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اخبار

تنوع محصوالت بانک سینا برای
مشتریان حقوقی

بانک سینا در راستای افزایش رضایتمندی
مشتریان ،سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
ویژهای را در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر
بانکداری شرکتی به اجرا گذاشته است.
به گزارش روابطعمومی بانک سینا ،این بانک با
تنوعبخشی به خدمات بهویژه در حوزه بانکداری
شرکتی و بانکداری الکترونیک ،زمینه جذب و
افزایش مشتریان حقوقی را در دستورکار قرار
مراستا
داده بهطوریکه این طیف از مشتریان ه 
با مشتریان حقیقی و خرد ،در سال گذشته
با رشد قابل توجهی مواجه شده است .ارائه
خدماتی چون وبسرویس که مشتری از آن
طریق میتواند نسبت به دریافت اقالم اطالعاتی
موردنیاز بهصورت سیستمی اقدام کرده یا
سامانههای حسابداری و مالی خود را به سپرده
نزد بانک سینا به صورت اتوماتیک متصل نماید،
سامانه سام و سیناکارت حقوقی از جمله مواردی
است که اجرایی شده است .امکان واریز حقوق
کارکنان سازمانها طرف قرارداد بهصورت مکانیزه
در شعب بانک سینا ،تلفنبانک حقوقی با امکان
دریافت صورتحساب از طریق فکس ،اعالم
موجودی حساب و مانند آن از دیگر خدمات قابل
ذکر است .شرکتها و سازمانهایی هم که ملزم
به پرداخت سود سهامداران هستند میتوانند
از طریق ارائه فایل ،سود سهامداران خود را در
شعب بانک سینا پرداخت کنند .با استفاده از
خدمت ثبت دستور پرداخت گروهی پایا هم
انتقال وجههای گروهی به سپرده سایر بانکها
میتواند تنها به صورت فایل ارائه شده و دستور
پرداخت آن ثبت گردد .بانک سینا در کنار توجه
به افزایش کمّی خدمات ،کماکان نسبت به ارتقاء
کیفیت آن اقدام خواهد کرد.
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توزیع کمکهای بانک پاسارگاد
در مناطق سیلزده استان گلستان

نسبت به ارتقاء کیفیت اقدام خواهد شد

اخبار

آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی از  ۲هفته دیگر

در کنار مردم هستیم

ک پاسارگاد حاوی
سری سوم کمکهای بان 
 900قلم لوازم خانگی ،بین هممیهنان سیلزده در
استان گلستان توزیع شد.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد ،این
بانک در راستای برنامه بلندمدت خود برای کمک
به مناطق سیلزده کشور و طبق تصویب ستاد
پشتیبانی این بانک که بههمین منظور تشکیل
شدهاست ،در اقدامی دیگر  900قلم انواع لوازم
ن و 500
خانگی شامل  400دستگاه تلویزیو 
دستگاه اجاق گاز را برای توزیع در استان گلستان
به استانداری و کمیته امداد تحویل داد .اسماعیل
ک و همراهان وی
دوستی ،عضو هیئتعامل بان 
نیز در دیدار با آیتالله سیدکاظم نورمفیدی،
نماینده ولی فقیه در گلستان و امامجمعه گرگان،
مهندس غراوی استاندار گلستان و جمعی از
مسئوالن منطقه ،از نزدیک در جریان مشکالت
ایجادشده ناشی از سیل قرار گرفتند .همچنین
ک پاسارگاد به مناطق
در سفر اخیر نمایندگان بان 
سیلزده و در راستای برنامه اساسی این بانک،
چند مدرسه آسیبدیده در منطقه شناسایی شد
که احداث آنها بهزودی آغاز خواهد شد .همچنین
عالوهبر اختصاص حداقل یک روز حقوق سرمایه
انسانی به این امر خطیر و اهدای نقدی مبلغ 10
میلیارد ریال 250 ،هزار بطری آب و  1350تخته
پتو به استانهای لرستان و ایالم ارسال کرد ه بود.
ک پاسارگاد ،کمک به هموطنان سیلزده را از
بان 
اصلیترین برنامههای خود میداند و برای رفع
مشکالت از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود.
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در نیمه دوم سال گذشته عبدالناصر همتی،
رئیسکل بانک مرکزی از ایجاد بازار متشکل
ارزی برای ساماندهی خرید و فروش ارز خبر داد
و آنطور که به نظر میرسد این بازار به زودی
عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،بازار متشکل ارزی که هفته
گذشته هیئت مدیره و مدیرعامل آن انتخاب شدند،
تا حدود دو هفته دیگر به مرحله اجرا میرسد و
اکنون نیز در فاز آزمایشی شروع به کار کرده است.
این بازار قرار است برای خرید و فروش ارز بین
بازیگران اصلی بازار ارز یعنی بانکها و صرافیها
ایجاد شود و بر اساس آخرین خبرها درباره
این بازار ،بانکها و صرافیها مانند شرکتهای
کارگزاری بورس برای خرید و فروش ارز ،کد
کارگزاری دریافت میکنند که این موضوع منوط به
تشکیل پرونده و ارائه اطالعات و مدارک مورد نیازی
است که بانک مرکزی به آنها اعالم کرده است.
یکی از مهمترین نقشهایی که این بازار قرار
است در نظام ارزی کشور ایفا کند ،کشف نرخ
ارز به صورت عرضه و تقاضاست و بانک مرکزی
با تشکیل این بازار به دنبال این است که قیمت
ارز را به جای دالالن و بازارهای هرات ،سلیمانیه و
… عرضه و تقاضای واقعی در بازار تهران مشخص
کند.
با توجه به سیستمی که برای این بازار طراحی
شده ،امکان ایجاد اخالل در این بازار و تغییر
نرخهای ناگهانی به حداقل رسیده و در صورتی که
بتواند جای خود را در معامالت کالن ارزی کشور
باز کند (که در واقع برنامه اصلی این بازار است)
میتواند از نوسانات ناگهانی و غیرمنطقی در بازار
ارز جلوگیری کند.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی
بر این باورند که نرخ فعلی دالر در بازار واقعی
نیست و قیمت منطقی فاصله حدود  ۳۰۰۰تا ۴۰۰۰
تومانی با قیمت فعلی دارد که انتظار میرود در
صورت موفقیت اهداف بازار متشکل ارزی ،این
حباب قیمتی به تدریج از بین برود.
چگونگی انجام معامالت در بازار
بانکها و صرافیهای مجاز بانک مرکزی با ارائه
اطالعات و مدارک خود به بانک مرکزی میتوانند
در این بازار عضو شوند و کد کارگزاری دریافت
کنند .به این ترتیب این بانکها و صرافیها به
بازیگران اصلی بازار ارز تبدیل میشوند.
این سیستم به این شکل عمل میکند که تمامی
بازیگران این بازار باید یک حساب ارزی و یک
حساب ریالی به بانک مرکزی معرفی کنند و برای
خرید و فروش ارز موجودی حسابشان باید به
اندازه رقم اعالمی معامله باشد ،به این صورت که

یک اقتصاددان:

اخبار بازار سرمایه ایران
بینالمللی میشود

بازار متشکل ارزی که تا دو هفته دیگر به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز میکند ،قرار است سبب کشف قیمت ارز در تهران شود و با افزایش امنیت
معامالت ،ساماندهی آنها و انجام معامالت واقعی قیمت ارز را بر اساس عرضه و تقاضای واقعی مشخص کند.

بانکها و
یهای
صراف 
مجاز بانک
مرکزی با ارائه
اطالعات و
مدارک خود به
بانک مرکزی
میتوانند
در این بازار
عضو شوند و
کد کارگزاری
دریافتکنند
زمانی که یکی از بازیگران درخواست خرید یا فروش
ارز موردنظر خود را اعالم میکند ،رقم مورد نظر به
صورت ریالی یا ارزی (بسته به خرید یا فروش) در
حساب آن از سوی بانک مرکزی مسدود میشود.
از سوی دیگر طرف مقابل معامله نیز به
همان میزان و با توجه به نرخ اعالمی ،رقم مورد
معاملهاش مسدود خواهد شد و در نهایت این
معامله از طریق بازار متشکل ارزی با انتقال مبالغ
ارزی و ریالی موردنظر انجام میشود.
چگونگی تعیین قیمت ارز در بازار متشکل ارزی
در ابتدای روز و با باز شدن بازار ،نخستین قیمت
اعالمی در سیستم به عنوان قیمت پایه بازار در آن
روز خواهد بود که کشف قیمت نیز به این شکل
انجام میشود ،البته باید توجه داشت که بازیگران
نمیتوانند تغییرات ناگهانی در این بازار ایجاد کنند؛
مگر با مجوز بانک مرکزی!
بر این اساس ،نرخ ارز در پایان روز و در زمان
بسته شدن بازار با یک نوسان پنج درصدی میتواند
به عنوان قیمت پایه روز بعد در نظر گرفته شود و
از آن پس ممکن است تغییر نرخ در بازار ایجاد
شود.

سیستم عملکردی این بازار به اینگونه است که
پایینترین نرخ فروش ارز به عنوان باالترین سطر
نمایش قرار میگیرد و در ستون مقابل نیز باالترین
درخواست خرید در باالترین سطر نمایش داده
میشود ،اما امکان مداخله کاربر وجود ندارد ،بلکه
سیستم بهطور خودکار سطرهای نخست هر ستون
را به هم متصل کرده و معامله انجام میشود.
به این ترتیب این بازار در تالش است تا امنیت
معامالت ارزی بزرگ را نیز تضمین کند ،اما نکتهای
که باید در نظر داشت این است که توقعات از این
بازار باید به اندازهای باشد که تعریف شده است.
این بازار برای افزایش امنیت معامالت ،ساماندهی
به آنها ،کشف قیمت ارز در تهران و … ایجاد شده
است.
بنا بر تصویب شورای پول و اعتبار ،صرافیهایی
که در این بازار فعالیت میکنند ،باید یک درصد
باالتر از نرخ بازار متشکل ،نیازهای خرد ارزی مردم
را بر اساس فهرست مصارف  ۲۴گانه پوشش دهند.
خیابان فردوسی ،محل استقرار بازار جدید
آنطور که گفته میشود ،بخشی از ساختمان
شماره یک بانک مرکزی در خیابان فردوسی ،محل

استقرار و فعالیت بازار متشکل ارزی خواهد بود.
این بازار قرار است در ابتدا با دو ارز که به احتمال
قوی دالر و یورو خواهد بود کار خود را آغاز کند
و در ادامه ارزهای دیگر نیز به آن اضافه خواهند
شد.
به این ترتیب با آغاز فعالیت رسمی این بازار
از دو هفته دیگر و در صورت تحقق برنامههای
آن ،تأثیر بازارهای هرات ،سلیمانیه و … بر قیمت
ارز کاهش خواهد یافت و میتوان امید داشت
که کشف قیمت ارز در بازار تهران و بر اساس
عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود .برخی از
اعضای تشکیلدهنده این بازار معتقدند که در
حال حاضر بسیاری از قیمتهای اعالم شده در
بازار آزاد از سوی دالالن واقعی نیست و معامالتی
بر اساس آن انجام نمیشود ،بلکه صرفا ً قیمت
اعالمشده باعث ایجاد التهاب در بازار میشود .از
بارزترین نکات این بازار این است که هیچ رقمی
به صورت غیرواقعی نمیتواند در معامالت اعالم
شود ،چراکه اعالم نرخ ارز منوط به مسدودسازی
رقم موردنظر در حساب بازیگران و انجام معامله
خواهد بود.

جدیشدن احتمال سهمیهبندی بنزین از سوی دولت باعث
شده است تا توجهات به تبعات تورمی این تصمیم جلب شود.
در این باره یک اقتصاددان با تشبیه سهمیهبندی بنزین به انجام
جراحی در بدن معتقد است که انجام دادن سهمیهبندی بنزین
تبعات تورمی کمتری نسبت به انجام ندادن آن دارد.
به گزارش ایسنا ،برخی زمزمهها حکایت از احتمال سهمیهبندی
بنزین و دو نرخی شدن آن توسط دولت دارد .مسئلهای که پیش
از این به صراحت از سوی مسئوالن رد میشد اما حاال برخی
گمانهزنیها حاکی از جدی شدن احتمال اخذ این تصمیم از

رئیس کل بانک مرکزی:

برهمخوردن بازار ارز توهم بود

تبعات تورمی سهمیهبندی نکردن بنزین بیشتر است
سوی دولت دارد .در شرایط خاص اقتصادی فعلی از سویی و
همچنین افزایش قاچاق سوخت از سوی دیگر به نظر میرسد
که سهمیهبندی حاملهای انرژی یکی از محتملترین گزینههای
دولت برای جلوگیری از اتالف منابع یارانهای و همچنین جبران
خسارات سیل باشد.
سهمیهبندی همانند جراحی در بدن است
در این باره ،حامد پاکطینت با اشاره به گمانهزنیها درباره
احتمال سهمیهبندی بنزین با تشبیه حذف یارانه بنزین به انجام
جراحی در بدن اظهار کرد :اقتصاد ایران در حال حاضر مانند
یک بیمار است از انجام جراحی گریزی ندارد .اقشار آسیبپذیر
و حتی دولت هم از افزایش قیمت بنزین و ایجاد گرانی خوشحال
نمیشوند اما باید پذیرفت که انجام جراحی بدون درد و خونریزی
ممکن نیست ولی این مسئله از تبعات بعدی بیماری جلوگیری
میکند.
او با اشاره تأثیرگذاری تحریمهای نفتی بر درآمدهای ارزی کشور
ادامه داد :با این شرایط ممکن است که توان عرضه بنزین به بازار
هم کاهش پیدا کند .از سوی دیگر در این شرایط و با توجه به
افزایش فشار بر منابع ارزی دولت چارهای جز صرفهجویی در
هزینههای خود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به امکان بروز کسری در بودجه امسال

در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک و بیمه ،سازمان بورس و اوراق بهادار با
انجمن جهانی روابطعمومی ( )Ipraتفاهمنامه
همکاری امضا کرد.
این تفاهمنامه در قالب یکی از برنامههای
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و
بیمه با حضور یاسر فالح ،مدیرعامل شرکت اطالع
رسانی و خدمات بورس و اسوتالنا استاوروا ،رئیس
هیئتمدیره انجمن بینالمللی روابطعمومی
و عالیرتبهترین مقام این نهاد بینالمللی به
امضای طرفین رسید .این تفاهمنامه بهمنظور
ارتقای دیپلماسی عمومی ایران ،انتقال تجارب
بین طرفین و ارتقای سواد مالی بهعنوان نخستین
تفاهمنامههمکاریمشترکبینانجمنبینالمللی
روابطعمومی با یک نهاد ایرانی منعقد شد .با
این تفاهمنامه آخرین دستاوردهای بازار سرمایه
و صنعت مالی کشور به اطالع جامعه جهانی
میرسد .بر اساس مفاد این تفاهمنامه ،شرکت
اطالعرسانی و خدمات بورس بهعنوان بازوی
اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه
فرهنگسازی ،به عضویت پیوسته این انجمن
درمیآید .در این جلسه ،اسوتالنا استاوروا ،رئیس
هیئت مدیره انجمن بینالمللی روابطعمومی و
عالیرتبهترین مقام این نهاد بینالمللی ،چگونگی
مبارزه با اخبار جعلی ،چگونگی رساندن صدایی
مشخص با وجود صداهای مختلف و نیز چگونه
پیدا کردن مخاطبان هدف را از جمله موضوعات
مهم موردنظر در این انجمن دانست و گفت :با
توجه به اینکه در سالهای آینده هوش مصنوعی
زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد ،توانایی پاسخ
به چنین پرسشهایی با توجه به چالشهای
پیشرو امری ضروری است .اگر بخواهیم ارزش
واقعی موضوعی را به مخاطب برسانیم ،باید این
موضوعات و چالشها را مدنظر قرار دهیم و برای
این کار نیاز به فراگیری مهارتهایی داریم .ایپرا
جانب سیاسی هیچ طرفی را نمیگیرد و البته پیام
ایران را از طریق هیئتمدیره ایپرا پیگیری و خود
را متعهد میکند تا درخصوص مشکالت ارتباطی
ایجاد شده متاثر از تحریم ،راهحلی سودمند برای
هر دو طرف پیدا کند.

دولت ،اظهار کرد :علیرغم تاکید مجلس مبنی بر تثبیت قیمت
بنزین اما دولت به دلیل کسری بودجهای که دارد مجبور است
برای جبران بخشی از این کسری بودجه دست به سهمیهبندی
بزند .سهمیهبندی بنزین ممکن است باعث ایجاد تورم هم بشود
اما اگر دولت این کار را نکند همان مسئله کسری بودجه خود
میتواند باعث ایجاد تورم بیشتری شود.
نقدینگی؛ پرقدرتترین اهرم تورمی
پاکطینت با اشاره به برخی تحقیقات دانشگاهی که به بررسی
تورم به وجود آمده ناشی از افزایش قیمت بنزین پرداختهاند
درباره میزان تورم حاصل از سهمیهبندی بنزین اظهار کرد :در
اقتصاد ایران آنقدر اهرمهای تورمی وجود دارد که اقدامی مانند
سهمیهبندی بنزین در برابر آنها فشار تورمی کمتری را ایجاد
میکند .نقدینگی خود به اندازه زیادی باعث ایجاد تورم شده
است که هر روز هم فشار آن بیشتر میشود.
او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه  ۵۰درصدی اعالم شده
توسط مرکز آمار ادامه داد :این مسئله نشان میدهد اقتصاد
ایران در شرایط فعلی هم به تورم باالیی دچار شده است و اتفاقا ً
سهمیهبندی بنزین میتواند راهکاری برای کنترل تورم در این
شرایط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بیشتری را در پی
داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :صفر کردن
صادرات نفت ایران توهم است ،ولی هر مقدار
کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد
دولت باید به فوریت از طریق کاهش هزینهها و
یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانههای
پنهان جبران شود .به گزارش ایسنا ،رئیس
کل بانک مرکزی ایران بعد از لغو معافیتهای
تحریم نفت ایران در پست اینستاگرامی خود
به چند نکته اشاره کرد و نوشت :توهم بر هم
خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از
آن صحبت میشد با مدیریت بانک مرکزی
و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع
شد .صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته
تشویق شود .بانک مرکزی سیاستهای ارزی
خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان
به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین
خواهد کرد .همانگونه که قبال ًتاکید کردم امسال
برای کشور سالی سرنوشتساز است لذا بایستی
سیاستهای اقتصادی و نحوه اداره کشور بر
اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش
فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید .بایستی
همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.

حامد سلطانینژاد خبر داد

راهاندازی گواهی سپرده زیره و شمش طال در سال ۹۸
نشست خبری مدیرعامل بورس کاالی ایران با اصحاب رسانه بر پایه سه
محور اعالم عملکرد سال  ،۹۷ارائه برنامههای سال  ۹۸و پاسخ به پرسش
خبرنگاران در سومین روز برپایی دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
برگزار شد.
به گزارش «ابتکار» ،حامد سلطانینژاد در بخش نخست سخنان خود با
اشاره به آمار سال  ۹۷بورس کاالی ایران گفت :میتوان سال گذشته را سال
رکوردهای بورس کاال نامید؛ در این سال شاهد رکود جدیدی در حجم و ارزش
معامالت محصوالت پتروشیمی بودیم بهطوریکه بیش از  ۴میلیون و ۶۰۰
هزار تن مواد پتروشیمی به ارزش حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان مورد معامله
قرار گرفت.
وی در ادامه افزود :در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی ارزش معامالت به
 ۳۲هزار میلیارد تومان رسید که ارزش معامالت این حوزه نیز شکسته شد .در
تاالر محصوالت کشاورزی نیز ارزش معامالت به یک هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
رسید که در این بخش طی نیمه دوم سال  ۹۷شاهد کاهش حجم معامالت به
دلیل قرار گرفتن محصوالت کشاورزی در نظام یارانهای بودیم.
سلطانینژاد با بیان اینکه ارزش معامالت فرآوردههای نفتی نیز با ثبت
ارقامی جدید به  ۲۲هزار میلیارد تومان رسید ،اظهار کرد :جمع بازار فیزیکی

بورس کاال نیز طی سال گذشته  ۸۸هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان ثبت شد که از
نظر ارزش یک رکورد محسوب میشود .مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه
داد :در بازار مشتقه بورس کاالی ایران ارزش معامالت به  ۸۲هزار میلیار
تومان رسید این رقم در سال  ۹۶حدود  ۶۵هزار میلیارد تومان بود.
به گفته وی ،یکی از بازارهای نوظهور بورس کاال ،معامالت اوراق موازی
استاندارد است که به تامین مالی شرکتها کمک میکند و رقم معامالت این
بخش نیز در سال  ۹۷حدود  ۲هزار میلیارد تومان بود.
سلطانینژاد تصریح کرد :درحوزه گواهی سپرده کاالیی نیز ۱۸۰۰میلیارد تومان
ارزش معامالت را شاهد بودیم و در بخش صندوقهای سرمایهگذاری کاالیی
نیز ارزش ۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان به ثبت رسید؛ به این ترتیب جمع کل
ارزش بازار مالی  ۷۷۰۰میلیارد تومان بود که رکوردی جدید به شمار میرود.
مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد که با توجه به آمار ثبت شده در
کل بازارهای بورس کاال طی سال  ۹۷در مجموع ارزش معامالت به ۱۷۸هزار
میلیارد تومان رسید تا سهم  ۳۹درصدی ارزش کل معامالت بازار سرمایه به
بورس کاال اختصاص یابد.
مهمترین برنامههای سال ۹۸
مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه نشست خبری ،به اهم برنامههای

سال  ۹۸بورس کاال اشاره کرد و گفت :توسعه داراییهای پایه روی ابزارهای
فعلی از مهمترین برنامههای بورس کاال در سال جاری است که شامل
راهاندازی گواهی سپرده کاالیی زیره و شمش طال ،راهاندازی قراردادهای آتی
صندوقهای کاالیی و راهاندازی قراردادهای اختیار معامله صندوقهای کاالیی
میشود.
وی در بخشی دیگر از سخنانش مهمترین برنامههای سال  ۹۸را نام برد و
افزود :همچنین توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار مبتنی بر کاال همچون
راهاندازی و انتشار اوراق خرید دین ،راهاندازی معامالت به روش مناقصه،
راهاندازی معامالت قرارداد آتی یک روزه و پیگیری تصویب دستورالعمل
معامالت حق امتیاز از دیگر برنامههای بورس کاال است.
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در ادامه خاطرنشان کرد :گسترش و
توسعه اندازه و عمق بازار و همچین توسعه مشارکت با سایر نهادها را از دیگر
برنامههای بورس کاال است بهطوریکه در این حوزه قرار است تصویب ضوابط
حمل و نقل بازارگاههای اینترنتی پیگیری شده و ضمن بهبود زیرساخت اتصال
به بانکها و کارگزاران ،در شیوه حمایت از پژوهشهای دانشگاهی بازنگری
میشود.
سلطانینژاد پشتیبانی و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به ذینفعان را از

دیگر برنامههای بورس کاال در سال  ۹۸عنوان کرد که مورد توجه قرار گرفته
است و ادامه داد :طراحی و استقرار سامانه تحت وب پذیرش مشتریان بازار
(فیزیکی و مشتقه) ،راهاندازی سامانه ارتباط با مشتریان ، CRMمدیریت
ریسک لحظ ه مشتریان در بازار مشتقه ،رسیدگی الکترونیک به اعتراضات
مشتریان ،راهاندازی سامانه ثبت سفارش مستقیم ،تنقیح و نشر قوانین و
مقررات حاکم بر بورس کاالی ایران از جمله آنهاست.

