
بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
  . سه شنبه . 12 اسفند 1399 . سال هجدهم . شماره 4626 .

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تسهیالت بانک مهر برای 
بازنشستگان نیروهای مسلح

بانک مهر به بازنشستگان نیروهای مسلح ۴فقره 
تسهیالت ۵۰میلیون ریالی پرداخت می کند.

بانــک  بــه گــزارش روابط عمومــی 
تفاهم نامــه  مهــر  قرض الحســنه 
بانــک،  ایــن  بیــن  ســه جانبه ای 
نیروهــای  بازنشســتگی  ســازمان 
مســلح و همچنیــن ســازمان اتــکا 
منعقد شــد که در چارچوب آن بازنشســتگان نیروهای 
مســلح می توانند از تســهیالت قرض الحســنه بانك مهر 

استفاده كنند.
ایــن تســهیالت بــه بازنشســتگان معرفــی شــده از 
ســوی ســازمان بازنشســتگی نیروهــای مســلح و بــرای 
خریــد از فروشــگاه های اتکا در سراســر کشــور پرداخت 

خواهد شد.
مرتضــی اکبــری، مدیرعامــل بانــک مهــر در آییــن 
امضــای تفاهم نامــه ایــن بانک با ســازمان بازنشســتگی 
نیروهای مســلح و ســازمان اتكا گفت: در چارچوب این 
تفاهم نامــه وام هــای ۵۰میلیــون ریالــی بــا نــرخ کارمــزد 
۲درصــد، ارائــه می شــود. امیدواریــم بتوانیــم بــه همــه 
خانوارهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی نیروهای 
مســلح تســهیالت دهیــم. این وام هــا در قالب چهار وام 
۶ماهــه طراحــی شــده، به طــوری کــه هــر ۶مــاه یــک بــار 
۵۰میلیــون ریال وام پرداخت می شــود. فــرد خرید خود 
را از اتكا با این وام انجام داده، آن را در ۶قسط تسویه 

می كند و مجدداً این وام را دریافت می كند.
اکبــری اعــالم کــرد: بانــک مهر ایــران آمادگــی دارد 
شــاغلین  همــه  پوشــش  بــرای  و  چارچــوب  همیــن  در 
نیروهای مســلح، وام برای خرید کاالی مصرفی و کاالی 

سرمایه ای و بادوام پرداخت کند.
حکمــت  شــارژ  طریــق  از  تســهیالت  ایــن  مبلــغ 
کارت بازنشســتگان نیروهــای مســلح انجــام می شــود. 
بازپرداخــت اقســاط آن از ســوی ســازمان بازنشســتگی 
صــورت می گیــرد و بــرای دریافــت آن نیــازی بــه ضامــن 

نیست.

 طرح »آینده داران«

بانک آینده سراسری شد
بانک آینده، در آستانه سال جدید، طرح اعتباری 

»آینده داران« را در سراسر کشور، عملیاتی کرد.
هــدف  بــا  کــه  طــرح  ایــن 
ارزش آفرینــی هــر چــه بیش تــر و 
متنــوع  و  آســان  خریــدی  امــکان 
برای مشــتریان، پیش از این صرفاً 
تهــران، کاربــرد  اســتان  در ســطح 
داشــت، از ایــن پــس بــرای عمــوم 
مشــتریان حقیقــی و حقوقــی بانــک در سراســر کشــور، 

قابل بهره برداری است.
تمــام مشــتریان حقیقــی و حقوقــی بانــک آینــده 
کــه دارای انــواع ســپرده های ســرمایه گذاری از جملــه: 
سپرده های قرض الحسنه، سپرده های بلندمدت شتاب، 
آینده ســاز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق گسترش 
فردای ایرانیان باشند، می توانند از اسفند سال 1399با 
)abplus.ir( »ثبت نــام در ســامانه »پیشــخوان مجــازی 

اســاس  بــر   ،)ir.sata.ba۲4( »ســاتا«  ســامانه  یــا 
امتیــاز اعتبــاری خــود، اعتبــاری تــا ســقف ۵۰۰)پانصــد( 
میلیون ریال دریافت کرده و با مراجعه حضوری یا خرید 
اینترنتــی از مراکــز فــروش طرف قــرارداد با بانــک آینده 
از مزایــای ایــن طرح، بهره مند شــوند. بازپرداخت اعتبار 
در نظــر گرفتــه شــده در طــرح »آینده داران« نیز بســته 
بــه انتخــاب مشــتری؛ تــا یک ماه پــس از تاریــخ دریافت 
اعتبــار، به صــورت رایــگان )بدون دریافت ســود( خواهد 
بــود. امــکان بازپرداخــت اقســاطی ایــن اعتبــار نیــز طــی 
ســه بازه زمانــیِ یک ســاله1۲درصد، دو ســاله 1۵درصــد 
و سه ســاله 18درصــد، پیش بینــی شــده اســت کــه زمان 
پرداخــت اولیــن قســط، یک مــاه پس از مهلــت یک ماهه 

خرید خواهد بود.

پرداخت 14هزار وام ودیعه 
مسکن از سوی بانک صادرات

بانــک صــادرات طی شــش ماه گذشــته به بیش از 
١٤هــزار مســتأجر بالــغ بر دو هــزار و ٧٠٠میلیارد ریال 

وام ودیعه مسکن پرداخت کرد.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانک صادرات، این بانک از ابتدای 
ســال  بهمــن  پایــان  تــا  شــهریور 
جــاری بــرای حمایت از مســتأجران 
در دوره شــیوع بیمــاری کرونــا، به 
١٤هزار و ٥٣٢مستأجر در سراسر 
کشــور بالــغ بــر دو هــزار و ٧٣٨میلیارد ریال تســهیالت 

ودیعه مسکن پرداخت کرد.
طی این مدت، اســتان های خوزســتان، کردســتان، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  شــرقی،  آذربایجــان  فــارس، 
مازنــدران، زنجــان، کرمان، مرکزی و خراســان رضوی ١٠ 
استان با بیشترین میزان دریافت وام ودیعه مسکن از 
بانک صادرات هســتند که در اســتان خوزســتان هزار و 
٤٥٧مستأجر بالغ بر ٢٩٢میلیارد ریال از این بانک وام 

ودیعه مسکن دریافت کردند.
قالــب  در  مســتأجران  بــرای  مســکن  ودیعــه  وام 
برنامه های حمایتی بانک صادرات در اوضاع ویژه ناشی 
از بیمــاری کرونــا، از ابتــدای شــهریور ســال جــاری مورد 
توجــه بــوده و در کنــار پرداخــت تســهیالت حمایــت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، به منظور کاهش 

مشکالت هموطنان پرداخت شده است.
بانک صادرات طی ســال های اخیر کمک به بخش 
مســکن را در شــهرها و روســتاهای کشــور بــا پرداخــت 
تســهیالت حمایتــی مــورد توجــه قــرار داده و پرداخــت 
و  بهســازی  و  شــهری  فرســوده  بافت هــای  تســهیالت 
نوســازی مســکن روســتایی را نیز به صورت جدی دنبال 

می کند.

ارائه خدمات مالی و اعتباری 
بانک سامان به خرده فروشی ها

هم زمــان بــا توســعه فروشــگاه ها و خرده فروشــی های 
زنجیــره ای در کشــور، بانــک ســامان خدمــات مالــی و 

اعتباری ویژه ای را در اختیار این 
اصناف قرار داده است.

سامان رســانه،  گــزارش  بــه 
بانــک ســامان بــا آگاهــی از وجود 
ظرفیت هــای بالقــوه ایــن صنعــت 
بــازار  گــذار  بــه  و همچنیــن نظــر 

بــه  ســنتی  سیســتم  از  ایــران  پخــش  و  خرده فروشــی 
فروشــگاه های زنجیــره ای تخفیف  محــور، نســبت به ارائه 
خدمــات مالــی و اعتبــاری ویــژه به این صنــف اقدام کرده 
اســت. بر این اساس، جمع آوری وجوه به صورت مراجعه 
حضوری و یا با اســتفاده از دســتگاه های خود دریافت و 
همچنین نصب دستگاه های خودپرداز بخشی از خدمات 
ویــژه بانک ســامان به فعاالن این حوزه اســت. همچنین 
در حال حاضر این بانک ضمن تجربه ارائه خدمت به این 
بخش توانســته نیازهای شرکت های بزرگ در این حوزه، 
ازجملــه پرداخــت آنالیــن از طریــق ســامانه وب ســرویس 
بــه تأمین کننــدگان و ســایر هزینه هــا از قبیــل اجاره بهــا، 
قبــوض خدماتــی و ... را شناســایی و بــرآورده کنــد. ارائه 
تمامــی خدمــات پرداخــت الکترونیک شــامل نصب انواع 
دســتگاه کارت خــوان، صندوق هــای فروشــگاهی، ایجــاد 
معرفــی  همــراه،  پرداخــت  اینترنتــی،  پرداخــت  درگاه 
کارت  ســپ  پذیرنــده  فروشــگاه های  و  تخفیــف  شــبکه 
از دیگــر نیازهــای اساســی فعــاالن ایــن بخــش اســت که 
بانــک ســامان از طریق شــرکت پرداخــت الکترونیک خود 

نیازهای این حوزه را برآورده کرده است.

افتتاح واحد صندوق های 
اجاره ای بانک ملی در شعبه 

ممتاز ارومیه
واحــد صندوق هــای اجــاره ای  بانک ملی در شــعبه 

ممتاز ارومیه افتتاح شد.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانــک ملــی، ایــن واحــد بــا ظرفیــت 
بــرداری  بهــره  بــه  884صنــدوق، 
رســید کــه بــا راه انــدازی ایــن تعــداد 
تعــداد  اجــاره ای،  صندوق هــای  از 
۶1۲عــدد صنــدوق کوچــک، 13۶عــدد 

صنــدوق متوســط و 13۶عــدد صنــدوق بزرگ بــه مجموع 
صندوق هــای اجــاره ای اســتان آذربایجــان غربــی اضافــه 
شــده اســت. صندوق هــای اجــاره ای ایــن امــکان را بــه 
مشــتریان می دهنــد کــه بــا اســتفاده از یک فضــای امن 
و مطمئن، اموال خود را نه تنها در مقابل ســرقت، بلکه 
در مقابل خطرات دیگری چون آتش سوزی حفظ کنند.

معرفی طرح تسهیالتی 
بانک دی ویژه بانوان

بانــک دی بــا هــدف تکریــم بانــوان کشــور، طــرح 
تسهیالتی ویژه بانوان را اجرایی کرد.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، در ایــن طرح 
که با هدف ارج نهادن به بانوان 
اســت،  شــده  اجرایــی  کشــور 
تمامی بانوان شاغل و غیرشاغل 
حســاب  افتتــاح  بــا  می تواننــد 
قرض الحسنه جاری در بانک دی 

از مزایای این طرح بهره مند شوند.
بــر اســاس ایــن گزارش، در این طــرح که از ابتدای 
اســفند ســال جــاری آغــاز شــده اســت، تمامــی بانــوان 
شــاغل و غیرشــاغل کشــور می توانند با افتتاح حســاب 
قرض الحســنه جــاری بــا حداقــل مبلغ ۲۰میلیــون ریال، 
از محــل امتیــاز میانگیــن حســاب خــود، کارت اعتبــاری 
حداکثــر بــه مبلــغ ۵۰۰میلیــون ریال، با نــرخ 18درصد و 

اقساط 3۶ماهه دریافت کنند.
امکان واگذاری امتیاز دریافت تسهیالت به همسر 
یــا فرزنــدان و ارائــه خدمات بیمه ای ماننــد ارائه تخفیف 
در انواع بیمه نامه برای افتتاح کننده حســاب یا همســر 

و فرزندان وی از دیگر مزایای جانبی این طرح است.

»وام بیمه تجارت«، خدمتی 
نو از بیمه تجارت نو

نوآوری هــای خدمــات  ادامــه  در  تجارت نــو  بیمــه 
و  تجــارت  بانــک  بــا مشــارکت  این بــار  خــود،  بیمــه ای 
در قالــب تســهیالت بانکــی بــدون بهــره و در اقســاط 

بلندمدت، طرح نوی دیگری ارائه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه 
تجارت نو، در این طرح که متناســب 
با مبلغ حق بیمه ساالنه سازمان  ها، 
تــا 1۵۰میلیــارد ریــال قابــل تعریــف 
است؛ حسب توافق صورت گرفته با 
بانک تجارت معادل مبلغ حق بیمه، 

تســهیالت بانکــی بــدون ســود و بــدون پیش  پرداخــت و 
طی اقســاط توافقی تا پایان مدت بیمه نامه به حســاب 
بیمه گــزار منظــور می گــردد. بــه ایــن ترتیب بیمه گــزار از 
مزایــای بیمه نامــه نقد بهره مند می شــود در حالیکه حق 

بیمه را بصورت اقساط تسویه می کند.
طــرح وام بیمــه بــا شــرایط جداگانــه و تــا ســقف 
8۰میلیــون ریــال و 1۲ماه بــرای بیمه نامه های متعلق به 
کارکنان سازمانی نیز قابل ارائه است. در طرح وام بیمه 
کارکنان، گواهی کســر از حقوق سازمانی بعنوان مبنای 
عمــل بیمــه قــرار گرفتــه و حتــی بیمه نامه هــای شــخص 
ثالــث اتومبیــل کــه حســب قوانیــن بیمــه مرکــزی امکان 
اقســاط محــدودی دارنــد، در طــرح وام بیمــه بــه راحتــی 

بدون پیش پرداخت و طی 1۲ماه بازپرداخت می شود.

دبیــر کل کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق 
بهــادار از نبــود الــزام بــرای تســویه اعتبارات 
مشتریان کارگزاری ها تا پایان سال خبر داد.
و  فعــاالن  نگرانی هــای  از  یکــی  حالــی  در 
سرمایه گذاران بازار سرمایه ، تسویه اعتبارات 
در پایــان هــر ســال اســت کــه ایــن موضــوع 
می تواند فشــار فروش زیادی به بازار تحمیل 
کند. در این راســتا سید روح هللا میرصانعی، 
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، از نبود هیچ گونه الزامی برای تســویه 
اعتبــارات خبــر داد و افــزود: طبــق مقــررات 
موجــود در بازار ســرمایه، کارگزاری های فعال 
در بازار الزامی برای تســویه اعتبارات خود در 
پایان ســال مالی ندارند. بنابراین هر شــرکت 
کارگــزاری در صــورت تمایــل می توانــد تصمیم 
بــه تســویه اعتبــارات مشــتریان خــود بگیــرد 
یــا مهلــت بیشــتری بــرای در اختیــار داشــتن 

اعتبارات، به آنها دهد.

مربوطــه،  قوانیــن  دربــاره  ادامــه  در  او 
تصریح کرد: در واقع نه در قوانین وضع شده 
از ســوی ســازمان بورس اوراق بهادار و نه در 
قراردادهــا و ضوابــط کانون کارگــزاران، الزامی 
برای تسویه اعتبارات کارگزاری ها وجود ندارد. 
در ایــن راســتا شــرکت کارگــزاری می تواننــد با 
توجــه بــه وضع بــازار ســهام و همچنین وضع 
اختصاصی خود، مهلت بیشــتری برای تسویه 

اعتبارات قائل شوند.
میرصانعــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
این موضوع چه تاثیری بر روند بازار ســرمایه 
خواهــد داشــت، گفــت: طبیعتــا هــر چقــدر 
میــزان تســویه اعتبارات بیشــتر باشــد، یعنی 
عمال مشــتریان موظف هســتند بــرای بازپس 
دادن ایــن اعتبــارات بــه فــروش ســهام خــود 
اقــدام کننــد. بــه ایــن ترتیــب هــر چــه میــزان 
تســویه اعتبــارات باالتــر باشــد، عرضه ســهام 
تشــدید می شــود و رونــدی قیمتــی ســهام را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق 
بهــادار بــا اظهــار ایــن مطلب که هر چــه توان 
اعتبارگیــری مشــتریان افزایــش یابــد، شــاهد 
تقویــت تقاضــا از ایــن ســمت خواهیــم بــود، 

گفــت: ایــن امــر ســبب می شــود تا فشــاری از 
سمت عرضه به بازار سهام ایجاد نشود.

از  برخــی  نگرانــی  دربــاره  میرصانعــی 
شــرکت های کارگــزاری بابــت تبعــات مالیاتــی 
احتمالــی از ســمت اعتبــارات، گفــت: برخــی 
شرکت های کارگزاری از بابت تبعات احتمالی 
مالیاتــی نگرانــی دارند و ترجیــح می دهند که 
در پایان سال، اقدام به تسویه داشته باشند. 
در ایــن راســتا بایــد تاکیــد کــرد کــه ســازمان 
امــور مالیاتــی بخشــنامه ای را مصــوب کرده و 
هزینه اعتبارات برای کارگزاران را به رســمیت 
شناخته است. به این ترتیب دغدغه مالیاتی 

نیز برای کارگزاری ها رنگ باخته است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: مجدد تاکید 
می شود که تسویه اعتبارات برای کارگزاری ها 
کامــال اختیــاری اســت و هیــچ الزامــی در ایــن 
کارگــزاری  شــرکت های  نــدارد.  وجــود  زمینــه 
می توانند با ســنجش اوضاع بازار و همچنین 
مشتریان خود، این موضوع را عملیاتی کنند.

ســخنگوی شــرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عدالت از عملکرد دولت در 
برگزاری مجامع شــرکت های ســرمایه گذاری 

استانی انتقاد کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، علــی اکبــر حیــدری 
انتقــاد  بــا  در نشســت خبــری روز گذشــته 
مجامــع  برگــزاری  در  دولــت  عملکــرد  بــر 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی ســهام 
عدالــت گفــت: ایــن رویــه ای کــه شــاهد آ ن 
هســتیم غیرقانونی اســت و ترتیبات قانونی 
در رونــد برگــزاری مجامــع و انتخــاب هیــات 

روسا رعایت نشده است.
کانــون  بیانیــه  بــه  اشــاره  بــا  او  
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی دربــاره 
مجامع عمومی ســهام عدالــت افزود: درباره 
تخلفاتــی کــه در ایــن جریــان صورت گرفتــه 
بیانیــه ای منتشــر کردیــم که بــه بخش هایی 
از آن اشــاره می کنــم در ایــن بیانیــه آمــده 
اســت که در پی ابالغیه مقام معظم رهبری 
مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در تاریخ 9 
اردیبهشــت 99؛ بالفاصلــه تبیین محســنات 
در  مــردم  مانــدگاری  و  غیرمســتقیم  روش 
ســرمایه گذاری استانی حســب تاکید رهبری 
در بند 3 ابالغیه مذکور در دستور کار کانون 
ســرمایه گذاری اســتانی و تعاونی های سهام 
عدالــت شهرســتانی قــرار گرفــت و بــه رغــم 
هجمــه شــدید تبلیغاتــی برای هدایــت افکار 

عمومــی بــه ســمت انتخــاب روش مســتقیم 
بیش از ۶۰درصد مردم با اعتماد به ساختار 
که از سال 8۵ شکل گرفته ماندگاری در این 

شرکت ها را انتخاب کردند.
حیــدری ادامــه داد: طبق ایــن بیانیه، با 
وجود فشارها برای جلوگیری از مطالبه گری 
در خصوص حقوق تضییع شــده ســهامداران 
در طــول ســال های اجــرای طــرح بــه حکــم 
وظیفه نسبت به روشن گری درباره اقدامات 
خــالف قانون از جملــه در مورد نحوه وصول 
و کســر اقســاط از محــل ســود شــرکت های 
ســرمایه پذیر تغییــرات متعــدد در پورتفــوی 
ســهام عدالــت، حــذف غیرقانونــی تخفیــف 
میلیون هــا نفــر از روســتاییان، جامانــدگان 

سهام عدالت و ... اقدام شد.
ســرمایه گذاری  شــرکت های  ســخنگوی 
اســتانی ســهام عدالــت اضافــه کــرد: شــورای 
در   99 مــرداد   4 تاریــخ  در  بــورس  عالــی 
بــه  ابلالغیــه رهبــری نســبت  بنــد ۲  اجــرای 
تدویــن و تصویب آیین نامه آزادســازی ســهام 
عدالــت اقــدام کرد کــه البته واجد ایــرادات و 
مغایرت هایــی بــا قانون تجــارت و قانون اصل 
44 بــه ویــژه در جایــگاه قانونــی تعاونی هــای 
ســهام عدالــت شهرســتانی بــه نمایندگــی از 
ســرمایه گذاری های  مجمــع  در  اعضای شــان 
استانی است که خال ناشی از این رویکرد در 
ایجاد بن بست قانونی در امر برگزاری مجامع 

ســرمایه گذاری اســتانی مشخص شده است. 
متاسفانه به کرات اقداماتی بر خالف ترتیبات 
مقرر در آ یین نامه از ســوی مجریان رخ  داده 
اســت کــه تالش شــد بــا مکاتبات پیگیــری از 
مراجــع ذیصــالح نســبت به رعایــت قانون در 
راســتای حفــظ حقــوق 3۰میلیــون ســهامدار 
ســرمایه گذاری های  عضــو  عدالــت  ســهام 
اســتانی تذکرات ابالغ شود اما نه تنها اصالح 
امــور صورت نگرفت؛ بلکــه به دلیل همراهی 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  مدیــران  نکــردن 
اســتانی در ارتــکاب اعمــال خــالف قانــون و 
موجــب تضییــع حقوق ســهامداران بــا وارونه 
جلــوه دادن حقیقــت و القــای تمکیــن نکردن 
مدیران به مقررات قانونی و انتساب مطالب 
کــذب به ســرمایه گذاری های اســتانی نســبت 
بــه اخــذ مصوبه هایــی حتــی مغایــر آیین نامه 
از  تجــارت  قانــون  بیــن  خــالف  و  آ زادســازی 

شورای عالی بورس اقدام شد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت نمی تواند 
در امــر مجامــع دخالت داشــته باشــد گفت: 
بازرس حسابرسی و دستگاه قضایی ناظر بر 
روند مجامع باید باشــند و باید با تشــریفات 

ذکرشده در قانون این روند صورت بگیرد.
ســخنگوی شــرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عدالــت بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ســهامدارانی  از  غیــر  افــراد  ســایر  حضــور 
کــه 14 ســهام عدالــت را در اختیــار داشــتند 

حقــوق  تضییــع  معنــای  بــه  انتخابــات  در 
ســهامداران عدالــت اســت، بیــان کــرد: تمام 
مــواد آیین نامــه بایــد بــه اجــرا برســد و پــس 
از افزایــش ســرمایه نمی تــوان بــدون اجــرای 
مــواد 4 ، ۵ و ۶ بــه یکبــاره ماده 7 را به اجرا 
برســانیم و شــرکت ها را معامالتــی کنیــم تــا 
امــکان خریــد ســهام عدالــت وجــود داشــته 
باشد که به این واسطه عده ای در انتخابات 

ورود کنند.
او با بیان اینکه شــاهد آن هســتیم در 
برخی از استان ها مانند ایالم، قم و... آگهی 
منتشــر کردند که افراد دولتی هم می توانند 
در مجامع و هیات رئیسه این مجامع حضور 
داشــته باشــند افزود: حضور افراد دولتی در 
هیات رئیسه مجامع کامال غیرقانونی است.
حیــدری با بیان اینکه دولت وکیل مردم 
در سهام عدالت نیست، گفت: هیات رئیسه 
مجامــع باید بــا رای حداکثری افــراد حاضر در 
همــان مجمع انتخاب شــوند امــا می بینیم در 
برخــی از اســتان ها مدیــر کل اقتصــاد و امــور 

دارایی رییس مجمع شده است.
او ادامه داد: اگر مجامع تا به امروز به 
صورت غیرقانونی برگزار شــده اســت چطور 
آن را تاییــد کردنــد و بایــد گفته شــود که در 
تمام شــرکت های اســتانی حسابرس معتمد 
بــورس حاضر اســت که گزارش هــای مالی را 

تایید می کند.

عرضه اولیه ســهام شــرکت »ریل پرداز 
نوآفرین« با نماد »حآفرین« روز چهارشنبه 

)۱۳ اسفند( در فرابورس انجام می شود.

بــرای  شــرکتی  ســهام  کــه  هنگامــی 
نخســتین بار در بــورس عرضــه می شــود، بــه 
روز اول عرضــه ســهام، »عرضــه اولیه« گفته 
می شــود. در این روز درصد مشــخصی از کل 

ســهام شــرکت بــرای نخســتین بــار از طریــق 
بــورس یــا فرابــورس از ســوی ســرمایه گذاران 

خریداری می شود.
بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا، عرضــه 
اولیــه(  )عرضــه  جدیــد  شــرکت های  ســهام 
همــواره مــورد توجــه اهالی بازار ســرمایه قرار 
دارد، زیرا تاکنون بیش از 9۰ درصد از عرضه 

اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور 
بوده انــد بــه همیــن دلیــل این اقدام همیشــه 
در بــورس بــرای فعاالن بازار جذابیت داشــته 

است.
اولیــه  عرضــه  آگهــی  اســاس،  ایــن  بــر 
ســهام شــرکت »ریل پرداز نوآفریــن« با نماد 
»حآفریــن« منتشــر شــد کــه مطابــق آن روز 

چهارشــنبه )13 اسفند( ســهام این شرکت به 
شــیوه ثبت ســفارش جهت کشــف قیمت در 

فرابورس عرضه خواهد شد. 
در ایــن عرضه اولیه به هر کد معامالتی 
حداکثر 7۰۰ ســهم در دامنه قیمتی پنج هزار 
و ۲8۵ریــال تــا پنــج هــزار و 38۵ریــال تعلــق 

می گیرد.

از  اطالعیــه ای  در  فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق 
اعضای این صندوق خواست اطالعات کد بورسی 

خود را تا پایان فروردین ۱۴۰۰ ثبت کنند.
در این اطالعیه خطاب به اعضای فعلی 
و پیشــین موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان 
آمــده اســت: با توجــه به سیاســت گذاری های 
این موسســه مبنی بــر ورود هلدینگ های آن 
بــه بورس کــه مراحل مطالعاتــی و اجرایی آن 
در حــال انجــام اســت و جهــت آمادگــی بــرای 
داشــتن  اختیــار  در  آتــی،  برنامه ریزی هــای 

اطالعات بورسی اعضا ضروری است.  

بر این اســاس از اعضای صندوق ذخیره 
فرهنگیان درخواســت شــده اســت نسبت به 

ثبت اطالعات کد بورسی خود اقدام کنند.
بر اساس این اطالعیه، اعضا به ۲ شیوه 
می تواننــد در ســامانه های جدیــد، اطالعــات 
بورسی خود را وارد کنند: در وهله اول اعضای 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان شــامل شــاغالن 
و افــرادی کــه بعــد از ســال 139۵ بازنشســته 
وب ســایت  طریــق  از  می تواننــد  شــده اند، 
https://www.szf.ir آدرس  بــه   موسســه 

قســمت مشــاهده صورت وضعیــت یا به طور 

وارد   https://mb.szf.ir آدرس  از  مســتقیم 
ســامانه صــورت وضعیــت اعضــا شــوند و در 
بخش مشــخصات پرســنلی، کد بورســی خود 

را وارد کنند.
همچنین روش دوم برای وارد کردن اطالعات 
بورســی اعضــای صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
عبــارت اســت: آن دســته از اعضــای صنــدوق 
کــه قبــل از ســال 139۵بازنشســته شــده اند 
 saham.tadbir-atlas.ir ســامانه  طریــق  از 

می توانند کد بورسی خود را وارد کنند.
در بخشــی دیگــری از ایــن اطالعیه آمده 

است: فرهنگیان مشمول این طرح می توانند 
از دهــم اســفندماه جــاری تــا پایــان فروردیــن 

14۰۰ برای ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
بــه گزارش روز دوشــنبه صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان، در این اطالعیه عنوان شده است 
کــه همچنیــن به آن گروه از اعضای موسســه 
که کد بورسی ندارند توصیه می شود تا پایان 
فروردین ماه 14۰۰، کد بورسی دریافت کردند 
و در ســامانه ثبــت کننــد. اطالعات تکمیلی از 
طریــق ســایت صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان به 

آدرس www.szf.ir به اطالع خواهد رسید.

ادامه از صفحه ۱

انتقــادات  خبــر،  ایــن  اعــالم  از  پــس 
کارت  دریافــت  متقاضیــان  واکنش هــای  و 
اعتبــاری ســهام عدالــت مبنــی براینکــه موفق 
بــه دریافــت ایــن کارت اعتبــاری نشــده اند و 
بــا مشــکالت اپلیکیشــن های مربوط دســت و 

پنجه نرم می کنند، شدت گرفت.
عــده زیادی از متقاضیــان دریافت کارت 
اعتبــاری ســهام عدالــت می گوینــد کــه بــا هــر 
بــار مراجعــه به اپلیکیشــن بانک ملــی با خطا 
مواجه شــده اند و نتوانســته اند اطالعات خود 

را ثبت کنند.  
یــک متقاضــی دیگــر نیــز گفتــه کــه در 
حیــن ثبــت اطالعــات خــود بــا خطــای تاییــد 

وثیقه مواجه شــده است درحالیکه این کارت 
اعتباری طبق اعالم مسئوالن نیازی به وثیقه 
و ضمانــت ندارد و فــردی دیگری هم می گوید 
که اپلیکیشــن ایوا هــر بار به او اعالم می کند 
کــه شــنبه بــرای ثبــت نــام مراجعه کنــد و هر 
بــار در ایــن زمــان موفــق بــه ثبــت اطالعــات و 

دریافت کارت اعتباری نمی شود.  
برخــی دیگــر از ســهامداران عدالــت نیــز 
اعــالم کرده انــد که حضوری بــه بانک مراجعه 
کرده انــد و موفــق بــه دریافــت کارت اعتبــاری 
نشــده اند، درحالیکه روش دریافت این کارت 
تنهــا غیرحضــوری و از طریــق اپلیکیشــن های 
ایــوا، بلــه و شــصت بانــک ملــی و زمــرد بانــک 

تجارت امکان پذیر است.  

می تواننــد  کســانی  تنهــا  برایــن،  عــالوه 
کارت اعتبــاری ســهام عدالت خــود را از بانک 
ملــی یــا تجــارت دریافــت کننــد کــه ایــن دو 
بانــک  را به عنوان کارگزار ســهام عدالت شــان 
انتخــاب کــرده و در ایــن بانک هــا نیز حســاب 

داشته باشند.  
از سوی دیگر، بانک ملی به ایسنا درباره 
انتقادات و مشکالت ایجادشده برای مردم به 
منظــور دریافــت کارت اعتباری ســهام عدالت 
توضیــح داد که اپلیکیشــن های مربوطه بانک 
چون ایوا یکسری مشکالت فنی و زیرساختی 
دارد کــه موجــب شــده تــا مقــداری کُنــد عمل 
و خطاهایــی اعــالم کنــد امــا همچنــان بر روی 
ارتقــا و بهبــود ایــن اپلیکیشــن کار می شــود 

ایــوا  اپلیکیشــن  کــه روزگذشــته  بــه گونــه ای 
به روزرســانی شــد تــا آخریــن تغییــرات در آن 
اعمال شــود کــه روند دریافــت کارت اعتباری 

سهام عدالت تسهیل شود.  
طبــق اعــالم ایــن بانــک از آنجــا کــه در 
سراسر کشور حدود 7۰ تا 8۰ درصد کارگزاری 
ســهام عدالت به بانک ملی مربوط می شــود، 
از  اپلیکیشــن  در  فنــی  مشــکالت  وجــود  بــا 
جمعیــت حــدود 48میلیونــی ســهام عدالــت 
همچنــان عــده ای در حــال دریافــت این کارت 
اعتبــاری هســتند و با اینکــه عده ای این کارت 
را دریافت نکرده اند اما براســاس آخرین آمار 
7۰هــزار نفــر دریافت کرده اند و این ارقام نیز 

در حال افزایش است.

وثیقه گذاری سهام برای دریافت کارت اعتباری همگانی شد

اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان اطالعات کد بورسی خود را ثبت کنند

عرضه اولیه »ریل پرداز نوآفرین«؛ چهارشنبه

سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت: 
دولت وکیل مردم در سهام عدالت نیست

 دبیر کل کانون کارگزاران بورس: الزامی

برای تسویه اعتبارات تا پایان سال نیست


