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پرداخت خسارت 8 میلیارد ریالی بیمه 
زندگی به بیمه گذار سرمد 

بیمه سرمد، خسارت 8 میلیارد ریالی یک پرونده بیمه 
زندگی را پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی بیمه 
سرمد، این شــرکت در راستای تحقق شعار خود برای 
تبدیل شدن به یک تکیه گاه مطمئن برای بیمه گذاران 
و مشتریان، خسارت 8 میلیارد ریالی یک پرونده بیمه 
زندگی را پرداخت کرد.بر اساس این گزارش، بیمه سرمد 
خسارت بیمه نامه زندگی بیمه شده شعبه شرق استان 
تهران را که پس از دو ماه از تهیه بیمه نامه زندگی، بر اثر 
حادثه فوت کرده بود، به دختر 13 ساله این بیمه گذار که 
ذی نفع بیمه زندگی پدرش بود پرداخت کرد.این شرکت 
ضمن دلجویی از خانواده این بیمه گذار محترم، پس از 
بررسی مدارک و مستندات، چک خسارت 7 میلیارد و 
849 میلیون ریالی را به پدربزرگ فرزند بیمه شــده که 
به ســن قانونی نرسیده است، تقدیم کرد.بیمه زندگی، 
قراردادی است که در آن شرکت بیمه، در مقابل دریافت 
حق بیمه متعهد می شود در صورت فوت بیمه شده در 
طول مدت بیمه نامــه و یا پس از پایان مدت بیمه نامه، 
مبلغی )ســرمایه یا اندوخته حاصل از قــرارداد( را به 

بیمه گذار یا ذی نفعان تعیین شده، پرداخت کند.

اهدای 4200 بسته لوازم التحریر از سوی 
بانک ملت به دانش آموزان مناطق 

کمتربرخوردار
 بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی 
خود، نسبت به اهدای 4200 بسته لوازم التحریر به دانش 
آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، این بانک با دستور مدیرعامل 
در تداوم سیاست خود مبنی بر دستگیری از محرومان و 
کمک به توسعه علم و دانش در مناطق کمتر برخوردار 
کشور، بیش از 13 میلیارد ریال از محل بودجه تبلیغات 
خود را بابت خرید بسته های لوازم التحریر برای دانش 
آموزان 14 اســتان کشــور اختصاص داد.بر اساس این 
گزارش، بسته های آموزشی یادشده شامل کوله پشتی، 
دفتر مشق، دفتر نقاشی، دفتر یادداشت، مداد، خودکار 
و جامدادی از طریق شــرکت چاپ بانک ملت تهیه و از 
سوی مدیریت های شعب استان های آذربایجان غربی، 
ایالم، بوشهر، خراســان های رضوی، شمالی و جنوبی، 
خوزستان، سیستان و بلوچســتان، کردستان، کرمان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و هرمزگان 

بین دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار توزیع شد.
این گزارش حاکی است، بانک ملت از 5 سال قبل تاکنون 
توزیع بســته های لوازم التحریر را بیــن دانش آموزان 
مناطق کمتربرخوردار کشور آغاز کرده و همواره کوشیده 
است تا در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، 
به توســعه علم و دانش و فراهم ســاختن زمینه های 

تحصیل دانش آموزان در این مناطق کمک کند.

خبر

در اولین رویداد استارت آپی یونیکورن صورت گرفت:
اهدای جایزه 365میلیون تومانی به 

استارتاپ برتر
مدیر اولین رویداد اســتارتاپی یونیکورن با این توضیح 
که یونیکورن ها شــرکت هایی با رشــد سریع هستند 
که در بازه ی زمانی کمتر از 10 ســال به ارزش گذاری 
بیش از 1 میلیارد دالر رســیده باشــند، گفت: بیش از 
40استارتاپ ایرانی برای ورود به مرحله ی پیش ارزیابی 
جایزه ی یونیکورن اقدام نمودند.بــه گزارش دبیرخانه 
رویداد استارتاپی یونیکورن، مجید کیانپور مدیر اولین 
رویــداد اســتارتاپی یونیکورن در مراســم اختتامیه و 
اهدای جایزه 365میلیونی به اســتارت اپ برتر که در 
محل ســینما سینوول، برگزار شــد، با این توضیح که 
یونیکورن ها شــرکت هایی با رشد سریع هستند که در 
بازه ی زمانی کمتر از 10ســال به ارزش گذاری بیش از 
1 میلیارد دالر رســیده باشند، اظهار داشت: نمونه های 
موفقی از یونیکورن ها در دنیا مانند، اوبر، استرایپ، بایت 
دنس، کانوا و غیره وجود دارند که ارزش گذاری آن ها در 
سال های گذشته به بیش از چندین میلیارد دالر رسیده 
اســت.وی با اشاره به این که در بین کشورهای هم جوار 
ایران، در ترکیه )ترندیول( ارمنســتان )پیکس آرت( و 
چند کشور دیگر استارتاپ هایی وجود دارند که به این 
ارزش رســیده اند، گفت: در سال 1397 بر اساس اعالم 
برخی مراجع خبری در ایران، استارتاپ هایی مانند اسنپ 
و دیجی کاال به این ارزش گذاری رســیده اند که البته با 
تغییر نرخ دالر این ارزش گذاری محل بحث بســیاری 
قرار گرفته اســت.کیانپور در رابطه با توان فنی در ایران 
برای ظرفیت ایجاد یونیکورن اعالم داشت: با نگاهی به 
استارتاپ هایی که در منطقه خاورمیانه به یونیکورن یا 
تک شاخ تبدیل شده اند، متوجه می شویم که همه و همه، 
نگاهی فرامنطقه ای به کسب وکار داشته اند و شاید این 
بهترین راهکار برای توسعه ی ارزش گذاری استارتاپ ها 
برای تبدیل شدن به یونیکورن باشد.وی با اشاره به ایده ی 
اولیه ی کمک به استارتاپ های ایرانی که قابلیت تبدیل 
شدن به یونیکورن را دارند در قالب یک رویداد استارتاپی 
به نام یونیکورن که در پاییز 1400 رونمایی گردید، ادامه 
داد: بر همین اســاس بیش از 40 استارتاپ برای ورود 
به مرحله ی پیش ارزیابی جایزه ی یونیکورن شــاپرک 
آبی اقدام نمودند، پس ازاین پیش ارزیابی 33استارتاپ 
حائز شرایط بررســی گردیدند، ازاین بین 20 استارتاپ 
وارد مرحله ی داوری گردیدند و پس از تحلیل و بررسی 
ظرفیت های ایشان، 10 اســتارتاپ از تاریخ 7 شهریور 
به مرحله ی رأی گیری مردمی وارد شدند.کیانپور اعالم 
کرد: پس از 1 روز رأی گیری مردمی، استارتاپ بومرنگ 
که در حوزه ی فینتک فعالیت می کنند  بیشترین رای 
را به خود اختصاص داد و از نظر شــرکت کنندگان در 
این نظرسنجی، حائز بیشترین شانس برای تبدیل شدن 
به یونیکورن بوده اســت که در مراسم اهدای جایزه ی 
یونیکورن با حضور نمایندگان تمامی استارتاپ ها، مبلغ 
365میلیون تومان هدیه ی بالعوض )به ازای هر روز 1 
میلیون تومان( به ایشان تقدیم گردید.مدیر اولین رویداد 
اســتارت اپی یونیکورن گفت: قصد داریم تا به صورت 
ساالنه و مستمر این رویداد برگزار شود و امید است که 
با حمایت هایی ازاین دست که توسط شرکت های فعال 
حوزه های کسب وکار در ایران انجام می شود، شرایط برای 

توسعه ی ارزش استارتاپ های ایرانی برگزار شود.

خبر

همدلــی|  نرخ ســود بانکی بــاال همان طور که 
پیش بینی می شــد حال بــازار ســرمایه را دوباره 
به هم ریخته است. از یکســو بالتکلیفی برجام و از 
سوی دیگر افزایش بی حساب وکتاب نرخ سود بانکی 
کار دست تاالر شیشه ای داده و روند معامالت خوب 
گزارش نمی شــود. در پی افزایش نرخ سود بانکی و 
نزدیک شــدن این نرخ به 21 درصد، بازار سرمایه 
این هفته را خوب شــروع نکرد و ریزش های بورس 
تــا دیروز ادامه داشــت؛ در اولین روز هفته بیش از 
14 هزار واحد و روز یکشنبه نیز حدود 6700 واحد 
کاهش ارتفاع را در شــاخص کل شاهد بودیم. همه 
این هــا به کنار، نکته قابل توجه در ریزش های اخیر 
بازار سرمایه، خطری بزرگ تر از بالتکلیفی مذاکرات 
برجامی است؛ چیزی که به گفته کارشناسان، روزانه 
150میلیــون دالر را از کف ایــران خارج می کند. 
محمد مهاجری، فعال شــناخته شده رسانه ای در 
نشســت کالب هاوس خبرآنالیــن، از نظری مهم 
به موضوع تعلیق مذاکــرات پرداخت و گفت: »هر 
چند معتقدم امضا شدن برجام شق القمر نمی کند 
و اعجازی در پی ندارد، ولی در کشــور با وضعیتی 
مواجهیم که خطرناک تر از پیوستن یا نپیوستن به 
برجام است«. حجت اله صیدی، کارشناس اقتصادی 
و مقام پیشــین بانکی هم پیش ازاین به خبرآنالین 
گفته بود: »آنچه بیــش از ادامه یا تعلیق مذاکرات 
بر اقتصاد ایران تأثیر می گذارد، بی تردید برنامه های 
داخلی است و ما به شکلی عجیب با بی برنامگی در 
حوزه اقتصاد و اداره بازارها روبرو هستیم«. مرتضی 
افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران نیز در 
این زمینه معتقد است: حقیقت این است که ما در 
وقت اضافه هستیم. تأثیرات تحریم ها بر رفاه و اقتصاد 
و معیشت مردم بسیار زیاد شده است. این در حالی 
است که به نظر می رسد دولت سردرگم است. قرار 
بود رفاه و معیشت مردم را به تحریم ها گره نخور اما 
خودشان می دانستند سال هاست معیشت مردم به 
صادرات نفت و تجارت خارجی گره خورده و در این 
چهار دهه گذشته تمام نوسانات متغیرهای اقتصادی 

را می شد در صادرات نفت جستجو کرد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: »تردیدی نیست تداوم 
بالتکلیفی به ضرر اقتصاد اســت. حالت بیم و امید 
و بالتکلیفی بیشترین لطمه را به اقتصاد ایران زده 
است. شاید منهای تأثیر بر متغیرهای اقتصادی، تعداد 
فقرا بیشتر شده است، بستر تنش های اجتماعی و 
سیاسی فراهم شده و نابرابری ها بیشتر شده است«. 
درمجموع آنچه برآوردهای کارشناسی نشان می دهد 
حکایت از خروج روزانه 150 میلیون دالر از کشــور 
است؛ دالر در روزهای اخیر با قرارگیری در کانال 31 

هزار تومانی روی میز معامله رفته، با در نظر گرفتن 
این نرخ، می توان گفت روزانه رقم عجیبی بر اساس 
تومان از مرزهای کشور خارج می شود که به نظر از 
نگاه سکانداران اقتصادی دور مانده و سیاست های 
کارشناسانه ای برای ساماندهی این سرمایه ها روی 
کار نیامده و حتی به نظر می رســد هیچ برنامه ای 
در دســتور کار نهادهای اقتصــادی دولت در این 
زمینه نیســت. این را از گره خوردن عجیب برجام 
بر بازارهای پایتخت و سیاست های بانک مرکزی بر 
اوضاع بورس بهتر می توان فهمید. در جایی که به باور 
آگاهان بازار سرمایه افزایش نرخ سود بانکی منجر به 
خروج سرمایه ها از بورس و زیان عجیب شرکت های 
بورسی می شود حاال نرخ سود بانکی با نوساناتی که 
تجربه می کند روزهای خوبی را برای بازار سرمایه رقم 
نزده است؛ بطوریکه ریزش ها ادامه دار شده و تقریباً 
دیگر امیدی به بهبود اوضاع بورس نیست. هر چند 
با اتفاقاتی که در پی افزایش نرخ سود بانکی افتاده 
سکانداران بانک مرکزی همچنان روی موضع خود 
پایبند هســتند و تصمیمی برای کاهش نرخ سود 

ندارند.
 سود بانکی باال یا ضرر بازار سرمایه؟

در شــرایطی که ســود بین بانکی با تــداوم روند 
افزایشــی خود در هفته های اخیر دوباره به نرخ 21 
درصد نزدیک شــده است، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید که سیاست این بانک برای سود بین بانکی 
این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، سود بین بانکی که به عنوان یکی از 
انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های ســود یا 
بهره در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت 
ذخایر بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان دوره 
مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری 

ذخایر می شــوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی 
یا از بانک مرکزی اســتقراض می کنند.این سود در 
هفته های اخیر دوباره روند صعودی خود را شــروع 
کرده و به نرخ 21درصد نزدیک شــده است. این در 
حالی اســت که پیش ازاین، نرخ سود بین بانکی به 
21.31درصد رسیده  و با واکنش منفی فعاالن بازار 

سرمایه مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلسه با فعاالن بازار 
سرمایه موظف شــد تا نرخ سود در بازار بین بانکی 
را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی متناســب 
با سیاســت های تورمی مدیریت کند که پس ازآن 
جلسه، روند سود در بازار بین بانکی نزولی شد و این 
نرخ به  ترتیب از 21.31 به 21.13، 20.64، 20.59 
درصد رســید.اما در ادامه، نرخ سود بین بانکی روند 
صعــودی خود را آغاز کرد و اکنون به 20.93درصد 
رســیده اســت.در این زمینه، علــی صالح آبادی - 
رئیس کل بانک مرکزی - به ایسنا اعالم کرد که روند 
تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در 
بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر 
این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته 
است.عالوه بر این، محمد نادعلی -  مدیرکل عملیات 
پولی و اعتباری بانک مرکزی - اظهار کرد: »فلسفه 
بازار بین بانکی این است که بانک ها در صورت کمبود 
منابع، مبادالت کوتاه مدت و یک شبه انجام می دهند 
که این مبادالت باعث می شــود تا نرخ ســودی در 
این بازار شــکل بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب 
با نیاز بانک ها به این منابع مشــخص می شود«.وی 
با بیان اینکه بانک ها منابع مــازاد خود را وارد بازار 
بین بانکی می کنند و به سایر بانک ها که به این منابع 
نیاز دارند تسهیالت می دهند، گفت: »بنابراین، نرخ 
ســود بین بانکی تأثیری بر سود سپرده و تسهیالت 
نمی گذارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک ها 
ســهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار 
کنند که وقتــی نرخ در این بازار افزایش یابد، آن ها 
انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر 

بازارها تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرند«.
 سود بین بانکی بر بورس تأثیری ندارد

باوجوداینکه تجربه نشــان داده نرخ سود بانکی باال 

اوضاع بازار سرمایه را مختل می کند، اما سکانداران 
بانک مرکزی همچنان بر این باور هســتند که این 
سیاســت تأثیری بر اوضاع بازار ســرمایه ندارد. در 
همین زمینــه نادعلی ادامــه داد: »تقاضا و عرضه 
بانک ها در بازار بین بانکی است که موجب تغییرات 
در نرخ سود این بازار می شود و سعی بانک مرکزی 
در این زمینه این اســت که نوســانات این بازار را 
کنتــرل کند بنابرایــن، وقتی نوســانات را از بازار 
بین بانکی بگیریم طبیعتا نوســانات در سایر بازارها 
نیز کمتر می شود. نرخ سود سپرده و تسهیالت در 
ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین، 
تغییرات در سود بین بانکی نمی تواند تأثیری بر بازار 
سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و 

تسهیالت است که بر بازار سرمایه تأثیرگذار است«.
 بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه می کند؟

مدیــرکل عملیات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی 
افزود: »بانک مرکزی سعی می کند نرخ سود در بازار 
بین بانکی را مدیریت کند تا انتظارات تورمی را کنترل 
و منابع بانک ها را تأمین کنند تا بانک ها به ســمت 
برداشت مســتقیم از بانک مرکزی بروند. عملکرد 
بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت است 
که اخبار و انتظــارت تورمی را تنظیم و منابع را از 
طریق عملیات ریپــو تزریق یا جذب می کند که با 
این اقدامات نرخ در بازار بین بانکی بسته به سیاست 

مدنظر بانک مرکزی تغییر می کند«.
 بورس قرمز ماند

بازار ســرمایه حاال دیگر کلی بهانه اقتصادی برای 
قرمزپوش ماندن در دســت دارد. از یک سو ابهامات 
برجامی و از ســوی دیگر افزایش نرخ ســود بانکی 
از مهم ترین دالیلی اســت که برای این ســقوط ها 
از سوی کارشناسان برشــمرده می شود. بر همین 
اساس، دیروز هم بازار سرمایه نزولی بود و شاخص 
کل با معیار هم وزن در کنار شــاخص کل ســقوط 
دیگری را تجربه کرد. شــاخص کل بورس یکشنبه 
بــود که با 4095 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 
373 هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز با 1698واحد کاهش در رقم 400 هزار 
و 212 واحد ایســتاد. در این بازار 232هزار معامله 
بــه ارزش 28هزار و 388میلیارد ریال انجام شــد. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل 
گهر، بانک پاسارگاد، ایران خودرو، فوالد خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفی و در مقابل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز امروز 
با کاهشی 53 واحدی در رقم 18 هزار و 576 واحد 
ایستاد. در این بازار 158 هزار معامله به ارزش 1435 
میلیارد ریال ارزش داشت.ســنگ آهن گهرزمین، 
سرمایه گذاری صباتامین، پلیمر آریاساسول، بیمه 
پاسارگاد و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفی و در مقابل زغال ســنگ پروده طبس و 
بهمن دیزل نســبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

پی سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه فاز نزولی به خود گرفته است 

روزهای بی رمق در پی اصالح بازار


