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»اخباربانک،بورسوبیمه«ازبرخوردبااخاللگرانبازارگزارشمیدهد

تداوم حضور پلیس در بازار ارز
تريبون

فروش ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق گواهی س��پرده با س��ود 
۲۰ درصد فعاًل با توجه به اختالف پنج درصدی که با سود 
حساب های سپرده مدت دار دارد، ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر 
برای بانک ها ایجاد کرده اس��ت. اختالف حدود س��ه تا پنج 
درصدی بین س��ود س��پرده و تس��هیالت و باالتر بودن سود 

وام های بانکی موضوعی مشخص و معمول...
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با مقایسه ارزش بازار سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی 
کشور و نیز نسبت به تعداد شرکت های فعال در حوزه های 
مختلف اقتصادی، این موضوع مش��خص می شود که بازار 
س��رمایه  ایران در مقایس��ه با بازارهای سرمایه کشورهای 
مش��ابه، پتانس��یل باالیی برای جذب ش��رکت ها و افزایش 

تأمین مالی دارد. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل...

10

انحصار
۷0 درصدی دولت 

در صنعت بیمه

روند روبه رشد بازار 
سرمایه در سال 9۷ 

ادامه دارد

ضرر۵۰۰۰میلیاردیبانکها
بافروشاوراق!

مسیرهموارورودبنگاههای
اقتصادیبهبورس

اقتصاد دیجیتال 
بخشی از برنامه 

بودجه سال 
آینده خواهد بود

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به 

روستائیان کم 
درآمد

آخرین وضعیت 
پرداخت مطالبات 

سپرده گذاران 
مؤسسات غیرمجاز

 ثبت س��فارش با »دالر آمریکا« ممنوع ش��د. این تصمیم 
براساس ابالغیه بانک مرکزی صورت گرفته و از روز نهم 
اس��فندماه الزم االجرا شده اس��ت. البته این ابالغیه شامل 
درخواس��ت هایی با نوع ارز »دالر آمریکا« که قبل از تاریخ 

مذکور، مجوز ۸ رقمی ثبت سفارش خود را دریافت...
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دالرازروند

ثبتسفارشکاالحذفشد

صفحه3

ی�ککارش�ناسخبرهبانک�یدرگفتگوبا
»اخباربانک،بورسوبیمه«تش�ریحکرد؛

 »بیت کوین ها« 
به دنبال تسخیر 

جهان
 فناوری دائم در حال تغییر است و ارزهای رمز 
گذاری شده یکی از این موارد و »بیت کوین« 
ش��ناخته ترین آنهاست. در این رابطه سؤاالت 
بس��یاری مطرح اس��ت که برای پاسخ به آنها با 
دکتر محمد محمدپورکه بیش از ۲4 س��ال در 
صنعت ICT و بانکداری فعال اس��ت به گفتگو 
نشس��تیم. تحصی��الت وی ت��ا مقطع دکترای 
هوش مصنوعی، پیوندی متوازن میان تجربه 
وعلم برای او به ارمغان آورده است. محمدپور 

از سال ۸۵ که وارد صنعت...
صفحه6و7 

بیمه های 
عمر، منابع 
ارزشمندی 
برای بازار 

سرمایه 
هستند

 شگردهای 
مؤسسات 
غیر مجاز 
به روایت 
»سیف«

 دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در سی امین صبحانه 
کاری بازار س��رمایه با محوریت »نقش بیمه در توس��عه 
بازار سرمایه« بر نقش بیمه های عمر در عمق بخشیدن 
صفحه8 به بازار سرمایه تاکید کرد. به گزارش اداره کل... 

 رییس کل بانک مرکزی با تش��ریح نشس��ت با اعضای 
کمیس��یون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی مانند 
مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد 
صفحه5 قاطع شود و همه دستگاه هایی که قصور...  
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