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نکات مهم قبل از استعالم بیمه عرم
هنگام استعالم و مقایسه بیمه عمر بهتر است ،عوامل زیر را در نظر بگیرید:

فـوت بیمـه شـده به هـر علت مسـتمری پرداخت شـود.

پرداخت مستمری عالوه بر اندوخته
بهتـر اسـت بیمـه نامـهای را خریـداری کنیـد کـه در صورت«فـوت بیمهشـده
بـه هـر علـت» پرداخـت سـرمایه بیمـه در آن تضمیـن شـده باشـد .علاوه بر
آن شـرکت بـه اسـتفاده کنندگانـی کـه از طـرف بیمهگـذار تعییـن شـده اند،
مسـتمری پرداخـت کنـد .هنـگام خریـد بیمـه بـه واژه «فـوت بـه هـر علت»
حتمـا توجه داشـته باشـید .شـرکتهای بیمـه برای کاهش مبلـغ حق بیمه به
شـما پیشـنهاد میدهنـد بیمـهای بخرید که تنهـا در زمان حیات پوشـش ارائه
میدهـد ،توصیـه مـا این اسـت کـه بیمهنامه را خریـداری کنید کـه در صورت

پوشش هزینههای پزشکی حادثه
هنـگام اسـتعالم بیمـه ،حتمـا بیمهنامـهای خریـداری کنیـد که حادثـه را نیز
تحـت پوشـش خـود قـرار دهـد و پرداخت هزینههای پزشـکی ناشـی از حادثه
را حداقل تا  ۱۰درصد سـرمایه بیمه متعهد شـود .توجه داشـته باشـید پوشش
هزینه پزشـکی حادثه هرسـال یکبار قابل اسـتفاده اسـت و هرسـال به همان
اندازه شـارژ میشـود.
زمان مناسب برای پرداخت اقساط
شـما بـرای هـر مدت زمان که دوسـت داریـد ،می توانید بیمهنامـه را خریداری

کنیـد .کارشناسـان بیمـه معتقدنـد زمان کمتر از پنج سـال بـه جنبه تجاری
بیمـه ضربـه میزنـد .اگـر برای بهره برداری از مسـتمری و سـودآوری این بیمه
را تهیـه کردهایـد ،میتوانیـد زمان بیشـتری را انتخاب کنید.
انتخاب بیمهنامه قابل تمدید
حتـی اگـر قصـد تمدیـد بیمهنامـه را نداریـد ،بیمه نامـهای را خریـداری کنید
کـه قابلیـت تمدیـد شـدن دارد .در غیـر ایـن صورت پـس از اتمام مـدت زمان
اعتبـار بیمـه ،بـرای ادامـه دادن بیمـه عمـر ،شـرکت بیمـه نامـهای با شـرایط
جدیـد کـه نـرخ حـق بیمـه در آن بـا گذشـته متفـاوت خواهـد بود برای شـما
در نظـر میگیـرد.

بررسی شرایط و هزینه های استفاده از انواع صندوق امانات بانک ها

از سـایت بانکهای مربوط مشـاهده کنند.

کدام ابنک امانتدار هبرتی است؟!

چند نکته درابره استفاده از صندوق اماانت

صنـدوق امانـات یکـی از خدمـات بـا ارزش بانکها به مشـتریان بـرای تأمین نیازهای امنیتـی آنها در حفاظـت از داراییهای با ارزش آنهاسـت .صندوق
راحله شعبانی
امانـات یـک گاوصنـدوق بـزرگ اسـت کـه بخشهای مختلـف آن را افراد مختلـف از بانک اجـاره میکنند .بانـک تأمینکننده امنیت کل صندوق اسـت.
روزنامه نگار
خیالتـان راحـت باشـد! هیچکـس از جملـه بانـک از محتویـات صنـدوق شـما مطلع نخواهد شـد .حتی الزم نیسـت به بانک بگوییـد چه در صنـدوق دارید!
تنها گذاشـتن مـوارد خطرناک و مجرمانه ممنوع اسـت.
صنـدوق امانـات بانکهـا محلـی امـن بـرای نگهـداری اشـیای گران
قیمتـی اسـت کـه امـکان نگهـداری آنهـا در منـازل وجـود نـدارد و
اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی میتوانند با اسـتفاده از ایـن صندوقها
ن که بخواهند اشـیای قیمتـی خود را
بـا خیـال راحـت بـرای هر زمـا 
در بانـک نگهـداری کننـد .اکثـر بانکهای موجود در سـطح شـهر در
قبـال دریافـت هزینـهای بهصورت سـالیانه یـا ماهیانه بـه ارائه چنین
خدماتـی میپردازند.

چرا صندوق اماانت بگیریم؟

نگهـداری دارایـی هـای بـا ارزش نـزد بانکهـا چنـد مزیـت عمـده
بـرای شـهروندان دارد؛ نخسـت ایـن کـه بانـک امنیـت آن را تامیـن
میکنـد و دیگـر ایـن کـه هیچ کـس از محتوای صنـدوق مطلع نمی
شـود؛ تنهـا تبصـره ای کـه در ایـن زمینه وجـود دارد ،این اسـت که
نبایـد مـواد خطرنـاک ،ممنوعـه و فاسـد شـدنی در این صنـدوق ها
نگهـداری کـرد .در گذشـته تنهـا بانـک های بـزرگ صنـدوق امانات
اجـاره ای داشـتند امـا در سـال هـای اخیـر بانکهـای خصوصی نیز
بـه ایـن عرصـه ورود کـرده انـد؛ اجـاره بهـای ایـن صندوق ها بسـته
بـه ایـن کـه در چـه محـدوده جغرافیایـی باشـد ،داخل شـعبه بانک
مسـتقر باشـد یـا در سـاختمان مرکـزی آن و ایـن که میـزان امنیت
آن چقـدر باشـد ،متغیر اسـت .یکـی دیگر از مزیت هـای صندوقها،
رفـع نگرانـی از سـرقت دارایـی های ارزشـمند مانند طال و ارز اسـت
امـا بایـد بـه ازای آن اجـاره بهایـی را بـه بانـک پرداخت .بـرای نمونه
یکـی از بانـک هـای دولتـی ،بـه ازای هر سـانتی متر مربع اجـاره بها
میگیـرد کـه از حداقـل  ۵۰هـزار تومـان آغـاز مـی شـود یـا یکـی
از بانـک هـای خصولتـی بسـته بـه ایـن کـه صنـدوق در سـاختمان
مرکزی مسـتقر باشـد یا در شـعب نـرخ خود را تغییـر میدهد .نکته
قابـل تامـل ایـن کـه بـرای اجـاره ایـن صنـدوق هـا در کنـار اجـاره
بهـای سـالیانه بایـد ودیعـه ای نیـز نـزد بانک سـپرده گذاری شـود.
دسـت انـدرکاران نظـام بانکـی ،باالترین رقم اجاره صنـدوق امانات را
مربـوط بـه سـاختمان مرکـزی بانک ملی ایران میداننـد که به دلیل
مجـاورت بـا موزه جواهرات ملی از باالترین سـطوح امنیتی برخوردار
اسـت .کوچک ترین صندوق امانت بانکی نیز حدود  ۵۰سـانتی متر
مربـع حجـم دارد و بـزرگ تریـن آن به اندازه یک اتاق  ۹متری اسـت
کـه میتـوان اشـیایی چـون فـرش های نفیـس و عتیقـه را در آن به
راحتـی نگهـداری کـرد زیـرا این صندوق هـا نه تنها در برابر سـرقت
بلکـه در برابـر آتـش سـوزی نیـز ایمن هسـتند .مزیـت دیگر هزینه
پاییـن اجـاره ایـن صندوقهاسـت .مبلـغ اجـاره یک صنـدوق امانت
ً
اصلا زیـاد نیسـت و بیشـتر از چنـد ده هـزار تومـان برایتـان خـرج
نـدارد .البتـه ودیعـهای هـم بایـد برای صنـدوق پیش بانـک بگذارید

یکی از مزیت
های صندوقها،
رفع نگرانی از
سرقت دارایی
های ارزشمند
مانند طال و ارز
است اما باید به
ازای آن اجاره
بهایی را به بانک
پرداخت

انواع صندوق امانات ،مبلغ اجاره سالیانه و مبلغ ودیعه سپرده هریک از آن ها
بانک شهر

کـه رقـم آن هـم هشـت برابـر میـزان اجاره سـالیانه اسـت کـه برای
یـک صنـدوق کوچـک کمتر از  150هزار تومـان خواهد بود .این رقم
در مقابـل هزینـهای که الزم اسـت برای یـک گاوصندوق کوچک هم
پرداخـت کنیـد کام ً
به صرفه اسـت.
ال مقـرون 

از کجا یمتوان صندوق اماانت گرفت؟

هـم اکنـون بانکهـای ملـی ،صـادرات ،ملـت ،اقتصـاد نویـن ،شـهر،
تجارت ،کارآفرین ،کشـاورزی ،مسـکن و سـامان این سـرویس را ارائه
میکننـد .اگـر بـرای خودتـان میخواهیـد صنـدوق امانـات بگیریـد
مـدارک خیلـی خاصـی نیـاز نیسـت .شناسـنامه ،کارت ملـی و کپی
از هرکـدام و چنـد قطعـه عکـس در بیشـتر مـوارد کافـی اسـت .اگر
بخواهیـد وکیلـی هـم بـه بانک معرفی کنیـد ارائه مدارک شناسـایی
وکیـل هـم الزم اسـت .اگـر بـرای شـرکتتان میخواهیـد صنـدوق
امانـات بگیریـد رونوشـتی از اساسـنامه شـرکت و روزنامـه رسـمی
آخریـن تغییـرات و صاحبـان حـق امضـا ازجملـه مدارکی اسـت که
احتمـاالً بانـک از شـما میخواهـد.

رشایط دریافت صندوق اماانت

برخـی شـرایط دریافـت صنـدوق امانـات در بانکهـای دولتـی و
خصوصـی مشـترک اسـت.

تمامـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـا داشـتن یکـی از انـواع
حسـابها نـزد شـعب بانـک میتوانند مطابـق دسـتورالعمل بانک از
خدمات صندوقهای اجارهای اسـتفاده کنند و متقاضیان اسـتفاده از
صندوقهـای اجـارهای در صـورت نداشـتن حسـاب در بانـک ملزم به
افتتاح حسـاب هسـتند.
مشـتری میتوانـد در صنـدوق تخصیص داده شـده ،هرگونه اشـیا
را (شـامل اشـیای ممنوعـه نبـوده یـا در نتیجه فسـاد و عللی دیگر به
صنـدوق و خزانه بانک آسـیب نرسـاند) نگهـداری کند.
اجارهکننـده صنـدوق یـا وکیـل وی میتوانـد از صندوق اسـتفاده
کنـد .بدیهـی اسـت که صنـدوق ،قابـل انتقال به دیگری نیسـت .
مشـتری الزم اسـت علاوه بـر اجارهبهـا ،مبلغی را به عنـوان ودیعه
براسـاس تعرفههـای تعییـن شـده بـه بانک بسـپارد  -مبلغ یادشـده
در صورتـی کـه مشـتری هیچگونـه بدهـی به بانک نداشـته باشـد در
خاتمـه مـدت اجـاره یا انقضای قـرارداد ،عینـاً به مشـتری بازگردانده
میشـود و بـرای مـدت کمتـر از یک سـال نیـز مدت اجاره محاسـبه
خواهد شـد.
مشـتریان میتواننـد در طـول سـاعات اداری و تـا زمـان مناسـب
بـه دفعـات بـرای اسـتفاده از صنـدوق به بانـک مراجعه کننـد ،بدین
معنی که اسـتفاده از هر صندوق در هر روز به دفعات بالمانع اسـت .
متقاضیـان میتواننـد شـرایط و تعرفههای اجاره صنـدوق امانات را

نام صندوق

طول

عرض

ارتفاع

مبلغ اجاره (ریال)

مبلغ ودیعه (ریال)

کوچک

30

50

9.1

1/365/000

10/920/000

متوسط

30

50

14.1

2/115/000

16/920/000

بزرگ

30

50

29.1

4/365/000

34/920/000

بانک تجارت
اندازه صندوق

ابعاد

اجاره بهای سالیانه

ودیعه

حجم

کوچک

102050

100.000

1.000.000

 10.000سانتی متر مکعب

متوسط

202050

200.000

2.000.000

 20.000سانتی متر مکعب

بزرگ

404050

800.000

8.000.000

 80.000سانتی متر مکعب

خیلی بزرگ

220130230

6.578.000

65.780.000

 6/5متر مکعب

بانک ملی
عملیات صدور سند اجاره
(اجارهبهای ساالنه ،ودیعه)

اجاره به ازای هر سانتیمتر مکعب حجم  ۱۰۰ریال ( -حداقل  ۵۰۰۰۰۰ریال)
ودیعه اجارهبها  ۸برابر مبلغ اجارهبها حداقل مبلغ  ۴۰۰۰۰۰۰ریال

هر بار استفاده از صندوق

بدون کارمزد

مفقودی کلیدها

تمامی هزینههای مربوط به قفلها و کلیدها  ۱۰۰۰۰۰ +ریال

تخلیه و تحویل صندوق

بدون کارمزد

موتور محرک جدیدی برای رشد سهام دارویی وجود دارد؟
خواسـتیم این هفته نیـز مثل هفته های
جواد غیاثی
قبـل ،سـراغ یـک گـروه بورسـی برویم و
بورس
کارشناس
اسـاس وضعیـت نسـبت قیمت
بـر
را
آن
ِ
بـه درآمـد ،آخرین گزارش هـای تولید و
فـروش و چشـم انـداز سـوددهی ،ارزیابی کنیـم ،اما اهالی بازار سـرمایه این
روزهـا بـه خوبـی مـی دانند کـه این گونـه تحلیل هـا خیلی کارایـی ندارد!
بازار بر پاشـنه نقدینگی رشـد می کند و کسـی هم جلودار آن نیسـت! روز
سـه شـنبه در آخریـن دقایـق معامالت ،بار دیگر شـاهد یـک هجمه فروش
بودیـم امـا بـاز هـم خیلـی زود ،بـازار احیا شـد .روز چهارشـنبه هم ،بـازار با
فـروش سـنگین آغـاز شـد امـا هرچـه گذشـت ،خریـداران قـوت گرفتند و
در نهایـت بـا بازگشـایی نمـاد بانـک ملـت شـاخص کل مثبت شـد .در این
شـماره ،ضمـن ارائـه مـروری بـر کلیـت بـازار ،در ادامه بررسـی هفته قبل،
روند سـوددهی گروه های مختلف را بررسـی میکنیم و توضیحاتی درباره
گـروه دارویـی کـه یکـی از پربـازده تریـن گـروه ها در سـال  98بوده اسـت
ارائـه مـی دهیـم .هفتـه بعد درخصوص سـبدچینی در شـرایط فعلـی بازار
( با توجه به وضعیت گروه های مختلف) بحث خواهیم کرد.

چرا ابزار افت منی کند؟

در کنـار تمـام مزایـای صندوقهـای امانـات نکاتـی هـم هسـت کـه
ممکـن اسـت برخـی آن را محدودکننـده بداننـد و بنابرایـن روی
انتخابشـان تأثیـر بگـذارد.
یکی از شـرایط بانکها درباره صندوق امانات این اسـت که مشـتری
فقـط در سـاعات اداری مجـاز به اسـتفاده از آن اسـت .ایـن یعنی اگر
بـه هـر دلیلـی در خـارج از سـاعات اداری نیـاز فوری به دسترسـی به
محتویات صندوقتان داشـته باشـید باید تا روز کاری بعد صبر کنید.
ایـن در واقـع بدیهیتریـن ویژگـی و البتـه امتیـاز صنـدوق اسـت که
بانـک محتویـات آن را بـه هیچکـس جـز شـما و احیانـاً وکیلـی کـه
خودتـان بهصـورت حضـوری آن را بـه بانـک معرفـی کـرده باشـید
تحویـل نمیدهـد.
درصورتیکـه مشـتری فـوت کند برای دسترسـی به صنـدوق امانات،
وراث بایـد مراحـل انحصـار ورثـه را طـی کننـد و تـا آن زمـان امکان
دسترسـی بـه صنـدوق را نخواهنـد داشـت .وراث یـا وکیـل انتخابـی
آنهـا بـا داشـتن حکـم حصـر وراثـت میتواننـد بـه بانـک مراجعـه
کننـد و بـا حضور نماینـدگان بانک و تنظیم صورتجلسـه محتویات
صنـدوق را دریافـت کننـد .تمـام اینهـا به معنی مدتزمـان طوالنی
دوندگـی اسـت .یـک نکتـه پایانـی را هـم بانکها اضافـه میکنند که
درصورتیکه مشـتری به بانک بدهی داشـته باشـد بانک قبل از ارائه
محتویـات صنـدوق مطالبـات خـود را تسـویه خواهد کرد.

سـوال اساسـی اهالـی بـازار ،این روزها ،این اسـت که چـرا با وجود تحلیل
های مختلف و رشـد قیمت سـهم ها بیشـتر از میزان سـوددهی ،باز هم
سـهم ها رشـد می کنند؟ پاسـخ روشـن اسـت؛ نقدینگی! تعداد اعضای
فعـال بـازار سـرمایه به بیـش از  800هزار نفر رسـیده (که طبیعتا همگی
پـول هـای جدیـد بـه بـازار آورده انـد) و هیـچ کـدام از بازارهـای فعـال
کشـور در شـرایط فعلی هم ،جذابیتی برای جذب نقدینگی ندارند .ارزش
معاملات روزانـه بـه راحتـی از دو هزار میلیارد تومان عبـور می کند و در
برخـی روزهـا به سـه هـزار میلیارد تومان هم می رسـد .ایـن میزان فقط
یـک دهـم درصـد کل نقدینگی کشـور اسـت اما برای بـورس رقم بزرگی
اسـت! دالیـل دیگـری هـم هسـت؛ از جملـه ایـن کـه نمادهای بـزرگ و

تاثیرگـذار بـر شـاخص هنـوز جـای رشـد دارنـد و قیمـت هـای جهانـی
هـم خیلـی بـاال نیسـت (مثال خیلی کمتـر از سـال  92و در محدوده کف
قیمتی و نقطه سـربه سـر تولید برای بسـیاری از تولیدکنندگان اسـت).

سبدچیین هبینه برای دوران هیجان!

همـه ایـن هـا باعث شـده که شـاخص بـورس در هفته قبل هـم حدود 12
هزار واحد رشـد کرده و به سـطح بی سـابقه  326هزار واحد برسـد .البته
در دو روز انتهایی هفته فشـار فروش ها بیشـتر بود اما همزمان خریداران
هـم قـوی بودنـد تا بازار متعادل بماند .در شـماره هفته بعد ،ضمن بررسـی
حجـم معاملات و تغییـرات آن ،دربـاره سـبدچینی بهینه برای ایـن دوره
پرتالطم و پرهیجان توضیحاتی ارائه و یک سـبد مناسـب معرفی خواهیم
کـرد امـا آن چـه در ایـن جـا مهـم اسـت ایـن کـه اگر سـهم هایـی خوب
از گـروه هـای پرخریـدار ایـن روزهـا ،مثل دارو ،سـیمان ،غذایی یـا خودرو
داریـد ،آن را حفـظ کنیـد امـا سـهم مناسـبی از دارایـی را هـم بـه گـروه
هـای دارای بنیـاد قـوی ،مثـل فلـزی فـوالدی هـا و به خصوص پاالیشـی
هـا ،اختصـاص دهیـد .هفته بعد بیشـتر در این بـاره توضیـح خواهیم داد.
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اگرچـه بازدهـی شـاخص کل امسـال هنـوز بـه  100درصد نرسـیده ،اما
برخـی گـروه ها بازدهی بسـیار بیشـتری را ثبت کرده انـد .از برخی گروه
هـای کوچـک (کـه یـک دو نمـاد بیشـتر ندارند) کـه بگذریم گـروه قند
و شـکر ،امسـال حـدود  260درصـد بازدهـی داشـته اسـت .بعـد از قنـد
و شـکری هـا ،دارویـی هـا هسـتند کـه بـا حـدود  255درصـد بازدهـی،
دارایـی سهامدارانشـان را از ابتـدای امسـال حـدود  3/5برابـر کـرده اند.
گـروه بعـدی کانـی هـای غیرفلـزی هسـتند که هفتـه قبل برخـی از آن
هـا (شیشـه سـازان) را بررسـی کردیـم .در ایـن گروه کاشـی سـازان هم
حضـور دارنـد و در مجمـوع از ابتـدای امسـال حـدود  205درصد بازدهی
داده انـد .بعـد از آن هـم گـروه فنـی مهندسـی و سـیمانی ها قـرار دارند.

دارویی ها چه کردند؟

حـاال اجـازه بدهیـد وارد گـروه دارویـی بشـویم .این گـروه بهانه هـای زیادی
بـرای رشـد داشـت؛ از بهبـود عملکـرد تا حـذف احتمالـی ارز  4200تومانی.
اکنـون موضـوع افزایـش سـرمایه برای شـرکت هـای این گروه مطرح اسـت.
بـر پایـه ایـن اتفاقـات ،برخـی نمادهـای این گـروه از ابتـدای امسـال بیش از
 500درصـد رشـد کـرده انـد .جـدول زیـر ،وضعیـت بازدهـی نمادهـای این
گـروه را همـراه بـا نسـبت قیمـت بـه درآمـد نشـان مـی دهـد .چنـان چـه
پیداسـت ،نسـبت قیمـت بـه درآمـد در اکثـر نمادهـا آن قـدر باال هسـت که
نتوان چشـم انداز بنیادین مناسـبی برای بیشـتر آن ها تصویر کرد .فقط سـه
نمـاد دشـیری ،شـتهران و تیپیکو نسـبت قیمت بـه درآمد زیـر  10دارند .در
این شـرایط تحلیل بنیادین امکان پذیر نیسـت و بسـیاری از تحلیلگران هم
توصیـه مـی کننـد که در صـورت خرید سـهام ،قبل از آخریـن موج صعودی
بـا رونـد بـازار و نقدینگـی همراهـی کنید و در غیـر این صورت ،بـه نمادهای
بـا وضعیـت بنیادیـن یـا تکنیکال بهتر وارد شـوید .دارویی ها در بهار امسـال،
شـاهد رشـد محسـوس نـرخ های فروش و مقـدار فروش بودنـد .گزارش های
شـش ماهـه تـا یـک ماه دیگر منتشـر می شـود امـا وضعیت تولیـد و فروش
در شـهریور نشـان از آن دارد کـه  -1مبلـغ فـروش در شـهریور برای اکثریت
شـرکت هـا نسـبت بـه بهـار رشـد کرده اسـت اما  -2نـرخ فروش فقـط برای
تعـداد کمـی از شـرکت هـا صعودی بوده اسـت .بـه این ترتیـب انتظار بهبود
عملکـرد در بهـار وجـود دارد امـا نـه بـه صورت جهشـی .لذا احتمـال این که
بـا عملکـرد و سودسـازی از قیمـت هـای فعلـی حمایت شـده و نسـبت های
قیمـت بـه درآمـد کاهـش یابد ،کمی بعید اسـت اما اخبـار جدید درخصوص
افزایـش سـرمایه ،همچنـان موتور محرک رشـد گروه اسـت و معلوم نیسـت
کـه ایـن رونـد تـا کجا ادامه داشـته باشـد .متاسـفانه ایـن اخبار کلی اسـت و
قابلیـت بررسـی مـوردی هـم نـدارد .چنان کـه این روزهـا گروه هـای بانکی
و خودرویـی هـم بـر اسـاس شـایعات درباره افزایش سـرمایه به شـدت رشـد
مـی کننـد امـا کسـی نمی دانـد که کدام شـرکت هـا چقدرافزایش سـرمایه
خواهند داشـت.
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