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کوتاه از بیمهکوتاه از بانک

 مشارکت بانک ملت
در تامین مالی پتروشیمی 

بعثت کردستان
انعقــاد  راســتای  در  کــه  ملــت  بانــک  مدیرعامــل 
تفاهم نامــه همــکاری بــا پــروژه پتروشــیمی بعثــت در 
کردســتان حضــور یافتــه بود، در جلســه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان با حضور معاون اول رییس جمهوری 

برای انعقاد این تفاهم نامه شرکت کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
ملــت، تفاهم نامه یادشــده درجهت 
ارتقــای شــاخص صنعتــی و اجــرای 
طرح های پیشــران توســعه، کاهش 
شــکاف توسعه ای اســتان کردستان 
اســتفاده  و  کشــوری  میانگیــن  بــا 

بهینه از فرصت های سرمایه گذاری، منعقد شد.
موضوع این تفاهم نامه، مشارکت صندوق توسعه 
ملــی و بانک هــا در تامیــن تســهیالت بانکــی مــورد نیــاز 
شــرکت پتروشــیمی بعثــت بــرای احــداث مجتمــع تولید 
مــواد پتروشــیمی PTA/PET با ظرفیــت تولید 500هزار 

تن در سال در شهرستان بیجار است.

کارسازی چک های جدید 
 صیادی در بانک صادرات

از فروردین ١٤٠٠
١٤٠٠چک هــای  ســال  ابتــدای  از  صــادرات  بانــک 
صیادی را بر اساس قانون جدید چک عملیاتی می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، با عملیاتی 
شــدن قانون جدید چک از فروردین ســال آینده، تمامی 
چک هــای صیــادی طبــق این مقــررات در بانــک صادرات 

کارسازی خواهد شد.
چک هــای جدید صیادی به رنگ 
قــرار  مشــتریان  اختیــار  در  بنفــش 
خواهد گرفت و در ســمت چپ باالی 
هــر برگ آن شناســه یکتــای ١٦رقمی 
عبــارت  دارد.  وجــود  ویــژه  بارکــد  و 
»کارســازی ایــن چــک منــوط به ثبــت صــدور، دریافت و 
انتقال آن در ســامانه صیاد اســت« از دیگر مشــخصات 

ظاهری چک های صیادی جدید است.
بــر اســاس الزامــات قانونــی چک های جدیــد، تمام 
صادرکننــدگان، انتقال دهندگان و ذی نفعان چک، ملزم 
بــه ثبــت تمــام چک هــای صیــادی جدیــد هنــگام ثبــت، 
تایید و انتقال در ســامانه صیاد هستند. دارندگان چک 
برگشــتی رفع ســوء اثر نشــده اجازه صدور چک جدید و 
ثبت آن در سامانه صیاد را ندارند. نام ذی نفع چک باید 
به طور مشــخص نوشــته شــده و صدور چک های جدید 
در وجــه حامــل ممنــوع اســت. پشت نویســی چک هــای 
طــرح جدیــد باید از طریق ثبت انتقال در ســامانه صیاد 
صورت پذیرد. دسترســی الزم به ســامانه صیاد از طریق 
اینترنت بانــک و برنامک هــای موبایلی بانــک صادرکننده 

چک فراهم است.

رشد 83.5درصدی سرانه 
منابع باجه های پست بانک

پســت بانک  بازاریابــی  و  اســتان ها  امــور  مدیــر 
اعالم کرد: درحال حاضر تعداد 5612باجه روستایی در 
کل کشــور فعال اســت که منابع این باجه ها منتهی به 

بهمن 1۳99بیش از 89.9درصد رشد داشته است.
علیرضــا  پســت بانک،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  واحدپــور 
کشــور  باجه هــای  منابــع  ســرانه 
منتهی به بهمن ســال جاری نسبت 
بــه ابتــدای ســال نیــز 83.5درصــد 

رشد کرده است.
واحدپور؛ ترکیب منابع باجه های بانکی را شــامل؛ 
56درصــد قرض الحســنه جــاری، 4درصد قرض الحســنه 
10درصــد  و  کوتاه مــدت  ســپرده  30درصــد  پس انــداز، 

سپرده بلندمدت برشمرد.
مدیــر امــور اســتان ها و بازاریابــی درپایــان گفــت: 
تعــداد 2694دســتگاه خودپــرداز )ATM( در باجه هــای 
پســت بانک فعال و به روســتاییان بصورت شــبانه روزی 
تعــداد  همچنیــن  و  می دهــد  ارائــه  بانکــی  خدمــات 
باجه هــای  )pinpad(در  شــعبه ای  پــوز  5339دســتگاه 
روســتایی فعال اســت که در دوره شــیوع ویروس کرونا 

نقش بسیار مهمی دارد.

تامین مالی 15 طرح مهم 
اقتصادی در خراسان جنوبی 
از سوی بانک توسعه تعاون 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از تامین مالی 
15طــرح مهــم اقتصــادی در خراســان جنوبــی از ســوی 
میــزان  بــه  تعــاون  توســعه  بانــک 

2160میلیارد ریال خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون، محمد شریعتمداری 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اظهارکــرد: ایــن وزارتخانــه اقدامــات 
و  اقتصــادی  شــاخص های  ارتقــاء  جهــت  در  متنوعــی 
اجتماعــی ده اســتان کمتــر برخــوردار کشــور بــه اجــرا 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  اســت.  آورده  در 
بــا بیــان ایــن مطلــب خاطرنشــان کــرد: بانــک توســعه 
تعــاون بــا پذیــرش تامین مالــی 15طرح اقتصــادی مهم، 
عــالوه برانجــام فعالیــت توســعه ای خــود نقــش مهمــی 
در حمایــت از طرح هــای متنــوع ملــی از جملــه اشــتغال 
پایــدار روســتایی و عشــایری، تســهیالت بــه تعاونی ها و 

کارآفرینان در دستور کار داشته است.

طرح بیمه شخص ثالث 
اقساطی بیمه رازی برای 

بازنشستگان و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی

بیمه رازی، طرح فروش بیمه نامه خودرو اقساطی 
را برای بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین 

اجتماعــی با همــکاری بانک رفاه و 
شرکت رایتل اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه 
رازی، درایــن طــرح بازنشســتگان و 
مســتمری بگیــران تامیــن اجتماعی 
می تواننــد بــا مراجعــه مســتقیم به 
کلیه نمایندگان شــرکت بیمه رازی 

بــا کمتریــن پیش پرداخت، بدون چک، ضامن یا هر نوع 
تشــریفات بانکــی، بــرای خــود و یــا اعضــای خانــواده بــا 

اقساط بلندمدت بیمه نامه خودرو خریداری کنند.
بیمه رازی برای تسهیل در فروش و آسوگی خاطر 
بیمه گــزار بابت پرداخت اقســاط ماهانــه در قراردادی با 
بانک رفاه این امکان را ایجاد کرده است تا بدون نیازبه 
پرداخت مســتقیم از ســوی بیمه گزار، بانک رفاه به طور 
خــودکار هــر ماه اقســاط را از حقوق یا مســتمری تامین 

اجتماعی کسر کند.

 دورخیز دانا به سمت
بیمه دیجیتال

اســناد  مدیریــت  هوشــمند  ســامانه  از  رونمایــی 
شــعب بیمــه دانــا »ســاماش« طی مراســمی بــا حضور 
مدیــران ارشــد بیمــه دانــا و بیمــه مرکــزی روز چهــارم 

اسفند جاری در تهران برگزار شد.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بیمــه دانــا، ابراهیــم کاردگــر نایــب 
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
بیمه دانا طی ســخنانی با اشاره به 
هماهنگی و تعامل بســیار مناسب 

اعضای هیات مدیره در پیشــبرد امور شــرکت اظهارکرد: 
بــرای رســیدن بــه بهــره وری مطلــوب و اعمــال نظــارت 
مناســب، ایجــاد یــک اکوسیســتم بیمــه ای جــزو الزامات 

هیات مدیره به شمار می رود.
او با تاکید بر ضرورت رشد دانش بیمه ای به ویژه 
در حــوزه درمــان و اطالعات افزود: با توجه به راه اندازی 
سامانه ساماش و فراهم شدن زیرساخت های الزم برای 
ایجاد تغییرات اساسی، حرکت به سمت بیمه دیجیتال 
در ایــن شــرکت آغــاز شــده و امیدواریــم از صفــر تا صد 
عملیــات بیمــه ای اعــم از صــدور و خســارت در آینــده 

نزدیک، در بستر دیجیتال فراهم شود.
مدیرعامــل بیمــه دانــا، رشــد و بهــره وری اقتصاد را 
در گرو ارتقاء صنعت بیمه دانســت و با اشــاره به اینکه 
امــروز اطالعــات حــرف اول را در دنیــا می زنــد، گفت: ما 
باید به دانش بیمه دیجیتال مســلح باشــیم و آن را در 
تمامــی الیه هــای شــرکت تســری دهیم تا با اســتفاده از 
مزایــا و نظــارت و کنترل بیشــتر، به بهره وری مناســب تر 

دست یابیم.

کسب جایزه مدیریت مالی 
از سوی بیمه نوین

در یازدهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالــی 
ایــران، بیمــه نویــن موفــق بــه دریافت تندیــس بلورین 

شد.
و  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بین الملــل بیمــه نویــن، این شــرکت 
از جایــزه ملــی  در یازدهمیــن دوره 
مدیریــت مالــی ایــران، موفق شــد تا 
با بهبود سیســتم  های عملکرد مالی 

و ارائــه گزارش هــای شــفاف خــود، برای چهارمین ســال 
متوالــی حائــز دریافــت جایزه شــود و تندیــس بلورین را 

کسب کند.
بیمــه نویــن در هــر چهــار دوره از حضــور خــود در 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران موفق شــده اســت تا از 

برگزیدگان آن باشد.

آغاز طرح عیدانه بیمه میهن
بیمه میهن در آســتانه ســال جدید و نوروز 1۴00، 
طــرح عیدانه بیمه آتش ســوزی و حــوادث انفرادی را با 
شــرایط کامالً ویژه و رقابتی از 5اســفند تا پایان خرداد 

1۴00 اجرا می کند.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه 
میهــن، در طرح عیدانه بیمه میهن، 
حــوادث  و  آتش ســوزی  2بیمه نامــه 
انفــرادی تلفیــق شــده و بــا ســرمایه 
مناســب  بســیار  بیمــه  حــق  و  بــاال 

عرضــه می شــود. مــدت ایــن بیمه نامــه یــک ماهه اســت 
و هموطنــان عزیــز می تواننــد بــا پرداخت صرفــاً 30هزار 
تومــان حق بیمه ) با احتســاب مالیــات و ارزش افزوده( 

از مزایای این طرح بهره مند شوند.
حــوادث  و  آتش ســوزی  بیمــه  عیدانــه  طــرح  در 
و  ســاختمان  اعیانــی  ارزش  میهــن،  بیمــه  انفــرادی 
تأسیســات، اثاثیه و لوازم منزل، هزینه اجاره و اســکان 
موقــت، خســارت وارده بــه اتومبیــل و توشــه مســافرتی 
بیمه گزار ناشــی از حوادث آتش ســوزی، انفجار، سیل و 
زلزله تحت پوشش قرار می گیرد و غرامت فوت و نقص 
عضو و ازکارافتادگی )دائم و کلی( و هزینه های پزشکی 
ناشــی از حادثــه برای بیمه گــزار و اعضای خانواده او نیز 

جبران می شود.

مسعود وطنخواه
پــس از چنــد روز که تمایل ســهامداران 
برای فروش باال بود، روز گذشــته در انتهای 
زمــان معامــالت تعــدادی از صف های فروش 
برچیده شــد؛ به طوری که تعدادی از نمادها 
در اواخــر وقــت حتــی ســبزپوش نیز شــدند. 
رونــد معامالت نشــان می دهد که گروهی از 
فروشــندگان در حــال انصــراف از فــروش به 

هر قیمتی هستند.
گذشــته  روز  بــورس  کل  شــاخص 
تــراز  در  700واحــد  و  2هــزار  کاهــش  بــا 
ایســتاد.  واحــدی  211هــزار  و  یک میلیــون 
ارزش معامــالت بــورس نیــز در مقایســه بــا 
روز دوشــنبه با افزایــش حدود 250درصدی 
افزایــش  رســید.  ریــال  میلیــار  66هــزار  بــه 
کــه  رونــق  پــر  روزهــای  تــا  معامــالت  ارزش 
باالتــر از 150هزار میلیــارد ریال بود، فاصله 
معنــاداری دارد. امــا رشــد ارزش معامالت و 
در مســیر صعــودی قــرار گرفتن آن نشــان از 

ورود نقدینگــی جدید دارد.
بــازار ســرمایه در دو هفتــه گذشــته از 
نبــود نقدینگــی رنــج می بــرد؛ ایــن انفعــال به 
بازارگردان ها نیز در یک هفته گذشته سرایت 
کــرد کــه همیــن امر ســبب تشــکیل صف های 
فروش در بازار سرمایه و فقدان خریدار بود؛ 
بــه طوری که در بعضی روزها تعداد صف های 

فروش به 400نماد هم رسید.
پــس از اینکــه مجلــس در طرحی کلیات 
طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا با 
251 رأی نماینــده را تصویــب کــرد و در نهایت 
در جزئیــات دولت را بــا مهلت ملزم به خروج 

از تعهدات فراپادمانی NPT کرد.
پیمان منع گسترش سالح های هسته ای 
یــا پیمان اشــاعه ندادن ســالح های هســته ای 
 Non-Proliferation( کــه به اختصار ان پی تــی
جنــگ  دوران  در  می شــود  نامیــده   )Treaty

بــه   1347 بــا  برابــر   1967 ژانویــه  در  ســرد، 

صورت محدود بین چند کشــور جهان منعقد 
شــد. ایــن پیمــان کشــورهای جهــان را بــه دو 
ســالح  دارای  )کشــورهای  برخــوردار  طبقــه 
هســته ای( و غیربرخــوردار )کشــورهای فاقــد 

سالح هسته ای( تقسیم می کند.
خبرگــزاری فــارس در ایــن بــاره نوشــت: 
»نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 11 آذر 
کلیــات و جزئیــات طــرح اقدام راهبــردی برای 
لغــو تحریم هــا را بــه تصویــب رســاندند؛ الزام 
بــه تولیــد اورانیــوم با غنــای 20درصد و توقف 
اجــرای پروتــکل الحاقــی در مقابــل بــد عهدی 
طــرف مقابل بر این اســاس بــه دولت تکلیف 

می شود.
مجلــس شــورای اســالمی در چارچــوب 
گام هــای کاهــش تعهــدات هســته ای و نامــه 
رئیس جمهوری ایران به کشورهای اروپایی،در 
پاســخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه 
جمهــور اســالمی ایــران و همراهی کشــورهای 
اروپایــی بــا آن، طرح اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها را به تصویب نهایی رساندند.«

ایــن طــرح پــس از تصویــب در شــورای 
نگهبــان بــه قانــون تبدیــل شــد که ایــن قانون 
از نیمه شــب سه شــنبه 5 اســفند اجرایی شد. 
گمانه زنی ها و هراس از اقدام متقابل از سوی 
طرف های دیگر برجام ســبب افزایش ریســک 
از  ســرمایه  بــازار  فعــاالن  از  گروهــی  فــرار  و 
بورس شــده بود. اما توافق آژانس بین المللی 
هســته ای بــا ایــران و گرفتــن مهلــت ســه ماه 

اندکی اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند.
نوشــت:  بــاره  ایــن  در  ایرنــا  خبرگــزاری 
»رســانه های عربی دوشنبه، 4اسفند به طور 
ویــژه به بازتاب و بررســی توافــق اخیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با ایران پرداختند و آن 

را دستاوردی مهم برای ایران دانستند.
ایــن رســانه ها روز دوشــنبه در گزارش هایــی 
سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
)IAEA( بــه تهــران و توافــق اخیــر انجام شــده 

بین ایران و آژانس را مورد توجه قرار دادند و 
تصریح کردند که بر اساس توافق انجام شده،  
فراوانی دسترسی بازرسان آژانس بین المللی 

انــرژی اتمــی بــه ســایت های ایرانــی کاهــش 
می یابــد و بازرســی های غافلگیرکننــده دیگــر 

وجود نخواهد داشت. 
آن هــا همچنیــن بــه بنــد دوم توافق نامه 
بین ایران و آژانس انرژی هسته ای بین المللی 
اشــاره کردنــد و افزودنــد بــر اســاس ایــن بنــد 
از توافق نامــه، در طــول ایــن مــدت )ســه ماه(، 
آژانــس قادر به دسترســی بــه اطالعات برخی 
فعالیت هــای نظارتــی و تجهیــزات در برخــی 
از تاسیســات هســته ای ایــران نخواهــد بود و 
ایــن اطالعــات در انحصــار ایــران باقی خواهد 

ماند.« 
انتشــار ایــن اخبــار از یک ســو و خــروج 
عــده ای از ســرمایه گذاران در بــازار نزولــی کــه 
ســبب جذابیــت قیمتی ســهام در بورس شــد 
از ســوی دیگــر، موجــب کاهش فشــار فروش 
و آشــتی دوبــاره گروهــی از خریــداران با بازار 
روز گذشــته  کــه  گونــه ای  بــه  ســرمایه شــد؛ 
تعــدادی از نمادهــای دارای صــف فــروش در 

اواخر وقت حتی سبزپوش نیز شدند.

رییــس اســبق ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار معتقد اســت که رویکرد قیمت گذاری 
دســتوری بــه آفتــی بــزرگ در اقتصاد کشــور 
تبدیــل شــده کــه هیــچ نفــع و اثر مثبتــی نیز 

برای مردم نداشته است.  
بــا  گفت وگــو  در  آبــادی  صالــح  علــی 
پایــگاه خبــری کاالخبــر، بــا یــادآوری رویکــرد 
قیمت گذاری دســتوری و تبعات اجرای گفت: 
بازارهــا  در  همیشــه  دســتوری  قیمت گــذاری 
باعــث ایجاد رانت شــده اســت، زمانی که کاال 
بــه صــورت دســتوری قیمت گذاری می شــود و 
قیمت هــا فاصلــه قابــل توجهــی را بــا قیمــت 
بازار پیدا می کنند، زمینه ایجاد رانت در بازار 

فراهم می شود.
او افزود: با اجرای قیمت گذاری دستوری 
افــرادی کــه شایســتگی خریــد کاال را ندارنــد 
اقــدام بــه خریــد کاالی مدنظــر می کننــد و در 
نهایــت کاالی مدنظــر را در بــازار آزاد با قیمت 

باال به فروش می رسانند.
صالــح آبــادی، قیمت گذاری دســتوری را 
به عنوان آفتی بزرگ در اقتصاد کشور عنوان 

کــرد و اضافــه کــرد: در مجمــوع قیمت گــذاری 
دســتوری هیــچ نفــع و اثــر مثبتی بــرای مردم 
ندارد و همه تجربیات گذشــته تایید می کنند 
کــه اجــرای ایــن اقــدام، فقط به نفــع دالالن و 
سوداگران خواهد بود که زمینه بهم ریختگی 

نظم بازار را فراهم می کند.

نظارت به جای دخالت
رییــس اســبق ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بــا بیان اینکه سیاســت گذار باید میان 
دخالت و نظارت تفاوت قایل شود، افزود: در 
بازار به شــدت مخالف قیمت گذاری دســتوری 
هســتم امــا از طرفی معتقدم کــه باید نظارت 
در معامــالت کاالهــا صــورت گیــرد و نهادهای 
متولــی بایــد بــه طــور حتم نظــارت بــر بازارها 
داشــته باشــند؛ همین نظارت ها زمینه تنظیم 

بهینه بازار را فراهم می کند.
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات ایران 
خاطرنشــان کــرد: نظــارت بــازار بایــد در ایــن 
راســتا باشــد که کاالها جهت تنظیم عرضه و 
تقاضا به موقع در بازار عرضه شوند و کاالیی 

در بازار احتکار نشود.
صالــح آبــادی ادامــه داد: از ســوی دیگــر 
اعــالم می شــود کــه برخــی موافــق رهــا شــدن 
بازار هســتند در اوضاعی که این موضوع نیز 
مــورد قبــول نیســت؛ اتفاقــا اهمیــت موضــوع 
نظــارت اینجــا نمایــان می شــود به شــکلی که 
قیمت گــذاری دســتوری و رهایــی بــازار هیــچ 
یک به نفع بازار نیست بلکه نظارت دقیق بر 
رونــد بازارهــا و اتخــاذ سیاســت های اصولی و 
غیردســتوری عامل تعادل بخشی به معامالت 

می شود. 
 عرضه در بورس کاال

بهترین راهکار
رییــس اســبق ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بیــان کرد: حــدود یک ماه گذشــته نیز 
بــرای  دســتوری  قیمت گــذاری  شــدن  مطــرح 
فــوالد باعــث بهم ریختگی بــازار و تاثیر منفی 

آن بر معامالت بورس شد. 
او در ادامــه دربــاره عملکــرد بــورس کاال 
گفــت:  مــا معتقد بــه عرضه کاالهــا در بورس 

کاال هستیم و بهتر است اقدامی صورت گیرد 
تــا حــد امــکان کاالهــا در بــورس کاال عرضــه 
شــوند تــا هــم امــکان نظــارت بــر بــازار فراهم 

شود و هم قیمت گذاری دستوری کنار رود. 
صالــح آبــادی با بیان اینکه عرضه کاالها 
بــه حــد کافــی در بــورس کاال می توانــد زمینــه 
عنــوان  کنــد،  مهیــا  را  بازارهــا  تعادل بخشــی 
کــرد: بــورس کاال در چنــد ســالی کــه در حــال 
فعالیــت بــوده اســت عملکرد بســیار خوبی را 
از خود نشان داده است، اما متاسفانه زمانی 
کــه کاالیــی بــا افزایش قیمت همراه می شــود 
برخی گمان می کنند که بورس باعث افزایش 
قیمت ها شده است در حالی که بورس علت 
نیست بلکه معلول است و فقط نشان دهنده 

وضع موجود در بازار است. 
مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات ایران 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا عرضــه کافــی 
محصــوالت در بــورس کاال و نظــارت و رصــد 
شــاهد  می تواننــد  کاالهــا  خریــداران  تولیــد 
شفافیت حداکثری و حضور خریداران واقعی 

در معامالت باشند.

تشــکیل  از  بــورس  ســازمان  معــاون 
هلدینگ شــرکت های غیر بورسی حاضر در 

سهام عدالت در اینده نزدیک خبر داد.
ســهام  پرتفــوی  فــارس،  گــزارش  بــه 
کــه 36  بــود  از 49شــرکت  مرکــب  عدالــت 
شــرکت در بورس حضور دارند و 13شــرکت 
نیز خارج از بورس بودند و با توجه به اینکه 
ســهامداران  بــه  بورســی  36شــرکت  ســهام 
اختصــاص پیدا کــرده، یکی از ســؤاالت مهم 
ایــن بــود کــه حــق تقدم یا ســهام 13شــرکت 
چــه  عدالــت  ســهامداران  بــرای  غیربورســی 
می شــود؛ محمدرضــا معتمــد، عضــو هیــأت 
مدیــره بــورس در این باره گفت: قرار اســت 
سهام شــرکت های غیربورسی سهام عدالت 
از طریــق یــک هلدینــگ که به زودی تشــکیل 

ســهامدار  49میلیــون  همــه  بــه  می شــود، 
عدالــت چه در روش مدیریت مســتقیم و یا 
روش مدیریــت غیرمســتقیم اختصاص پیدا 

کند.
به گفته او، مطابق آیین نامه آزادسازی 
ســهام عدالت ســهام 13شــرکت غیربورســی 
کــه در پرتفــوی ســهام عدالت قرار داشــتند، 
تشــکیل  بــه زودی  کــه  هلدینگــی  بــه  بایــد 
می شود، اختصاص پیدا کند. در حال حاضر 
سازمان خصوصی سازی اساسنامه هلدینگ 
را تهیــه کــرده و مدیــران هیــأت مؤســس را 
معرفــی  حرفــه ای  صالحیــت  بررســی  بــرای 
کرده و اساسنامه را برای ثبت به اداره ثبت 
شرکت ها ارسال کرده است که بعد از تأیید 
صالحیت علمی مدیران، ان شاءهللا به زودی 

هلدینگ یادشده تشکیل می شود.
معــاون نظــارت ســازمان بــورس افزود: 
ایــن  در  13شــرکت  ســهام  انتقــال  فراینــد 
آغــاز  هلدینــگ  تشــکیل  از  بعــد  هلدینــگ 
ســرمایه  افزایــش  آن  از  پــس  و  می شــود 
ایــن  ســهام  کــه  می شــود  انجــام  هلدینــگ 
49میلیــون  همــه  بــه  متعلــق  هلدینــگ 

سهامدار عدالت خواهد بود.
معتمد این را هم اضافه کرد: هلدینگ 
شــرکت های غیربورســی در حال تأســیس و 
تأییــد صالحیت تخصصــی و عمومی مدیران 
آن است که به زودی این کار انجام می شود 
و اساســنامه و صالحیــت مدیــران نــزد اداره 

ثبت شرکت ها تأیید می شود.
او ایــن را هــم بیــان کــرد کــه البتــه از 

13شرکت غیربورسی سهام عدالت 2شرکت 
پتروشــیمی  و  بوعلــی  پتروشــیمی  شــامل 
ارومیه تاکنون وارد بورس شده اند و درصدی 
از سهام این دو شرکت بورسی جدید هم در 

هلدینگ یادشده قرار خواهد گرفت.
معــاون نظــارت ســازمان بورس یــادآور 
ســهام  آزادســازی  مصوبــه  در  آنچــه  شــد: 
هلدینــگ  ایــن  اســت  قــرار  اســت  عدالــت 
بعــد از ثبــت هلدینــگ بــه همه ســهامداران 
عدالت تخصیص داده شــود. در حال حاضر 
قــرار  مدیــران  صالحیــت  تأییــد  مرحلــه  در 
دارد، بنابرایــن بایــد اول هلدینــگ تأســیس 
شــود بعــد از آن افزایــش ســرمایه و ســپس 
تخصیص ســهام به همه سهامداران عدالت 

صورت گیرد.

شــرکت تامیــن ســرمایه امیــن در تامین 
مالــی بخش انرژی کشــور و به منظور تامین 
منابع مالی توســعه بخش نیروگاهی ۷،000 
میلیارد ریال اوراق ســلف برای شرکت تولید 

نیروی برق حرارتی منتشر کرد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تامین 
کــه  اســت  بــار  ایــن دومیــن  امیــن،  ســرمایه 
»امیــن« بــرای تامیــن مالــی بخــش دولتــی و 
حاکمیتــی در تامیــن نیــروی بــرق کشــور برای 
بــرق  نیــروی  تولیــد  مــادر تخصصــی  شــرکت 

حرارتی اقدام به انتشــار 7،000 میلیارد ریال 
اوراق سلف موازی استاندارد برق کرده است 
کــه از ایــن طریق منابع مالی پایدار، به صرفه 
و بلندمدت را در اختیار ناشر قرار داده است 
که بهره مندی از این اوراق می تواند گشــایش 
مهمــی در تامیــن مبالــغ قابل توجــه ریالی در 
این حوزه باشد که به حفظ و توسعه ظرفیت 
تولیــد بــرق در کشــور کمــک شــایانی خواهــد 

کرد.
شــرکت تامیــن ســرمایه امین بــه عنوان 

یــک هــدف اســتراتژیک نســبت بــه افزایــش 
شــناخت و گــردآوری داده هــای ایــن صنایــع و 
هم چنین برنامه ریزی برای ارائه خدمات مالی 

به این حوزه اقدام کرده است.
نیــروی  تولیــد  تخصصــی  مــادر  شــرکت 
بــرق حرارتــی، کــه در واقع حــدود 42درصد از 
ظرفیــت نیروگاه هــای تولیــد بــرق حرارتی کل 
کشــور را بــه خــود اختصاص داده اســت و به 
منظــور تامین بخش از منابــع مالی مورد نیاز 
جهــت اجــرای طرح هــای توســعه خــود اقــدام 

اســتاندارد  مــوازی  ســلف  اوراق  انتشــار  بــه 
بــرق بــه مبلــغ 13،579میلیــون ریــال کــرده 
اســت که در مرحله اول این انتشــار به مبلغ 
6،579میلیــون ریال در تاریــخ 1399/10/23 
و در مرحلــه دوم به مبلغ 7،000میلیارد ریال 

روزگذشته 1399/12/05 پذیره نویسی شد.
مشــاور پذیــرش، متعهد پذیره نویســی و 
بازارگــردان ایــن اوراق شــرکت تامین ســرمایه 
امیــن اســت، نــرخ اوراق 18.5 الــی 19درصــد 

ساالنه و عمر اوراق دو ساله است.

اشتیاق فروشندگان بورسی کاهش یافت

قیمت گذاری دستوری؛ آفت بزرگ اقتصاد ایران
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در حوزه تنظیم بازارها بهتر است تا حد امکان کاالها در بورس کاال عرضه شوند.

معاون سازمان بورس: هلدینگ شرکت های غیر بورسی سهام عدالت 
تشکیل می شود

»امین« ۷،000 میلیارد ریال اوراق سلف برای شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی منتشر کرد

آدرس ســایت روزنــــامــه عصــــــر اقتصــــــــاد
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