر 
با در نظر گرفتن این ویژگی ها، توانسته است نه 
تنها در کالن ش��هرها، بلکه در شهرهای کوچک 
نیز به ارائه خدم��ات الکترونیک بپردازد. رئیس 
شورای اسالمی ش��هر یاسوج با ابراز رضایت از 
عملکرد مطلوب بانک ش��هر افزود: ش��هروندان 
یاسوج از شیوه خدمات این بانک رضایت دارند 
و از تس��هیل کارهای خود با استفاده از خدمات 
این بانک خبر داده اند. وی با اشاره به راه اندازی 
پیش��خوان  های ش��هر نت تصریح کرد: این کار 
توانسته اس��ت در صرفه  جویی زمان شهروندان 
مؤث��ر واق��ع ش��ود. اکب��ری خاطر نش��ان کرد: 
 اقدامات بانک شهر در رفع مشکالت شهروندان 
تأثیر گذار است، زیرا نه تنها به کالن شهرها، بلکه 

به شهرهای محروم نیز توجه دارد.

خبرنامه

 تأکید مدیرعامل بانک صنعت و معدن
 بر مهارت افزایی در حوزه صنعت 

تفاهم – گروه بانک و بیمه: رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جلسه شورای 
اطالع رسانی و مدیران روابط عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار کرد: برای اطالع رس��انی در 
زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی دولت، باید به 
دنبال مدل های جدید و خاص باش��یم. علی اشرف 
افخم��ی افزود: پیش از تصرف ب��ازار، باید به دنبال 
اثرگذاری بر ذهن مش��تری بود، زیرا تأثیرگذاری بر 
ذهن مش��تری، به معنای در دس��ت گرفتن بازار نیز 
می باش��د. افخمی ضمن تأکید بر مهارت افزایی در 
حوزه صنعت و بازاریابی، تغییر نگاه نسبت به توسعه 
را حائز اهمیت شمرد و تصریح کرد: حضور در فضای 
 بین المللی به معنی رقابت اس��ت و این رقابت به ما 
می آموزد تا دانایی خود را افزایش داده و مدل های 
کس��ب و کار خود را نوسازی کنیم. افخمی در ادامه، 
GDP و میزان صادرات کش��ورهای پیشرفته را با 
ایران مقایسه کرد و روش های جدید کسب و کار و 
حضور در فضای بین المللی را از روش هایی برشمرد 
که می تواند به کش��ورمان کمک کن��د تا به جایگاه 
واقعی خود در جهان دست یابد. وي افزود: در جهان 
امروز، تولید فکر از سودآوري باالیي برخوردار است 
و شرکت هاي مشاوره از این طریق، درآمدهاي باالیي 
دارند، ما نیز در داخل کشور باید براي این نوع فعالیت 

ارزش قائل شده و براي آن برنامه ریزي کنیم.

 تسهیالت اعطایی بانک تجارت
 به 100 هزار زوج 

تسهیالت قرض الحسنه اعطایی بانک تجارت 
به زوج های جوان در سراس��ر کشور از مرز 100 
هزار فقره گذشت. به گزارش تفاهم، از ابتدای سال 
جاری تا نیمه اول مهر ماه، بیش از 100 هزار زوج 
ج��وان با مراجعه به ش��عب این بانک در سراس��ر 
کش��ور، تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج دریافت 
کرده اند که مجموع تسهیالت پرداختی رقمی افزون 
 بر 10 هزار میلیارد ریال می باش��د. خاطر نش��ان 
می ش��ود؛ بانک تجارت در طرح پشتیبان پیوندها 
که به منظور کاهش صف انتظار دریافت تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج از س��وی بانک مرکزی به 
اجرا گذاشته ش��د نیز مسئولیت پرداخت 70 هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه به زوج های جوان را 
بر عهده گرفت که  ط��ی یک بازه زمانی دو ماهه، 
52856 زوج ب��ا ارائه مدارک الزم به ش��عب این 
بانک در سراسر کشور، از تسهیالت قرض الحسنه 
100میلیون ریالی بهره مند شدند. اعطای تسهیالت 
قرض الحس��نه، از جمله رویکردهای اصلی بانک 
تجارت به ش��مار رفته و تمامی ش��عب این بانک 
همچنان آمادگ��ی دارند در صورت تکمیل مدارک 
زوجین در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به اعطای 

تسهیالت فوق اقدام نمایند.

 آغاز فعالیت 
صندوق تثبیت بازار سرمایه 

تفاه��م – گروه بانک و بیم��ه: در چهارمین 
جلسه هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به 
ریاست مس��عود کرباسیان- وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آئین 
نامه  ها و بودجه این صندوق، به تصویب رس��ید و 
فعالی��ت های این صندوق کار خ��ود را آغاز کرد. 
این صندوق که در راس��تای اجرای ماده 28 قانون 
رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور با هدف اطمینان بخش��ی و ایجاد ثبات در 
بازار س��رمایه، در تیرماه 1396 بنای تأس��یس آن 
گذارده شد، تأثیر بسزایی در حمایت از سهامداران 
و پیش��گیری از نوسان های ش��دید بازار دارد. بر 
اس��اس این گزارش، هدف اصلی از راه اندازی این 
صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات 
و نوس��ان  های قابل توجه در بازار سهام و پوشش 
ریسک  های خاص وارده بر بازار به منظور کاهش 
آسیب سهامداران خرد است. تشکیل این صندوق، 
به عنوان یکی از زیرساخت  های بازاری کارآمد و 
عمیق، سبب افزایش ثبات، افزایش نقدشوندگی و 

کاهش ریسک بازار سهام کشور می  شود.

رشد شاخص بورس آسیا 
شاخص بورس کش��ورهای آسیایی به دلیل 
روند صعودی بورس »وال اس��تریت« آمریکا، به 
بیش��ترین س��طح خود در یک دهه اخیر رسید. به 
گزارش ایبنا به نقل از رویترز، این در حالی اس��ت 
ک��ه نگرانی از متوقف ش��دن برنامه مالیاتی دونالد 
ترام��پ- رئیس جمهور آمری��کا منجر به کاهش 
ارزش دالر به پایین ترین س��طح خود در 2 هفته 
اخیر ش��د. در همین حال میانگین شاخص بورس 
آس��یا- اقیانوسیه در منطقه خارج از ژاپن، 4 دهم 
درصد باال آمد که از دس��امبر سال 2007 میالدی 
به بعد بی سابقه گزارش می شود. همچنین بورس 
»نیکی« ژاپن هم بیش��ترین سیر افزایشی خود از 
س��ال 1996 میالدی به بعد را تجربه کرد و بورس 
»کاسپی« کره جنوبی هم با 9 دهم درصد افزایش، 
رکوردی بی س��ابقه را از خود بر جای گذاش��ت. 
از س��ویی دیگ��ر انتظار می رود ش��اخص بورس 
کش��ورهای اروپایی هم با افزایش کم س��ابقه ای 

روبرو شود.

 حضور فعال تاپ 
در نمایشگاه الکامپ آذربایجان غربی 

روابط عمومی ش��رک تجارت الکترونیک 
پارسیان )تاپ( اعالم کرد: نمایندگی این شرکت 
در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ که در 
استان آذربایجان غربی برگزار شد، حضور فعال 
دارد. ب��ه گزارش تفاهم، تاپ ضمن برپایی غرفه  
نس��بت به معرفی خدمات و توانمندی های این 
شرکت اقدام نموده است. گفتنی است؛ سیزدهمین 
نمایش��گاه الکامپ 18 الی 21 مهر ماه در محل 
دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی ارومیه دایر 

می باشد.

خبرنامه

 کاهش قیمت طال تحت تاثیر 
افزایش ارزش دالر آمریکا

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیمه: قیمت ط��ال در آغاز 
مبادالت روز گذش��ته با 0.2 درصد افزایش روبرو شد و به 
1290 دالر رسید؛ ولی بار دیگر تحت تأثیر افزایش ارزش 
دالر آمری��کا با اندکی کاهش روبرو ش��ده و تا 1287 دالر 
در ه��ر اونس کاهش یافت. بر اس��اس این گزارش، قیمت 
طال روز س��ه شنبه به باالترین س��طح خود از 27 سپتامبر 
رس��یده بود و شاخص ارزش دالر آمریکا در برابر ارزهای 
معتبر بین المللی به باالترین س��طح خ��ود در 10 هفته اخیر 
رس��ید. ارزش دالر تحت تأثیر سیاست های مالیاتی دولت 
ترامپ و گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو آمریکا در نشست دسامبر قرار داشته است. تازه ترین 
نظرس��نجی ها نش��ان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره 
فدرال رزرو در نشس��ت دسامبر، بیش��تر از قبل شده و این 

مس��أله موجب تقویت ارزش دالر ش��ده است. شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز با افزایش روبرو شده 
است. پس از آنکه رهبر کاتالونیا در سخنرانی خود از اعالم استقالل این منطقه خودداری کرد و آمادگی خود 
را برای گفتگو با دولت مرکزی اسپانیا اعالم نمود، ارزش یورو در بازارهای بین المللی با افزایش چشمگیری 
روبرو شد. تازه ترین پیش بینی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا، 
امس��ال به بیش از 2 درصد خواهد رس��ید. این باالترین رشد اقتصادی آلمان از سال 2011 میالدی به شمار 
می رود. بررسی فدرال رزرو نیویورک نشان می دهد که انتظارات تورمی در اقتصاد آمریکا طی ماه سپتامبر به 
پایین ترین سطح خود از اوایل 2016 میالدی رسیده است. به نظر می رسد قیمت جهانی طال در کوتاه مدت 
تحت تأثیر آمارهای اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و چین قرار خواهد داش��ت. وضعیت مذاکرات مربوط به 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تنش در شبه جزیره کره و اوضاع کاتالونیا نیز می تواند عوامل مهم و مؤثری 

بر نوسانات بازارهای بین المللی باشد.

 انتصاب محبوبه رنجبر به عنوان رئیس 
اداره کل روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 

طی حکمی از سوی مرتضی اکبري- مدیرعامل بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، محبوبه رنجبر به س��مت رئیس 
اداره کل روابط عمومي و بازاریابي بانک منصوب ش��د. این 
 انتصاب بر اساس رویکردهاي مبتني بر شایستگي در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و در راستاي سیاست هاي دولت مبني 
بر استفاده از زنان توانمند و شایسته در پست هاي مدیریتي 
صورت گرفته اس��ت. در متن این حکم آمده اس��ت: نظر به 
تعهد، تخصص وشایستگی، سرکار عالی به عنوان رئیس اداره 
کل روابط عمومي و بازاریابي بانک قرض الحسنه مهر ایران 
منصوب مي  شوید. امید اس��ت با توکل به خداوند سبحان، 
مأموریت خطیر بانک در اجراي بانکداري اسالمي را بر پایه 
قوانین، سیاس��ت  ها و برنامه  هاي مصوب به انجام رسانید. 
بایسته است با پیروي از آموزه   هاي اسالمي و مباني علمي، 
نقشي شایسته در تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ایران ایفاء نمایید. شایان ذکر است، محبوبه رنجبر دانش آموخته دوره دکتری تخصصی علوم ارتباطات 
از دانشگاه عالمه طباطبائی است و بیش از 17 سال سابقه فعالیت حرفه اي در حوزه ارتباطات و روابط عمومي 
را در کارنامه شغلي خود دارد و پیش از این، سمت مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش 
فنی و حرفه اي کشور را برعهده داشت و یکی از چهره  های اثرگذار این سازمان بود. وی دراین مدت توانست 

ارتباط بسیار خوب و نزدیکی با رسانه ها و بدنه اجرایی شرکت برقرار کند.
روزنامه اقتصادی تفاهم نیز این انتصاب بجا و شایسته را تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه 
خداوند تبارک و تعالی برای ایشان موفقیت وسرافرازی مسألت می نماید و امید است روابط عمومی 
این بانک در مس��یر تحقق اهداف دولت تدبیر و امید وهمچنین در راستای پیشبرد اهداف عالی روابط 

عمومی، گام  های مؤثرتری بردارد. 

آغاز روند نزولی نرخ ها در بازار ارز
اطمینان بخشی مسئوالن پولی و مالی کشور درباره مقطعی بودن رشد قیمت دالر از یک سو و نیز عبور از تقاضای هیجانی 
ایجاد ش��ده ناش��ی از نا اطمینانی از آینده مبادالت ارزی در صورت خروج آمریکا از برجام، سبب شد تا روند افزایشی قیمت 
دالر در بازار آزاد نه تنها کند، بلکه نزولی شود. به گزارش ایرنا، در ابتدای هفته جاری، رسانه های آمریکایی اعالم کردند که به 
احتمال زیاد دولت ترامپ این هفته در گزارشی به کنگره، پای بند نبودن ایران به برجام را اعالم می کند؛ از سوی دیگر چند هفته 
پیش، سخنگوی دولت از محقق نشدن پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه امسال و احتمال وقوع کسری خبر داد 
و اعالم کرد: سعی می شود با صرفه جویی در منابع، این کسری جبران شود. این تلنگر روانی کافی بود تا معامله گران بازار ارز 
دست به کار شوند که اثر آن در روند افزایش قیمت دالر در روزهای ابتدایی هفته دیده شد و حتی در روزهای دوشنبه و سه 

شنبه این هفته )17 و 18 مهر(، میانگین قیمت فروش اسکناس دالر در طول روز باالی 40 هزار ریال باقی ماند.
با اوج گرفتن فعالیت معامله گران بازار ارز و به دلیل مقطعی و غیرمنطقی بودن افزایش قیمت ها، بانک مرکزی نیز ورود خود 
را به بازار تقویت کرد؛ شیوه بانک مرکزی در تأمین اسکناس مورد نیاز بازار آزاد این است که ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر 
 از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته هستند، می فروشد و خرده فروشان

می توانند به طور روزانه تا سقف سالیانه پنج هزار دالر برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دالر برای اشخاص حقوقی ارز خریداری 
کنند. به همین دلیل افزایش روانی قیمت ها سبب شد تا برخی از معامله گران بازار ارز که به گفته مسئوالن بانک مرکزی در اصناف 
دیگر مش��غول فعالیت هس��تند، اما در زمان بروز نوسان ها، وارد بازار می شوند، بار دیگر پشت صرافی های بانکی صف بکشند تا 
دالر ارزان تر بخرند و گران تر بفروشند. با این همه نگاهی به تحوالت قیمت دالر از روز سه شنبه نشان می دهد که نرخ دالر آرام 
روند نزولی خود را طی می کند؛ آغاز این روند نزولی را می توان در عبور از تقاضای هیجانی ایجاد شده، رسیدن به روزهای پایانی 

هفته و نیز اطمینان بخشی دولت مردان به مردم در زمینه صیانت از ارزش پول ملی جست و جو کرد.
دولت مخالف کاهش ارزش پول ملی است

محمدباقر نوبخت- سخنگوی دولت، این ادعا که دولت برای جبران کسری بودجه در افزایش نرخ دالر و سکه مشارکت 
دارد را رد کرد و افزود: دولت با کاهش ارزش ریال در برابر دالر، به صورت غیر منطقی مخالف بوده و سیاست دولت مدیریت 
نرخ ارز شناور است. وی ادامه داد: دولت از تضعیف پول ملی متضرر می شود، زیرا اگر قیمت یک دالر چند تومان افزایش پیدا 

کند، از نظر روانی بر قیمت کاالهای دیگر تأثیر می گذارد که ما مخالف این اتفاق هستیم.
سخنان ترامپ اثر بلندمدت در بازار ارز ندارد

از سوی دیگر ولی اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره تحوالت اخیر در بازار ارز اظهار کرد: ارزهای مختلف 
در دنیا نوس��اناتی دارند و چیز عجیبی نیس��ت و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند. 
رئیس کل بانک مرکزی ایران بیان کرد: واقعیت های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که بشود 
با دس��تور آن را در یک ش��رایط خاص و ثابت نگه داشت. سیف اضافه کرد: بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت 
نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت 

بشود بازار را کنترل کرد.

 توسعه حجم معامالت بازار سرمایه 
با اجرای طرح کاهش کارمزد ها

 تفاهم – گروه بانک و بیمه: دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اظهار 
کرد: طبق مصوبه اخیر کاهش کارمزدها، شاهد کاهش 25 درصدی در کارمزد سازمان 
بورس، کاهش 20 درصدی در کارمزد ش��رکت ب��ورس و فرابورس ایران و همچنین 
کاهش 5 درصدی کارگزاران خواهیم بود. همچنین س��قف کارمزدهای دریافتی که در 
گذش��ته معادل 20 میلیون تومان بود، طبق مصوبه اخیر، به 30 میلیون تومان افزایش 
یافت. این سقف در معامالت کارگزاران در بورس نیز به 30 میلیون تومان رسیده  است. 
روح ا... میرصانعی افزود: دس��تورالعمل جدی��د در خصوص کاهش نرخ کارمزدهای 
 ارکان بازار س��رمایه و کارگزاران از روز ش��نبه هفته آتی اجرایی می ش��ود و انتظار 
می رود از هفته آینده، شاهد افزایش حجم معامالت در بازار سهام باشیم. وی در ادامه 
با تشریح این ابالغیه تصریح کرد: برای کارگزاران دو تحول ترسیم شده است. موضوع 
اول افزایش سقف کارمزد در بورس و فرابورس و دومین موضوع افزایش سقف کارمزد 

بورس کاال از 10 میلیون تومان به 30 میلیون تومان است.
سه وجه مثبت کاهش کارمزدها

دبیرکل کانون کارگزاران در رابطه با اثر این تحوالت افزود: کاهش کارمزد بورس های 
مختلف، معامالت روزانه و حجم معامالت را توسعه می بخشد، که این موضوع می تواند 
نقدشوندگی بازار را تا حد زیادی افزایش دهد. از سوی دیگر در صورتی که نهاد ناظر 
تصمیمی در خصوص راه اندازی معامالت الگوریتمی یا پر بس��امد داشته باشد، کاهش 

کارمزد ها کمک قابل توجهی به راه اندازی و توسعه این معامالت خواهد کرد.
اثر کمرنگ کاهش کارمزد برای ارکان

وی همچنی��ن اف��زود: در خصوص اثرات مالی این ابالغی��ه بر صورت های مالی 
ارکان های مختلف بازار،  اظهارات بس��یاری بیان شده است. باید توجه داشت با وجود 
کاهش کارمزدها، افزایش حجم معامالت شرکت ها می تواند زیان های مالی احتمالی را 
کاهش دهد. در نتیجه به نظر می رسد این استراتژی نمی تواند آثار مالی زیان آوری برای 
ارکان بازار داشته باشد. دبیرکل کانون کارگزاران طراحی این دستورالعمل را در راستای 
توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیان کرد و ادامه داد: عالوه بر اینکه کاهش کارمزدها می 
تواند افزایش نقدشوندگی بازار را به همراه داشته باشد، دستورالعمل های اخیر در زمینه 
توقف و بازگش��ایی نمادها نیز می تواند اثر دوچندانی در افزایش حجم معامالت بازار 

سهام داشته باشد. 

رشد 147 درصدی 
 پرداخت خسارت 

از سوی صندوق تأمین 
خسارت های بدنی

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیم��ه: مدیرعامل 
صن��دوق تأمین خس��ارت  های بدنی در نشس��تی 
خبری با اش��اره به اجرایی ش��دن اصالحیه قانون 
بیمه ش��خص ثالث در س��ال 95، اظه��ار کرد: این 
قان��ون در س��ال 93، دوره آزمایش��ی خ��ود را 
س��پری می  کرد وه��م  زمان با بازنگ��ری قانون و 
انجام اصالحات در ش��رح وظایف صندوق، نحوه 
رس��یدگی به پرونده  های قضایی و وظایف قانون 
و شرکت  های بیمه، تحول چشمگیری در عملکرد 
و مأموریت  های آن ایجاد ش��د که یکی از قوانین 
مترقی در کشور است. به گزارش خبرنگار ما، علی 
جباری ادامه داد: بر اساس آمارها، متوسط مرگ و 
میر جهانی در تصادفات رانندگی 14 نفر در 1000 
نفر اس��ت، اما این تع��داد در ایران 25 نفر و تقریبا 
دو براب��ر میانگین جهانی اس��ت. ب��ه گفته وی،60 
درصد کس��انی که کش��ته و مصدوم می  شوند، در 
گروه س��نی 15 تا 45 س��ال قرار دارن��د و از این 
تعداد، حدود70 درصد مرد و30 درصد زن هستند 
که در کنار هزینه  های مالی، خس��ارات اجتماعی 
زی��ادی را به بار م��ی  آورد. وی افزود: تصادفات 

 روزان��ه کش��ور ک��ه باعث تضیی��ع منابع انس��انی 
 می ش��ود، زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد کش��ور 
می  کند، بدی��ن معنا که صندوق تأمین خس��ارات 
بدن��ی، روزان��ه 4 میلی��ارد توم��ان و هم��راه ب��ا 
ش��رکت  های بیمه، 35 میلیارد تومان در این رابطه 
خس��ارت می  پردازند. جباری از به نتیجه رسیدن 
رایزن��ی های بیم��ه مرکزی با پلی��س راهنمایی و 
رانندگی درباره الزامی شدن صدور بیمه نامه برای 
موتورس��یکلت ها پیش از ش��ماره گذاری خبر داد 
و ادامه داد: با این کار، دیگر هیچ موتور س��یکلتی 
فاقد بیمه نامه ش��ماره گذاری نمی شود. وی تعداد 
موتور سیکلت های موجود در کشور را 11 میلیون 
دس��تگاه برآورد کرد و افزود: نداش��تن بیمه نامه و 

گواه��ی نامه رانندگی، دو مش��کل پلیس و صنعت 
بیمه در ارتباط با دارندگان موتور س��یکلت است. 
به گفته جباری، 95 درصد از موتورس��یکلت های 
موجود در کش��ور فاق��د بیمه نامه ش��خص ثالث 
هس��تند؛ در حالی ک��ه بین 25 ت��ا 30 درصد در 

حوادث منجر به فوت و جرح، سهم دارند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی 
از رش��د 147 درصدی پرداخت خس��ارت در سه 
سال گذشته خبر داد و افزود: در سال های 1393 
ت��ا 1395، این صندوق به 54 هزار نفر خس��ارت 
پرداخت کرد در حالی که این میزان از سال 1347 
تا 1392، حدود 36 هزار فقره بوده است. جباری 
در ادامه تصریح کرد: از ابتدای تأسیس صندوق تا 

سال 1392، در مجموع 12 هزار و 697 میلیارد 
ریال خس��ارت به زیان دیدگان پرداخت شده بود 
که این رقم در س��ه س��ال اخیر به حدود 21 هزار 
میلیارد ریال رسیده است. به گفته وی، در سه سال 
اخی��ر، 18 هزار و 518 نفر از مقص��ران حادثه با 
کمک این صندوق و همکاری ستاد دیه یا از زندان 
آزاد ش��ده اند و یا اجرای حکم جلب آنها متوقف 
شده است. وی ادامه داد: پرداخت این خسارت از 
س��وی صندوق، به معنی حمایت از مقصران حادثه 
نیس��ت؛ بلک��ه در صورتی که مقص��ر حادثه فاقد 
بیمه نامه ش��خص ثالث یا گواهی نامه راهنمایی و 
رانندگی باشد، صندوق خسارت، زیان را پرداخت 
ک��رده اما مبل��غ را با اخذ جریم��ه 10 درصدی از 
مقصران حقیقی و 20 درصدی از مقصران حقوقی 
بازیافت می کند. وی در خصوص سرمایه صندوق 
نیز اظهار کرد: س��رمایه صندوق در آغاز کار،500 
میلی��ارد ری��ال بود که اکنون به بی��ش از 40 هزار 
میلیارد ریال افزایش پیدا کرده اس��ت. مدیرعامل 
صندوق تأمین خس��ارت های بدن��ی همچنین از 
تخصی��ص 2 درص��د بودجه فرهنگ س��ازی این 

صندوق در سال جاری خبر داد.

صندوق تأمین خسارت های بدنی

عکس از تفاهم

    

    

    

    

    

    

    


