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یازدهمیننمایشـگاهبینالمللی
بـورس،بانـکوبیمهبـهپایان

رسید
این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد ایران در زمینه بورس، بانک 
و بیمه اس��ت که س��االنه با جمع کثیری از ش��رکت های توانمند داخلی 
و خارج��ی برپا می گردد که امس��ال با حضور فعال 390 ش��رکت برگزار 
گردید. حضور در این نمایش��گاه فرصت بس��یار مناسب برای شرکت های 
فعال و سرمایه گذاران است تا بتوانند محصوالت خود را در معرض نمایش 
گذاش��ته و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها فعالیت ها و نوآوری های 
خود را معرفی کنند. هدفی که در این نمایش��گاه دنبال شد آشنایی مردم 
با ش��یوه های نوین س��رمایه گذاری، تامین مالی و روش های بهره گیری از 

ابزارهای نوین مالی است.
در این راستا بیش از 50 شرکت دانش بنیان و استارتآپی در نمایشگاه 
ش��رکت کردند و دانش آموزاِن کارآفری��ن با »رویداد بومی نو« در فین تک 
حضور پیدا کردند و هم چنین دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور در س��خنرانی افتتاحیه نمایشگاه در زمینه حمایت از استارتاپ ها 
گفت: باید از اس��تارتاپ های بومی حمایت شود زیرا آنها سرمایه های این 
مملکت هستند و نباید گذاشت آنها دلسرد شوند زیرا مسئله تلگرام پیش 
خواهد آمد و مجبور می ش��ویم از محصوالت خارجی اس��تفاده کنیم و یا 

خریدار ایده های استارتاپ های ما کشورهای دیگر می شوند.
روی��داد فین اس��تارز در این نمایش��گاه برای س��ومین س��ال متوالی 
به عاملیت فرابورس برگزار ش��د تا به واس��طه آن صاحبان اس��تارتاپ ها، 
شتاب دهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری فرصت معرفی خود را داشته 

باشند.

در حاش��یه نمایش��گاه امسال ش��رکت های س��رمایه گذاری اقدام به 
برگزاری کارگاه های آموزشی کردند و کالس های آموزش سرمایه گذاری و 
آش��نایی با بورس برای کودک و نوجوان برگزار گردید که با استقبال این 
گروه س��نی مواجه شد. هیات های تجاری و شرکت های خارجی معتبر که 
قصد س��رمایه گذاری در ایران را داشتند توانستند با بازار سرمایه و قوانین 

ایران آشنا شوند.
همچنین صنعت بیمه در این نمایش��گاه حضور پررنگ و موثر داشت 
و توانس��ت جدیدترین دس��تاوردهای خود را به نمای��ش بگذارد و فرصت 
مناسبی برای دست اندرکاران بیمه بود که بی واسطه و رو در رو عملکرد 

و دستاوردهای شرکت های بیمه ای را مورد بررسی و نقد قرار دهند.
در حاشیه نمایش��گاه در غرفه های حوزه های مختلف مسابقاتی برای 

جذب مخاطب و کودکان و نوجوانان برگزار شد و جوایزی نیز اهدا شد.
همچنین امس��ال برخی از بانک ها به همراه ش��رکت های زیرمجموعه 
خود در نمایش��گاه ش��رکت کردند و به ارائه محص��والت و خدمات جدید 
خ��ود پرداختند. حضور بازارهای پولی در نمایش��گاه ع��الوه بر آنکه باعث 
هم افزایی صنعت مالی کش��ور می شود به دلیل تعامل حداکثر نظام بانکی 
با عموم جامعه، عاملی در جهت توجه قشرهای مختلف مردم به نمایشگاه 

می گردد.
در حاشیه نمایشگاه نیز از پیشکسوتان بازار سرمایه تجلیل شد.

ب��ا توجه به گفت وگویی که با غرفه ها انجام ش��د امس��ال آمار بازدید 
مردم از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به مراتب کمتر از سال های گذشته 

بود.
یازدهمیـننمایشـگاهبورس،بانـکوبیمـهاز27لغایت30
فروردین1397درمحلدائمینمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزار

گردید.

گزارش
یازدهمین نمایشگاه

بین المللی بورس، بانک و بیمه
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بازارسـرمایه،بازارپولوصنعتبیمه،بهعلتوجودتیریبون
اندک،سهمبسیارپاییندرصداوسیماوهمچنیناستفادهکماز
سایروسایلارتباطجمعیدرمقایسهباسایرمسائلمهمکشوری،
متاسفانهازدیدعامهمردممقفولماندهاست.ازهمینرویوجود
چنیـنرویدادهایمالیمنجربهنگاهویژهبهاینبازارودرنتیجه

توسعهدانشبورسیرابههمراهخواهدداشت.

به همین خاطر بزرگترین رویداد صنعت مالی در خاورمیانه را باید در چند 
بخش مهم بررسی کرد:

1(حضورشرکتهایبینالمللی

متاسفانه در ادوار قبلی نمایشگاه، حضور شرکت ها و بازدید کنندگان 
بین الملل��ی از نمایش��گاه به حداقل ممکن خود بود. ب��ا توجه به تجربیات 
قبلی به دس��ت آمده، تعامالت الزم با شرکت ها و اشخاص خارجی جهت 
بازدید از نمایش��گاه به عمل آمده اس��ت. این مهم می تواند سرآغاز ارتباط 
بی��ن بازار های مالی کش��ور با بازارهای منطقه ایی و فرا منطقه ایی باش��د. 
همچنین از طرفی پسوند بین المللی این رویداد حفظ خواهد شد. البته از 
ذکر این مهم نباید گذشت که این ارتباط ولو محدود و کوچک؛ در شرایط 

روز اقتصاد کشور بسیار غنیمت و مناسب است.

2(ترویجفرهنگسرمایهگذاری

به منظور فرهنگ س��ازی و توسعه دانش بورسی جهت سرمایه گذاری 
در بورس، به دو مقوله رس��انه و آموزش نیاز اس��ت. متاسفانه بازار سرمایه 
ایران به علت وجود تیریبون اندک، س��هم بس��یار پایین در صدا و س��یما 
کش��ور و همچنین استفاده کم از سایر وسایل ارتباط جمعی در مقایسه با 
س��ایر فرصت های سرمایه گذاری، از دید عامه مردم متاسفانه مقفول مانده 
اس��ت. از همین روی وجود چنین رویدادهای مالی منجر به نگاه ویژه به 
این بازار و در نتیجه توسعه بورس را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر 
نگاه ویژه به موضوع آموزش همواره از مهترین برنامه  ش��رکت های حاضر 

در نمایشگاه است.
ای��ن نگاه و توجه باید پیش از پیش در این نمایش��گاه به طور ویژه تاکید 
گردد. زیرا با توجه به وضعیت موجود در بازار پولی کش��ور، احتمال توجه 
وی��ژه و ورود س��رمایه گذاران جدید به بورس وج��ود دارد. از همین روی 
ش��رکت های فعال در این رویداد مالی آموزش های خود را باید به س��متی 
ببرند که س��رمایه گذاری در بورس کش��ور به عنوان یک هنجار و قاعده 
شناخته شود. از طرف دیگر با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای موازی با 
بازار سرمایه و همچنین برگزاری این ایونت مالی در ابتدای سال، برگزاری 
دوره های آموزشی با محوریت موضوعی کالن اقتصادی و ارائه چشم انداز 

به مخاطبین کمک شایانی به شفافیت در بورس را می نماید.

3(تعاملبینبورس،بانکوبیمه:

تفکی��ک این بازارها از هم و با چش��م رقیب نگاه ک��ردن به بازارهای 
موازی با بازار س��رمایه عمل اش��تباهی است زیرا هر س��ه مکمل یکدیگر 
هس��تند و رقیب به شمار نمی روند. این سه بازار در کنار هم یک پرتفوی 
عالی به منظور سرمایه گذاری برای جامعه تشکیل میدهند. با عنوان مثال 
می توان گفت که در بازار س��رمایه امکان هم��کاری با صنعت بیمه وجود 
دارد و می توان طرحی را تعریف کرد که چنانچه فردی هم بیمه عمر دارد 
و هم واحدهای س��رمایه گذاری، امکان تبدیل بیمه عمر به واحد صندوق 

سرمایه گذاری به وجود بیاید.
همچنین در خصوص همکاری با بانک ها هم میتوان تعامالت الزم به منظور 
رفع مش��کل اخذ اعتبار از بانک ها را فراهم نمود تا در نتیجه تس��هیالتی 
با نرخ س��ود پایین به کارگزاران پرداخت ش��ود تا این شرکت ها بتوانند به 
مشتریان خود اعتبار با نرخ سود پایین اعطاء کنند. این امر باعث می شود 

تا مشتریان اقساط خود را در سررسید تعیین شده باز پرداخت نمایند.

4(شفافیتناشرینبازارسرمایه

پایه  اصلی و اس��اس بازار سرمایه بر ش��فافیت شرکت ها است. ارتباط 
گیری مس��تقیم و چهره به چهره ناشرین بازار سرمایه با سهامداران خود 
می تواند به یکی از چالش های جذاب این نمایش��گاه بدل ش��ود. چالش��ی 
که کمک به ش��فافیت بازار و مانع شکل گیری حباب قیمتی در برخی از 

سهام ها  می نماید.

5(استارتاپها،مهمانانویژهبازارسرمایه

حضور ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در نمایشگاه امسال را 
می توان به عنوان یک سوپرایز ویژه و یکی از نقاط عطف بزرگترین رویداد 
صنعت مالی در خاورمیانه است. با پیشرفت تکنولوژی و توجه ویژه جوانان 
به نرم افزارهای کوچک موبایلی، بازار س��رمایه به منظور توسعه بازارهای 
خود چه از لحاظ س��خت افزاری و چه از لحاظ توس��عه دانش بورسی در 
بین آحاد مردم ملزم به اس��تفاده از این ابزار نوظهور اس��ت. متاسفانه باید 
گفت که برخی از این شرکت ها با مشکالت ثبتی نیز مواجه هستند. توقع 
می رود که سازمان بورس با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری موانع 

رفع حضور این طیف از شرکت ها را در این نمایشگاه را حل نمایند.

فاینکس
فرصتی برای

توسعه دانش بورسی 

در جامعه
عرفانهودی
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طی دو سال اخیر، حمالت سایبری به شدت افزایش یافته است و این 
حمالت عامل خدش��ه دار شدن اعتبار دنیای سایبری هستند. کارخانه ها و 
صنایع دیگر از کوچکترین خدمات دنیای سایبری هم استفاده نمی کنند، 
حت��ی آن خدمات��ی که گفته می ش��ود خطری ندارن��د. صنایعی همچون 
صنایع تولیدی، صنایع مربوط به س��اخت و ساز و تدارکات نظامی، عموماً 
بیمه الکترونیک��ی خریداری نمی کنند و آن هم به علت آگاهی کم از این 
نوع بیمه و احس��اس بی نیازی از آن اس��ت. هرچند ای��ن طرز فکر ممکن 
اس��ت باعث شود شرکت ها و صنایعی که خود را بیمه نکرده اند در معرض 

خطرات و یا خسارات جدی قرار بگیرند.
اکثر ش��رکت هایی ک��ه تولیدی و فنی هس��تند، به ای��ن دلیل که با 
اش��خاص به طور خاص در ارتباط نیستند و معامالت کلی انجام می دهند 
)برخالف اداراتی مانند مراکز بهداش��تی و درمان��ی(، اطالعات محرمانه یا 
شخصی از مشتریان خود ندارند و همین امر باعث می شود سیستم امنیتی 
قوی و سطح باالیی نداشته باشند و نداشتن سیستم امنیتی آنان را نسبت 

به حمالت سایبری آسیب پذیر می کند.
ای��ن صنایع خطر حمالت س��ایبری که ممکن اس��ت به علت کمبود 
سیس��تم امنیتی کارآمد به وقوع بپیوندد را نادیده می گیرند. تاکنون آمار 
و ارق��ام کم و نامعلومی از ماهیت حمالت س��ایبری ک��ه منجر به خلل و 
خسارت در شرکت ها شده اند در دست داریم. همین موضوع و ظاهر مبهم 
فضای س��ایبری باعث ش��ده تا از اعتبار قوانین و مقررات سایبری کاسته 
ش��ود و سیاس��ت های الکترونیکی در نظر بسیاری از ش��رکت ها از اعتبار 

بیفتد.
بس��یاری معتقدند از دست دادن س��ود و اعتبار به دلیل در دسترس 
نبودن ش��بکه کارآمد، به علت کار گس��ترده رقیب که سیاس��ت و قوانین 

جامع تر و مطئن تری دارد به فراموشی سپرده خواهد شد.
در نتیج��ه، کارخانه ها و صنایع، بودج��ه و توجه خود را جای دیگری 
به کار می گیرند. هرچند، تعداد وقایع و کارهای مربوط به دنیای سایبری 
برای کارخانه هایی که به علت بهبود عملکرد خود به ش��دت به اینترنت و 

فضای مجازی وابسته اند افزایش یافته است.
براس��اس گزارش ه��ای س��االنه )گ��زارش خط��ر( ش��رکت امنیتی 
س��ونیک وال��ز)Sonic Walls(  در س��ال 2017، بکارگی��ری رنس��ام 
ور)Ransomware(  ، هر س��اله167 برابر افزایش می یابد. اپلیکیش��ن 
رنس��ام )خونبها ، غرامت( یک نرم افزار اس��ت که تا پول دریافت نش��ود، 
دسترس��ی به کامپیوتر امکان پذیر نیست. حمالت س��ایبری که به وقوع 
پیوس��تهاند ، از 3.8 میلیون در س��ال 2015 ، به 638 میلیون در س��ال 

2016 رسیده است. این اتفاقات چند نکته را به ما یادآوری می کنند:
عدم اطمینان از تکنولوژی قدیمی؛ امروزه به آسانی می توان از طریق 

ایمیل به شبکه یک سازمان نفوذ کرد و آن را هک کرد.
عدم سواد و آگاهی کافی کارمندان از تکنولوژی و اینترنت.

برخیازحمالترنسامدرسالهایاخیرعبارتنداز:

دو کارخانه بس��یار مش��هور در زمینه تدارکات ارتش، قربانیان حمله 
ن��وت پتی��ا)NotPetya Ransomware(  ش��دند. از کار افت��ادن کل 
سیستم این شرکت ها، در مجموع برایشان بیش از 700 میلیون دالر ضرر 
در برداشت و این تنها خسارت وارده نبود؛ از بین رفتن اعتبار و نارضایتی 

مشتریان نیز به خسارت این شرکتها افزوده شد.
یک ش��رکت تولیدی مصالح هنگامی که رنسام سیستم IT آنها را از 

کار انداخت، حدود 400 میلیون دالر متضرر شد.
یک کارخانه کاالی مصرفی طی حمله رنس��ام که منجر به اختالل در 
سیس��تم کامپیوتری آنها شد و طرح های مالی و فروش تولیدات را به هم 

ریخت، 500 میلیون دالر از دست داد.
همینط��ور که به تعداد کارخانه هایی که به س��مت خودکار ش��دن و 
عملیات های از راه دور می روند افزوده می ش��ود، احتمال حمالت سایبری 
ک��ه باعث خلل در برون داد ش��بکه ها و توق��ف کار عملیات های اینترنتی 

می شود نیز افزایش می یابد.
کارخانه های فراهم س��ازی تدارکات نظامی و صنایع تولیدی که برای 
انج��ام معامالت و انتقال کاال و خدمات به ش��دت به اینترنت وابس��ته اند، 
طعمه های آس��ان تری برای حمالت س��ایبری خواهند بود و این حمالت 

می توانند کل تجارت این شرکت ها را از بین ببرند.
در واقع، بر اس��اس گزارش ها، ش��کایاتی که تا کن��ون از کارخانه های 
تولیدی گزارش شده است، بیشتر مربوط به هک شدن اطالعات و سیستم 

این کارخانه ها بوده است.

سیاستهایتمامامدرنسایبری ��
اکنون که عوامل ریس��ک بیش از پیش به چش��م می آیند و اطالعات 
کارخانه ها به یک خطر بالقوه برای از بین رفتن توس��ط حمالت س��ایبری 
تبدیل شده است، بیمه سایبری به یک بحث داغ تبدیل شده است و توجه 
گسترده ای را به خود جلب کرده است و همه می خواهند بدانند زیر پوسته 

این اسم چه چیزی نهفته است.
سیاس��ت های جدید س��ایبری اکنون مس��ئولیت کامل خس��ارت ها، 

صدمات فیزیکی، تأخیر در خدمات رسانی و ... را برعهده می گیرند.
خدمات کمک رس��انی که توس��ط افراد ش��اغل در دنیای س��ایبری 
جهت افزایش امنیت سیس��تم کارخانه ها و صنایع ارائه می ش��ود بهترین، 

سریع ترین و کارآمد ترین روش بیمه شدن است.
مدیران ارش��د اجرایی بس��یار به خطرات سایبری توجه دارند و سعی 
در کم کردن آنها دارند. براس��اس گزارش��ی که از 1000 کش��ور ثروتمند 
در س��ال 2016 بدس��ت آمد، تمامی هیئت مدیره های این ش��رکت ها بر 
اهمیت امنیت س��ایبری تأکید داشتند و آن را یک موضوع نیازمند توجه 

دانستند.
تصمیم گیرندگان به این نتیجه رسیده اند که دفاع تکنولوژیکی بسیار 
مهم اس��ت ولی فقط تا محدوده مشخصی کاربرد دارد. شرکت های زیادی 
امروزه مجهز به امنیت سایبری شده اند. برای مثال، در برخی کارخانه های 
تولی��د مصالح، الزم اس��ت قبل از انجام هر معامله ی��ا مزایده ای، مدارکی 

مبنی بر کارآیی الزم سیستم امنیتی ارائه شود.

ظهور نسل جدیدی 
از خریداران 

بیمه الکترونیکی
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بـرایگسـترشحجـمفـروشوارتقـاءموقعیت ��
بازاریابـیدفتـرنمایندگیهـایخودبرایسـالجاریچه

برنامههاییدارید؟

الف: توس��عه اصولی وکیفی شبکه فروش اعم از نمایندگان تخصصی 
فروش عمر و عمومی

ب: ارتقاي سطح دانش نمایندگان با برنامه ریزي در حوزه آموزش 
ج: ارائه طرحها و ایده هاي موثر جهت ایجاد انگیزه در شبکه فروش 

د: اطالع رسانی در حوزه برندینگ و محصول

دربازاررقابتیمشکلشـرکتهایبیمهراچگونه ��
ارزیابیمیکنید؟

از جمل�ه مشکالت اص�لی رقابتی ش�رکتهاي بیمه:
الف: ارائه نرخ هاي غیر فنی

ب: نبود اطمین�ان کامل در واگذاري ریس���کهاي بزرگ به شرکتهاي 
اتکایی بین المللی به لحاظ برخی تحریم ها 

ج:  برخوردار نبودن از برنامه هاي منسجم جهت فرهنگ سازي و باال 
بردن س�طح آگاهی جامعه ازخ�دمات بیمه اي 

د: ناکاف��ی بودن آمار و اطالعات در زمینه هاي مختلف جهت ارزیابی 
دقیق ریسک به منظور ارائه نرخ هاي متناسب 

ه: توج��ه ناکافی به روش های ف��روش و خدمات پس از فروش نوین 
نظیر فروش الکترونیکی و فعالیت اندک استارتاپ ها در این زمینه

شــرکـت بـیـمه تـجارت نوفعالیتخودرادرپرتوالطافیزدانپاکوباپشـتوانهسهامدارانمعتبرازجملهبانکتجارت،
پسـتبانک،شـرکتهایســرمایهگــذاریغدیـروایرانیانباسرمایهاولیهثبتشده2500میلیاردریالیدراردیبهشتماهسال
1395آغازوشـروعبهارائهخدماتتخصصیدررشـتههایمختلفبیمهایرافراهمسـاخت.اینشـرکتدرصـدداستبابـهـره
مـندیازدانشوتخصصفنیکارکنانخودواستفادهازپیشرفتهترینفناوریهایموجود،درقالبیکشرکتدانشبنیان،خالق

وپاسخگو،بهانتخابویژهمشتریانوفعاالناقتصادیکشورتبدیلشود.
شـرکتبـیـمــهتجارتنوباراهبردخلقمزیتهایمتمایزبرایاسـتفادهکنندگانوبهرهمنـدیازتجربیاتموجودوالگوهای
مشـتریمداریدرفرآینداخذپوشـشبیمهای،امیـدواراسـتباارائهطرحهایروزبیمهای،ضمنپرنمودنخالءهایموجوداین
صنعت،باایجاداطمیناندربیمهگذارانمحترم،باالخصدرپرداختسـریعوکاملخسـارت،تکیهگاهیمحکمبرایروزهایآتیآن

هاباشد.
شـایانذکراسـتشـرکت“بیمهتجارتنو”درسـال1395با“توانگریسـطحیک”بامعادل2187امتیازطبقاعالمرسمیبیمه

مرکزیجمهوریاسالمیایرانمعرفیگردید.
بمناسـبتیازدهمیننمایشـگاهبورس،بانکوبیمه،بانکوصنعتباسیدمحمدعباسزادگانمدیرعاملبیمهتجارتنوبهگفتگو

نشستکهمشروحاینگفتگوبهشرحذیلمیباشد:
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فروشبیمهعمروزندگیدرشرکتبیمهتجارتنو ��

چهجایگاهوویژگیهاییدارد؟

الف: باعنایت به اینکه رشته استراتژیک شرکت بیمه تجارت نو ، بیمه 
عمروس��رمایه گذاري می باش��د. لذا این ش��رکت با توجه به نیاز بازارو با 
ه�دف نوآوري و ارائه طرحهاي نوین و نیز ارتقاي محصولنس���بت به ارائه 

خدمات بیمه اي متناسب به مشتریان اقدام نموده است. 
ب: در کنار توس���عه اصولی ش���بکه فروش تخصص���ی عمر ازجمله 
برنامه هاي اصلی این ش��رکت درس��الجاري پراکن�دگی مناس��ب ش�بکه 

فروش در تمامی ش�هرهاي کشور می باش�د.
ج: ارائه آموزش���هاي تخصص�ی به طور مس��تمر به ش��بکه فروش در 

حوزه بازاریابی و فروش بیمه هاي عمروس�رمایه گذاري 
د: برگ��زاري جش���نواره ه��اي فصل��ی درح��وزه ف��روش بیمه هاي 
عمروس��رمایه گذاري و نیز کمپین هاي تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی 

عموم مردم 
ه: طراح��ی محص��والت جدید بیمه عم��ر نظیر بیم��ه ترمیم پاداش 

کارکنان و بیمه عمر و مستمری

پیـروصحبتهـایدکترهمتـی،رئیـسکلبیمه ��
مرکزیدرموردنداشتنسوددرفروشبیمهشخصثالثو

تمرکزبررویبیمههایعمروزندگینظرشماچیست؟

الف: فروش بیمه های عمر و س��رمایه گذاری برای شرکت های بیمه 
دارای منافع مختلف می باشد : 

قابلیت اتکا بر منابع بلند مدت بیمه های زندگی / نقدفروشی بیشتر / 
ضریب خسارت پایین به علت آزمایشات و غربالگری مناسب ریسک و ...

ب: فروش بیمه عمروس���رمایه گ�ذاري به لحاظ مدت دار بودن بیمه 
نامه می تواند نقش پایداري در اقتصاد خانواده داش�ته باشد.

ج: باعنای��ت به ماهیت ان�دوخته دار بودن بیمه هاي عمر وس���رمایه 
گذاري ش��رکتهاي بیمه می بایس��تی تدابیر الزم جهت نگهداري اندوخته 
ها و ذخایر کافی به صورت نقدي مطابق آیین نامه هاي س��رمایه گذاري 

را اتخاذ نمایند.

درایـنبازاربیاعتمادچگونهاعتمادمشـتریانرا ��
جلبمیکنید؟

الف: جلب توجه مش��تری�ان به مزایاي ش���رکت بیمه تجارت نو اعم 
از برخورداري ازس���رمایه انس��انی جوان و متخص�ص و نیز س�رمایه اولیه 
من�اس��ب ، سطح ی�ک توانگري م�الی وس���هامداران معتبري چون بانک 

تجارت ، پست بانک ایران و... 
ب: اتکایی یا انتقال بخش���ی از ریس��ک به بیمه مرکزي ج.ا.ا وقبول 

تعهد به نس�بت س�هم اتکایی 
ج: اتکایی اختیاري و مازاد برس���هم نگه�داري به ش�رکتهاي توانمند 

اتکایی درس�طح بین المللی 
د: بررس���ی هاي علمی پذیرش ریس��ک توسط مدیران فنی ش�رکت 

های بیمه
ه: ت��الش برای ارائه اطالعات ش���فاف و پرهی��ز از هرگونه اظهارات 

خالف واقع به بیمه گذاران

بـاتوجهبهشـعاررهبریبرایسـالجـاری،برای ��
تحققبخشیدنبهآنچهبرنامههاییدارید؟

باعنایت به نام گذاري س��ال1397 به سال)حمایت از کاالي ایرانی ( 
ازسوي مقام معظم رهبري

الف:حمایت و پش��تیبانی ص�نعت بیمه ازص�نایع مختلف کشورجهت 
اس�تفاده از پوشش های بیمه ای براي واحدهای تولید داخلی

ب: طراحی محصوالت متنوع بیمه اي به ویژه در رش�ته عمروس�رمایه 
گ�ذاري جهت جذب س�رمایه هاي خرد و کمک به رونق اقتصادي

ج: طراحی محصوالت جدید بیمه اي متناسب با نیاز تولید کنندگان 
داخلی

را میتوان از برنامه های بیمه تجارت نو برشمرد.
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آقـایجداریلطفاهدفازتشـکیلشـهرآیبی ��
شـاپدرنمایشـگاهرابگوییدومراحلسـرمایهگذاریدر

شهرراتوضیحدهید.

هدف ما از ش��رکت در این نمایش��گاه معرفی بهتر شهر آی بی شاپ 
است. کاری که ما انجام داده ایم این است که تمام مراحل سرمایه گذاری 
را با کمی سرگرمی روی صندوق های در آمد ثابت و صندوق مختلط پیاده 
سازی کرده ایم. هدفی که از این کار داشتیم این بود که افراد بتوانند وارد 
شهر آی بی شاپ شوند و قدرت خرید و سرمایه گذاری و هزینه را داشته 

باشند و بتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند.
 ما در بدو ورود افراد به شهر همانند درگاه ورودی سایت نام کاربری 
و رمز گذاشته ایم و کسانی که می خواهند وارد شهر شوند همانند ورود به 

سایت باید نام کاربری و رمز خود را وارد کنند.
در ابتدای ورود به شهر تمامی اطالعات مسیری را که باید طی کنند 
نشان داده می شود. مسیرهایی که باید طی کنند دو تا است. یکی مسیر 
صندوق ه��ای درآمدثابت گنجینه زرین ش��هر و دیگ��ری صندوق مختلط 
آرمان شهر است. اطالعات در مورد این دو مسیر و کلیت مسیری که باید 
طی کنند از طریق یکسری عینک ها و هدست های واقعیت مجازی به آنها 
داده می ش��ود. یعنی کس��ی به صورت فیزیکی با افراد صحبت نمی کند و 

اطالعات به صورت مجازی به آنها داده می شود.

تامادون واحد پول آی بی شاپ
بعد از آن که اطالعات به افراد داده می ش��ود و مسیر را طی می کنند 
یک میزان تامادون که واحد پول آی بی شاپ است به آنها  تخصیص داده 
می ش��ود که افراد بتوانند با آن تامادون خرید و فروش و س��رمایه گذاری 

کرده و امتیاز جمع کنند.
برای اف��رادی که با تامادونهای خود جلوتر می آیند یکس��ری بازی با 
توجه به ریس��ک پذیری افراد و مس��یری که انتخاب کرده اند ترتیب داده 

شده است.
مثال صندوق های مختلط کمی پرریس��ک ت��ر از صندوق های درآمد 
ثابت هستند و طبیعتا بازی های سخت تر و با دقت نظر بیشتری در انتظار 

افراد خواهد بود. 
افراد در ازای بازی هایی که می خواهند انجام دهند باید مبلغی تامادون 
پرداخت کنند و در صورتی که برنده ش��وند مبلغ بیشتری از تامادونی که 

پرداخت کرده اند به افراد داده می شود.

سرمایه گذاری در صندوق
بعد از آن که از این مرحله عبور کردند باید اقدام به س��رمایه گذاری 
روی دو صن��دوق گنجینه و آرمان ش��هر کنند، که یک حداقلی برای آنها 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت و باید ب��ه آن میزان پرداخت کنند و ش��رط 

آیبیشـاپاولینسـامانهسرمایهگذاریآنالیناسـتکهدوسالگذشتهدرنمایشـگاهبورس،بانکوبیمهافتتاحشدو
هدفآنتسـهیلسـرمایهگذاریبرایافرادمیباشد.درحالحاضررشدخوبیداشـتهو6صندوقدرآنفعالیتدارندو

مشتریهایخاصخودرادارد.
سرمایهگذاریتوسطآیبیشاپبسیارسادهشدهاست.درخصوصشهرآیبیشاپباآقایجداری،کارشناسبازاریابی

تامینسرمایهتمدنگفتوگوانجامشدکهاینگفتوگورادرزیرمیخوانید:

آی بی شاپ
اولین سامانه

سرمایه گذاری آنالین
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افرادحقیقیکهدربازاربورسمعاملهمیکنند،بااستفاده
ازپلتفورمآسانبورس،ایدهوراهحلخودرامکانیزهمیکنند.
آسانبورسامکانمعاملهسریعوتصمیمگیریعاقالنهومعامله
خـودکاررابهکاربرانخودمیدهدتابتوانندازبورسپرتالطم
سودکسبکنند.درحاشیهیازدهمیننمایشگاهبورس،بانک
وبیمـهبارضـافکوری،ایدهپردازاسـتارتآپآسـانبورس

گفتوگوییشدکهمشروحآنرادرزیرمیخوانید:

استقبالمردمازآسانبورسبهچهصورتبودهاست؟
به تازگی نس��خه اولیه و حداقلی آسان بورس رونمایی شده است و 
استفاده از آن تا آخر سال رایگان خواهد بود. در حال حاضر ما به دنبال 
جذب مش��تری وکش��ف نیازهای مردم در این زمینه هستیم تا توانایی 

ارایه راه کار برای نیازهای موجود را داشته باشیم. 
دکترستاریدرمراسمافتتاحیهیازدهمیننمایشگاهبینالمللی
بورس،بانکوبیمهازاستارتآپهاحمایتکردند.بهنظرشمااین

حمایتچهتأثیریدرکاراستارتآپهاخواهدداشت؟
یک اس��تارت آپ عالوه بر بحث ایده خوب و جذب مشتری شدیداً 
به حمایت نیاز دارد. یک ایده خوب بدون حمایت و جذب مشتری قطعا 
از بین می رود. من بس��یار سپاسگزارم که امسال غرفه رایگان در اختیار 

استارتاپ ها قرار دادند تا استارتآپ خود را به نمایش بگذارند. 
برایجذبسرمایهگذارچهبرنامهایدارید؟

ما برنامه های خود را نوشته و آن را به کسانی که خواهان همکاری 
با ما هستند نش��ان می دهیم. طرح ما بازگشت سرمایه ی 3 ساله دارد. 
یعنی پس از س��ه سال س��رمایه به صاحبش بازگردانده و سوددهی آغاز 

می شود. 
چـهتصمیمیبـرایتبلیغاتوبازاریابیبرایاسـتارتآپآسـان

بورسدارید؟
حضور در نمایش��گاه های مختلف و برگزاری کالس های آموزش��ی 
رایگان و مجازی در ارتباط با معامالت الگوریتمی، تا بتوانیم مردم را در 

این زمینه آگاه کنیم.
شمابااستارتآپکوانتکنآشناییدارید؟کارشماچهتفاوتی

باکارآنهادارد؟
بل��ه ، کاماًل. کار ما تا حدود زیادی مش��ابه کوانت کن اس��ت. با این 
تف��اوت که پلت فورم کوانت کن پیتون اس��ت و از امس��ال س��ازنده کد 
)Code Generator( نی��ز اضافه کرده اس��ت. اما کار ما نیازی به کد 
نویس��ی ندارد. مزیت دیگر ما نس��بت به رقبا استفاده های جانبی از این 

پلتفورم است.

آسان بورس؛ پلتفورم طراحی استراتژی معامالتی

اینکه بتوانند در انتهای راه در قرعه کش��ی روزانه شرکت کنند این است 
ک��ه حتما در صندوق ها س��رمایه گذاری کرده باش��ند و بعد از آن که در 
صندوق ها سرمایه گذاری کردند و تامادون خود را پرداخت کردند باز هم 
مقداری تامادون ب��رای آنها باقی می ماند و افراد می توانند با تامادون های 

باقی مانده در مسیر خود به آی بی کافه بروند و از خود پذیرایی کنند.
اف��راد در ازای تامادون��ی که پرداخت می کنن��د می توانند از هدایای 
فرهنگی ک��ه در نظر گرفته ایم همانند کتاب و س��ی دی های موس��یقی 
می توانند با تامادون های خود خرید کنند و باز هم در طی مسیر برای آن 
که بتوانند تامادون های بیش��تری کس��ب کنند بازی هایی در نظر گرفته 

شده است.

باکس هوشمند 
مرحله بعدی باکس هوش��مند است. در آنجا اطالعاتی را که دریافت 
و اتفاقات��ی که افراد در طول مس��یر تجربه کرده اند توس��ط یک ربات به 
شیوه های جذاب پرسیده می شود. در ربات یک صفحه نمایش از سواالت 
نمایش داده می ش��ود و فرد انتخاب می کند. ربات می تواند به آنها کمک 
کن��د ام��ا در ازای کمک، تام��ادون دریافت می کند. افراد اگ��ر بتوانند به 

سواالت به درستی پاسخ دهند به آنها تامادون داده خواهد شد.

محاسبه امتیاز
مرحله آخر بخش محاس��به امتیاز است. س��رمایه گذاران با رسیدن 
به این مرحله بر اس��اس ساعت ها و روزشمارهایی که گذر زمان را به آنها 
یادآوری می کند، متوجه میزان رش��د س��رمایه گذاری خود می شوند.اگر 
س��رمایه گذاری آنها در صندوق درآمد ثابت باش��د همواره مبلغ صعودی 
خواهد بود و اگر در صندوق سهامی باشد انبساط رندوم برای افراد مختلف 
است. بواسطه ریسکی بودن صندوق امکان سود یا ضرر افراد وجود دارد  
وقتی که به مرحله نهایی و انتهای مس��یر برس��ند بر اس��اس سرمایه 
گذاری و تامادون هایی که جمع کرده اند توس��ط همکاران ما محاس��به 
امتیاز می شوند. امتیازات جمع شده به صورت روزانه طبقه بندی می شوند 
و بین پنجاه نفری که امتیاز بیش��تری کسب کرده اند در انتهای روز قرعه 

کشی انجام خواهد شد و به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

ایستگاه فکر مجازی
بعد از این مرحله ما یک ایس��تگاه فکری مجازی داریم. این ایستگاه 
بدین صورت اس��ت که افراد در مقابل تصویر خود می ایس��تند و همزمان 
یک ابر باالی س��ر آنها تش��کیل می شود و به صورت رندوم حروف آی بی 
ش��اپ در ابرها نمایش داده می شود. هر فردی که حروف آی بی شاپ به 
صورت منظم در ابرهای باالی س��ر وی تش��کیل ش��ود می توانند از خود 
عک��س بگیرند و برای ما ارس��ال کنند که آن هم یک قرعه کش��ی مجزا 

خواهد داشت.

 باتوجهبهحضورمردمدرنمایشگاهفاینکس��2018
،استقبالمردمازآیبیشاپچگونهبود؟

استقبال نسبت به سال های گذشته بهتر بوده است و تمام افرادی که 
از ابتدای ش��هر وارد و در انتها خارج می شوند چون درگیر سرمایه گذاری 
می شوند متوجه می شویم که اطالعات حوزه سرمایه گذاری آنها به صورت 

چشم گیری افرایش یافته است.
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طبـقرایزنیهاییکهبابانکمرکزیصورتگرفت ��
ومقرراتـیتهیهشـدتاتسـهیالتیبانرخسـودپایینبه
کارگزارانپرداختشـودتاشـرکتهابتوانندبهمشتریان
خـوداعتباربانرخسـودپاییناعطاکنند،بهنظرشـماچه
تاثیراتیبربورسگذاشتهوتاچهحدودیتوانستهمشکالت

بورسراحلکند؟

اعطای اعتبار به مش��تریان با وجود اینک��ه به نوعی حجم معامالت و 
ضریب نقدشوندگی در بورس را باال می برد ولی از طرفی اگر اعطای اعتبار 
بدون پش��توانه و یا بدون مطالعه باشد، می تواند تبعاتی از قبیل رشدهای 
غیرمنطقی و بعضا تشکیل حباب، و افت های غیرمنطقی را به دنبال داشته 
و نوسانات قیمتی سریع و به اصطالح شارپ را همراه داشته باشد که این 
موضوع خود موجب ایجاد س��وداگری و س��فته بازی در بازار می گردد. لذا 
اعطای اعتبار به مش��تریان حتی با وجود هزینه بهره پایین که خود الزمه 
بازار می باشد، باید بر اساس قوانین و مقررات بوده و از کارگزاران خواسته 
ش��ود که این قوانین رعایت گردد. در صورت رعایت نکاتی از قبیل اعتبار 
سنجی مشتری، اعطای اعتبار با بهره متناسب، تعیین سقف اعتبار و عدم 
اعطای اعتبار بدون پشتوانه این موضوع می تواند موجب نقدشوندگی بهتر 
بازار، افزایش عمق بازار و بهبود حجم معامالتی و به تبع درآمد بهتر برای 

کارگزاران و حتی سایر نهادهای بازار باشد.

برایجبرانخالءآموزشـیبورسدرشهرستانها، ��
شماچهراهکاریبرایحلاینمشکلپیشنهادمیدهید؟

برای جبران این کاس��تی ها، برگزاری کالس های آموزشی، دوره های 
آنالین آموزش��ی، اعط��ای کتابچه ها و مطالب آموزش��ی، اعطای نمایندگی 
ب��ه کارگزاران )ب��ا رعایت قوانین نظارتی و کنترل��ی( ، ایجاد صندوق های 
س��رمایه گذاری استانی و ... می تواند در گس��ترش فرهنگ سرمایه گذاری 

مفید باشد.

باتوجهبهتعددزیادشرکتهایکارگزاریدرایران ��
آیاباخریدکارگزاریهایکوچکموافقهستید؟

بر اس��اس مقایسه کشور ایران با سایر کشورها، تعداد کارگزاران عضو 
بورس ایران نه تنها زیاد نیس��ت، بلکه کم نیز هس��ت و پیشنهاد می شود 
با توس��عه بازارهایی از قبیل بازار بدهی، صندوق های س��رمایه گذاری و ... 
می توان به بهبود شرایط کارگزاران کمک کرد و لذا با کم کردن هزینه های 
معامالتی و اعطای مجوزهای دیگر به کارگزاران در جهت توسعه ابزارهای 
کس��ب درآمد، به توس��عه همه کارگزاران کمک کرد و در این بین یکی از 

راهکارهای دیگر تجمیع کارگزاران و ادغام آنهاست.

چهعواملیراموثربرمیزانمشارکتمردمدربازار ��
سرمایهایرانمیدانید؟

میزان مشارکت مردم و حضورشان در بازار سرمایه، به میزان ارزندگی 
و مفید بودن بازار سرمایه بستگی دارد. هرچه این بازار سودمندتر، شفاف تر 
و ملموس تر باش��د، میزان مشارکت نیز بیش��تر است. لذا آشنایی مردم با 
بازار سرمایه از طریق توسعه بازار، آموزش سرمایه گذاری در حین تحصیل، 
ایجاد مش��وق های سرمایه گذاری جهت حضور سرمایه گذاران بخصوص در 
صندوق های س��رمایه گذاری، معافیت های��ی از قبیل کاهش مالیات، ایجاد 

ابزاهای پوشش ریسک و ... می تواند به این استقبال بیافزاید.

توجهبهنمایشگاهبورس،بانکوبیمهوفضایحاکمبروضعیتبورسدرسالجدیدگفتگوییباآقایمهدیزارعپور،
کارشـناسوتحلیلگرمسائلبورسـیدرزمینهبورسایرانانجامشدکهمشـروحآنرادرذیلمطالعهمیکنید:

یک رسانه قوی می تواند یک 
مجددًا  را  فروپاشیده  اقتصاد 

مهدیزارعپورجمع کند
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اقتصادیکشورهایدرحالتوسعهدارد؟

انباشت سالیانه ی کاالهای سرمایه ای، تولید یا درآمد ملی را به میزان 
زیادی افزایش می دهد. انباشت س��رمایه برای فراهم آوردِن ابزار و وسایِل 
تولید ضروری است. اگر جمعیت افزایش پیدا کند و هیچ انباشت سرمایه 
خالصی اتفاق نیفتد، این جمعیت افزایش یافته نخواهد توانس��ت وسایل، 
ماش��ین آالت و س��ایر ابزار تولید را به دس��ت بیاورد که درنتیجه ظرفیت 

تولیدش شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
عالوه بر این، انباشت سرمایه، استفاده از روش های غیرمستقیم تولید 
را هم ممکن می س��ازند که بهره وری کارگران را بس��یار افزایش می دهند. 
بنابراین می بینیم که انباش��ت سرمایه اس��تفاده از روش های غیرمستقیم 
تولید را ممکن می س��ازد و درنتیجه تولید ملی را بسیار افزایش می دهد و 

در افزایش سرعت رشد اقتصادی هم مفید است.

آیابازاربورسدرسـالگذشـتهتوانسـتبهرشد ��
اقتصادیایرانکمککند؟

بورس در سال گذشته مسیرهای مثبتی را طی کرد ولی کاستی های 
زیادی در این راه دیده شد و این کاستی ها تاحدی بود که حرکات مثبت 
را نی��ز تحت ش��عاع خود قرار داد. ایجاد ابزارهای متنوع بدهی و توس��عه 
بازار بدهی به عنوان یکی از راه های مناسب تامین مالی از جمله اتفاقات 
خوب در این بازار بود. اما کوچک بودن این بازار و تحت تاثیر قرار گرفتن 
آن بخاطر حجم س��رمایه کم و تصمیمات ضد و نقیض دولت در خصوص 
تغیی��رات نرخ بهره برای این بازار نوپا و ک��م عمق تبعات بدی برای بازار 
داشت. توسعه معامالت مکانیزه و الگوریتمی نیز از جمله اقدامات مناسب 

سال 96 بود.

بهنظرشمابازاربورسچهکاستیهاییداشت؟ ��
از جمله کاس��تی های ای��ن بازار می توان به ع��دم ارتباط نزدیک این 
بازار با بازار پول، کم بودن ش��رکت های تامین س��رمایه، نبود موسس��ات 
رتبه بندی و تعلل در راس��تای رفع این کاستی ها و هم چنین نظارت های 
ضعیف برروی ناشران، س��وداگران و ... . توقف های طوالنی مدت، خواب 
سرمایه و ... که نقدشوندگی این بازار نوپا را زیر سوال می برد نیز از جمله 

نقص های بورس بود.

مبحث رس��انه بعد از جنگ جهانی اول شکل جدی تری به خودش 
گرفت تا آنجا که در برخی کشورها تعدادی از رسانه ها نقش اپوزیسیون 
حکوم��ت را ایف��ا می کردند و ای��ن نفش تا زمان جن��گ جهانی دوم به 
عالی ترین صورت پیراس��ته ش��ده بود تا جایی که رسانه به خودی خود 
س��تونی از ستون های نظامی ش��ده بود و به خوبی مبارزه روحی روانی 
خ��ودش با مردم را ادامه می داد. اما با پای��ان یافتن جنگ جهانی دوم و 
تقس��یم جهان به دو بلوک، نقش رس��انه کاماًل تغییر پیدا کرد و بیشتر 
بلوکی شد! رسانه های حامی بلوک شرق و رسانه های حامی بلوک غرب. 
البته در این ما بین هم رسانه های مستقلی وجود داشتند که به سختی 
در حال ادامه حیات بودند. اما ماجرای اصلی رسانه امروز درست از آنجا 
شروع شد که بلوک شرق دست به سانسور و خفقان رسانه های تحت امر 
خ��ود زد و این در حال��ی بود که غرب با رویکرد ایجاد توهم دولت ملت 
روز به روز به رسانه هایش بیشتر می پرداخت. کار تا آنجا پیش رفت که 
در بلوک ش��رق تعداد نامعلومی خبرنگار و نویسنده قتل عام شدند و یا 
به اردوگاه های کار اجباری فرس��تاده شدند و این در حالی بود که غرب 

روز به روز پایه های رسانه ای خود را قوی تر می کرد.
به جرات می توان گفت که پیش از فروپاشی دیوار برلین و همچنین 
فروپاشی شوروی جامعه غرب قدرت مطلق رسانه را در اختیار داشت و 
این قدرت را تا به امروز مجهزتر و پیراسته تر هم کرده به طوری که آن 
را به عنوان تیز ترین نوک پیکانش به س��مت هرکسی بگیرد محکوم به 
نابودیس��ت. روزی با قدرت همین رس��انه شایعه می کند که رژیم صدام 
حسین مجهز به صالح کشتار جمعیست و حتی جهانی را هم با خودش 
همراه می کند برای جنگ و اش��غال یک کشور و حتی این قدرت را هم 
دارد که از اش��غالگریش یک چهره ی نجات بخش بس��ازد و یک روز هم 
با کمک همین رس��انه اش می تواند در یک کشور بحران اقتصادی به راه 

بیاندازد.
در ام��ر اقتصاد پدیده رس��انه می تواند پایه ه��ای کار را بنا بگذارد، 
یک رس��انه قوی می تواند یک اقتصاد فروپاش��یده را مجدداً جمع کند و 
گس��ترش دهد تا جایی که از آن یک اقتصاد رو به رشد و کار آمد جلوه 
دهد و البته که خالف این امر هم ثابت اس��ت و این مهم آنقدر اهمیت 
دارد که یونس��کو آن را به عنوان یکی از شاخصه های سواد معرفی کرده 

است.
کارشناسان این حوزه بر این امر مصراند که سواد رسانه نه تنها باید 
قدرت آگاهی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید را داشته باشد بلکه سواد 
رسانه ای مس��تلزم داشتن قدرت نقد و اعالم وضعیت است چرا تنها راه 
مقابله با نفوذ رس��انه هایی که می خواهند بر ضد یک جامعه عمل کنند 

این است.

تاثیرات رسانه 
در اقتصاد 
اجتماعی

محمدکرمانشاهی
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بـهنظـرشـماحضـوردرنمایشـگاههایمختلف ��
چـهتاثیـریبررویکارشـمامیگـذاردوتابـهامروزچه

دستاوردهاییبرایشماداشتهاست؟

نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه برای استارتاپ ما که در زمینه بورس 
می باش��د بسیار مفید اس��ت. ما در دوره قبلی در نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه و نمایش��گاه الکامپ شرکت کردیم اما قسمت مهم نمایشگاه به نظر 
من مخاطبانی هس��تند که در نمایش��گاه ش��رکت می کنند. به طور مثال 
مخاطبان نمایشگاه الکامپ بیشتر مردم عادی و برنامه نویس ها هستند که 
صرفا به تکنولوژی عالقه مند می باشند به خاطر همین برای ما سخت بود 
ک��ه محصوالتمان را برای آنها توضیح دهیم. زیرا محصوالت ما برای افراد 
عادی طراحی نش��ده است و محصول برای مخاطبانی طراحی شده که در 
ب��ورس در حال حاضر خرید و فروش و فعالی��ت می کنند و بازار بورس را 
می شناسند. از این زاویه مهم ترین نمایشگاهی که در ایران برگزار می شود 

و برای ما مفید است نمایشگاه بورس، بانک و بیمه است.

درمصاحبـهقبلـیکهباماداشـتیدازطرحجدید ��
کوانتکـنگفتهبودید.لطفادرمـوردویژگیهایاینطرح
توضیـحدهیـدوبگوییدچهزمانیقصـدرونماییازآنرا

دارید؟

ما یک الگوریتم ساز طراحی کرده ایم که هر کسی بدون آن که دانش 
برنامه نویس��ی داشته باش��د می تواند با پرکردن یکسری فرم فارسی برای 
خود یک الگوریتم معامالتی به زبان فارسی بسازد. یعنی می توانند به زبان 

فارسی بنویس��ند: می خواهند اگر قیمت به سطح خاصی رسید، چیزی را 
بخرند یا بفروش��ند. با کلیک کردن بر روی یک دکمه آن چیزی را که به 
زبان فارس��ی نوش��ته اند تبدیل به یک الگوریتم معامالتی می شود. از این 
زاویه محصول خوبی است برای کسانی که می خواهند در بازار بورس یک 
الگوریتم معامالتی داش��ته باش��ند و به کمک آن بازدهی خود را افزایش 
دهند ولی دانش برنامه نویسی ندارند و دومین سوپرایزی که در نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه ارایه خواهیم داد الگوریتم های از پیش تعیین شده ای 
هس��تند که در واقع جز مجموعه ما کسان دیگر به دلیل نبود زیر ساخت 
مناس��ب که ما داریم و آنه��ا ندارند نمی توانند ارائه دهن��د. به طور مثال 
الگوریتمی که برای س��رخطی زدن1 اس��ت. در واقع همه کاربران مطمئن 
هس��تند روزی که قصد خرید محصولی را دارند صفی طوالنی برای خرید 
آن تشکیل می شود. در واقع کاری که ما انجام می دهیم این است که افراد 
را در اول ص��ف قرار می دهیم و همه خدمات رایگان در اختیارش��ان قرار 
خواه��د گرفت و در واق��ع ما این فرصت را به کاربر می دهیم که اگر پیش 
بینی کرده اس��ت که مساله ای درست است بتواند نفر اولی باشد که از آن 

استفاده می کند.

اگـرالگوریتمهاییکهبـهکاربرانارائـهمیدهید ��
رایگاناست،پسدرآمدکوانتکنازکجاست؟

م��ا بر این اعتقاد داریم که ارزش اصلی را کس��ی ک��ه دارد الگوریتم 
معامالتی را می نویس��د خلق می کند، در نتیجه در پلتفورم ما برنامه اصلی 
ب��ر این اس��ت که به س��متی نرویم کس��ی ک��ه دارد ارزش اصلی را خلق 
می کند به آن هزینه تحمیل کنیم چون منطقی نیس��ت و معموال به این 

کوانت کن، یک پلتفرم تحت وب معامالت الگوریتمی اس�ت که س�عی می کند ریاضی دانان، برنامه نویسان و 
افراد با دانش مالی را قادر س�ازد اس�تراتژی های معامالتی خود را روی داده های گذش�ته تست گرفته و حتی 
در ب�ازار واقع�ی، معامالت الگوریتمی صورت دهند. درصورتی که کاربر برای س�رمایه گذاری روی اس�تراتژی 
معامالتی خود نیاز به سرمایه داشته باشد، کوانت کن تأمین مالی الگوریتم معامالتی را نیز انجام خواهد داد.

در وی��ژه نامه نوروز 1397 گ�فتگویی با عنوان ک�وانت ک�ن، پلتفرم تح�ت وب معامالت الگوریتمی با آقای 
حامد حدادی بنیان گذار و توسعه دهنده کسب و کار کوانت کن انج�ام ش��د که ادام�ه این گفتگو را در زیر 

می خوانید:

حامدحدادی

کوانت کن



صورت اس��ت که یک نفر ارزش اصلی را خلق می کند و کس��ی که دارد از 
آن اس��تفاده می کند هزینه آن را پرداخت می کن��د. مدل در آمدی ما به 
این صورت اس��ت کس��ی که الگوریتم معامالتی می نویسد تمام استفاده و 
امکان��ات برایش رای��گان خواهد بود، منتهی اگر فردی ک��ه این الگوریتم 
معامالتی را می نویس��د به این نیاز داش��ته باشد که س��رمایه بیشتری را 
پش��توانه الگوریتم خود قرار دهد از ما کمک می گیرد که این س��رمایه را 
برایش فراهم کنیم و ما در صورتی که بتوانیم موفق ش��ویم این س��رمایه 
را تامی��ن کنی��م کارمزد تامین مالی می گیری��م. در واقع تفاوت اصلی که 
م��ا با کارگزاران دیگر داریم این اس��ت که برای کارگ��زاری تفاونی ندارد 
که مش��تری خود س��ود یا ضرر می کند. برای کارگزاری مهم این اس��ت 
که حجم معامله مش��تری خود افزایش پیدا کند ت��ا بتواند از آنها کارمزد 
بیشتری بگیرد، فارغ از این که مشتری خود سود یا ضرر می کند اما ما در 
اینجا تا مشتری سود نکند عمال در آمدی نخواهیم داشت در نتیجه همه 
سرویس های ما برای مشتری باید به سمتی طراحی شود که منجر به سود 
آوری برای مش��تری شود در نتیجه اگر سود نبرد ما هم به همراه مشتری 

شکست خواهیم خورد و در واقع سود نخواهیم کرد.

بهچهصورتاسـتکههمشماوهممشتریسود ��
میبریدلطفابیشترتوضیحدهید؟

اگر که مش��تری با سرمایه شخصی خود روی یک الگوریتم معامالتی 
س��رمایه گذاری کند و در آن بازار درآمد کسب کند سود و ضررش به پای 
خودش اس��ت. الگوریتم هایی از طرف ما تامین مالی می شوند که سودآور 
باش��ند در نتیجه به طور منطقی ما وقتی درآمد کس��ب می کنیم که اول 
مشتری درآمد کسب کرده باشد و الگوریتم هایی که زیان ده هستند و در 
واقع سود خوبی ندارند خود به خود وارد فرایند تامین مالی نمی شوند در 
نتیج��ه ما هم از آنها کارمزدی دریافت نخواهیم کرد و در واقع کس��ی که 

قرار است ضرر کند از آن پول اضافه نمی گیریم.

باتوجهبهشـعارامسـالهـدفوبرنامهکوانتکن ��
برایسالجدیدچیست؟

نگاه ما بر این نیست که نیاز به حمایت دولت داشته باشیم. ولی امکان 
دارد در مسیری که ما حرکت می کنیم دولت کمک هایی به ما نماید و ما 
حتما اس��تفاده خواهیم کرد. اما به این معنی نیست که ما منتظر هستیم 
دولت به ما کمک کند و ما تازه به فکر توسعه محصول خود باشیم. پیش 
ف��رض گروه ما بر این اس��ت که قرار نیس��ت هیچ کمکی به ما ش��ود در 

نتیجه این هنر ما اس��ت که محصول خوبی به مش��تریان ارایه دهیم. من 
فکر می کنم در تمام حوزه کارآفرینی این کار آفرین است که وظیفه دارد 
تمام مش��کالتش را حل کند و یک محصول خوب به مش��تری ارایه دهد 
تا مش��تری عالقه مند به استفاده از آن سرویس شود و نباید انتظار داشته 
باش��د کسی دیگر کمکی به پیش��رفت کارش کند. در حال حاضر شرکت 
ما دانش بنیان ش��ده و قصد داریم از مزایای آن اس��تفاده کنیم یا مثال از 
نمایش��گاه فرابورس که با قیمت های مناسب به استارتاپ ها خدمات ارایه 

می دهند استفاده کرده و امیدوار هستیم این کمک ها ادامه پیدا کند.

آیاتغییراتیدرسـالجدیددرسیستمکاریشما ��
ایجادمیشود؟

همه محصوالت اس��تارتاپ ها با یک نرخ زیاد در حال رش��د اس��ت و 
معموال هیچکدام ش��بیه هم نیس��ت و اول مصاحبه شما از من پرسیدید 
س��وپرایز شما برای نمایشگاه چیست؟ همین نشان میدهد که از مصاحبه 
قبلی ما تا به امروز خیلی تغییرات بزرگی اتفاق افتاده اس��ت. ما برنامه ای 
که در سال پیش رو داریم این است که به تعداد بیشتری از کسانی که در 
بازار س��رمایه در حال فعالیت هستند سرویس الگوریتم معامالتی را ارایه 
دهیم و همه تمرکز ما بر این اس��ت که تعداد افراد بیشتری برای افزایش 
بهره وری خود از آن اس��تفاده کنند ول��ی در کنار این موارد در نظر داریم 
که محصوالت دیگری هم در زمان مناس��ب و برای مش��تری درست خود 
ارایه دهیم ولی هم اکنون خیلی زود اس��ت ک��ه ما بخواهیم در مورد این 

محصوالت صحبت کنیم.

کاربرانچگونهمیتوانندباشماارتباطبرقرارکنند ��
وپیشنهاداتوانتقاداتخودرابهشمابرسانند؟

مش��تری ها و کارب��ران ما از طریق وبس��ایت م��ا Quantcan.ir  و 
Blogquantcan.ir ه��م از طریق ایمیل هایی که در آن قرار داده ش��ده 
اس��ت می توانند با ما در ارتباط داش��ته باش��ند ولی ما بیشترین و سریع 
ترین ارتباطی که با مشتریان داریم از طریق کانال تلگرام ما است. آی دی 
مس��تقیم بنده در آن جا وجود دارد و من میتوانم با همه ارتباط بگیرم و 
مس��ایل و مش��کالتی را که برای کاربران پیش میاد سعی می کنیم خیلی 
سریع رفع کرده و هر مشکل فارغ از اینکه مشکل برنامه نویسی و یا سوال 
دارند در مورد نحوه کار کردن  و همه مشکالت خود را از طریق تلفن هم 

برطرف می کنیم.
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بیشترینانتقادیکهبهکوانتکنشدهچهچیزی ��
بوده؟

در واقع بیشترین انتقادی که به کوانت کن شده پیچیدگی محصول 
است. به این دلیل که نیاز خیلی زیادی بوده، کسی که با این محصول 
کار می کند باید به شدت حرفه ای باشد یعنی هم باید برنامه نویسی را 
تا سطح خوبی بلد باشد و هم بورس را باید تا یک سطح خوبی بلد باشد 
و این مشکل اصلی بوده که همه کاربران فعال در بازار را که با محصول 
م��ا کار می کردند اذیت می کرد. کاری که ما انجام دادیم این اس��ت که 
آمدیم نیاز به دانش برنامه نویسی را از مجموعه نیازهای کار با پلتفورم 
موج��ود حذف کردیم، از طریق آن الگوریتم س��ازی ک��ه وجود دارد و 
مسایل بعدی که وجود دارد این است که چگونه بتوانند حساب خود را 
به پلتفورم ما وصل کنند باید یک فرم کاغذی را برای ما بفرس��تند که 
هنوز سازمان بورس قبول نکرده است این کار به صورت دیجیتال انجام 
ش��ود بدون ارس��ال برگه کاغذ و این دومین موضوعی است که درحال 
حاض��ر ما با آن مواجه هس��تیم. ولی قطعا ب��ه پیچیدگی موضوع قبلی 
نیست و با همین نرخی که دارد بازار رشد می کند ما فکر می کنیم این 

موضوع هم حل خواهد شد.

بهنظرشـماباالرفتـندالرچهتاثیـریبرروی ��
بورسمیگذارد؟

ب��ازار ارز و مس��کن و طال و بازار بورس این ه��ا بعضاً جایگزین هم 
ب��ه حس��اب می آیند. یعنی اگ��ر بخواهیم خیلی س��اده در نظر بگیریم 
یک حجم مشخصی از س��رمایه آماده سرمایه گذاری کردن وجود دارد 
همیش��ه تصمیم می گیرن��د که کدوم بازار برای س��رمایه گذاری کردن 
مناس��ب است که در آن جا س��رمایه گذاری کنند. وقتی یکی از بازارها 
جذاب تر می ش��ود ج��ای بازار دیگر را هم می گی��رد. منتهی تفاوتی که 
ب��ازار بورس با بازاره��ای دیگر دارد، بازار بورس ب��ه اندازه کافی بزرگ 
اس��ت و از همه صنایع مختلف در این بازار وجود دارد که وقتی یکی از 
این بازارها اگر قرار باشد جذابیتی در آن به وجود بیاید قسمتی از بازار 
ب��ورس هم به صورت خود به خود جذابیت های��ی درون آن رخ خواهد 
داد. اگر صنعت مسکن قرار باشد بازار جذابی برای سرمایه گذاری باشد، 
گروه مس��کن و س��رمایه گذاری مس��کن در بورس وجود دارد و کسانی 
که در بورس س��رمایه گذاری می کنند می توانند روی آن سرمایه گذاری 
نمایند یا اگر امروز دالر گران می شود، گروه هایی هستند که به صورت 
مس��تقیم از افزایش قیمت دالر منفعت می برند در نتیجه برای کسانی 
که در بورس س��رمایه گذاری می کنند همچنان امکان س��رمایه گذاری 

وجود دارد.

یعنـیباالرفتـندالربـرایبازاربـورسمثبت ��
است؟

من نمی گویم مثبت اس��ت، کس��انی که همیش��ه در ب��ازار بورس 
خواهن��د مان��د؛ فارغ از آنکه چ��ه قدر بازارهای دیگر جذاب ش��ود این 
آپش��ن را دارند که در بازارهایی سرمایه گذاری کنند که پتانسیل رشد 
را دارند. مثال هم اکنون پتروش��یمی ها و پاالیش��گاه ها که درآمدش��ان 
عمال دالری است تاثیرات مثبتی از این افزایش قیمت دالر گرفته اند و 
صنعت خودروس��ازی که ورودی آن قطعاتی را که می خواهد به ماشین 
تبدیل کند دالری است و فروشش به ریال خواهد بود که قیمتش ثابت 
اس��ت این ها تاثیرات منفی خواهند پذیرفت یعنی اگر کس��ی نخواهد 
مس��تقیما در بازار دالر س��رمایه گذاری کند توی بورس برایش گزینه 

جایگزین وجود دارد.

بـرایحمایـتازتولیـدملـیچـهراهکارهایی ��
پیشنهادمیدهید؟

م��ا این وظیف��ه را نداریم که ب��ه تولید ملی کمک کنی��م. ما این 
وظیف��ه را داریم که به تعداد افراد بیش��تری در کش��ور بتوانیم خدمت 
رس��انی کرده؛ در واقع ما ش��بیه یک کارخانه هستیم که خودمان یکی 
از تولیدکنندگانش و وظیفه ما این نیس��ت که به بقیه تولید کنندگان 
کم��ک کنی��م. وظیفه ما این اس��ت که به مش��تریان خودمان حداکثر 
خدمات را ارایه دهیم. این وظیفه سیاس��ت گذار اس��ت که روی تولید 
ملی س��رمایه گذاری نماید اما از این بابت که ما خودمان به عنوان یک 
بازیگ��ر در تولید مل��ی چه کاری انجام می دهیم، اگر اقتصاد کش��ور را 
به 4 دس��ته تقس��یم نماییم، یکی را به اس��م تولید و دیگری را به اسم 
س��رویس و دیگری را کشاورزی تقس��یم کنیم ما در حوزه سرویس به 
نوبه خودمان بهترین س��رویس که امکان پذیر است را ارایه می کنیم و 
س��عی بر این داریم این بهترین همیشه بهترین بماند و بتوانیم کیفیت 
را در ح��د اعالیی نگ��ه داریم و فکر می کنم این هم قس��مت مهمی از 
حمایت از تولید ملی باش��د که س��طح کیفیت را طوری نگه داریم که 

قابل رقابت باشد.

سخنآزاد ��
م��ن فکر می کنم ب��ا آمدن معام��الت الگوریتمی در ب��ازار بورس 
ایران نقد ش��وندگی بازار بسیار افزایش خواهد داشت.  یعنی اگر کسی 
می خواست صد ملیونش را نقد کند به یک دقیقه احتیاج داشت بعد از 
یک مدتی که معامالت الگوریتمی که بیاید و جای خودش را پیدا کند 
به یک ثانیه احتیاج خواهد داش��ت برای نق��د کردن صد میلیون خود 
لذا افزایش نقد شوندگی به شدت هم به صنایع ما کمک می کند و هم 
به خود مردم کمک می کند. وقتی که نقد ش��وندگی افزایش پیدا کند 
سودآوری صندوق های بزرگ سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند و آنها 

می توانند به مردم سود بیشتری بپردازند. 
م��ن فکر می کنم که معامالت الگوریتم��ی به زودی تاثیر خوبی بر 
روی بازار ما خواهد گذاش��ت و این یک قس��مت ماجرا است و قسمت 
دیگر ماجرا، من خیلی امیدوار هستم در واقع تصمیم گیران و سیاست 
گذاران بازار بورس همچنان بتوانند روحیه خود را مانند 4 سال گذشته 
حف��ظ کنند. روحیه این که نوآوری های جدی��د را بپذیرند و برای آنها 
مانعی ایجاد نکنند. در 4 سال گذشته بازار بورس تقریباً می توانم بگویم 
یکی از بهترین حوزه ها در پذیرش نوآوری های جدید بوده اس��ت و من 

امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

1( سرخطیزدن: به فرآیندی گفته می شود که شما عالقه دارید 
زودتر از س��ایرین س��فارش خرید یا فروش خود را به ثبت برس��انید. با 
توج��ه به اینک��ه در برخی از روزهای معامالتی عالق��ه بازار به خرید یا 
فروش یک نماد بیش��تر می شود، ممکن است نتوانید در زمان مناسب 
سفارش خود را به ثبت برسانید. به کمک الگوریتم سرخطی می توانید 

مطمئن باشید یک کامپیوتر بجای شما سفارش را وارد می کند.
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دریازدهمیـننمایشـگاهبورس،بانکوبیمهبهسـراغغرفه
پژوهشـکدهبیمهکهیکیازشـرکتکنندهگاندرایننمایشگاه
بودرفتیـموگفتگوییکوتاهباسـرکارمهشـیدخانمآلحبیب،
کارشـناسادارهامورپژوهشیپژوهشـکدهبیمهانجامدادیمکه

مشروحآنرادرزیرمیخوانید:

لطفاخوتانرامعرفیودرموردطرحجدیدپژوهشکدهبیمه
توضیحدهید؟

من آل حبیب کارشناس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه هستم.

طرحهایپژوهشی
طرح ها و پایان نامه های ما طرح های پژوهشی هستند که شرکت های بیمه 
از م��ا می خواهند. در واقع کارفرما و س��فارش دهن��ده طرح ها به ما بیمه 
مرکزی و شرکت های بیمه هستند و هرگاه در صنعت بیمه نیازی احساس 

کنند به ما سفارش می دهند.

در این زمینه 5 گروه آزمایش��ی اموالومسئولیت، عمومی، مطالعات، 
اشخاص و الکترونیک وجود دارد.

این گروه های پژوهش��ی بس��ته به نوع نیازی که شرکت های بیمه و بیمه 
 مرکزی اعالم کنند طرح ها را انجام و نتیجه را اعالم می کنند.

در سایت پژوهشکده بیمه فایل پی دی اف اطالعات نتایج به دست آمده 
موجود و قابل دسترس اس��ت. همچنین تمامی اطالعات مرتبط با با این 
طرح ها و اطالع رس��انی برای همایش ها و نشس��ت ها نیز در سایت وجود 

دارد.

حمایتازدانشجوها
حمایت های دانش��جویی ما به این صورت اس��ت که پروپوزال هایی که به 
تصویب دانشگاه ها می رسد مورد حمایت ما قرار می گیرند و همچنین پایان 
نامه هایی که دفاع از آنها تمام شده را برای بررسی به داور پژوهشکده ارایه 
می کنیم. اگر طرح های ارایه ش��ده مورد تأیید داور باش��د و طرح برای 5 

گروه پژوهشکده بیمه قابل استفاده باشد، طرح را به کار می گیریم. 

استقبالدانشجویانازاینطرحچگونهبودهاست؟

این طرح مورد استقبال دانشجویان و افرادی که برای ارائه طرح های 
خ��ود به م��ا مراجعه کردند قرار گرفت و همچنین با توجه به نش��ریات و 
مقاالتی که در س��ایت وجود دارد، کنجکاوی مردم نسبت به طرح بیشتر 

شد و همین موضوع باعث جذب افراد بیشتر به سمت طرح شده است.

درحاشـیهیازدهمیننمایشگاهبورس،بانکوبیمهپروفسور
وزیری،مشاوربورسپاریسومشاورارشدبانکجهانیسخنرانی

کرد؛مشروحاینسخنانرادرزیربخوانید:

در ایران آنقدر سرمایه وجود دارد که هیچ 
نیازی به وام بانک جهانی ندارد

این نمایشگاه بسیار خوب و مهم است. بانک، بورس و بیمه سه نهادی 
هستند که س��رمایه می اندوزند. همینطور این س��ه نهاد نقش بزرگی در 
اقتصاد کشور دارند. در نمایشگاه توانستیم به شکل بسیار شفافی پیوند و 
اتحاد بین این سه نهاد را ببینیم. برای اینکه بتوانیم سرمایه های سرگردان 
کش��ور را جمع آوری نماییم و آنها را به شکل درستی به کار ببریم، به هر 

سه نهاد نیازمند هستیم.
همانطور که مش��اهده شد، در هفته گذش��ته بارش باران زیاد بود و 
این بارندگی در س��ال جدید مانند همان س��رمایه های مالی س��رگردان و 
بی س��امان اس��ت که یا می تواند تبدیل به آب پش��ت صدها شود، یا سیل 
می شود و ویرانی به دنبال می آورد یا با کمک نهادهای اقتصادی می تواند 
ب��رای کارهای مهمی ب��ه کار رود و نهادهای اقتص��ادی می توانند از هدر 
رفتن آن جلوگیری کنند. این آب می تواند به درستی پشت سدها ذخیره 
ش��ود و برای مصارف کشاورزی و . . . به کار رود. باید بتوانیم سرمایه های 
سرگردان را به درستی جهت دهی کرده، در غیر این صورت این سرمایه ها 
باعث تورم و مش��کالت ارزی می ش��وند. اما اگر این سرمایه ها به درستی 
توسط سه نهاد بورس ، بانک و بیمه به کار گرفته شوند، چنین مشکالتی 

پیش نمی آید .
وقتی به صندوق س��رمایه نیاز دارید که از دو چیز برخوردار باش��ید؛ 
یک��ی مدی��ر ماهر و باتجربه ک��ه بتواند پول درون صندوق را به درس��تی 
اس��تفاده نماید و بتواند پولی که ش��ما در صندوق گذاش��تید را به ش��ما 

بازگرداند و دوم اینکه بتواند ریسک صندوق را به حداقل برساند. 
ما قوانین مش��خص ب��رای صندوق ها نی��از داریم تا ریس��ک پذیری 
ای��ن صندوق ها کاهش یابد و صندوق های س��رمایه گذاری به سرنوش��ت 
موسس��ات مالی دچار نشوند. اگر این صندوق ها با مدیریت افراد با تجربه 

اداره شوند جایگزین سرمایه های سرگردان خواهند شد.
پرفس��ور ادامه داد: ایران هیچ نیازی به وام بانک جهانی ندارد، آنقدر 
در کشور ما سرمایه وجود دارد که هیچ نیازی به وام بانک جهانی ندارد.

پژوهشکده بیمه
حامی طرح ها و پایان نامه های بیمه ای
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بانکمرکزی: طبق اعالمی��ه بانک مرکزی و با 
توجه به شرایط فعلی کشور تصمیم بر تک نرخی 
شدن ارز شد. بر اساس این تصمیم اقتصاد ایران 
در مقابل فضاس��ازی ها و التهابات مصون و نفوذ 
ناپذیرخواهد شد و بانک مرکزی هم اشراف کامل 

بر فضای بازار را به دست خواهد آورد.

بانکسپه: بانک س��په در ارزیابی شاخص های 
پنجگانه دس��تور العم��ل اجرایی م��اده 6 قانون 
حمای��ت از حقوق مص��رف کنندگان با کس��ب 
امتی��از کامل، حائز رتبه برتر در س��طح اس��تان 

تهران شد.

بانـکصنعتومعدن: بان��ک صنعت و معدن 
باالتری��ن امتیاز را در ش��اخص ه��ای ارزیابی و 
ارزیاب��ی ه��ای میدانی قانون حمای��ت از مصرف 

کنندگان استانداری تهران را دریافت کرد.

بانککشـاورزی: س��پرده های مردم��ی بانک 
کشاورزی در سال 1396 بیش از 40 درصد رشد 

داشت که این دستاورد، بی سابقه بوده است.

بانـکملیایـران: بانک ملی ایران بر اس��اس 
بخش��نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
درباره یکسان سازی نرخ ارز اعالم کرد متقاضیان 
دریافت ارز مس��افرتی باید نس��بت ب��ه پرداخت 
معادل ریالی ارز مسافرتی در شعب مذکور اقدام 

و در مقابل رسید/حواله ارزی دریافت نمایند.

پسـتبانکایران: پست بانک ایران به عنوان 
عضو مؤثری از ش��بکه بانکی ع��زم خود را برای 
کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور جزم 
کرده اس��ت. البته اقدامات بس��یار مهمی در این 
راس��تا توسط این بانک انجام شده و اخیراً شاهد 
واگ��ذاری 212 دس��تگاه اتوب��وس و مینی بوس 
خریداری ش��ده با اس��تفاده از تس��هیالت این بانک به مبلغ بیش از 540 

میلیارد ریال درسطح استان های خراسان جنوبی بوده ایم.

بانکمسـکن: بانک مسکن قصد دارد در سال 
97 خدمات بانکداری تخصصی شرکتی را توسعه 
دهد و در این مس��یر امتیازاتی برای مش��تریان 
بزرگ خود اعم از اش��خاص حقیقی و حقوقی در 

نظر گرفته است.

بانکتوسـعهصـادراتایران: بانک توس��عه 
ای��ران قص��د دارد در س��ال 1397  ص��ادرات 
ش��رکت های دان��ش بنیان، ش��رکت های بزرگ 

بورسی صادراتی و SME ها را جذب کند.

بانکتوسـعهتعاون: بانک توس��عه تعاون در 
س��ال جدید تأمی��ن مالی طرح ه��ای اقتصادی 
باهدف ایجاد اشتغال و تولید محصوالت باکیفیت 

ایرانی را هدف خود قرار داده است.

بانکتجـارت:صدور و توزیع یازده هزار کارت 
بانکی، توزیع ارزاق برای 30 هزار پناهنده تحت 
پوش��ش برنامه جهانی غذا WFP توس��ط بانک 
تجارت به عن��وان تنها بانک عامل این برنامه در 

ایران صورت گرفت.

بانـکشـهر: بان��ک ش��هر پ��س از ارزیاب��ی 
ش��اخص های اصلی واحدهای خدماتی از سوی 
وزارت کشور، سطح درجه یک حمایت از حقوق 

مصرف کننده را به خود اختصاص داد.

بانکپارسـیان: صندوق قرض الحس��نه بانک 
پارسیان براس��اس بخشنامه جدید بانک مرکزی 
و به منظور حمای��ت از ازدواج جوانان، پرداخت 
تسهیالت 150 میلیون ریالی ازدواج را از طریق 

شعب بانک پارسیان آغاز کرده است.

بانکایرانزمین: بانک ایران زمین در راستای 
ارائ��ه خدمات ایمن و امن در س��امانه بانکداری 
مجازی، نرم افزار رمزساز ایران زمین )تولید رمز 

یکبار مصرف( را راه اندازی کرد.

بانکصادراتایران: شعب این بانک در مراکز 
استان ها و شهرستان های سراسر کشور به سامانه 
صدور دسته چک های جدید صیاد متصل شد و 
بخ��ش عمده ای از چک های ص��ادره صیادی در 
شبکه بانکی کشور، توسط این بانک در دسترس 

بخش های مختلف اقتصادی قرار گرفت.

بانکملت: مس��ابقات بین المللی ربوکاپ آزاد 
ایران با حمایت بانک ملت برگزار شد.

آخرین رویدادهای 

بورس، بانک و بیمه
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بانکدی: بانک دی در س��ال 1397 با هدف کمک 
به تولید و اش��تغال ملی و شکوفایی اقتصادی کشور 
به عنوان بانک عامل جهت ارائه تس��هیالت در بخش 

صنعت و معدن، به صندوق توسعه ملی پیوست.

بانکآینده: در تعطیالت نوروز امسال؛ 20 هزار نفر 
از مشتریان عالقهمند به فرهنگوتاریخ ایران، با حضور 
در موزه ایران باس��تان، از آثار موزه لوور که با حمایت 
بانک آینده در این مکان به معرض دید عموم گذاشته 

شده است بازدید کردند.

بانـککارآفرین: در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی خ��ود، هزینه عدم چاپ سررس��ید س��ال 
1397 را به احداث مدرسه در مناطق زلزله زده غرب 

کشور اختصاص داد.
 

بانکسـینا: در راستای توس��عه خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک سینا و به منظور ارتقاء امنیت حساب 
کاربران در سال 1397، برنامه رمزساز اینترنت بانک 
ویژه سیس��تم های عامل اندروید و IOS راه اندازی 

شد.

بانکانصار: دستاوردهای بانک انصار در عرصه های 
س��المت اداری، ش��فافیت اطالعاتی، استانداردسازی 
فعالی��ت ه��ای  تخصص��ی و کس��ب  موفقی��ت در 
زمینههای  مختلف   بسیارچش��مگیر بود، به گونه ای 
که به دریافت تقدیرنامه ها، لوح های س��پاس واعالم 
قدردانی از تالش��های آحاد مدی��ران وکارکنان بانک 

ازسوی مراکز ومقامات ذیصالح نائل آمد.

بیمهپارسیان: بیمه پارس��یان؛ به عنوان بزرگترین 
بیمه کاماًل خصوصی کش��ور ب��رای اولین بار پرتفوی 
بیش از 20 هزار میلیارد ریالی را در س��ال 96 محقق 

نمود.

بیمـهما:سود مشارکت در منافع سال 95 بیمه عمر 
و سرمایه گذاری شرکت بیمه "ما" با نرخ سود 24.44 

درصد محقق شد.

حجـماوراقسـلفدربازارسـرمایه
بهرقمـیبیـشاز65هزارمیلیـاردریال
رسـیدهورقمیبیشاز110هـزارمیلیارد
سـرمایه بـازار در اجـاره اوراق ریـال
منتشـرشـدهکهحدود35هـزارمیلیارد
آنمربـوطبهسـالهایگذشـتهاسـت.

کشـاورزی کمیسـیون سـخنگوی
مجلـساظهارداشـت:دولـت،بازرگانانو
تولیدکنندگانبایددرسـالجاری،کاالی
تولیـدداخلـیرابهنمایـشبگذارندوآن
راتبلیغکننـد،ازاینروحضورپررنگدر
بـورسکاالمیتوانداعتمـادتولیدکننده،
مصرفکنندهومردمرادرراسـتایکیفیت
وقیمتمناسـبمواداولیـهومحصوالتی
کهبهدسـتمردممیرسـدتامیـنکند.

توسـط بـرق کاالی عرضـه هشـت
و دماونـد ارومیـه، طـوس، نیروگاههـای
خرمشـهربـادورهتحویلهـایهفتگـی،
ماهانـهوفصلـیسـال97درتابلویبرق
بـازارفیزیکـیبورسانـرژیانجامشـد.

تاالرفرآوردههاینفتیوپتروشیمی
بورسکاالیایرانروزیکشنبه26فروردین
مـاهمیزبـانعرضـه136هـزارو503تن
انـواعقیر،مـوادپلیمری،موادشـیمیایی،
لـوبکات،گوگـردووکیـومباتوماسـت.
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در س��ال 2017 ویلیستورزویلسـون به ادامه مسیری که از قبل 
در آسیا برجای گذاشته بود ادامه داد. این نهاد در ماه می، با آغاز همکاری 
با فیلیپین و در ادامه با همکاری خطرپذیر با واس��طه ها و دالالن ش��رکت 
بیم��ه آلموندز در هند ، ش��بکه بی��ن المللی خود را ب��ا تخصص و تجربه 
گ��روه مجرب آلموندز در هندوس��تان ادغام نم��ود. همچنین ما رهبران و 
رؤسای جدیدی در بخش تجاری خود در سنگاپور ، هنگ کنگ و اندونزی 

افزوده ایم. 

ویلیستورزویلسونموفقبهدریافتجوایزیهمچونعامل
معامالتبازرگانی)Broker of the year(ومشاوراتخطرپذیر

)Risk Advisory of the year(بودهاست.
در سال 2017 ش��اهد تغییرات بخصوصی در دستور کار شرکت های 
بزرگ بیمه بوده ایم. قرار بر این است که شرکت ها به سمت سادگی همراه 

با الگوهای کلی و اصلی بیمه بروند.
به نظر ما، س��ال گذشته شرکت های بیمه الگویی را در پیش گرفتند 
که ما آن را حالت عادی جدید )New Normal (  می نامیم. در س��ال 
2017 بالیای طبیعی تأثیر بسیار زیادی بر صنعت بیمه در سراسر جهان 
گذاش��تند. در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم که این الگوی جدید 

در 2018 موفق خواهد شد یا خیر .
در سال های اخیر، ما همچنین شاهد تمایل شرکت های بیمه نسبت 
به الگوهای ساده و مؤثر نیز بوده ایم و احتماال بکارگیری این الگوها از آن 
جهت اس��ت که صنعت بیمه بیش از حد دچ��ار پیچیدگی بود مخصوصا 
موضوع تمرکز بیش از حد بر آینده محصوالت تولیدی و یا مش��تریان در 

صورتی که سعی بر این بود تا ساده ترین الگو را بکار گیرند.
در همین حین، تکنولوژی زبان تازه ای به صنعت بیمه افزوده اس��ت؛ 

دیجیتالی شدن، بالک چین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و . . . 
الزم به ذکر است که بیمه باید همپای پیشرفت تکنولوژی جلو برود؛ 
درحالیک��ه ما تازه داریم به فناوری های نوین و زبان منحصر به فردش خو 
می گیریم هنوز فش��ار عظیم مدل های قدیمی و س��نتی بیمه های بزرگ 

قدیمی را ندیده ایم.
با ورود به س��ال 2018 واضح اس��ت که تغییرات مهمی صنعت بیمه 
را دگرگون خواهند نمود. آگاهی از بروز این تغییرات بس��یار مهم اس��ت. 
زیرا ما به دنبال آنیم که در این بازار جهانی که به سرعت درحال تغییر و 

توسعه است، جایگاه متعادل و مفیدی برای خود داشته باشیم.
ویلیس تورز ویلسون به بررسی کشورهای مختلف آسیا از جمله چین 

، ژاپن ، اندونزی ، هندوستان و . . .پرداخته است.

هندوستان ��
بیمههنددرسال2017شاهدرشد17درصدیبودهاست

هندوستان به عنوان یک کشور جوان با جمعیتی رو به رشد که طبقه 
متوس��ط جامعه آن رو به افزایش اس��ت، از ظرفیت بیمه باالیی برخوردار 
اس��ت. احتمال می رود بیمه سالمت و صنعت خودروسازی و موتور سازی 

رشد بسیار زیادی داشته باشند.

بازار بیمه در هندوس��تان در سال های اخیر با وجود شرکت های بیمه 
که س��خت در تالشند تعرفه های بهتری به مردم ارائه دهند، بسیار رقابت 
طلبانه بوده اس��ت. همچنین در س��ال 2017 بیمه هندوستان دچار هیچ 
گونه خس��ارت جدی نبوده است. برخی بیمه های نوپا با تعرفه های جدید 

خود توجه ها را به خود جلب کردند.

تا چند وقت پیش، بیمه سایبری موضوعی نسبتا ناشناخته به حساب 
می آمد که تنها ش��رکت های معدودی از آن استفاده می کردند. اما اکنون، 
با افزایش آگاهی عمومی و توجه وس��یع مردم به دیجیتالی شدن، پرسش 

از ماهیت بیمه سایبری و خطرات آن بیش از همیشه شده است.
بازیکن��ان جهانی در زمینه های هوش مصنوعی و بالک چین راه خود 
را به هندوستان باز کرده اند. برای نخستین بار، به بیمه های دیجیتالی نیز 
مجوز داده ش��د. در حالیکه بازار جهانی در تالش است تا فشار تکنولوژی 
بر فضای تجارت را درک کند، مش��تریان صنعت بیمه در بهترین ش��رایط 

خود به سر می برند و به نوعی برنده بازی شده اند.
بازار بیمه در هندوس��تان قاعدتا به رش��د خود ادام��ه خواهد داد. در 
حالیکه فناوری بیمه در فضای B2C از نظر دسترس��ی و نفوذ گس��ترش 
خواه��د یاف��ت، تمرکز دولت بر طرح عظی��م )Mass Scheme(  نیز به 

گسترش بیمه کمک شایانی خواهد کرد.
بنظر می رس��د هدف دولت از مراقبت و توجه ش��دید نس��بت به بازار 
عظیم بیمه در حیطه های س��المت، زندگی، اتفاقات ش��خصی و خصوصی 

کامال منطقی است.

گزارش

عملکرد بیمه در آسیا
سال های 2016 و 2017

وقـت چنـد تـا
سـایبری بیمه پیش،
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