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قرض الحسنه ،عامل انگیزشی مهم برای فعالیت هاي نيک انديشانه و خداپسندانه

فراهم سـازی امکانات در راستای بهره
مندی نیازمندان؛

نماینده ولی فقيه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اهميت قرض الحسنه در متون اسالمي ،آن را بعنوان يک اصل و عامل انگيزشي مهم در ترغيب به انجام امور عام المنفعه ،خير
خواهانه و خداپسندانه مورد تاکيد قرار داد .به گزارش اقتصاد ســرآمد ،آیت اهلل خاتمی نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان ضمن تقدير از فعاليت هاي مطلوب بانک قرض
الحسنه مهرايران و آمار تسهيالت اعطايي آن به اقشار مختلف و آسيب پذير جامعه ،قرض الحسنه را حلقه ي مفقوده شده در سيستم بانکداري کشور دانست كه بايد همه ي بانك ها به
آن التزام عملي داشته باشند .وی تصریح کرد :قرض الحسنه بعنوان انگیزه ی انجام امور خير و ايجاد برکت در جوانب مختلف زندگي از اهميت فراواني برخوردار است و دين مبين اسالم
هم آن را بصورت مستمر و مکرر سفارش نموده است .در ادامه ،حسن خانمحمدی مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهرایران در استان زنجان نیز به ارائه گزارش مبسوطي از اهداف،
خدمات ،تسهيالت و آمار عملکرد فعاليت يازده ساله بانک قرض الحسنه مهر ايران در سطح استان پرداخت و حمايت از فرهنگ قرض الحسنه را خواستار شد.

کار «خیر» بانک ملی ایران

بررسیابزارتازهواردبورس؛

بیم و امید قرارداد آتی سبد سهام

بانک ملی ایران این فرصت را فراهم کرده
تا خیرین با استفاده از بله ،بام و اوراق تسهیالت
مســکن در اجر معنوی کمک به نیازمندان بهره
مند شوند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،بانک از دیرباز رابط
میان خیرین و نیازمندان بوده ،اما به مرور زمان
روش های تازه ای برای ایجــاد این ارتباط پیاده
شده است.
یکی از این روش ها ســامانه «بام» اســت که با
آن خیرین مــی توانند محل هزینــه کرد مبالغ
پرداختی را خودشان تعیین کنند.
در روش های سنتی پرداخت صدقات یا مبالغی
که به منظور مصرف در امور خیریه در نظر گرفته
شــده اســت ،خیرین مبلغ مد نظر را به صندوق
یا مراکز مشــخص ارائه کرده و محل مصرف آن
را به نهاد مربوطه واگذار می کننــد .با این حال
ســامانه «بام» که خدمات متنوع مالی از جمله
«نیکوکاری» در آن قابل انجام است ،امکان تازه
ای برای مشــتریان بانک ملی ایران فراهم کرده
است.
در ایــن روش ،کاربر «بام» با اســتفاده از منوی
«نیکوکاری» می تواند از میان  18سازمان ،یکی
را برای واریز وجه در نظر بگیرد .از ســوی دیگر،
برخی سازمان ها مانند کمیته امداد امام خمینی
(ره) این امکان را فراهم کرده اند که خیرین حتی
محل دقیق مصرف مبلغ به همراه اســتان مورد
نظرشان را نیز انتخاب کنند.
این روش منحصر به فرد در ســامانه «بام» قابل
دسترسی بوده و مورد استقبال مشتریان نیز قرار
گرفته است.
روش دیگری که بانک ملی ایــران برای خیرین
فراهم کرده پیام رسان «بله» است که تا کاربران
بتوانند در کمترین زمــان و کامال با انتخاب خود
نیت خیرخواهانه شان را عملیاتی کنند.
در این پیام رســان یک بازو (ربات) طراحی شده
که در آن کاربر می تواند به سادگی و فقط با چند
کلیک ،مقصد کار خیر خود را مشخص و وجه آن
را به صورت آنالین واریز کند.
کاربر ابتدا مقصد مورد نظر برای واریز وجه شامل
پرداخت صدقه ،اکرام ایتام در طرح محســنین،
جشن رمضان ،جشن عاطفه ها ،جشن نیکوکاری،
نذر ،قربانی ،اطعام و افطاری به نیازمندان ،کمک
به معیشت نیازمندان ،کمک به جهیزیه و ازدواج
نیازمنــدان ،کمک به درمــان نیازمندان ،کمک
به ساخت و تعمیر مســکن نیازمندان ،کمک به
اشتغال نیازمندان یا کمک به تحصیل نیازمندان
را انتخاب می کند.
بازو ســپس از کاربر می خواهد استان مورد نظر
خود را تعیین کند .در این بخش کاربر می تواند
یک اســتان به منظور صــرف مبلــغ واریزی را
مشخص کرده و یا این موضوع را به سامانه واگذار
کند .در ادامه این امکان وجــود دارد که ترتیب
زمانی واریز وجه به صــورت فقط یک بار ،روزانه،
هفتگی یا ماهانه انتخاب شود.
مرحله نهایی نیز تعیین مبلغ است .پس از اتمام
این مراحل ،یک پیام پرداخــت وجه برای کاربر
ارسال می شــود که با کلیک بر روی آن ،امکان
برداشت وجه از حساب تعریف شده در پیام رسان
«بله» وجود خواهد داشت.
روش دیگر برای خیران ،استفاده از اوراق گواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن با توجه به
نیاز جوانان به خرید خانه است.
بانک ملی ایران ایــن امکان را فراهــم کرده که
مشــتریان با مشــارکت در طرح ویژه مسکن ،از
تسهیالت خرید یا ساخت خانه استفاده کنند .این
طرح بستر مناســبی برای بهره مندی خیرین از
خدمات بانک است.
در این روش ،خیرین می توانند با مشــارکت در
طرح ویژه مســکن ،افتتاح سپرده کرده و از سود
 10درصدی آن استفاده کنند ،اما پس از مدتی،
اوراق حق تقدمی را که به حساب آنها تعلق گرفته
به منظور حمایت از نیازمندان استفاده کنند.
این اوراق می تواند توسط خیرین در اختیار افراد
نیازمند به تسهیالت مسکن قرار بگیرد و یا بانک
ملی ایران آن را در اختیــار نهادهای مرتبط قرار
دهد .خیرین با این روش عالوه بر دریافت ســود
مادی ،اجری معنوی بزرگی دریافت خواهند کرد
 ،چرا که هر کــدام از اوراق حق تقدم اهدایی می
تواند در خرید خانه یک نیازمند مصرف شود.
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یکی از پرمعاملهتریــن ابزارهای دنیا اخیرا ً
پایش به بورس باز شده اســت .گفته میشود پوشش
ریســک یکی از اصلیترین کارویژههای «قرارداد آتی
سبد سهام» است و همچنین با اتکا به این ابزار ،میتوان
در یک بازار نزولی نیز سود کسب کرد .به گزارش اقتصاد
سرآمد ،اخیرا ًنخستین قرارداد آتی سبد سهام در بورس
اوراق بهادار تهران ،با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار و مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران و
جمعی از مدیران ،کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه
منعقد و همزمان معامالت قراردادهای آتی سبد سهام بر
روی هفت صنعت پربیننده بازار سهام نیز آغاز شد .شاپور
محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای
این مراســم گفته بود :قراردادهای آتی سبد سهام ابزار
مهمی برای تعادلبخشی و ایجاد فرصت در بازار سهام
بودهومیتواندبهمنظورمدیریتریسکبرایاشخاصبه
کار گرفته شود .قراردادهای آتی سبد سهام ،آزادی عمل
بیشتریبرایمعاملهگرانایجادمیکند.
اما قرارداد آتی سبد سهام چیست و به چه کاری
میآید؟
مطابق این قــرارداد در واقع فروشــنده تعهد میکند
در سررسید تعیین شده ،ســبد پایه را به قیمتی که در
زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود ،بفروشد و در مقابل
خریدار متعهد میشود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید
خریداری کند .ایرناپالس درباره سازوکار عمل کردن این

قرارداد و اثرات آن با محمد ماهیدشــتی ،پژوهشــگر
اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی گفتوگو کرده است.
پوششریسکبرایسهامدارانعمدهکاربرددارد
ماهیدشتی در رابطه با کارکرد پوشش ریسک این ابزار
میگوید :پوشش ریسک بیشتر هنگامی کاربرد دارد که
فردی از جنبه مالکیتی میخواهد دارایی را نگاه دارد ،اما
در عین حال میخواهد خود را برابر نوساناتی که منجر به
کاهش قیمت میشود بیمه کند .در واقع برای کسانی که
فقط سهام را خرید و فروش میکنند تا از محل تفاوت
قیمت بازاری آن کسب سود کنند ،عم ًال پوشش ریسک
معنایی ندارد ،زیرا آن فرد یا در موقعیت خرید سهام یا در
موقعیت فروش آن قرار میگیرد .این که همزمان هر دو
موقعیتراانتخابکند،برایکسیکهسها مدارخرداست
یا نمیخواهد حق مالکیتی داشته باشد ،معنای خاصی
ندارد .وی در این رابطه میافزاید :این در حالی است که
برایسها مدارانعمدهکهمیخواهندحقمالکیتدارایی
را داشته باشند ،پوشش ریسک قطعاً قابل استفاده است
و اگر قرار باشد بازار برای مدتی وارد روند نزولی بلندمدت
شود ،ریسک آنها را پوشش میدهد.
راهیپیشپایسفتهبازان
این تحلیلگر بازارهای مالی اظهار میکند :این ابزار از نظر
سرمایهگذاری و این که افراد وارد فرآیندهای سفتهبازی
شده و به معامالت اهرمی ورود کنند و بتوانند از محل
تحلیل قیمت و نوسانات آن کسب سود کنند ،میتواند
کاربرد داشته باشــد و مزایایی زیادی هم دارد .از جمله

اینکه این افراد میتوانند از اهرمی اســتفاده کرده و با
پرداخت بخشــی از ارزش دارایی یــا وجهالضمانی که
اکنون  20درصد است ،وارد معاملهای شده و پنج برابر
نوسان واقعی قیمتها در بازدهی یا متقاب ًال ریسک آن
مشــارکت کنند .این اهرم خیلی باال نیست ،اهرمهای
باال معموالً منجر به شکست سفتهبازان میشوند .وی
همچنین درباره ابزار قرارداد آتی سبد سهام میگوید:
ویژگی دیگر این اســت که افراد میتوانند معامالت دو
طرفه داشته باشند و هم از فروش و هم از خرید منتفع
شوند .همچنین روی سبدی از سهام ورود میکنند و اگر
فرضاًدر یک صنعت ،شرکتی ریسک خاص خود را داشته
باشد ولی روند مجموع صنعت صعودی باشد ،از چنین
ریسکی که خاص یک شرکت است پرهیز کرده و به جای
اینکه شرکت را تحلیل کنند ،صنعت را تحلیل میکنند
و با انجام یک معامله همزمان در بازدهی تعداد زیادی از
شرکتها مشارکت میکنند .ماهیدشتی درباره اینکه
گفته میشود در روند نزولی هم سهامداران میتوانند
کسب سود کنند ،میگوید :منظور فروش استقراضی
است .برآورد تمام افراد از برآیند بازار یکسان نیست .برخی
فکر میکنند بازار صعودی است و بنابراین دارایی را نگاه
یدارند.کسانیهمکهفکرمیکنندبازارنزولیاست،آن
م
دارایی را از کسی که میخواهد آن را نگاه دارد استقراض
میکنند .پس از سقوط بازار ،کاهش قیمتها یا پایان
روند نزولی ،دارایی را با قیمت کمتری خریداری کرده و
به نگهدارنده اصلی آن برمیگردانند .از محل مابهالتفاوت
نقدینگی که در دور اول به دست آوردهاند و نقدینگی که
در دور دوم خرج کردهاند ،سودی را شناسایی میکنند.
کارگزارنیزاینفرآینداستقراضرابرایطرفینتسهیلیا
ضمانت میکند و بخشی از کارمزدی که دریافت میکند
به این علت است.
مانعیفقهیکهبرطرفشد
ویدرپاسخبهاینکهگفتهمیشودقراردادآتیسبدسهام
جزو چهار ابزار پرمعامله در دنیاست ،پس چرا بهتازگی در
بورس ما مورد استفاده قرار گرفته ،میگوید :این ابزار تا
مدتها مانع فقهی داشته است .تقریباًصد درصد کسانی
که در بازارهای آتی مشارکت میکنند واقعاً قصد تحویل
دارایی در سررسید را ندارند و هیچ کس معامله آتی را
انجام نمیدهد که دارایی را در سررســید تحویل دهد
یا تحویل بگیرد .در بازار آتی ســکه این مورد را الزامی
کردند و واقعاً اگر افراد دارایی داشتند یا در موقعیت خرید

جلسه شعب منطقه شمالغرب با حضور معاونت امور بانکی و
مدیریت امور شعب بانک حکمت ایرانیان

به گزارش اقتصاد ســرآمد ،جلسه شعب
منطقه شــمالغرب با محوریت تأکیــد بر تحقق
اهداف ابالغی سال  ، 97در محل سالن کنفرانس
مدیریت منطقه بــا حضور بی نظیــر معاون امور
بانکی  ،جهانبخش مدیر امور شعب  ،روسای شعب
منطقه و کارکنان ستادی برگزار گردید.
به گزارش اقتصاد ســرآمد،در ابتدا حیدری مدیر

منطقه ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم بر انتصاب
شایسته مدیریت جدید امور شعب که در این مدت
کوتاه حرکت رو به جلو و رسیدن به شرایط مطلوب
تر و متناسب با ظرفیت های موجود بانک مشهود
بوده تبریک گفته و برای ایشــان آرزوی موفقیت
نمودنــد و در ادامه به گزارش و بررســی خالصه
عملکرد منطقه در پایان  9ماهه سال  97در بخش
تجهیز و تخصیص منابــع و درآمدزایی مواردی را
ارائه کردند.
در ادامه معاون امور بانکی ضمن قدردانی از تالش
ها و فعالیت های انجام گرفته در ســطح منطقه،
رهنمودها و توصیه های الزم بــه منظور ارتقاء و
بهبود عملکرد در تحقق اهــداف متعالی بانک از
جمله توانمند ســازی و افزایش دانــش و تجهیز
اطالعاتی ،تیم ســازی جهت مشــتری مداری و
بازاریابی در سطح شعب ،خود باوری و باور پذیری
نزد سرمایه های انســانی ،تمرکز بر جذب سپرده
های خرد پایدار و ارزان قیمت و مدیریت ســود و
زیان و تحرک بیشتر در بخش صدور ضمانت نامه

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد:

تبدیل پرداخت سود روزشمار به ماه شمار

بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار و طبق
بخشنامه بانک مرکزی ،محاسبه ســود سپرده سرمایه
گذاری کوتاه مدت از بهمن براساس ماه شمار خواهد بود
و باالترین نرخ سود آن  ۱۰درصد است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،در هزار و دویست و شصت
و دومین جلســه شــورای پول و اعتبار که در تاریخ

بیستم آذرماه برگزار شــد ،مقرر شد «معیار پرداخت
سود سپرد ههای سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از
روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل
مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرد ههای
مزبور باشد».
براین اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس
از تاریخ ابالغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساختهای
الزم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی ،مراتب
در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید.
لذا ،بانکها و موسســات اعتبــاری غیربانکی موظفند
اطالع رسانی الزم را در این رابطه به سپرده گذاران خود
معمول دارند».
در بخشــنامه بانک مرکــزی به بانکها و موسســاعت
اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است :با
عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه الزم است،
از ابتدای بهمن امسال ،محاسبه سهم سود علی الحساب
سپردههای کوتاه مدت عادی به شــرح مذکور در فوق
انجام پذیرد و ضمن یــادآوری اینکه به موجب مصوبات
قبلی شــورای پول و اعتبار ابالغی طی بخشــنامههای
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بودند ،باید آن را تحویل میگرفتند ،اگر هم در موقعیت
فروش بودند حتماً باید از بازار تهیه میکردند و به دارنده
اصلی برمیگرداندند .لذا بحث تسویه آن حل شد و بازار
آتی سکه راهاندازی شد .ماهیدشتی در این رابطه اضافه
میکند :فارغ از بحث سهام ،در مورد بازار آتی ،این موضوع
مطرحبودکه شاخصازنظرفقهی ماهیتفیزیکیندارد.
رویشاخصهاتعدادیسهامتعریفکردندوگفتندمث ًال
شاخص خودرو بهمعنای اندازه مشخصی از سهام هر یک
از شرکتهای خودروسازی است .یک داور بیطرف نیز
وجود دارد و هنگام اتفاق افتادن تحوالت شــرکتی که
عمدتاً هم شامل افزایش سرمایه یا توقف نمادها است،
تعدادسهامدرشاخصوبهتبعآنسبدراتعدیلمیکند.
مشکل فقهی ماهیت دارایی بودن شاخص با تبدیل سبد
سهام به شاخص حل شد و این ابزار راهاندازی شد.
ویدربارهمشکالتقراردادآتیسبدسهاماذعانمیکند:
به نظر میرســد این بازار عمق زیادی پیــدا نکرده ،اما
پیشبینی میشود اگر کارگزاریهای بیشتری به سامانه
معامالت دسترسی داشته باشند ،امکان آن وجود دارد
کهمعاملهگرانسهامازایننمادهااستقبالکنند.تفاوتی
که با اضافه شدن این سبد سهام و دوره پیش از آن وجود
دارد ،افزوده شدن موقعیت فروش است .پیش از معرفی
سبد سهام آتی ،تمام ویژگیهای آن بهصورت غیررسمی
وجودداشتهوخیلیازافرادخودشانپولقرضمیکردند
یا خیلی از کارگزاریها اعتبار میگرفتند و اهرم تشکیل
یدادندیااینکهخیلیهاهنگامیکهواردصنعتخاصی
م
میشدند ،در چند نماد آن صنعت ورود میکردند و سعی
میکردند ریســک را توزیع کنند .به نظر این تحلیلگر
بازارهای مالی تقریباً تمام ویژگیهای سبد سهام پیش از
این نیز وجود داشته ،غیر از موقعیت معامالتی فروش که
پیش از آن امکان نداشت .وی میگوید :یعنی اگر کسی
فکر میکرد که بازار سقوط میکند ،نمیتوانست کسی را
پیدا کند که اعتقاد به رشد بازار دارد و دارایی را از او قرض
کند و هنگامی که ســقوط کرد بخرد و به او پس دهد.
اکنون این ویژگی اضافه شده است .ماهیدشتی در این
رابطه میافزاید :البته در بازار آتی تکسهم این اختیار
فروش اضافه شــده بود ،ولی عمق بسیار کمی داشت و
استقبالی از آن نشــد .اما بهصورت شاخص بودن آن و
همچنین اینکه روی کل سهام یک صنعت یا 30شرکت
بزرگ است ،امکان دارد باعث استقبال از آن شود .امکانش
وجود دارد که در ســقوط احتمالی که ممکن است هر

و همچنین اهتمام الزم در توسعه کارکرد دستگاه
های خودپرداز و پایانه های فروشــگاهی را بسیار
ضروری و خواستار شد.
جهانبخش نیز طی سخنانی نیروی انسانی و وجود
پتانسیل بالقوه موجود در شمالغرب را از نقاط قوت
منطقه دانسته و نکاتی در خصوص نظارت و کنترل
و عدم عدول از بخشــنامه های مصوب و تأکید بر
پیشگیری از ایجاد مطالبات مواردی را عنوان کرده
و در ادامه به ســواالت مطرح شده توسط شرکت
کنندگان پاسخ دادند.
در پایان حیدری ضمن تشکر از حمایت ها و بذل
توجه مســئولین عالی بانک بویــژه حمایت های
مادی و معنوی مدیر عامل بانک دکتر عسکرزاده ،از
رهنمودها و ارائه نکات ارزنده ارشادی توسط معاون
امور بانکی و همچنین مدیر امور شــعب قدردانی
نمودند و بر داشــتن اهتمام الزم با حضور فعاالنه
کارکنان منطقه در تحقق اهــداف ابالغی تأکید
کرده و اظهار امیدواری کردند که کارکنان تالشگر
بانک با وجود این حمایت ها بتوانند با روحیه عالی
در جهت ارتقاء و تحقق هر چه بیشتر و برجسته تر
اهداف محوله بیش از پیش به موفقیت دست یابند.
شایان ذکر است معاونت امور بانکی و مدیریت امور
شعب در طی ســفر  2روزه از شعب تبریز ،سراب،
اردبیل بازدید و دیداری صمیمانه داشتند.
متعدد از جمله بخشنامه شــماره  ۹۶/۱۷۳۷۹۳تاریخ
پنجم شهریور« ،۱۳۹۶حداکثر نرخ سود علی الحساب
برای ســپردههای کوتاه مدت عادی  ۱۰درصد ساالنه
است» ،خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید
تسریع و با لحاظ مفاد بخشــنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳
مورخ شانزدهم مرداد سال  ،۱۳۹۶به تمامی واحدهای
آن بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ابالغ شده ،تمهیدات
الزم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با
اطالع رســانی مناسب و مقتضی به ســپرده گذاران ،بر
حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشــنامه بانــک مرکزی بــه بانکهــا آمده
اســت که این بانک عالوه بر رصد عملکرد شــبکه
بانکی در ایــن خصوص ،نحوه عمل شــرکتهای
پشــتیبانی فناوری اطالعات بانکها و موسســات
اعتباری را نیــز تحت پایش خواهد داشــت و در
صــورت مشــاهده و کشــف هرگونــه مغایرت یا
هرگونــه اقدامی که منجر به کتمــان یا غیرواقعی
جلوه دادن رویدا دهای مالی شــود ،شــرکتهای
مذکــور در فهرســت اشــخاص فاقد شــرایط و
صالحیت الزم بــرای همــکاری با شــبکه بانکی
کشو ر قر ا ر خو ا هند گر فت .
این بخشــنامه در اداره کل مقررات ،مجوزهای بانکی و
مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا
شده و به بانکها ابالغ شده است.

زمانی در بازار اتفاق بیفتد ،کاربرد داشته باشد.
استقبالعوامبستگیبهموفقیتاولینافراددارد
وی با اشــاره به ریزش اخیر بورس ،معتقد است که این
کاهش یک سقوط بزرگ نبوده و در این رابطه میگوید:
ریزش اخیر شاخص بورس ،ســقوط بزرگی محسوب
نمیشود ،زیرا نسبت به  100هزار واحد هنوز شاخص
باال است و اگر ساالنه نگاه کنیم ،همچنان شاخص کل
بورس بازدهی مثبت دارد .ماهیدشتی میافزاید :اگر در
آینده سقوط بزرگتری در سطوح باالتر رخ دهد که مث ًال
از 250هزار واحد به 100هزار واحد برسد ،چنین اتفاقی
یک سقوط بزرگ خواهد بود .اگر بازار آتی سهام در آن
زمان رایج شده باشد ،ممکن است افراد بهشدت تمایل
داشتهباشندرویسبدسهامموقعیتهایفروشبگیرند
و فشار زیادی از بابت کاهش قیمتها و هیجانات فروش
شکل گیرد؛ مانند هیجاناتی که در بازار آتی سکه شکل
گرفت و منجر به تعطیلی این بازار شــد .استقبال عوام
بستگی به این دارد که چقدر افرادی که ابتدا در این بازار
ورود میکنند ،موفق باشند .در یک صعود بزرگ ،ممکن
است افرادی در موقعیت خرید سود زیادی کسب کنند
و باعث جذب افراد جدیدتر به این بازارشود .وی با اظهار
تردید درباره شفافیت کامل بازار سهام میگوید :این بازار
هنوزبهآندرجهفوقالعادهازشفافیتنرسیدهوهمچنان
اطالعات نهانی در آن بسیار زیاد است .این در حالی است
که نشنیدهایم کسی در بورس تهران بهخاطر استفاده از
یدانیم
اطالعات نهانی مجازات شده باشد .در عین حال م 
هم اطالعاتی از این دست وجود دارد و هم از آنها استفاده
شده است .مثالهای زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه در
روزهایخاصیکهحجممعامالتزیادمیشود،اطالعات
نهانی مبادله و استفاده شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه نمیدانم
چرا این ابزار اکنون معرفی شــده ،اضافه میکند:
در این بازار که شــفافیت وجود ندارد ،اگر سقوط
بزرگی در راه باشــد ،در اوج بازار که احتماالً تمام
سهامداران خرد در قراردادهای ســبد سهام آتی
در موقعیتهــای خرید هســتند ،ممکن اســت
ســهامداران عمده موقعیت فروش بگیرند که این
کار سود بسیار سرشــاری را برای آنها به ارمغان
خواهد آورد .بنده نمیدانم ســقوط بزرگی در راه
است یا خیر ،ولی اگر در راه باشد ،موقعیت فروش
است که میتواند ثروتهای زیاد را انتقال دهد.
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د ر ر ا ســتا ی ا ر تقــا و
بهینه ســازی عملکرد شــعب،
محــل شــعبه بافق یــزد بانک
ایــران زمیــن تغییر کــرد .به
گــزارش اقتصــاد ســرآمد ،در
راســتای ارتقا و بهینهســازی
عملکرد شعب ،شــعبه بافق یزد
با کــد  2714به محــل جدید
به نشــانی :بافق بلوار وحشــی
بافقــی منتقل شــد .مراســم
افتتاح شعبه جدید با حضور پور
حسنی مدیر اســتان ،حبوباتی
معــاون اداری مالــی و جمعی
از مشــتریان صــورت گرفت،
پورحســنی ضمن خیرمقدم به
آقای حســین پور رئیس جدید
شعبه و تشکر از زحمات بیکران
آقای قاســم زاده رئیــس قبلی
ابراز امیــدواری کردنــد که با
توجه بــه جابجایی ،این شــعبه
نیز همچون دیگر شــعب استان
در برآوردن انتظارات مشتریان
و تحقق اهــداف بانــک موفق
باشد .مشتریان میتوانند برای
دریافت اطالعات بیشتر با مرکز
ارتباط بانــک ایــران زمین به
شــماره  021 -24809تماس
بگیرند.

