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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

عرضه نسخه وب اپلیکیشن 
سامانیوم

باشــگاه مشــتریان بانک ســامان، باهدف توســعه 
وب،  بــا  ســازگار  نســخه  خــود  الکترونیــک  خدمــات 

اپلیکیشن سامانیوم را برای کاربران عرضه کرد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بانک ســامان، تیم توســعه باشــگاه 
مشــتریان بانک سامان )سامانیوم( 
اپلیکیشــن تحــت وب ایــن باشــگاه 
را باهــدف بهبود خدمات رســانی به 
کاربران سیســتم عامل iOS، عرضه 
کــرد. بر اســاس این گــزارش، کاربــران تلفن های همراه 
اندرویــدی و iOS برای اســتفاده از نســخه یادشــده نیاز 
به دانلود و نصب برنامه ندارند و می توانند با اســتفاده 
از مرورگــر موبایــل خــود از خدمات ســامانیوم اســتفاده 
اســتفاده   iOS سیســتم عامل  از  کــه  کاربرانــی  کننــد. 
می کنند، با این نسخه جدید، خدمات این باشگاه را در 

دسترس تر و آسان تر دریافت خواهند کرد.
ایــن دســته از کاربران بــرای دریافت نســخه تحت 
وب ســامانیوم باید از طریق مرورگر ســافاری به ســایت 
https://sb24.ir/samanium مراجعــه و پــس از ورود بــه 
صفحــه login در پاییــن صفحه دکمــه share را انتخاب 
لمــس  را   Add to home screen گزینــه  ســپس  و 
کننــد تــا میانبــر ســامانیوم به صفحــه برنامه هــای تلفن 

همراهشان اضافه شود.

رشد 30 درصدی اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش 

 بانک توسعه صادرات

در اصفهان
بــه گفتــه رئیــس شــعبه اصفهــان بانــک توســعه 
صادرات، این شعبه از بانک با پرداخت 6هزار میلیارد 
ریال تســهیالت تا دی سال جاری، 
در  را  رشــد  30درصــد  بــر  بالــغ 
حــوزه اعطــای تســهیالت ســرمایه 
در گــردش بــه واحدهــای تولیــدی 
ســال  بــه  نســبت  صادرات محــور 

گذشته تجربه کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه صادرات، 
نیمــا بزرگمهر اظهارکرد: 90درصد از تســهیالت ســرمایه 
درگــردش پرداختــی این شــعبه به حوزه صنعت اســتان 
از  بیــش  افــزود:  او  اســت.  یافتــه  تخصیــص  اصفهــان 
15میلیــارد و 700میلیــون ریال ضمانت از این شــعبه از 
بانک برای صادرکنندگان صادر شــده که در مقایســه با 

مدت مشابه 2750درصد رشد داشته است.

محصوالت جدید بیمه ملت 
در راه است

مدیر بیمه های مهندســی و انرژی بیمه ملت، این 
شــرکت را جزو شــرکت های ســطح اول رشته مهندسی 
و انــرژی در صنعــت بیمــه دانســت و اعــالم کــرد کــه 
شناســایی وضعیــت موجــود با بررســی وضعیــت بازار، 
مرحلــه اول برنامه هــای در دســت 

اقدام در این مدیریت است.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بیمــه ملــت، ناصر رشــیدی، اهمیت 
همکاری تنگاتنگ با مدیریت اتکایی 
و حمایت های مدیران عالی شــرکت 
را بــه دنبــال بهره گیــری بیشــتر از قراردادهــای اتکایی و 
ارتقــاء ظرفیت آنها دانســت و افــزود: با توجه به این که 
بیمــه ملــت جــزو شــرکت های برتــر در حــوزه بیمه هــای 
مهندســی و انرژی اســت، باید بکوشــیم اقدامات الزم را 

برای حفظ و ارتقای این وضعیت انجام دهیم.
او ارتقای قراردادهای اتکایی و بهره برداری بیشــتر 
از توانمندی هــای آنهــا را اقدام بعدی مدیریت بیمه های 
مهندســی و انرژی در چارچوب چشــم انداز این مدیریت 
دانســت و بیان کرد: توســعه همکاری در حوزه صنعت 
در حــوزه بیمه نامه های کنسرســیوم و همکاری با ســایر 

شرکت های بیمه گر نیز در زمره این فعالیت هاست.
در  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  رشــیدی 
خصــوص برنامه هــای حوزه رشــته انرژی اظهــار کرد: در 
شناسایی بازار و توسعه بازارهای جدید رشته  بیمه های 
انــرژی، مذاکــرات و حمایت هــای ویــژه ای در حــال انجام 
اســت و امیدواریــم کــه بــه زودی شــاهد خبرهای خوبی 

در ارتقای سهم بازار بیمه ملت در این رشته باشیم.
مدیــر بیمه هــای مهندســی و انــرژی بیمــه ملــت، به 
مشــکالت حــال حاضر شــبکه فــروش در حــوزه بیمه های 
مهندســی اشــاره کــرد و گفــت: بــا مطالعه ایــن نواقص و 
فعالیــت در حــوزه آموزش شــعب، در صدد برطرف کردن 
آن هســتیم و بــه دنبــال آن هســتیم همــکاران شــعب را 
توانمندتر ساخته و این ارتقا در راستای تفویض اختیاری 

خواهد بود که در آینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
او ایــن ارتقــا را منجــر بــه اســتفاده و بهره منــدی از 
توانمندی هــای شــبکه فــروش اســتانی دانســت و اظهــار 
کــرد: در کنــار ایــن توانمندســازی، بیمه ملت نیــز برنامه 
توســعه شــعب را در دســتور کار خــود دارد و مدیریــت 
در  شــرکت  بــا  همــگام  انــرژی،  و  مهندســی  بیمه هــای 
راستای آموزش و باالبردن سهم بازار در رشته مهندسی 
از طریــق شــبکه فــروش، برنامه  ریــزی کــرده و در حــال 
تدویــن توســعه بــازار اســت. ناصــر رشــیدی در پایــان، 
حضــور بیمــه ملــت در قراردادهــا و ریســک های جدید را 
از جمله برنامه های مدیریت بیمه های انرژی و مهندسی 
ذکــر کــرد و گفت: ریســک هایی مثل ســایبر اینشــورنس 
کــه در دنیــا ارائه می شــود و در ایران بــا محدودیت هایی 
روبه روست؛ در اولویت های برنامه های بیمه ملت است 
کــه بــه عنــوان اولیــن شــرکت بیمــه در این حــوزه حضور 
موفقیت آمیــز داشــته باشــد و بــه نظر می رســد به زودی 
بتوانیــم محصول جدیدی را برای شــرکت های اقتصادی، 

مالی و حتی تولیدی کشور به بازار ارائه دهیم.

 موافقت سازمان بورس

 با افزایش سرمایه

بیمه کارآفرین
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهران بــا افزایش 
حــدود 443درصــدی ســرمایه بیمــه کارآفریــن موافقت 
ســطح  افزایــش  باعــث  ســرمایه  افزایــش  ایــن  کــرد. 

توانگــری مالی، بهبود نســبت های 
بیمه گــری و مالــی شــرکت خواهــد 
حضــوری  کارآفریــن  بیمــه  و  شــد 
متفــاوت و مقتدرتــر از گذشــته در 

بازار بیمه را تجربه خواهد کرد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
افزایــش  ایــن  کارآفریــن،  بیمــه 

ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای شــرکت 
)امــالک و زمین هــای بیمه کارآفرین( در سراســر کشــور 
صــورت می گیــرد کــه ثمــره این تصمیــم بهبــود و تقویت 
ترازنامــه بیمــه کارآفریــن، بهبــود نســبت های مالــی و 
شــاخص های بیمه گــری، ارتقــای قــدرت ســهم نگهداری 
حــق بیمــه و البتــه افزایش ســهم قبولی بیمــه کارآفرین 
ارتقا و پایداری ســازی زمینه ســرمایه گذاری و سودآوری 

شرکت خواهد بود.
محمــد حیــدری، مدیرعامل شــرکت بیمه کارآفرین 
مالــی  ســاختار  اصــالح  را  ســرمایه  افزایــش  از  هــدف 
اعــالم کــرده و می گویــد: این اتفاق مهــم البته در اجرای 
برنامه های متعالی شرکت بیمه کارآفرین است. معنای 
روشــن ایــن تصمیــم کلیــدی ایــن اســت کــه از این پس 
بیمــه کارآفریــن بــا افزایــش 443درصــدی ســرمایه اش 
می توانــد نقــش تأثیرگــذاری را در بــازار بیمــه کشــور به 

دست آورد.

افزایش 52 درصدی حق 
بیمه تولیدی بیمه دانا 

مدیــر بازاریابــی بیمــه دانا از افزایــش 52درصدی 
حق بیمه محقق شــده ســال جاری این شــرکت نســبت 

به سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی 
بیمــه دانــا، حمیــده دهقانــی با 
عملکــرد  و  اقدامــات  تشــریح 
ایــن مدیریــت در طــول 9ماهــه 
اول ســال جــاری اظهارکــرد: بــر 
اســاس آمار منتشــر شده، حق 
بیمــه بــرآورد شــده بیمــه دانــا 

بــرای 9ماهــه ســال گذشــته حدود3069میلیــارد تومان 
ارزیابــی شــده کــه حــق بیمــه محقق شــده در ایــن دوره 

زمانی حدود 3375میلیارد تومان بوده است.
او افزود: به همین ترتیب در 9ماه سال 99بودجه 
بــرآوردی حــدود 5183میلیــارد تومــان بوده کــه طی این 
دوره زمانــی حــدود 5130میلیارد تومان از بودجه برآورد 

شده محقق شده است.
دهقانــی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: طبــق آمــار 
منتشــر شــده از ســوی بیمه مرکزی از کل بازار 48هزار 
میلیــارد تومانــی صنعت بیمه در 8ماهه امســال، ســهم 
بیمه دانا 28/9درصد از بازار صنعت بیمه بوده که پس 
از بیمــه ایــران و آســیا رتبــه ســوم حق بیمه تولید شــده 

بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است.

قدردانی وزیر تعاون از 
عملکرد بانک توسعه تعاون

مراســم  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون  وزیــر 
رونمایــی از 142هــزار طــرح اشــتغال روســتایی ضمــن 
بیان این نکته که این طرح موجب افزایش 64درصدی 

روســتاییان  درآمــد  متوســط 
در سطح کشــور شده است، 
مدیــر  همــکاری  و  تعامــل  از 
عامــل بانــک توســعه تعــاون 
موفــق  شــدن  اجرایــی  در 
پایــدار  اشــتغال  ملــی  طــرح 
روســتایی و عشایری و تحقق 
دستاوردهای آن تشکر کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک توســعه تعاون، 
محمــد شــریعتمداری، در مراســم رونمایــی از 142هزار 
طرح اشتغال روستایی و عشایری در ایام دهه فجر با 
بیــان ایــن نکته که با اجرای طرح ایجاد اشــتغال پایدار 
روســتایی و عشــایری، سهم اشتغال روستایی در سبد 
اشــتغال کشــور از 3به 29درصد افزایش یافته از کلیه 
عوامــل اجرایــی و بانک هــای عامــل در این طرح تشــکر 

کرد.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براســاس 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  در  کارا  ســامانه  داده هــای 
اجتماعــی تاکنــون 13هزار میلیارد تومان از این منابع از 
ســوی بانک هــای عامــل تخصیص داده شــده و 4هزار و 
500میلیــارد تومــان نیز از ســوی مردم وارد چرخه شــده 
اســت، بنابراین 142هزار طرح و پروژه با تعهد اشــتغال 

263هزار نفر تسهیالت دریافت کردند.
بانــک توســعه تعــاون بــه عنــوان بانــک عامــل در 
طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری از ابتدای این 
طــرح تــا پایــان دی ســال جــاری بیــش از 25.427فقــره 
ریــال  از 23.217میلیــارد  بیــش  بــا  تســهیالت معــادل 
تســهیالت پرداخت کرده اســت، که پیش بینی می شــود 
تســهیالت تخصیص یافته از ســوی بانک توسعه تعاون 
منجــر بــه ایجــاد بیــش از 49.200فرصــت اشــتغال در 
ســطح کشــور و خصوصا در مناطق روستایی و عشایری 

کم برخوردار باشد.

مرکــزی،  بانــک  کل  رئیــس  گفتــه  بــه 
بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
بررســی رونــد جدیــد جهانی و متمرکز شــدن 
بــر الگوهــای مختلــف در پی انتخــاب بهترین 
راهبرد ممکن در این حوزه اســت و ویرایش 
اولیــه ســند جامــع رمــز پــول را تهیــه کــرده 

است.
در  گذشــته  روز  همتــی  عبدالناصــر 
صفحــه شــخصی اینســتاگرام خــود نوشــت: 
در ســال های اخیــر مباحــث متعــددی دربــاره 
بانک هــای مرکــزی، رمزارزهــا و رمــز  نســبت 
بــه  اســت،  شــده  مطــرح  جهــان  در  پول هــا 
خصــوص نحــوه تنظیم گــری ارزهــا و نســبت 
آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از مباحث 

پرچالش این حوزه است.
رمــز ارز ها از پروتکل هــای رمزگرافیکی و 
یا کد هــای فوق العاده پیچیده برای رمز گذاری 
دیتاهــای حســاس و انتقــال آن هــا اســتفاده 
می کننــد تــا معامــالت امنــی را فراهــم کننــد. 
توســعه دهندگان رمــز  ارزها ایــن پروتکل  ها را 
بــر پایــه اصول پیچیــده ریاضیات و مهندســی 

کامپیوتــر بنــا کرده انــد کــه آن هــا را غیرقابــل 
نفوذ می کند. این پروتکل ها همچنین هویت 
افــراد اســتفاده کننده از رمــز  ارز هــا را مخفــی 

نگــه مــی دارد و ردیابــی و پیــدا کــردن آن ها را 
برای هر کسی و هر دولتی دشوار می کند.

او افزود: در دو ســال گذشــته، تشــکیل 

جلســات بررســی و قاعده گــذاری در باالتریــن 
ســطوح سیاســت گذاری های اقتصــادی جهان 
دربــاره رمــز ارزهــا بارهــا تکــرار شــده اســت 
و الگــوی مواجهــه بــا ایــن پدیــده بــا اهــداف 

متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
همتــی اظهار کرد: از جمله اهداف بانک 
مرکــزی، افزایــش کنتــرل در خصــوص انتقال 
اعتبــار، بین المللــی کــردن ارز ملــی و حتــی 

تغییر در معماری سیستم پولی است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 
بانــک مرکــزی هــم با بررســی این رونــد جدید 
جهانــی و متمرکــز شــدن بر الگوهــای مختلف 
در پــی انتخــاب بهترین راهبــرد ممکن در این 
حــوزه اســت و ویرایــش اولیه ســند جامع رمز 

پول را تهیه کرده است.
او گفــت: از همکارانم در ادارات ذی ربط 
بانــک مرکــزی خواســته ام براســاس اقدامــات 
انجام گرفتــه، مقــررات انتشــار رمزپــول بانــک 
مرکــزی را بررســی  کنند و جهــت تصمیم گیری 
ارائــه کننــد تــا امکان اســتفاده از نتایج آن در 

سیاست گذاری پولی فراهم آید.

مدیرعامل فرابورس از بررســی شــرکت 
در  پذیــرش  بــرای  »قشــم ایر«  هواپیمایــی 

فرابورس خبر داد.
امیر هامونی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکــه وضعیت شــرکت هواپیمایی »قشــم ایر« 
پیــش از ایــن در هیات پذیــرش فرابورس مورد 

بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در جلسه 
هیــات پذیــر نکاتــی مطرح و قرار شــد از ســوی 
این شرکت انجام شود. در واقع باید اصالحات 
مورد نظر هیات پذیرش انجام شــود تا پرونده 
این شــرکت دوباره در این هیات مورد بررســی 
قرار بگیرد. او درباره وضعیت مالی این شرکت 

هواپیمایــی توضیــح داد: صورت هــای مالی این 
شــرکت شــفاف اســت. البتــه همه گیــری کرونا 
در صنعــت هوایــی تاثیرگذار بود و این شــرکت 
هم مســتثنی نیســت. به همین دلیل قرار شد 
پرونــده »قشــم ایر« بعــد از اینکــه صورت هــای 
مالــی ســال 1399 را کامــل کردند بررســی و بر 

اساس آن تصمیم نهایی گرفته شود.
مدیرعامــل فرابــورس در پایان تاکید کرد: 
درواقع فرابورس پرونده »قشــم ایر« را نه رد و 
نــه تاییــد کرده اســت. در هیــات پذیرش نکات 
ارزشمندی بیان شد و امیدواریم شرکت انجام 

دهد و شاهد عرضه آن باشیم.

یــک کارشــناس و تحلیلگــر  بــه گفتــه 
بازار ســرمایه، اجرای طرح »اثر بازار« مزایا 
و معایبــی دارد، امــا اگــر بــه معنــای محدود 

کردن حقوقی ها باشد خطرناک است.
در بورس های اوراق بهادار در صورتی که 
حجم خرید یا فروش ســهمی بیش از میزان 
معمول آن وارد سامانه معامالتی شود، بازار 
را بر ضد ســفارش واردشــده تحت تأثیر قرار 
می دهد. به طور مثال ســفارش فروشــی که 
حجمی بیش از میزان متداول داشــته باشــد 
باعــث کاهــش قیمــت می شــود و ایــن امــر 

برضد فروشنده عمل خواهد کرد. 
 بــه ثأثیــری کــه ســفارش های خریــد یــا 
فــروش بــا حجمی بیش از مقــدار متداول بر 
 )Market Impact( بــازار می گــذارد، اثر بــازار

گفته می شود.
همایــون دارابــی در گفت وگــو بــا عصــر 
مالی درباره پیشــنهاد اجرای مارکت ایمپکت 
یــا اثــر بــازار گفــت: مارکــت ایمپکــت اگــر بــه 
حقوقی هــا  فــروش  کــردن  محــدود  معنــای 
و  اســت  خطرنــاک  کمــی  باشــد  بــازار  در 
نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد 
دور  رقابــت  میــدان  از  را  حقیقی هــا  زیــرا 
می کنــد، در صورتی که بازار ســهام باید روان 
و بــرای همــه فعاالن بــزرگ و کوچک عادالنه 

باشد.
او افــزود: اگــر معنــای مارکــت ایمپکــت 
ایــن باشــد کــه یــک گــروه از معامله گــران را 
محدود کنیم نتیجه خوبی کســب نمی کنیم، 
بــرای  تســهیل گری  معنــای  بــه  اگــر  امــا 

معامــالت بزرگ باشــد، یعنی بــازار معامالت 
بلوکــی گســترده تر بــا کارمزد کمتر و شــرایط 
بتوانیــم  شــاید  باشــیم،  داشــته  راحت تــری 
اظهار نظرهای مثبت تری هم داشــته باشــیم 
امــا اکنون صحبت ها درباره اجرای کامل این 

طرح کمی نگران کننده است.
دربــاره  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
اوضــاع فعلــی بــازار ســهام گفت:  ایــن روزها 
بــورس کمــی آرام تر اســت، اما هنــوز آرامش 
بــه طــور کامــل بــه بــازار برنگشــته اســت و 
نمی توان گفت بازار در مدار ثبات یا صعودی 
قرار گرفته اســت. هنوز نگرانی ها و ابهامات 
دربــاره مســائل کالن اقتصــادی حــل نشــده 
اســت و بایــد دیــد کــه جمع بندی هــا بــه چــه 

صورتی انجام می شود.

ابهامات پیش رو
ریاســت  انتخابــات  یــادآوری  بــا  دارابــی 
بــازار  بــر  آن  تاثیــر  و  آینــده  جمهــوری ســال 
ســرمایه گفــت: اینکــه چــه فردی با چــه تیمی 
بر مســند ریاست جمهوری قرار می گیرد و چه 
رویکــرد و گرایــش سیاســی-اقتصادی دارد از 
مهمتریــن نکته هــا و ابهاماتــی اســت کــه باید 
منتظر آن ماند و آن زمان در خصوص واکنش 
بــازار صحبــت کرد. او دربــاره صنایع برتر بازار 
خاطرنشــان کرد: معدنی، پتروشــیمی، فلزات 
از جملــه گروه هایــی هســتند کــه گزارش های 
آنهــا نشــان دهنده برتــر بودنشــان نســبت به 
ســایر گروه هــا اســت امــا بایــد دیــد بــازار چــه 

زمانی به آنها اقبال نشان می دهد.

بــه گفته معاون هماهنگی اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزیر کشور، نقش هریک 
شــبکه  و  خدمات رســان  دســتگاه های  از 
بانکــی در تعطیلــی کارخانه هــا و واحدهــای 
تولیــدی باید مشــخص شــود تا بتــوان برای 

بهبود اوضاع چاره ای اساسی اندیشید.
دین پرســت  بابــک  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روز دوشــنبه در جریــان بازدیــد از کارخانــه 
تولیــد لبنیــات وارنــا کــه ســال ها بــه صــورت 
تعطیل رها شــده بود، گفت: سوال اساسی 
ایــن اســت کــه چــرا یــک واحــد تولیــدی بــه 
ایــن عظمــت و امکانــات کــه وضــع مناســبی 
بــرای ایجــاد اشــتغال فراهــم کــرده بــود، بــه 

ایــن صــورت تعطیــل شــد و نمی تــوان آن را 
راه اندازی کرد.

بــا  کــه  تولیــدی  واحــد  ایــن  افــزود:  او 
هزاران میلیارد تومان ســرمایه گذاری، زمینه  
اشــتغال حدود 700نفــر را فراهم کرده بود، 
امــروز به طور کامل تعطیل شــده اســت اما 
هیــچ گاه علت ایــن تعطیلی و نقش افراد و 
دســتگاه های دولتی، خدمات رســان و شبکه 
بانکی در آن مشخص نیست و این موضوع 
به دستگاه های تصمیم گیرنده منتقل نشده 

است.
دین پرست اضافه کرد: وقتی از هر یک 
دســتگاه های خدمات رســان نظیــر آب، برق، 

گاز، اداره مالیــات و ســایر دســتگاه ها علــت 
برخورد با یک واحد تولیدی ســوال می شود، 
آن هــا دســتورالعمل های قانونی را علت این 
برخــورد می دانند در صورتی که تا کنون این 
نــوع برخوردهــا و اثرگــذاری آن در تعطیلــی 

واحدهای تولیدی مشخص نشده است.
او تاکیــد کــرد: حتی بانــک هم نباید در 
صــورت تملــک یــک واحــد تولیــدی بــه دلیــل 
بدهــی، آن را تعطیــل و کارگــران آن را بیکار 

کند.
کارخانــه شــیر وارنــا در ســال 1386 بــه 
عنوان بزرگترین واحد تولیدی لبنیات استان 
تهران با ظرفیت روزانه 100 هزار تن محصول 

فعالیت خود را در ورامین آغاز کرد. 
ایــن  راه انــدازی  از  پنــج ســال  از  پــس 
کارخانــه، مالــک اصلــی آن فــوت و بــا مــرگ 
وی، فعالیــت ایــن واحد بزرگ صنعتی ســیر 
نزولــی آغــاز کــرد تــا جایــی کــه بســیاری از 
کارگــران اخــراج شــدند و تولیــد بــه حداقــل 

ممکن رسید. 
شــبکه  بــه  کارخانــه  ســنگین  بدهــی 
بانکــی، مطالبــه با دامــداران و دســتگاه های 
خدمات رســان از جملــه آب، بــرق، گاز، امور 
مالیاتــی و تأمین اجتماعی باعث شــد تا این 
کارخانه به طور کامل تعطیل و طی 2 ســال 

گذشته هیچ تولیدی نداشته باشد.

بــه گفته مدیرعامل شــرکت مدیریت 
بــا مجــوز  بــازار ســرمایه،  دارایــی مرکــزی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، صکــوک 
مرابحه شــرکت نفت پارس )ســهامی عام( 
بــه مبلــغ یک هــزار میلیــارد ریــال از طریق 
شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران طــی 
روزهــای آتــی در نمــاد صنفــت311 عرضــه 

عمومی می شود.
بــه  بــاره  ایــن  در  ابوترابــی  غالمرضــا 
پایــگاه خبــری بازار ســرمایه، گفت: صکوک 
مرابحــه شــرکت نفــت پارس بــه ارزش یک 
هــزار میلیــارد ریــال جهــت تامیــن لوبــکات 
)مــاده اولیــه اصلی در تولیــد روانکارها(، از 
طریــق شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران 

عرضه می شود.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت دارایی 

ایــن  کــرد:  اظهــار  بــازار ســرمایه  مرکــزی 
اوراق 4ساله و با نرخ 18درصد است که 
اقســاط آن هر ســه ماه یک بــار پرداخت 

می شود.
ایــن  انتشــار  ارکان  خصــوص  در  او 
اوراق توضیــح داد: بانــک کارآفریــن ضامــن 
این اوراق و پذیره نویســی و بازارگردانی آن 
بــر عهــده شــرکت تامیــن ســرمایه لوتــوس 
پارســیان اســت. ضمنــاً، شــرکت کارگــزاری 
پارسیان عامل فروش اوراق است و شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه عامل پرداخت این اوراق اند.
ابوترابــی تصریــح کــرد: در این اوراق، 
شرکت واسط مالی مرداد پنجم )ناشر( به 
وکالــت از طــرف خریــداران اوراق، با منابع 
حاصــل از انتشــار صکــوک مرابحــه، مــواد 

اولیــه مورد نیاز شــرکت نفت پارس)بانی( 
را نقــداً خریــداری خواهــد کــرد و ســپس 
آنها را به صورت اقســاطی به بانی خواهد 
فروخــت و بانــی متعهــد می شــود کــه در 
سررســیدهای ســه ماهه، اقســاط مربوطه 
مــرداد  از طریــق شــرکت واســط مالــی  را 
ســپرده گذاری  شــرکت  و  پنجم)ناشــر( 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بــه 

دارندگان اوراق پرداخت کند.
دارایــی  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
کــرد:  خاطرنشــان  ســرمایه  بــازار  مرکــزی 
شــرکت نفت پارس پیش از این یک مرتبه 
از طریــق انتشــار صکــوک اجــاره بــه ارزش 
1,040 میلیــارد ریال در بازار ســرمایه اقدام 
بــه تامیــن مالی کرده که اوراق آن در ســال 

1396 سررسید شده است.

ویرایش اولیه سند جامع رمز پول از سوی 
بانک مرکزی

آخرین وضع بورسی شدن قشم ایر

دارابی، کارشناس بازار سرمایه: با مارکت ایمپکت نباید 
حقوقی ها را محدود کرد

معاون وزیر کشور: نقش بانک ها در تعطیلی واحدهای تولیدی 
مشخص شود

 عرضه صکوک مرابحه 1000 میلیارد ریالی

نفت پارس
پیش بینی سود 

»کگل« اعالم شد
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا 
انتشــار اطالعیه ای پیش بینی ســود هر سهم 
در دوره 12ماهه منتهی به 30 اسفند 13۹۹ 

را مبلغ هزار و 64۸ریال اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )ســنا(، 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر با ســرمایه 
7هــزار و 440 میلیــارد ریــال، ضمــن انتشــار 
اطالعیه ای و با توجه به عملکرد 10ماهه سال 
جاری »کگل« پیش بینی سود ناخالص مبلغ 
146 هزار و 853 میلیارد و 314 میلیون ریال 
سود عملیاتی مبلغ 142 هزار و 635 میلیارد 
و 298 میلیون ریال و سود خالص دوره مالی 
منتهی به 30 اسفند 1399 برابر با 147 هزار 
و 790 میلیــارد و 776 میلیــون میلیــون ریــال 
خواهد بود.همچنین ســود هر ســهم شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در دوره یاد شــده 
مبلغ هزار و 648 ریال پیش بینی شده است.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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