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چگونه ممنوع املعامله شدن کد بوریس رابه صورت غیرحضوری رفع کنیم؟
بورسـی خـود ممنـوع المعاملـه شـدهاند ،درخواسـت
شـده بـه جـای مراجعـه حضـوری بـه شـرکتهای
کارگـزاری یـا شـرکت سـپرده گذاری مرکزی و تسـویه
وجـوه بـا انجـام مراحـل زیـر درخواسـت رفـع ممنـوع
المعاملـه شـدن خـود را به صـورت الکترونیکی ارسـال
کنند :
اگـر تاکنـون سـجامی نشـدهاند ،بـه سـایت سـجام بـه

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار امـکان برطـرف کـردن
ممنوعیـت معاملـه را برای اشـخاص حقیقـی و حقوقی
کـه کد بورسـی آنها بـه دلیل اسـتفاده نکردن طوالنی
مـدت غیرفعـال شـده اسـت بـه صـورت الکترونیکـی
فراهـم کرد.
به گزارش ایسـنا ،از تمامی اشـخاص حقیقی و حقوقی
کـه بـه دلیـل اسـتفاده نکـردن طوالنـی مـدت از کـد

ملـی (یـا شناسـه ملـی بـرای شـرکت هـا) و همچنیـن
واردکـردن شـماره موبایـل وارد سـایت شـوید و بعـد از
تعییـن رمـز عبـور (بـرای کسـانی کـه دفعـه اول وارد
مـی شـوند) وارد صفحـه مختـص خودتـان می شـوید.
در صفحـه بازشـده ،بـا انتخـاب گزینـه میـز خدمـت
الکترونیـک ،درخواسـت رفـع ممنـوع المعاملـه بودن را
ثبـت کنند.

آدرس زیـر مراجعـه و فراینـد ثبت نـام را تکمیل کنید:
https://profilesejam.csdiran.com

سـپس بـه درگاه یکپارچـه ذی نفعـان شـرکت سـپرده
گـذاری مرکـزی و تسـویه وجـوه به آدرس زیـر مراجعه
کنید
https://ddn.csdiran.com

در صفحـه بازشـده الزم اسـت بـا اسـتفاده از کـد

اثر رشد «نرخ ارز»« ،قیمت های جهانی» و «افزایش سرمایه ها» بر بورس تخلیه شده است« ،نقدینگی» هم با سیاست های جدید مهار می شود؟

تخلیه انرژی موتورهای محرک رشد بورس

بـازار سـرمایه کشـور در سـال  98یـک بازدهـی رویایـی را بـه ثبـت رسـاند .نمـودار زیـر مـوج هـای مختلـف صعودی را نشـان می دهد .این رشـد هـای افسارگسـیخته و غیرقابل پیـش بینی بیش از همـه در اثر عوامـل زیر بود :رشـد نرخ ارز
جواد غیاثی
در سـال گذشـته و ابتـدای امسـال و رشـد نـرخ نیمایـی ،بهبـود قیمـت هـای جهانـی در برخـی مقاطـع زمانی ،افزایش سـرمایه شـرکت هـا و نهایتا هجـوم نقدینگی به بازار سـرمایه .بـا همه این هـا ،بعد از چندیـن هفته صعود یا تثبیت شـاخص
کارشناس بورس
کل ،هفتـه قبـل ،شـاخص کل بـورس نزولـی بـود و از قلـه تاریخـی  555هـزار واحـد بـه سـطح  520هـزار واحـد بازگشـت .ایـن ریـزش در کنـار تلاش های سـازمان بورس بـرای کنتـرل و مدیریت هیجـان خرید ناشـی از هجـوم نقدینگی،
نگرانـی هایـی مبنـی بـر احتمـال از کار افتـادن موتـور چهـارم ،یعنـی نقدینگـی ایجـاد کـرده اسـت .یـک عامـل روانـی هـم وجـود دارد؛ مـوج صعـودی یک سـاله بازار سـرمایه ،دقیقا از نیمه اسـفند سـال گذشـته آغاز شـده بود و اکنـون در نیمه اسـفند  ،98شـاهد یک
مـوج نزولـی هسـتیم .آیـا ایـن آغـاز یـک ریزش اسـت یا یـک دورخیز دیگر برای رشـد بیشـتر؟

 4موج صعودی بورس در یک نگاه؟

بورس تهران بعد از رشـد قابل توجه در نیمه اول سـال  ،97در
نیمـه دوم سـال عمدتـا نزولـی و کـم بازده بود .اما از اواخر سـال
گذشـته (تقریبـا از نیمـه اسـفند  )97وارد یـک رونـد صعـودی
قـوی شـد و ایـن رونـد را تـا نیمه اردیبهشـت نگه داشـت .موج
صعـودی دوم از اوایـل خـرداد تـا اوایـل تیرمـاه ادامـه یافـت.
حـدود یـک ماه شـاخص اسـتراحت کرد و موج سـوم از اواسـط
مردادمـاه آغـاز و تـا نیمـه مهرمـاه بـه مسـیر خـود ادامـه داد.
یـادآوری آغـاز افـت شـاخص از نیمـه مهرماه  97باعـث احتیاط
برخـی معاملـه گـران در خریـد شـد .امـا ایـن اصلاح تـا اواخـر
آبـان مـاه بیشـتر طول نکشـید .جایی که شـوک سـهمیه بندی
بنزیـن یـک اصلاح موقـت را رقـم زد و بعد از آن بـازار وارد یک
رونـد صعـودی قوی شـد.
ایـن مـوج از ابتـدای آذر تـا نیمـه اسـفند یک نفـس ادامه یافت.
البتـه یـک سـقوط شـدید در نیمـه دی مـاه و بعـد از تنش های
پس از ترور شـهید سـردار سـلیمانی ،رخ داد اما این اتفاق مهم
و تاثیرگـذار نیـز ،خللـی در رونـد کلی بازار وارد نکـرد .البته این
رشـد هـا هر کـدام محرک هایی داشـت.

انرژی محرک های بورس متام شده است؟

محـرک رشـد اول ،بیـش از همـه نمایـان شـدن آثـار نـرخ ارز
بـر شـرکت هـا از سـویی و از سـوی دیگـر ،هضم شـدن موضوع
تحریـم هـا جدیـد بـود .جایـی کـه آمـار تولید و فروش شـرکت
هـا در اولیـن مـاه های بعد از تحریم نشـان می داد اکثر شـرکت
هـا ،مخصوصـا شـرکت هـای صادراتـی ،تاثیـر جـدی از تحریـم
نگرفتـه انـد .نـرخ نیمایـی هـم رشـد کرد و بسـیاری از شـرکت
هـا اثـر مثبـت گرفتند.
امـا دو مـوج صعـودی بعدی در «خردادمـاه» و از «نیمه مرداد تا
نیمـه مهـر» ،تحـت تاثیـر دو عامل بود .ابتـدا قیمت های جهانی
برخـی کاالهـای اساسـی بهبـود یافـت .اگرچـه بعـد بـا افزایش
تنـش هـای جنگ تجـاری افت کـرد .دلیل دوم مسـئله افزایش
سـرمایه شـرکت هـا بـود کـه اثـر قابـل توجهی بـر بازار داشـت.
اسـتدالل این بود که اگرچه شـرکت ها جهش سـودآوری قابل
توجهـی ندارنـد امـا ارزش دارایـی های آن ها بـا توجه به جهش
نـرخ ارز بسـیار بیشـتر از ارزش بـازار شـرکت هاسـت .لـذا برای

خریـد جـذاب ارزیابی می شـدند.
امـا مـوج صعـودی چهـارم (از اوایل آذرماه تا نیمه اسـفند) بیش
از همـه تحـت تاثیـر نقدینگـی سرشـاری بـود که از مـاه ها قبل
بـه بـازار تزریـق شـده و اکنون نیـز در حال افزایش بـود .اگرچه
هنـوز هـم بهانـه هـای افزایـش سـرمایه و  ...بـرای داغ کـردن
سـهام مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت امـا بـه مـرور جذابیت
سـهم هـا از نظـر افزایـش سـرمایه هم بسـیار کاهـش یافت.
لـذا علـت اصلـی ایـن رشـد را صرفـا نقدینگـی دانسـتند .ایـن
مـوج حتی با ماجرای ترور سـردار سـلیمانی یـا تصمیم کارگروه
اقـدام مالـی هـم متوقف نشـد .اما در هفته گذشـته تحـت تاثیر
دو عامـل عملا متوقـف شـد؛ اول افزایـش نگرانـی هـا از کرونـا
و سـقوط قیمـت نفـت و دوم سیاسـت هـای نهـاد ناظـر بـرای
کنتـرل نقدینگی.

سیاست های جدید ،نقدینیگ را مهار یم کند؟

سـازمان بورس که طی دی ماه و حتی بهمن ماه ،از رشـد بازار
حمایـت مـی کـرد و اظهارات صریح رئیس این سـازمان از رشـد
بـورس بـر اسـاس چشـم انـداز صعـودی بلندمـدت حمایت می
کـرد ،از چنـد هفتـه اخیر مواضـع متفاوتی گرفت.
رشـد بـورس کشـور در حالـی که کل اقتصاد جهانـی تحت تاثیر
کرونـا در حـال افـت بـود ،قابـل دفـاع نمـی نمـود .لذا سـازمان
بـورس چندین سیاسـت جدیـد در پیش گرفت .اولین سیاسـت
افزایـش حجـم مبنـا بـود که در هفته اول اسـفند اجرایی شـد و
بـر بخشـی از بـازار اثر گذاشـت اما موج صعودی کلـی را متوقف
نکـرد .بعـد از آن تصمیـم پرحاشـیه کاهـش حجم مبنـا بود که
البتـه لغـو شـد .این تصمیم های سـازمان بـورس در کنار ریزش
قیمـت نفـت و بازارهـای جهانـی در هفته سـوم اسـفند منجر به
ریزش شـاخص کل بورس شـد.

فرمول بورس ابزی در سال 99

فـارغ از آثـار تصمیـم هـای سـازمان بـورس ،آن چـه کـه واضح
اسـت ایـن کـه ایـن سـازمان تصمیـم و تلاش دارد کـه مانع از
رشـد حبابی بیشـتر بازار شـود .اگرچه واکنش رئیس کل بانک
مرکـزی و وزیـر اقتصـاد به تصمیم کاهش دامنه نوسـان ،نشـان
داد کـه در سـطح کالن ،رویکـرد متفاوتـی وجود دارد.

با وجود همه
نگرانی های
پیرامونی (کرونا،
اقتصاد جهانی و
رفتار نهاد ناظر)
همچناننقدینگی
سرشار موجود در
بازار ناامید نشده
و قدرتمند است.
با این حال ،برای
سال  99باید بسیار
محتاط بود و بعد از
ذخیره سود مناسب
کشف شده در
سال  ،98در تک
نمادهای خاص
و دارای پشتوانه
سرمایه گذاری کرد

ایـن موضـوع در کنـار نگرانـی هـای ناشـی از کرونـا و اقتصـاد
جهانـی ،هـم اکنـون عامـل فشـار بر بـازار اسـت .لذا باید بسـیار
محتـاط بـود .البتـه هنوز هـم زورآزمایی موج نقدینگـی در بازار
کاملا عیان اسـت.
مثلا در همیـن هفتـه گذشـته کـه عمـده سـهم ها نزولـی بود،
سـهم هـای گـروه غذایـی و لبنیـات در قیمـت هـای نجومـی
صـف خریـد بودنـد! خودرویـی ها کـه وضعیت افزایش سـرمایه
و سـودآوری آن هـا شـفاف اسـت در انتهـای هفتـه موردتوجـه
قـرار گرفتنـد و رشـد کردنـد .برخـی سـهم هـای گروه سـرمایه
گـذاری هـم جهـش کردند.
بـه طـور کلـی در حالـی که شـاخص کل ثابت بود شـاخص کل
هـم وزن رشـد مناسـبی را تجربـه کـرد .همـه این ها نشـان می

دهـد کـه بـا وجـود همه نگرانـی هـای پیرامونی (کرونـا ،اقتصاد
جهانـی و رفتـار نهـاد ناظـر) همچنـان نقدینگی سرشـار موجود
در بـازار ناامیـد نشـده و قدرتمند اسـت .با این حال ،برای سـال
 99باید بسـیار محتاط بود و بعد از ذخیره سـود مناسـب کشـف
شـده در سـال  ،98در تـک نمادهـای خـاص و دارای پشـتوانه
سـرمایه گذاری کرد.
ضمنـا سیاسـت دولـت و سـازمان بـورس بـرای عرضـه اولیـه
گسـترده هـم فرصتـی بـرای سـرمایه گـذاری کـم ریسـک
خواهـد بـود .خـارج از ایـن دو مورد و سـرمایه گـذاری به امید
رشـد همیشـگی قیمـت هـا بـه سـبک سـال  ،98پرریسـک تر
خواهـد بود.

چوب بیمه بر سر هزینه های کرونا!
بیشـترین ریسـک و
راحله شعبانی
خسـارتی کـه در زندگی
نویسنده
میتوانـد آزاردهنـده و
بحرانـی باشـد خطراتـی
هسـتند کـه سلامتی انسـان را تهدیـد میکننـد .پس
شـاید بتـوان مهمتریـن بیمهها را بیمههایی دانسـت که
بـه سلامتی و بیماریهـا مرتبـط هسـتند .با پیشـرفت
چشـمگیر بیمـاری کرونـا طـی روزهـای اخیـر اهمیـت
ایـن گونهبیمههـا بیشـتر جلـب توجـه میکنـد .آیـا در
صـورت بـروز کرونـا تمـام هزینههـای آن آزاد حسـاب
میشـود؟ یـا کل هزینههـا بـر دوش دولـت اسـت؟ اگـر
باید خودمان پرداختی داشـته باشـیم چطور می توانیم
آنهـا را کنتـرل کنیـم؟ در ادامـه بررسـی خواهیم کرد
کـدام بیمـه بـا کرونـا مبـارزه میکنـد!
واقعیتهای ویروس کرونا چیست؟
نبـود آگاهـی موجـب ترس میشـود ،ویـروس کرونا در
ابتـدا از منطقـهای در چیـن شـیوع پیـدا کـرده و منجر
بـه فـوت بسـیاری از افـراد شـده اسـت .به رغـم آن که
ایـن ویـروس در محـدوده مشـخصی در چیـن بـه نـام
شـهر ووهـان که حـدود  ۹میلیون جمعیـت دارد ،ظاهر
شـده و افـرادی را دچـار کـرده اسـت ،امـا بـا توجـه بـه
اپیدمـی ( )Epidemicشـدن آن بیـش از  120کشـور
از قبیـل ژاپـن ،تایوان،اسـترالیا ،آمریـکا و ایـران ابتال به
آن را تاییـد کردهانـد.
اپیدمی یا همه گیری چیست؟
اپیدمـی یـا  Epidemicرا بـه بـروز و گسـترش یـک
بیمـاری یـا واقعـهای در حـوزه جمعیـت شـناختی کـه

شـیوع و انتقـال بیـش از حـد داشـته باشـد ،میگویند.
سـاالنه بیماریهـا یـا رفتارهـای اجتماعـی بسـیاری
در دنیـا اپیدمـی یـا شـایع میشـود کـه میتوانـد
تبعـات مثبـت یـا منفـی بسـیاری را بـرای انسـانها یـا
فرهنگهـای مختلـف در پـی داشـته باشـد.
آنفلوآنزا چیست؟
آنفلوآنـزا یـا  Influenzaیـک نـوع بیمـاری ویروسـی
بـوده و بخشهـای تنفسـی بـدن را مـورد حملـه قـرار
میدهـد .نشـانههای آنفلوآنـزا چیسـت؟ آنفلوآنـزا
نشـانههایی شـبیه سـرما خوردگـی دارد و بسـته بـه
توانایـی بـدن میتوانـد عالیـم متفاوتـی را بـرای بیمار
بـه همـراه داشـته باشـد ،امـا عمومـا شـدت نشـانهها
در آنفلوآنـزا نسـبت بـه سـرما خوردگی بیشـتر اسـت.
شـایعترین نشـانههای آنفلوآنزا در افـراد کوفتگی بدن،
درد در عضالت ،تب باال ،سـردرد ،سـرفه خشـک ،درد
گلـو ،خسـتگی و بـی اشـتهایی اسـت.
هزینه درمان بیماری کرونا چقدر است؟
آیا بیمه تکمیلی هزینه را جبران میکند؟
عمومـا هزینههـای درمان ایـن گونه بیماریهـا با توجه
بـه حساسـیت آن توسـط دولتهـا تامیـن میشـود ،اما
شـرکت بیمـه سـامان بـرای بیمـه شـدگان خـود کـه
از انـواع بیمـه تکمیلـی سـامان شـامل بیمـه تکمیلـی
انفـرادی سـامان یـا بیمـه تکمیلـی گروهـی سـامان
اسـتفاده مـی کنند نیـز امکانی برای جبـران هزینههای
احتمالـی مواجهـه یـا درمـان آن لحاظ کرده و پوشـش
ویـروس کرونـا را بـدون دریافـت حـق بیمـه اضافـه در
تعهـدات بیمـه تکمیلـی خود قـرار داده اسـت.

آیـا بیمـه عمـر به فـرد مبتال بـه ویـروس کرونا
تعلـق میگیرد؟
بیماری و شـیوع آن اساسـا ارتباطی به دولتها نداشـته
و هیـچ هزینـهای در صـورت فـوت شـخص مبتلا بـه
ویـروس کرونـا یـا هـر ویـروس دیگـری به خانـواده وی
پرداخـت نمیشـود ،لیکـن از آن جایـی کـه ابتال و فوت
شـخص ممکـن اسـت کمتـر از  ۱۵روز طـول بکشـد،
حساسـیت آن بـرای خانوادههـا بسـیار زیـاد اسـت.
شـرکت بیمـه سـامان ویـروس کرونـا را در بیمـه عمـر
سـامان جـزو پوشـش سـرمایهای امـراض خـاص لحاظ
کـرده و بـدون دریافـت هیـچ مبلغـی از بیمـه شـدگان،
ویـروس کرونـا را تحـت پوشـش بیمـه عمـر قـرار داده
اسـت ،تـا در صـورت ابتلای شـخص بـه ایـن بیماری،
تـا  ۳۰۰میلیـون ریـال میتوانـد از پوشـش بیمـهای به
صـورت بالعـوض و فـارغ از هزینههای درمانـی با لحاظ
کـردن دوره انتظـار بیمـه عمر که  ۳مـاه از تاریخ صدور
بیمـه نامـه اسـت ،اسـتفاده کنـد .در صـورت فـوت فرد
بیمـه شـده بـه ویروس کرونا ،بیمه سـامان کل سـرمایه
فـوت متعلقـه مربـوط به بیمه عمر را بـه خانواده متوفی
پرداخـت مـی کند.
پوشش ویروس کرونا برای مسافران
امـروزه بـا توجـه بـه بـاال رفتـن هزینههـای درمانـی در
تمـام دنیـا ،اکثـر مسـافران خـارج از کشـور بـه خریـد
بیمـه مسـافرتی ،از طریـق آژانسهـای هواپیمایـی یـا
نماینـدگان شـرکتهای هواپیمایـی اقـدام بـه خریـد
بیمـه درمـان مسـافرتی کـرده تـا در صـورت ابتلا بـه
بیمـاری یـا مـوارد تحت پوشـش بیمه نامـه ،هزینههای
خـود را از آن طریـق جبـران کنند .در شـرایط کنونی و

بـا توجـه به حساسـیت بـاالی ابتال به ویـروس کرونا در
جهـان و نیـز افزایـش احتمـال درگیـری و ابتلا بـه آن
بـرای مسـافران خـارج از کشـور ،شـرکت بیمه سـامان
کلیـه بیمـه شـدگان خود در بیمـه درمان مسـافرتی را
بـدون دریافـت حـق بیمـه اضافـی تحت پوشـش کرونا
ویـروس قـرار داده و هزینههای درمانی ایشـان را در ۵۵
هـزار مرکـز درمانـی در دنیـا پرداخـت میکنـد.
تست کرونا در منزل
در شـرایط امروز بسـیاری از افراد نگران مبتال شـدن به
ویـروس کرونـا هسـتند و دایـم از خـود میپرسـند «آیا
ممکـن اسـت مـن نیـز آلـوده بـه ویـروس کرونـا شـده
باشـم؟» بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال و این کـه چگونه
تشـخیص بدهیـم کـه بـه کرونـا مبتلا شـدهایم،
سـازمان نظام پزشـکی کشـور به منظور جلوگیری
از رعـب و وحشـت مـردم در خصـوص ابتلا بـه
ویـروس کرونا و همچنیـن کاهش رفت و آمد
در شـهر بـرای جلوگیری از انتشـار بیماری،
س�ایتی را با نام تس�ت کرون�ا( (�test coro
 )naطراحـی کرده تا با چند سـوال سـاده
بتـوان ارزیابـی اولیه هر شـخصی برای خود
انجـام داده و در صورتـی کـه مشـکوک به
ابتلا بـه ویـروس کرونـا بـود ،در خصوص
انتقـال بـه مرکـز درمانی اقـدام کند.
تنهـا هزینـه ای کـه در بیمـه عمـر بـرای
کرونـا وجود داره ،پوشـش فوت به علتی اسـت
کـه شـرکت هـای بیمـه موظـف بـه پرداخـت آن
هسـتند .سـایر هزینه هـای مربوط بـه کرونا را که
حالـت درمانی دارند میبایسـت بیمـه های تکمیلی

پرداخـت کننـد و در تعهـد بیمـه عمر نبـوده و نخواهد
بـود .البتـه بعضی از شـرکت های بیمه تـا مقطع زمانی
آخـر فروردیـن سـال  ۱۳۹۹جزو پوشـش امراض خاص
شـان ایـن بیمـاری را در تعهـدات شـان قـرار دادنـد و
بابتـش غرامـت پرداخـت مـی کننـد کـه به طـور قطع
بـا اسـتفاده از آن ،سـایر پوشـش هـای امـراض خـاص
بـه پایـان رسـیده و از تعهـدات بیمـه عمرشـان خـارج
خواهـد شـد زیـرا که در تمامی شـرکت هـای بیمه (به
جـز پاسـارگاد) پوشـش امراض خـاص تنها یـک بار در
طـول مدت قـرارداد در تعهـد شـرکت بیمـه خواهـد
بود.

