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دامنه نوسان نامتقارن ،نقدشوندگی را کاهش داد

کوتاه از بانک و بیمه

مسعود وطنخواه

نظیــر داشــتن چــک بــه وجــه نقــد مجبــور بــه

در حالیکــه یــک هفتــه از اجــرای دامنه

فــروش ســهام خــود باشــد ،آیــا میتوانــد در

نوســان نامتقــارن در بــورس گذشــته اســت،

بازاری انجمادی و صف فروش اقدام به تهیه

آمارهــای معامــالت نظیــر حجــم و ارزش

نقدینگی کند؟

معامــالت در مقایســه بــا حالــت قدیمــی از

آمادگی بانک ملت
برای حمایت از صنعت
پتروشیمی

بهتــر بــود متولیــان امــر قبــل از اجــرای

کاهش محسوس خبر میدهد؛ به طوریکه

ایــن طرح عواقــب آن را پیشبینی میکردند؛

ارزش معامــالت روز گذشــته بــه 5.۴هــزار
میلیــارد تومــان رســید .دلیــل اصلــی افــت

کوتاه از بانک و بیمه

ترکیب عقود تسهیالتی
 10ماهه بانک کارآفرین
مشخص شد
گزارش عملکرد 10ماهه بانک کارآفرین در بخش

تســهیالت اعطایی نشان میدهد از ابتدای سال جاری
تــا پایــان دی ،بیشــترین افزایــش تســهیالت اعطایــی

همانطور که علی قاسمنژاد ،کارشناس بازار

مربوط به تسهیالت مرابحه و جعاله است.

دامنــه نوســان بــه تنهایــی و بــدون توجــه بــه

بانــک کارآفریــن ،طــی ایــن مــدت

این طرح عنوان کرده بود.

92هــزار میلیــارد ریــال افزایــش

ســرمایه ،نیــز چنــد روز قبــل اجــرای نامتقارن

بــه گــزارش روابــط عمومــی

پارامترهای دیگر بازار سرمایه سبب شکست

تســهیالت مرابحــه بــا 362درصــد،

بــا تصمیــم اعضای شــورای عالی بورس

قاســمنژاد دربــاره طــرح جدیــد نوســان

یافتــه اســت .همچنیــن تســهیالت

بــه گفتــه مدیرعامــل بانــک ملــت ،افزایــش ســهم

نوســان قیمــت در کلیــه نمادهــای معامالتی

با «عصر اقتصاد» پیشبینی کرده بود« :اگر

فروش اقســاطی با 10هزار میلیارد

درآوردن پتانســیلهای بالقوه موجــود در این صنعت،

فرابــورس ایران به صورت نامتقارن از منفی

پارامترهای دیگر اجرا شــود با شکست همراه

موجــود نشــان میدهــد که در ســایر تســهیالت اعطایی

شود».

طی 10ماه گذشــته 3میلیارد ریال تســهیالت خرید دین

ارزش معامــالت ،افزایــش صفهــای فروش
و کاهش نقدشوندگی به دلیل نبود خریدار

است.

از شــنبه 25بهمــن تــا اطــالع ثانــوی ،دامنــه

درصــد محصــوالت پتروشــیمی در دنیــا و بــه فعالیــت

ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران و

نیازمنــد همــکاری بیش از پیش بانکها و شــرکتهای

و مثبــت  5درصــد بــه مثبــت  6و منفــی 2

بــه گــزارش روابــط عمومــی

بــازار ســرمایه در مــاه پایانــی ســال بــه

صنعــت پتروشــیمی به عنــوان یک

حسابرســی و بســتن صورتهــای مالــی

از صنایع غذایی و خودرو ،سومین

میشــود .همچنیــن مصــادف شــدن بررســی

در صــادرات غیرنفتــی کشــور بــه خــود اختصــاص داده

پایانــی ســال نیز بــه دلیل حالــت انتظاری که

مدیرعامــل بانــک ملــت بــا اشــاره بــه ایــن نکته که

نبــودن برنامههــای ســال آتــی ایجــاد میکند،

درآمد ارزی برای کشــور داشــته اســت ،یادآور شــد :در

نظر میرســد متولیان بازار ســرمایه با علم بر

پتروشیمی در کشور است.

درصــد تغییر پیدا کرد.

بانــک ملــت ،محمــد بیگدلــی،از

دلیــل اینکــه شــرکتها نیازمنــد بازارگردانــی،

صنعت استراتژیک نام برد که پس

هســتند ،همــواره بــا کمبــود نقدینگــی مواجه

صنعت بزرگ دنیا محســوب میشــود و رتبه نخســت را

بودجــه در صحــن علنــی مجلــس در ماههــای

است.

نــزد فعــاالن بازار ســرمایه به خاطر مشــخص

صنعــت پتروشــیمی در ســال گذشــته15 ،میلیــارد دالر

نقــش مضاعــف بر کمبــود نقدینگــی دارد .به

شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کنونی ،ارزآوری بهترین

این موارد طرح نامتقارن دامنه نوسان را اجرا

او بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بانکهــا بــرای حمایت از

مدیرعامل شــرکت کارگزاری امین ســهم

ویــژه قــرار دهند ،گفت :بانــک ملت همواره تامین مالی

بــا علــم بــه اینکــه دامنــه نوســان نامتقــارن

خدمت برای کشور بوده است.

جهــش تولیــد ،باید صنعت پتروشــیمی را مــورد حمایت

پتروشــیمیهای کشــور را در دســتور کار داشــته و تا به

کردند.

در ایــن بــاره بــا بیــان اینکــه ســازمان بــورس

نامتقــارن منفــی  2و مثبــت  ،6در گفتوگــو

جعالــه بــا 11هــزار میلیــارد ریــال و

ایــن طــرح بــه تنهایی و بــدون در نظــر گرفتن

ریال رشــد را به خود اختصاص دادند .گزارشها و آمار

میشــود مگــر اینکــه نقدینگــی کافــی تزریــق

هــم شــاهد رشــدهای خوبی هســتیم به گونــهای که در

نقدشــوندگی بــازار را کاهــش خواهــد داد و

طرح تنها به انجماد بازار ســرمایه کمک کرده

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان

پرداخــت شــده اســت .البتــه به دلیــل تغییــر رویه بانک

جهــان اقتصــاد  2۸بهمــن گفته بود :ســازمان

گذشته به ترتیب به  6.6میلیارد سهم و 5.5

نمــاد کــه تــا پایــان زمــان معامــالت نیــز باقــی

10هزار میلیارد ریال افزایش ثبت شده است.

که ارزش معامالت در روزهای پر رونق حدود

بیشــتری تعمیــم یابد ،اضافه کــرده بود« :اگر

میدهد تسهیالت مشارکت مدنی با 42.4درصد بیشترین

باقیمانــدن

نشــود ،اعتمــاد معاملهگــران بیــش از پیــش

مرابحــه بــا 40.2درصــد ،فــروش اقســاطی بــا 7.2درصــد و

حال افزایش اســت؛ به طوریکه صندوقهای

او بــا یــادآوری اینکــه نقدینگــی نــزد

نیــز بــا مشــکل کمبــود نقدشــوندگی مواجــه

«بــرای موفقیــت ایــن طــرح نبایــد شــاهد

ریــزش شــاخص کل شــود اما ایــن امر صدمه

اکنــون کــه حــدود یــک هفتــه از طــرح

و بــه دنبــال آن ســبب فــرار ســرمایه از بورس

صفهــای فــروش و خروج ســرمایهها از بازار

بــازار را بــه رکــود خواهــد بــرد در گفتوگــو با
بــورس بــا هــدف خرید زمان دســت بــه ایجاد

دامنه نوسان نامتقارن زده است.

امیــر ســیدی افــزوده بــود :بازار ســرمایه

از مــرداد وارد فــاز اصــالح قیمتــی و زمانــی

شــده اســت و ســازمان بــورس بــه دلیــل ایــن
کــه تعیینکننــده و جهتدهنده اقتصاد کالن

نیســت ،بــا ایــن روش تصمیــم گرفتــه اســت

تــا جلــوی ریــزش را در فــاز زمانــی بگیــرد تا از
اسفند عبور کنیم.

امــا کاهش آمارهــای خریدوفروش پس

از گذشت یک هفته از اجرای نامتقارن دامنه
نوســان نشــان میدهــد کــه به دلیــل کاهش
قدرت نقدشــنوندگی به صورت مصنوعی این

اســت .حجــم و ارزش معامــالت بــورس روز

اینکه ادامه داشــتن صفهای فروش در چند

در اعطــای تســهیالت مبادلــهای و مشــارکت مدتــی تنها

هزار میلیارد تومان رسید .این در حالی است

ماند ،در روزهای آتی میتواند به شرکتهای

بررسی سهم هر یک از تسهیالت اعطایی بانک نشان

20هزار میلیارد تومان بود.

فکــری بــرای جمــعآوری صفهــای فــروش

ســهم از پرتفــوی تســهیالتی بانــک را داراســت .تســهیالت

صفهای فروش در بازار ســرمایه ســرمایه در

صدمه میبیند».

جعاله با 4.6درصددر رتبههای بعدی قرار دارند.

دولتــی واگذارشــده دارایکــم و پاالیشــییکم

بازارگردانهــا محــدود اســت ،افــزوده بــود:

شــدهاند .شــاید در ظاهــر ایــن طــرح مانــع از

شکلگیری صفهای فروش باشیم».

جــدی بــه نقدشــوندگی بــازار ســرمایه میزند

نامتقــارن دامنــه نوســان میگــذرد افزایــش

میشــود .فــرض کنیــد فعالــی برای نیــاز خود

سهام گویای ناقص بودن این طرح است.

ایــن

روزهــا

آمارهــای

عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن با اعــالم اینکه

امــروز حمایتهــای ویژهای از این شــرکتها انجام داده
است.

بــه گفتــه بیگدلــی ،بانــک ملــت که زمانی از ســوی

فعــاالن ایــن صنعــت بــه عنــوان بانــک انرژی نــام گرفته

بــود بیــش از 20میلیــارد دالر در حــوزه نفــت و گاز و

تســهیالت 1۷هــزار و 10۹واحــد در بافــت فرســوده بــه

همتی :ارز  ۴۲00تومانی حداقل تا  ۶ماه آینده برقرار است

پتروشیمی سرمایهگذاری کرده است.

او بــا اشــاره بــه ســهم ســه درصدی ایــران از عرضه

رئیــس کل بانک مرکــزی از برقراری ارز

اقدام دوم نیز این اســت که درباره کاالهایی

همچنیــن رئیــس کل بانــک مرکــزی از

وزرای صمــت و کشــاورزی را مکلــف کردنــد

از ابتــدای ســال جــاری خبــر داد و گفــت :در

جهانــی محصــوالت پتروشــیمی و رتبه دوازدهــم در این

 ۴۲00تومانــی حداقــل تــا  ۶مــاه آینــده خبــر

محصــوالت پتروشــیمی نیازمنــد تدویــن برنامههــای

بــه گــزارش مهــر ،عبدالناصــر همتــی در

تــا کنتــرل الزم روی ایــن اقــالم صــورت بگیرد

بانک بزرگ که هم تجربه فعالیت در صنعت پتروشیمی

خصوصــی در همــدان گفــت :دولــت دو اقدام

میکنند ،متناســب با قیمــت نهادههای تولید

اســت؛ آمادگــی کامــل دارد کــه بــرای حمایــت از تولیــد

داده است.

الزم را انجام دهد.

تــا 6ماه آینــده ارز 4200تومانی برقرار باشــد.

زمینــه ،خاطرنشــان کــرد :افزایــش ســهم درصــد عرضــه

داد.

میانمدت و بلندمدت است و بانک ملت به عنوان یک

حاشــیه شــورای گفتوگــوی دولــت و بخــش

را در کارنامــه دارد و هــم از تــوان مالــی باالیی برخوردار

را بــرای کنتــرل قیمتهــا در دســتور کار قــرار

داخلــی و رونــق صنعت پتروشــیمی ،همــه همکاریهای

او افزود :اقدام اول این است که حداقل

ابالغ دستورالعمل تازه
به واحدهای بانک ملی برای
مقابله با موج چهارم کرونا
دبیرخانــه کمیتــه پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت

بحــران بانــک ملــی بــرای مقابلــه بــا موج چهارم شــیوع

بیمــاری کرونــا دســتورالعمل ویــژهای را بــه شــعب و

واحدهای این بانک ابالغ کرد.

کــه افزایــش قیمــت دادهانــد رئیسجمهــوری

و قیمــت اقــالم نهایــی کــه مــردم پرداخــت

باشد.

۳۲میلیارد دالر ارز برای
واردات تامین شد

تامیــن 32میلیــارد دالر ارز بــرای واردات
دو ســال و نیــم گذشــته ،کشــور را عمدتــا بــا
صادرات غیرنفتی اداره کردیم.

دالر آن از صادرات غیرنفتی بوده است.

او افــزود :در دو ســال و نیــم گذشــته
در اوج فشــار حداکثــری کشــور را عمدتــا ً بــا
صادرات غیرنفتی اداره کردیم.

بــه گفتــه همتــی ،بانکهــا در 10مــاه

عضوکمیســیون اقتصــادی مجلــس در

توئیتــی از تصویــب طرح تحقیق و تفحص از
بورس خبرداد.

اقتصــادی و عضــو هیــأت رئیســه مجلــس

کــه بــا توجه بــه هشــدارهای وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
و ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا و نیز

همدان گفت :از ابتدای سال 32میلیارد دالر
تأمین واردات شده است ،بیش از 22میلیارد

در گردش تسهیالت دادهاند.

اعتبــارات بانکهــا محــدود اســت و آنهــا بــه

منابع الیزال وصل نیستند.

الزامــات تــازهای را بــرای کمــک بــه قطــع زنجیــره انتقال

ســرمایهگذاری در سهام فرازداریک از  ۲تا ۶

بــر ایــن اســاس اســتفاده اجبــاری از ماســک بــرای

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

رعایــت اصــل تکریــم اربــاب رجــوع ،از ارائــه خدمــت بــه

خبــری یــک دیدار ،یک عرضه که به مناســبت

اســتفاده مســتمر از مــواد ضدعفونــی کننــده و

در ســهام فرازداریک در فرابورس برگزار شد،

مشــتریان از حالــت دســتی بــه پدالــی ،بهرهگیــری از

شــده اســت کــه هــر واحــد آن 10هــزار ریــال

محلــول ضدعفونــی کننــده بــرای نظافــت دســتها ،بــه

یک واحد تا هر تعداد واحد که تمایل داشت،

همــکاران همــه واحدهــای بانــک الزامــی اســت و ضمــن
مراجعین بدون ماسک اجتناب خواهد شد.

پــارس از پذیرهنویســی واحدهــای صنــدوق
اسفند  ۹۹در بازار فرابورس خبر داد.

(ســنا) ،ابوالفضــل شــهرآبادی در نشســت
پذیرهنویسی واحدهای صندوق سرمایهگذاری

پاکســازی متنــاوب ســطوح ،تبدیل سیســتم نوبتدهی

گفــت :ایــن صنــدوق از واحدهایــی تشــکیل

دســتگاههای پدالــی و یــا افشــانههای دســتی حــاوی

اســت و هــر ســرمایهگذار میتوانــد از حداقل

تعلیــق درآمــدن جلســات غیرضــروری و برگــزاری آن بــه

در مبادی ورودی واحدها از جمله دیگر الزامات است.

تهیــه و توزیــع اقــالم بهداشــتی دارای اســتاندارد و

با کیفیت و نیز عدم اســتفاده از وســایل مشــترک نظیر

خریداری کند.

او توضیــح داد :خریــداران میتواننــد از

طریــق کارگــزاران و نیــز سیســتم آنالیــن خود
ســفارش خریــد واحدهــای این صنــدوق را در

دوره پذیرهنویسی ثبت کنند.

اســت خبــر داد .علمــداری گفــت :مبلــغ قــرارداد منعقد

شده با مالکان بافتهای فرسوده 11هزار و 444میلیارد

تومــان را بــا ســود 9درصــد ،پرداخت میکنــد .همچنین

همچنیــن جهت روشــن شــدن وقایــع رخداده

سرنوشت پولها و رانت حاصله از محورهای

و تفحــص از بورس هــم با امضای 50نماینده

مهــم طــرح اســت .در ایــن راســتا تدوین طرح
اســتقالل بــورس از دولــت را آغــاز کردهایــم.

او ادامه داد :مدیر صندوق سرمایهگذاری

در سهام فرازداریک سبدگردان داریک پارس
و بازارگــردان آن شــرکت ســبدگردان اکســیر
سودا هستند.

و حمایــت از حقــوق ســهامداران طرح تحقیق

تدویــن و در کمیســیون اقتصــادی تصویــب و
بهزودی در صحن علنی مطرح میشود».

پذیرهنویسی نماد آن بسته میشود تا پس از

اخذ مجوزهای الزم از سازمان بورس نماد آن
بازگشایی شود و این دوره معموال بین یک تا

سه هفته به طول میانجامد.

او خاطرنشــان کــرد :رویکرد این صندوق

ســرمایهگذاری در ســهام بنیــادی اســت و

ســرمایهگذارانی کــه دیــدگاه میانمــدت و

شهرآبادی با یادآوری اینکه نقدشوندگی

بازارگــردان اســت و صنــدوق اختصاصــی

مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان داریــک

نمــاد صنــدوق در بــازار فرابــورس کوتاهتــر

خواهد بود اما به طور کلی پس از اتمام دوره

سرمایهگذاران اطمینان خاطر ایجاد میکند.

بلندمــدت دارنــد ،میتواننــد در صنــدوق

بازارگردانی اکسیر سودا در حال حاضر بیش

پذیرهنویسی بهتر انجام شود دوره بازگشایی

بــرای افــرادی کــه به مبلغ بیشــتری نیاز دارنــد در تهران
تــا ســقف 250میلیــون تومان و در ســایر شــهرها 200و
160میلیــون تومــان بــا نــرخ ســود 1۸درصــد پرداخــت
میکنــد .علمــداری در خصــوص افزایــش تســهیالت

بافت فرســوده از 50به 100میلیون تومان ،گفت :بانک

مســکن موافق افزایش تســهیالت است .پیشنهادی نیز
در دولــت مطــرح اســت تــا تســهیالت بافت فرســوده از

فرازداریک سرمایهگذاری کنند.

پــارس یــادآور شــد :صنــدوق ســهام داریــک

از 30نمــاد را در بــازار ســرمایه بازارگردانــی

بــا توجــه به ســهامی بــودن ،بایــد 70درصد از

تخصــص و تجربــه برخوردارنــد و تــالش دارند

و فرابــورس اختصــاص دهــد و 30درصــد از

میکنــد ،گفــت :مدیــران ایــن صنــدوق از
ســود پایدار و متناســب با رشــد شاخص برای

ســرمایهگذاران ایجــادکننــد کــه ایــن امر برای

منابع خود را به سهام قابل معامله در بورس
منابع خود را میتواند در اوراق با درآمد ثابت

سرمایهگذاری کند.

باید در شورای پول و اعتبار ،مصوب و ابالغ شود.

افزایش سقف انتقال وجه
در سامانههای مدرن بانک
توسعه تعاون
بهمنظــور بهرهمنــدی مشــتریان از ظرفیــت و

خدمات بانکداری غیرحضوری در بانک توسعه تعاون،

ســقف انتقــال وجــه ســامانههای بانکــی در ایــن بانــک
افزایش یافت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی

بانــک توســعه تعــاون ،بــا توجــه
بهضــرورت اجــرای تمهیــدات مقابلــه

بــا فراگیــری ویــروس کوویــد  ،19در
راستای کاهش ترددهای اجتماعی و

بهرهمنــدی از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک بهعنوان

عسگری ،معاون وزیر اقتصاد :بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور برگزار میشود

جایگزینــی بــرای مراجعــه حضــوری بــه شــعب بانکها و

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ،سقف انتقال وجه در
ســامانههای مدرن بانک توسعه تعاون افزایش یافت.

بر اســاس تمهیدات جدید پیشبینی شــده ،ســقف

خودکار ،مهر نماز ،استامپ و ...به همه واحدهای بانک

ورودی برای پاســخگویی موثر به ارباب رجوع و صیانت

«بزرگتریــن» انتخابــات اقتصــادی کشــور

در  10ســال گذشــته ایــن شــرکتها را اداره

ایجــاد تهویــه مناســب واحدهــا از طریــق گــردش

علــی عســگری ،معاون توســعه مدیریت

فاصلهگــذاری اجتماعــی دو متــری در ســالن کارکنــان

دربــاره برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره

صندلیهــا و نیــز تعبیــه وســایل حاوی مایــع ضدعفونی

شــرکتهای ســهامی عدالــت پیــش از ایــن با

آسانســورهای واحدهــا از دیگر الزامــات واحدهای بانک

در قالب تعاونیهای ســهامی عدالت فعالیت

در ایــن ابــالغ همچنین بــر لزوم جداســازی فضای

او بــا تاکیــد بر اینکه در  10ســال گذشــته

و یا نوارهای ایجاد فاصله و نیز نصب پیام برای آگاهی

اســتانی ســهام عدالــت نداشــتند و جایــی بــه

و مقابلــه بــا شــیوع ایــن بیمــاری و نیــز ترویج اســتفاده

اطالعــی از شــرایط ایــن شــرکتها نداشــتند و

منظور حضور نیافتن در شعب تاکید شده است.

و حتــی در کــدام شــرکتها ســهم دارنــد و چه

هیــات مدیــره شــرکتهای ســهام عدالــت از
است.

هوا با بازکردن پنجرهها و اســتفاده از هواکش ،رعایت

و منابــع وزارت اقتصــاد در گفتوگــو بــا ایلنــا

و مشــتریان از طریــق عالمتگــذاری بــا حــذف برخــی

شــرکتهای اســتانی ســهام عدالــت گفــت:

کننــده ،دســتمال کاغــذی و ســطل زبالــه در مجــاورت

سازوکار دیگری در استانها و شهرستانها و

در دوره زمانی کنونی است.

انجام شــده اســت ،از پرداخت تسهیالت بافت فرسوده

تســهیالت بافت فرســوده و در سایر شــهرها 40میلیون

بــه حضــور مــردم در بــورس بــدون آمــوزش،

شــهرآبادی اظهار کرد :هــر چقدر فرایند

به گفته معاون وزیر اقتصاد ،انتخابات

از حقوق مشتری باید مستقر شود.

مســکن بــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه ارائه تســهیالت در

که ابالغ شده است در تهران و کالنشهرها تا 50درصد

در بورس ،بررســی رانتها و مفاســد رخداده

صنــدوق ســرمایهگذاری فرازداریــک بــر عهــده

نقشی میتوانند در سهامداری داشته باشند.

ملی ابالغ و تاکید شده است که میز خدمت در مبادی

عضــو هیــات مدیــره بانــک

او یــادآور شــد :بانــک مســکن طبق سیاســتهایی

صورت مجازی و استفاده از کفپوش آغشته به محلول
ضدعفونــی کننده جهت گندزدایی کفشهای مراجعین

توضیح داد.

ریال است.

پذیرهنویسی واحدهای صندوق سرمایهگذاری در سهام «فرازداریک»

لــزوم اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه برای

ویروس ابالغ میکند.

تســهیالت در بافــت فرســوده را

50بــه 100میلیــون تومــان افزایش یابد کــه این موضوع

مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان داریــک

آمادگــی در برابر موج چهارم کرونا،

تازهتریــن

وضعیــت

پرداخــت

گفتوگــوی دولــت و بخش خصوصی اســتان

کمیســیون اقتصــادی مجلــس ،نوشــت« :در

محــور در کمیســیون اقتصــادی تصویب شــد.

ســیدناصر موســوی الرگانــی عضو کمیســیون

عضــو هیاتمدیــره بانــک مســکن،

رئیــس کل بانــک مرکــزی یــادآور شــد:

گرانفروشــی ســهام ،فــروش ســهام کاغــذی،

و تفحــص 50نماینــده از بــورس در هفــت

شهرســازی ،محمدحســن علمداری

بــه 3هــزار و 755پروژه کــه معادل 17هــزار و 109واحد

همتــی ،رئیــس کل بانــک مرکــزی در شــورای

شــورای اســالمی در توییتــی بــا یــادآوری

بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت،

بــه گــزارش وزارت راه و

بــه گــزارش بانــک مرکــزی ،عبدالناصــر

رشــد حبابــی شــاخص،علت تشــویقروحانــی

پاســخ به ســواالت :مطابق وعده طرحتحقیق

رقم این تسهیالت را 11۴۴میلیاردتومان برشمرد.

ابتدای ســال 720هزار میلیارد تومان سرمایه

طرح تحقیق و تفحص از بورس تصویب شد
تصویــب طــرحتحقیق و تفحــص از بورس در

متقاضیان برای نوســازی واحدها پرداخت شده است،

بافــت فرســوده از ســال 9۸بــر اســاس قــرارداد عاملیت

بــه گــزارش روابــط عمومــی

بانک ملی ،این دبیرخانه تاکید کرد

پرداخت تسهیالت نوسازی
بافت فرسوده به  1۷هزار
واحد از سوی بانک مسکن

میکردند.

سالن مشتریان از باجههای بانکداران با نایلون ضخیم

ســهامداران هیچ نقشــی در اداره شــرکتهای

کارکنــان و مشــتریان در خصــوص نحــوه پیشــگیری

حســاب نمیآمدند ،گفت :اساســا ســهامداران

حداکثــری از ظرفیــت بانکداری الکترونیــک و مجازی به

نمیدانســتند صاحب چه داراییهایی هستند

و مابقــی نیــز بهزودی بررســی خواهند شــد و

عســگری افــزود :متاســفانه کســانی کــه

ثبتنامهــا تــا دهــم اســفندماه ادامــه خواهد

میکردنــد بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مالــک این

او تاکیــد کرد :ســه روز قبــل از انتخابات

شــرکتها هســتند و به سلیقه خودشان و با
هــر میزان توانایی که داشــتند این شــرکتها

را اداره و مدیریت میکردند.

ثبت نام بیش از هزار و

100نفر در انتخابات سهام
عدالت

داشت.

لیست بسته میشود و سهامداران میتوانند
در این مدت ارزیابی دقیقی از سابقه افراد و

تخصص آنها انجام دهند.

معــاون وزیــر اقتصــاد با تاکید بــر اینکه

انتخابــات هیــات مدیــره شــرکتهای ســهام
عدالــت از بزرگتریــن انتخابــات اقتصــادی

کشــور اســت ،گفــت :از  49میلیــون نفــر
سهام ســهامدار عدالت19 ،میلیون نفر روش

عســگری بــا بیان اینکه تاکنــون 1106نفر

مستقیم را انتخاب کردند که این افراد نیازی

ایــن انتخابــات ثبتنــام کردند ،اظهــار کرد :از

میلیون نفر که روش غیرمســتقیم را انتخاب

نــام را انجــام دادنــد که مــدارک برخــی از آنها

او ادامــه داد :یعنــی از جمعیــت حــدود

در اســتانهای مختلف کشــور برای حضور در

بــه شــرکت در انتخابــات را ندارنــد امــا 30

ایــن تعداد ۸60نفر مقدمــات اولیه برای ثبت

کردند میتوانند در انتخابات شرکت کنند.

ناقــص بــوده اســت امــا تاکنــون  1۸0نفــر را

۸4میلیــون نفــری کشــور ایــن انتخابــات بــا

ســازمان بــورس تاییــد صالحیــت کرده اســت

حضور 30میلیون نفر برگزار میشود.

انتخابات الکترونیک
منصفانهترین روش است

انتقال روزانه اینترنتبانک و موبایلبانک توســعه تعاون

بــرای انتقــال وجــه بهحســاب دیگران ،ســاتنا و پایــا برای

اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر کد ملی در 24ساعت

تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال افزایــش یافــت .همچنیــن

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه

ســقف انتقــال وجــه در این ســامانه بهحســاب خود برای

الکترونیکــی اســت ،گفــت :بــرای حضــور در

و بهصورت نامحدود قابل انجام اســت .همچنین انتقال

نحــوه شــرکت در این انتخابــات که به صورت
انتخابــات الکترونیکــی تمــام ســهامداران

اشــخاص حقیقی و برای اشــخاص حقوقی بدون ســقف
وجــه روزانــه بهصورت درونبانکی و بینبانکی شــتابی تا

غیرمســتقیم ســهام عدالــت بایــد ســجامی

سقف 100میلیون ریال قابل انجام است.

روش غیرمســتقیم را انتخــاب کردهانــد بیش

انتقال وجه کارت به سپرده روزانه تا سقف 100میلیون

شــده باشــند .از 30میلیــون ســهامداری کــه

از 53درصــد یعنــی حــدود 16میلیــون نفــر

همچنیــن در ســامانه موبایلبانک توســعه تعاون،

ریال ممکن است.

تاکنون ســجامی شــدهاند .او ادامــه داد :برای

عــالوه بــر ایــن بر اســاس تغییــرات صــورت گرفته،

ایــن انتخابات اطالعرســانی کنیــم به بانکها

حقوقــی و ســپرده مشــترک در ســامانه اینترنتبانــک با

اینکــه از طریــق پیامــک بــه ایــن افــراد دربــاره

مراجعــه کردیــم تــا از طریــق شــماره حســاب

این افراد به شــماره تلفن آنها دسترســی پیدا
کنیم ،اما بســیاری از آنها یا شــماره همراه در

بانکها نداشتند و یا آن را تغییر داده بودند.

سقف ثبت امضای درخواست کارتابلی جهت مشتریان
شیوه دوعاملی دو میلیارد ریال است .همچنین انتقال

وجــه کارت بــه کارت درون بانکــی و بینبانکی روزانه از

طریــق ســامانههای اینترنتبانک و موبایلبانک (بســتر
اینترنت) و خودپرداز جمعا ً 100میلیون ریال است.

