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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بانک مهر به کمک مردم 
سی سخت شتافت

بانک قرض الحسنه مهر بیش از ۵۵میلیارد ریال، 
برای کمک به مردم سی سخت که از زلزله اخیر آسیب 

دیده اند، در نظر گرفت.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانک قرض الحســنه مهــر، این بانک 
و  ســاخت  وام،  پرداخــت  قالــب  در 
بازســازی مراکز بهداشــت روســتایی 
بــرای مــردم  را  اقداماتــی  و پرداخــت کمــك بالعــوض، 

سی سخت در نظر گرفته است.
برای آســیب دیدگان زلزلــه، ۵۰میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شــده که در چارچوب وام قرض الحســنه 
پرداخت می شود. همچنین ۵میلیارد ریال برای ساخت 
و بازســازی مراکز بهداشــت روســتایی از سوی این بانک 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن راســتا، بانــک مهــر 
بــه  نیــز به صــورت کمــک بالعــوض  ریــال  ۵۰۰میلیــون 

آسیب دیدگان زلزله اخیر پرداخت می کند.

تشریح اقدامات بانک 
پارسیان در راستای اقتصاد 

مقاومتی
مدیرعامل بانک پارسیان از ایجـاد 16۵ هزارشـغل 
خبــر داد و اعــام کــرد اشــتغال ایجــاد شــده از محــل 
پرداخــت تســـهیات در بخش هــای مختلــف خدمــات، 
صـــنعت و معدن و کشــاورزی از ســوی بانک پارســیان 
تقریبا معادل ۵درصـــد اشـتغال ایجاد 

شده کشور بوده است.
بانــک   روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بیــان  بــا  پرویزیــان  کــورش  پارســیان، 
زمینــه  در  رهبــری  منویــات  اینکــه 
اقتصــاد مقاومتــی می توانــد بستر ســاز توســعه پایــدار 
و رشــد اقتصــادی کشــور در دوران تحریمــی باشــد، بــه 
بهانــه، فرارســیدن ۲۹بهمــن، ســالروز اقتصــاد مقاومتی 
و کارآفرینــی بخشــی از اقدمــات انجام شــده در بانــک 

پارسیان در این باره را مورد اشاره قرار داد.
بانــک  تفاهم نامــه  اســاس  بــر  گفــت:  پرویزیــان 
پارســیان، بنیــاد برکــت وصنــدوق قرض الحســنه بانــک 
پارسیان 1۲،۵۰۰میلیـارد ریـال تسـهیالت قرض الحسـنه 
به حـــدود3۵هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور بنیاد 

برکت در مناطق محروم پرداخت شده است.
بــرای توســعه اشــتغال  کــرد:  تاکیــد  او همچنیــن 
جانبــه ای  ســه  قــرارداد  بیــکاری،  وکاهــش  روســتایی 
بیــن بانــک پارســیان، بنیــاد برکــت و معاونــت توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری امضــا و 

1،۵۵3میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
همچنین مدیرعامل بانک پارســیان اعالم کرد برای 
ایجاد عدالت اجتماعی حدود 3/3۲میلیون یورو اعتبار 
برای طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران 

و آب شـیرین کن اختصاص یافته است.
او افــزود: بانــک پارســیان در ۲1طــرح آبرســـانی به 
شـــهرها و روســـتاها و منـــاطق محروم که مربوط به 14 
اســتان کشــور بوده مشــارکت داشــته و 16،۵۰۰میلیارد 

ریال نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده است.
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان 
اســـتخراج  و  اکتشـــاف  درطرح هـــای  بانــک  گفــت:  خــود 
نفــت از میـــادین مشــترک فازهای11الی۲4پــارس جنوبــی 
وخطــوط لولــه سراســـری6 ،۹و 11انتقــال گاز بــا اعتبــاری 
حدود 4میلیارد دالر مشــارکت داشــته اســت. همچنین با 
شرکت نفت و گازکنگان درجهت صیانت از منابع ملی با 
سهم الشــرکه ایــن بانــک به مبلــغ 1میلیــارد دالر اوضاع را 

برای توسعه صادرات بیشتر فراهم کرده است.
او همچنین با اشــاره به مشـــارکت بانک پارســیان 
در طــرح احـــداث پاالیشـــگاه نفت در میـــادین مشــترک 
با شـــرکت پاالیش پارســـیان سـپهر، افزود: هدف اصلی 
این طرح افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 
و  دالر  مبلغ661میلیــون  بــه  زیرزمینــی  منابــع  ارزش 
1۰میلیون یورو بعالوه 6،346میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: مشارکت 
6۰۰میلیــون دالری درطــرح اکتشــاف واســـتخراج نفــت 
از میادیــن مشــترک ماننــد یــاران شــمالی، مشــارکت در 
ســـندیکای تأمیــن مالــی پــروژه پاالیشـــگاه گاز بیـدبلنـــد 
خلیـــج فــارس بــا هـــدف ارزآوری و توســعه ظرفیت های 
تکمیــل زنجیره ارزش بــه مبلغ3۵۰میلیون دالر از دیگر 
کارهای انجام شــده بانک پارسیان برای صیانت از تولید 

و صادرات بوده است.
امــا بنگاه هــای کوچــک و متوســط کــه اصلی تریــن 
نقش را در اشــتغال زایی کشــور را دارند از حمایت های 
بانک پارسیان بی نصیب نبوده اند. آنگونه که مدیرعامل 
بانک پارسیان اعالم کرده، حدود ۵7،3۲۵میلیارد ریال 
اعتبار در قالب اعطـــای تســـهیالت و صـدورضـمانت نـامه 
بــرای  مولـد)گـــام(  اعتبـــار  گـــواهی  اوراق  وصـــدور 

شرکت های کوچک ومتوسط پرداخت شده است.

 آغاز پرداخت خسارت

به آسیب  دیدگان سی سخت 
از سوی بیمه کوثر

سی  ســخت  زلزلــه  زدگان  بــه  خســارت  پرداخــت 
بــا  آســیب دیده  خانواده  هــای  آالم  کاهــش  به منظــور 

حضور رئیس شورای فنی بیمه کوثر آغاز شد.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
آقــادادی،  ابوالفضــل  کوثــر،  بیمــه 
رئیس شــورای فنی، اعظم علیزاده، 
و  آتش ســوزی  بیمه هــای  مدیــر 
بــا  شــرکت  مدیــران  و  کارشناســان 
هدف تســریع در پرداخت خســارت 
از واحدهای آسیب دیده بازدید کردند و پس از تشکیل 
و تکمیــل پرونــده و نیــز تهیه گزارش ارزیابان، خســارت 

حادثه دیدگان در اسرع وقت پرداخت می شود.

 رتبه اول سایت

بانک سامان در جشنواره 
وب و موبایل

هیات  داوران سیزدهمین جشنواره وب و موبایل 
ایــران به اتفــاق آرا ســایت بانــک ســامان را به عنــوان 

برترین وب ســایت این جشــنواره 
انتخاب کرد.

سامان رســانه،  گــزارش  بــه 
ســیزدهمین  هیــات  داوران 
ایــران  موبایــل  و  وب  جشــنواره 
به اتفاق آرا سایت بانک سامان را 

به عنوان برترین وب سایت این جشنواره در حوزه بانک 
و بیمه و شرکت های بورسی انتخاب کرد.

جشــنواره  ایــن  هیــات  داوران  اســاس،  ایــن  بــر 
پــس از بررســی آثــار رســیده بــه دبیرخانــه و بــا مــالک 
قــرار دادن شــاخصه های داوری در حوزه هــای کارکــرد، 
محتوا، تجربه کلی، طراحی دیداری، ســاختار و مســیر، 
تعامــل و نــوآوری، به اتفــاق آرا ســایت بانــک ســامان را 
شایسته دریافت تندیس برترین وب سایت سیزدهمین 

جشنواره وب و موبایل ایران دانستند.
بانک ســامان طی ماه های اخیر در حال نوســازی و 
بهســازی وب ســایت خود برای ارائه تجربه کاربری بهتر 

به مخاطبان خود است.

نسخه های قدیمی 
همراه بانک توسعه صادرات 

غیرفعال می شود
بانک توســعه صادرات از مشــتریان خود خواست 
در اســرع وقــت بــا مراجعــه بــه پورتــال رســمی بانــک 
آخرین نســخه همراه بانک توســعه صادرات را دریافت 

و نصب کنند.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بــه  صــادرات  توســعه  بانــک 
فنــاوری  امــور  مدیریــت  از  نقــل 
اطالعــات و ارتباطــات ایــن بانک، 
از تاریــخ ۹۹/1۲/4 دسترســی بــه 

نســخه های قدیمــی همراه بانــک توســعه صــادرات قطع 
می شود.

وب ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  مشــتریان 
بانکــداری  از بخــش  www.edbi.ir و  بــه آدرس  بانــک 
الکترونیک/ســامانه جدید همراه بانک توسعه صادرات، 

آخرین نسخه همراه بانک را دریافت و نصب کنند.
ســامانه جدیــد همراه بانــک توســعه صــادرات، از 
جدیــد  محصــوالت  خانــواده  زمســتان 13۹8بــه  اواخــر 
بانکــداری الکترونیــک این بانک پیوســته اســت. با ارائه 
ایــن ســرویس خدمــات کامــل بانکــداری الکترونیــک به 

مشتریان ارائه می شود.

پرداخت 1200میلیارد ریال 
 تسهیالت به فرهنگیان

از سوی بانک دی
بانک دی از آبان سال جاری با اجرای طرح کارت 
اعتبــاری و تســهیات ویــژه فرهنگیــان و بــا هــدف ارج 
نهــادن بــه ایــن قشــر تاثیرگــذار، بیــش از 1200میلیارد 

بــه  اعتبــار  و  تســهیات  ریــال 
متقاضیان پرداخت کرده است.

روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانــک دی، رحیــم طاهــری، عضــو 
بانکــی  معــاون  و  عامــل  هیــات  
اعــالم  بــا  دی  بانــک  بازاریابــی  و 

ایــن خبــر گفــت: جامعــه معظــم فرهنگیــان کشــور از 
زمــان اجــرای این طــرح تاکنون، مبلــغ 8۰۰میلیارد ریال 
در قالــب کارت اعتبــاری و 4۰۰میلیــارد ریــال در قالــب 

تسهیالت از محل این طرح دریافت کرده اند.
کادر  از  اعــم  فرهنگیــان  جامعــه  کــرد:  اظهــار  او 
اداری، معلمان، نیروهای خدماتی مدارس دولتی، نیمه 
دولتی، خصوصی و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و 
ادارات تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور می توانند 
بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک دی در سراســر کشــور از 

امکانات این طرح بهره مند شوند.

افزایش سرمایه 1049 درصدی 
بیمه ملت کلید خورد

هیات مدیره بیمه ملت، پیشنهاد افزایش سرمایه 
این شرکت را به مجمع عمومی فوق العاده ارائه داد.

روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
افزایــش  پیشــنهاد  ملــت،  بیمــه 
نمــاد  بــا  ملــت  بیمــه  ســرمایه 
»ملت« با توجه به ماده 14قانون 
حداکثــر اســتفاده از توان تولیدی 
از  حمایــت  و  کشــور  خدماتــی  و 

کاالی ایرانــی مصــوب خرداد ســال ۹8مجلس شــورای 
اســالمی و بــه منظــور رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال 
از طریــق اصــالح ســاختار مالــی در راســتای افزایــش 
توانگــری مالــی و تعمیــم انــواع پوشــش های بیمــه در 
بــه مجمــع  ملــت  بیمــه  از ســوی هیات مدیــره  کشــور 

عمومی فوق العاده ارائه شــد.
بــر اســاس ایــن گزارش، مقرر شــده اســت تــا این 
افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
میــزان  بــه  و  ریــال  ۲۹.8۹1میلیــارد  مبلــغ  بــه  حدقــل 

1۰4۹درصد انجام شود.
بدیهــی اســت افزایــش ســرمایه یادشــده منــوط به 
موافقــت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و بیمــه مرکزی 
و تصویــب آن در مجمــع عمومی فوق العاده ســهامداران 

خواهد بود.

نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی 
را مکلــف کردند تا فهرســت شــرکت هایی که 
مجمــوع ســهام دولــت و شــرکت های دولتــی 
در آنهــا کمتــر از ۵0درصد اســت را به وزارت 
اقتصــاد و ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال 

کنند.
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی در جلســه علنــی صبــح روز 
بررســی  جریــان  در  و  )یکشــنبه(  گذشــته 
جزئیــات الیحه ســال 14۰۰ در بخش درآمدی 
با بند ج ردیف سه تبصره دو موافقت کردند.
طبق این مصوبه وزراء و رؤسای ذی ربط 
قانــون   )۲۹( مــاده  موضــوع  دســتگاههای 
برنامــه پنجســاله ششــم توســعه اقتصادی، 
اســالمی  جمهــوری  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ایــران مصــوب 13۹۵/1۲/14 بــا اصالحــات و 

الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خرداد ســال 
زیرمجموعــه  شــرکت های  فهرســت   14۰۰

خود که مجموع ســهام دولت و شــرکت های 
دولتــی در آنهــا کمتــر از پنجاه درصــد )%۵۰( 

تحــت  ســهام  میــزان  همــراه  بــه  را  اســت 
تملــک دولت در هر شــرکت، بــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 

کشور ارسال کنند.
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
همــکاری  بــا  کشــور(  کل   )خزانــه داری 
دســتگاههای اجرائی فوق الذکر موظف اســت 
پرداخــت ســود ســهم دولــت در شــرکت های 
مــادر  شــرکت های  طریــق  از  را  فوق الذکــر 
مقــرر  مواعــد  در  و  قوانیــن  چارچــوب  در 
قانونــی به صــورت مؤثر، پیگیــری کند. دولت 
)خزانه داری کل  کشــور( مکلف اســت ســود و 
زیان، ســود دریافتی و میزان ســهام دولت در 
ایــن شــرکت ها را بــه تفکیــک هر شــرکت، در 
گزارش هــای عملکــرد مالــی دولــت منعکس و 

به روزرسانی کند.

مسعود وطنخواه

مشــکل  از  روزهــا  ایــن  ســرمایه  بــازار 
کمبــود مضاعــف نقدینگــی رنج می بــرد رصد 
معامات چند روز گذشته نشان می دهد که 
هــر روز بــر تعــداد صف های فــروش افزوده 
می شود؛ به گونه ای که فعالیت روز گذشته 
عقب نشینی بازارگردان ها نیز مزید بر علت 

شد انجماد نقدینگی افزایش یافت.
نزولــی  رونــد  در  بــورس  کل  شــاخص 
همزمــان بــا کاهــش نقدشــوندگی خــود روز 
یافــت و در  گذشــته 1۰هــزار واحــد کاهــش 

سطح یک میلیون و ۲۲۲هزار واحد ایستاد.
کاهــش شــاخص کل در بــازار ســرمایه 
ایــن روزهــا و مخصوصا پــس از چند روز پس 
نامتقــارن  نوســان  دامنــه  اجــرای مصوبــه  از 
در حالــی رخ می دهــد کــه حــدود 4۰۰نمــاد 
بــازار ســرمایه دارای صــف فــروش هســتند و 
بازارگردان هــا نیــز از خریــد ســهام خــودداری 
کاهــش  موجــب  امــر  همیــن  کــه  می کننــد 
نقدشــوندگی شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه 
۲.۵هــزار  بــه  گذشــته  روز  معامــالت  ارزش 
میلیارد تومان رســید. این در حالی اســت که 

روز شــنبه ۲ اســفند، ارزش معامالت بورس 
حــدود 3.7هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه از 

کاهش حدود 48درصدی حکایت می کند.
صــف فــروش تنهــا مخصــوص نمادهای 
بــازار ســرمایه نیســت  تاثیرگــذار در  و  مهــم 
نمادهــای دیگــر بــازار ســرمایه نیــز با مشــکل 
ارزش  کاهــش  هســتند.  مواجــه  فــروش 
میلیــارد  ۲.۵هــزار  بــه  بــورس  در  معامــالت 
تومان در حالی رخ داده است که در روزهای 
حتــی قبــل از اجــرای مصوبه نامتقــارن دامنه 
از  بیشــتر  بــورس  معامــالت  ارزش  نوســان 

1۰هزار میلیارد تومان بود.
معامــالت  ارزش  3۰۰درصــدی  کاهــش 
بــه نوعــی نشــان دهنده نارکارآمــدی  بــورس 

اجرای مصوبه دامنه نامتقارن است. 
با تصمیم اعضای شورای عالی بورس از 
شنبه ۲۵بهمن  تا اطالع ثانوی، دامنه نوسان 
قیمــت در کلیه نمادهای معامالتی ســهام در 
بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایران 
مثبــت ۵  و  از منفــی  نامتقــارن  بــه  صــورت 
درصــد بــه مثبــت 6 و منفــی ۲ درصــد تغییــر 

پیدا کرد.

مدیرعامل فرابورس ایران از پیشنهاد 
تغییر روش عرضه های اولیه شــرکت های 

کوچک در سال آینده خبر داد.
امیر هامونــی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا 
یــادآوری تحقق نیافتــن وعده وزیر اقتصاد 
ســال  در  1۰۰شــرکت  اولیــه  عرضــه  بــرای 
جــاری گفــت: یکــی از دالیــل، وضــع بــازار 
اســت و در ایــن باره نمی تــوان اوضاع بازار 
را انــکار کــرد امــا به لحاظ پذیــرش عملکرد 
بی ســابقه ای داشتیم و شــرکت های زیادی 

را آماده عرضه اولیه داریم.
او ادامه داد: از تیر که شرایط پذیرش 
بورس و فرابورس تفویض شد تا به امروز 
6۰شــرکت بــرای عرضــه پذیــرش شــدند و 
این فرآیند در حال انجام است اما حسب 

مــورد وضــع بــازار به ویژه در ســه ماه اخیر 
عرضــه اولیــه بزرگی نداشــتیم اما تــا پایان 
سال حداقل دو عرضه اولیه انجام خواهد 

شد.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران پیشــنهاد 
و  متوســط  شــرکت های  عرضه هــای  کــرد: 
حتــی کوچــک )ماننــد شــرکت هایی که ۵۰ 
الــی 1۰۰میلیــارد تومــان نقدینگــی در روز 
عرضــه اولیــه جــذب کند( را بــه روش بوک 
بیلدینــگ انجــام ندهیــم چراکــه این روش 
ممکن است به هیجانات بازار دامن بزند.

هامونی ادامه داد: معتقدم اگر روش 
عرضــه اولیــه را اصــالح شــود ایــن ظرفیــت 
بــاز می شــود و هــر روز با کشــش مناســب 
بازار با روش جدیدی که بررســی می شود، 

عرضه اولیه ها را دنبال کنیم.
او بــا بیــان اینکه پس از نزولی شــدن 
شــاخص درخواســت پذیــرش بــرای عرضــه 
اولیــه کــم نشــد، اظهــار کــرد: ســال آینــده 

همین روال در پذیرش ها پیش می رود.
بررســی  دربــاره  همچنیــن  هامونــی 
تخلفــات در فرابــورس در طــول یــک ســال 
تخلفــات  از  خبــری  اگــر  گفــت:  گذشــته 
منتشــر نمی کنیــم بــه این معنا نیســت که 
بــه این تخلفات رســیدگی نمی شــود و این 

موضوعات مورد بررسی قرار نمی گیرد.
مدیرعامــل فرابــورس بــا بیــان اینکــه 
در ایــن حــوزه بــا دو موضوع جــرم و تخلف 
مواجــه هســتیم، افــزود: در بحــث تخلــف 
بــا بحــث حفــظ ارزش های حرفــه ای مواجه 

هســتیم و بســیاری از ایــن موضوعاتــی که 
جنــس  از  می دهــد  رخ  ســرمایه  بــازار  در 
تخلــف اســت. شــبیه به اینکه فــردی بابت 
نبســتن کمربنــد خــودرو هــر چنــد جریمــه 
می شــود اما دادگاهی نخواهد شــد؛ یعنی 
در بحــث تخلفات ارزش های حرفه ای بازار 

خدشه دار شده است.
او تاکیــد کــرد: امــا وقتــی ارزش هــای 
کــه  شــود  خدشــه دار  جامعــه  عمومــی 
قانون گــذار این موضوع را جرم نگاری کرده 
است، مشمول اقدام مجرمانه می شود که 
این موارد فرابورس انگشت شمار هستند 
و بــه تعــداد انگشــتان دســت نمی رســند. 
اکنــون در فرابــورس بیشــتر از 1۰پرونــده 

مجرمانه نیز در دادگاه ها نداریم.

تکلیف مجلس به دستگاه ها برای ارسال 
 فهرست شرکت های دارای سهام کمتر

از ۵0 درصد به وزارت اقتصاد

تعداد صف های فروش دوباره افزایش یافت

پیشنهاد تغییر روش عرضه اولیه از سوی مدیرعامل فرابورس 

بــازار فلزات اساســی به توزیع واکســن 
کووید 19 در کشورها سیگنال مثبت داد و با 
پیش بینی بهبــود اوضاع اقتصادی و افزایش 

تقاضا، قیمت ها صعودی شد.
بــه گــزارش فــارس، جدیدتریــن قیمــت 
فلزات اساســی در بازار بورس لندن حاکی از 

افزایش قیمت  در یک ماه گذشته است.
و  مــس  آلومینیــوم،  ماننــد  فلزاتــی 

روی کــه  پیشــران قیمــت ســایر فلــزات و از 
محصوالت پرکاربرد در صنایع هســتند کامال 
افزایشــی بوده اســت، به نظر می رســد بازار 
بــه تولیــد واکســن کووید 1۹ که در بســیاری 
از کشــورها هم تزریق می شــود پاسخ مثبت 

داده است.
گــزارش  در  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
جدیــد اعــالم کــرد: رشــد اقتصــادی کشــورها 

بــا میــزان تزریــق واکســن  کوویــد 1۹ ارتبــاط 
مســتقیمی دارد و امســال و ســال آینده برای 
کشــورها بســیار مهــم اســت کــه چــه میــزان 

واکسن تزریق می کنند.
ســازمان  از  المللــی  بیــن  نهــاد  ایــن 
جهانــی بهداشــت هــم خواســته اســت تــا بــه 
نوعــی برنامه ریــزی کنــد که توزیع واکســن در 

کشورها عادالنه باشد.

آلومینیــوم  فلــز  قیمــت  گــراف  بررســی 
نشــان می دهد در یک ماه گذشــته قیمت این 
بــه ۲13۵دالر  تــن  از 1۹۵1دالر در هــر  فلــز 
افزایــش یافتــه اســت. فلز مس هــم طی این 
مــدت از 7۹86 بــه 88۰6دالر رســیده اســت. 
فلــز روی هم از قافلــه افزایش ها عقب نماند 
و از ۲6۵۲ بــه ۲864 دالر در هــر تــن رســیده 

است.

یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است 
کــه ارزهــای دیجیتــال نیاز به مجرای رســمی 
در کشــور دارنــد، در غیر ایــن صورت عاملی 
برای خرابکاری های بزرگ به شمار می روند.
همایــون دارابــی در گفت وگــو  بــا پایگاه 
خبــری بــازار ســرمایه، بــا یــادآوری بــازار ارز 
دیجیتــال در کشــور گفــت: اکنــون در وضــع 
گونــه  هــر  و  داریــم  قــرار  تحریــم  نامناســب 
خــروج ارز از کشــور اوضــاع نامناســب تری را 
رقــم می زنــد، از طرفــی بــا توجــه بــه اینکه ما 
کشــور  در  را  رمزارزهــا  پایــه ای  ســاختارهای 
نداریــم یعنــی مراکــز  و  ســایت های نگهداری 
رســمی خریــد و فروش رمزارزهــا وجود ندارد 
آنهــا  روی  هــم  نظارتــی  منظــور  همیــن  بــه 

نیست.
او افــزود: صحبت هــای »ایالن ماســک« 
مبنــی بــر نخریــدن بیت کوین شــاید به علت 
فشــار کمیســیون اوراق بهادار آمریکا باشــد، 
چــون رئیــس فــدرال رزرو آمریکا بــا رمزارزها 
مخالف اســت و در انگلســتان هم بانک های 
بــزرگ موضع گیــری ســختی در برابــر ارزهــای 
ارزهــا،  ایــن  البتــه  کردنــد،  اتخــاذ  دیجیتــال 
ساختار مخربی برای بانکداری سنتی در دنیا 

دارند.
ایــن تحلیلگر بــازار ســرمایه اضافه کرد: 

گسترش رمزارزها، خرابکاری های بین المللی 
جــز  رمزارزهــا  چــون  می دهــد،  افزایــش  را 
مــواردی هســتند کــه اگر نظــارت دقیقی روی 
عملکرد آنها نباشد، می تواند در عملیات های 

غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیرد.
او به افرادی که خواهان ســرمایه گذاری 
در ایــن رمزارزهــا هســتند توصیــه کــرد: بهتر 
است افراد به چند مورد توجه کنند، نخست 

اینکه ســایت هایی که در آن معامله می کنند 
ســایت های  اینکــه  دوم  نیســتند،  رســمی 
بین المللــی هــم ســابقه خوبی بــرای ایرانیان 
حســاب  مرتبــه  چندیــن  چراکــه  ندارنــد، 
ایرانی هــا را بســتند و دارایــی را قفــل کردنــد 
چراکــه معتقدند انتقــال دارایی از کیف ها به 
بورس هــا یــا برعکس ممکن اســت گم شــود، 
سوم اینکه خروج ارز از کشور فارغ از سود و 
زیانی که برای افراد دارد برای اقتصاد کشــور 

سم است.
دارابــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
تعــدادی ماینــر رســمی در کشــور داریــم، بــه 
ایــن  بــورس در  اگــر ســازمان  نظــر می رســد 
زمینــه ورود کنــد و مجوزهــای مربوطــه بــرای 
بــازار رمزارزهــا را اعطــا کنــد، ســرمایه گذاران 
می تواننــد در ایــن بــازار بــه صــورت ریالــی و 
کنونــی  نابســامان  و  کننــد  فعالیــت  رســمی 

سروسامان بگیرد.
او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکه 
آیا در چنین اوضاعی موسســه یا نهادی برای 
رمزارزهــا تعریــف می شــود یــا خیــر؟ گفــت: 
ســازمان بــورس در موقعیــت حساســی قــرار 
دارد، از طرفی طبق قانون، راه اندازی هرگونه 
بــورس منــوط به مصوبه شــورای عالی بورس 
اســت، بنابراین ســایت هایی که خودشــان را 

بــه عنــوان بــورس ارزهــای دیجیتــال معرفــی 
می کننــد حتمــا بایــد مجــوز الزم از ســازمان 

بورس داشته باشند.
می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  بیــان  دارابــی 
کــه صــدور مجــوز یــک یــا دو صنــدوق رمــزارز 
وزارت  چــون  می بــرد،  بیــن  از  را  مشــکالت 
صمــت مجــوز اســتخراج رســمی ارز دیجیتال 
در کشــور را صــادر کــرده اســت، اگــر آنها ارز 
را بــه صندوق هــای رســمی واگــذار کنند خطر 

بزرگ خروج ارز از کشور برطرف می شود.
او گفــت: البتــه نبایــد فرامــوش کــرد که 
ارز دیجیتال نوســان قیمت زیادی دارد یکبار 
از ١٩ تــا ٣ هــزار دالر کاهــش یافــت، بــه هــر 
حــال ممکــن اســت ایــن حالــت مجــددا تکرار 

شود و زیان های زیادی هم به بار بیاورد.
ایــن تحلیلگــر بــازار خاطــر نشــان کــرد: 
افــرادی کــه اکنــون ســرمایه خــود را از بورس 
خــارج می کننــد و در صف هــای خریــد قــرار 
می گیرنــد، افــرادی هســتند کــه وحشــت زده 
بــازار  نزولــی  رونــد  دیــدن  بــا  یعنــی  شــدند 
همچنیــن صف هــای فــروش نگــران ســرمایه 
خــود شــدند، بــازار ســهام اکنــون در مرحلــه 
فروش هــای هیجانــی اســت در صورتی کــه با 
نگهداری سهام خود طی ماه های آینده قطعا 

شاهد رشد قیمت خواهند بود.
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