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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

خداحافظی با چک های 
قدیمی در بانک مهر

برگــه چک هــای طــرح قدیــم از ســطح شــعب بانک مهر 
جمع آوری شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک قرض الحســنه مهر، 
ـت  ـه ممنوعیـ ـ ب ه  ـ ا توجـ ـ ـ ب
رح  ـ طـ ای  ـ هـ ع چک  ـ ـ ی وز ت
قدیــم از ابتــدای فروردین 
ه  ـ ـ ئ ا ر ا م  و ز ـ ـ ل و   ۱ ۴ ۰ ۰
چک هــای جدیــد )بنفــش 
از  یان  تر ـ ه مشـ ـ ـ ب ـگ(  ـ رن
تاریخ یادشــده، به منظور حصول اطمینان از اجرای این 
مهــم و عــدم بــروز هرگونــه تخلف، برگــه چک های طرح 

قدیم از سطح شعب جمع آوری شده است.
افزون بر این، سامانه صیاد عالوه بر اینترنت بانک، 
روی پورتــال بانــک نیــز راه انــدازی شــده و مشــتریان 
می توانند نسبت به ثبت، تأیید یا رد و انتقال چک های 

خود به ذی نفعان از طریق سامانه مذکور اقدام كنند.
همچنیــن تــا زمــان راه انــدازی ســرویس صیــاد در 
ســامانه بانکداری، شــعب نیز نســبت به ثبــت، تأیید یا 
رد و انتقال درخواســت های حضوری مشتریان از طریق 
سامانه مذکور )پس ازاستعالم آخرین وضعیت چک از 

پورتال بانك مركزی( اقدام کنند.

پرداخت 4 هزار فقره 
 تسهیالت قرض الحسنه

در بانک اقتصادنوین
بانــک اقتصادنویــن در ســال 1399بیــش از چهــار 
هــزار فقــره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش بالغ بر 

دو هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنوین، این 
بانک در راســتای حمایت 
و  ن  ا ـ ـ ن ا جو ج  ا زدو ا ز  ا
توانمندسازی آن ها برای 
در  ده،  ا و ـ ـ ن خا کیل  ـ تشـ
سال گذشــته با پرداخت 
ل  ا ـ ـ ی ر د  ر ا ـ ـ ی ل ی ۱م 7 6 6
تســهیالت قرض الحسنه 
ر  زا ـ ه هـ ـ ه سـ ـ ـ ب زدواج  ا
ـدان  ـر از واجـ 56۴نفـ و 

شرایط از تشکیل ۱782خانواده جدید حمایت کرد.
همچنین در سال ۱399، شعب بانک اقتصادنوین 
ـئولیت های اجتماعــی خــود و  ـای مسـ ـتای ایفـ در راسـ
حمایت از اقشار آسیب پذیر تعداد 56۴فقره تسهیالت 
ـه ارزش 233میلیــارد  ـتغال زایی بـ ـنه اشـ قرض الحسـ
ریــال بــه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 
227فقــره تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال زایی بــه 
ارزش 89میلیارد ریال به مددجویان سازمان بهزیستی 

پرداخت کردند.

پرداخت مستمری به بیماران 
کرونایی ازسوی بیمه تعاون

از  تعــاون  بیمــه  زندگــی  ــای  ه ه  م ی ب ت  ـ ـ رس پ ر س
پرداخت مستمری به بیماران مبتال به کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحسین 
یوســفی، سرپرســت بیمه هــای زندگــی بیمــه تعــاون بــا 
اشــاره بــه محصــول جدیــد این شــرکت که تحــت عنوان 
»بیمه  نامــه کرونــا« ارائه 
شــده اســت اظهــار کــرد: 
ایــن بیمه نامه دارای ســه 
بخش اســت. بخش اول 
فــرد بیمه شــده مبتال به 
ویــروس کووید ۱9 اســت 
تری  ـ بسـ زل  ـ ـ من در  ه  ـ ـ ک
م  و د ش  ـ ـ خ ب  ، د و ـ ـ ش
درصــورت ابتــال بیمه گزار 
بــه کرونــا و بســتری شــدن فــرد در بیمارســتان و بخش 
ســوم در صورت فوت بیمه شــده مبتال به ویروس کووید 
۱9اســت. او گفــت: در صورتــی که بیمه گــزار به ویروس 
کرونا مبتال شود و نیاز به بستری در بیمارستان نباشد، 
بیمه تعاون غرامتی یک ماهه را بابت طول مدت درمان 
خانگــی به او پرداخت خواهد کرد. سرپرســت بیمه های 
زندگی بیمه تعاون افزود: اگر بیمه گزار مبتال به ویروس 
نیاز به بســتری در بیمارســتان داشته باشد)حداقل یک 
روز(، بــه او ســه مــاه مســتمری پرداخــت خواهــد شــد. 
یوســفی بــه حالــت ســوم بیمــه کرونــا نیــز اشــاره کرد و 
گفــت: در صورتــی کــه فرد مبتال به ویــروس کرونا فوت 
شود، به مدت ۱8ماه به ذی نفعان او مستمری پرداخت 
خواهد شــد. به گفته یوســفی، حداقل غرامت پرداختی 
بــه بیمه شــدگان بیمــه کرونــا ۱۰میلیون ریــال و حداکثر 
5۰میلیــون ریــال خواهــد بــود کــه براســاس طرح هــای 

انتخابی بیمه گزاران این ارقام متفاوت خواهد بود.
ایــن بیمه نامــه کــه بــا هــدف پشــتیبانی از بیماران 
کرونایــی طراحــی و ارائــه شــده اســت، دارای ســه طــرح 
برنزی، نقره ای و طالیی است و پس از صدور یک دوره 
۱۴روزه انتظــار را ســپری کــرده و پــس از آن خدمــات 

مطابق طرح انتخابی مورد نظر قابل ارائه خواهد بود.
در هــر یــک از طرح هــای برنــزی، نقــره ای و طالیــی، یــک 
دســته بندی چهارگانــه در نظــر گرفتــه شــده کــه بــر ایــن 
اســاس »بیمــاران زیــر 5۰ســال بــدون بیمــاری زمینــه ای، 
بیماران زیر 5۰ســال دارای بیماری زمینه ای، بیماران باالی 
5۰ســال بــدون بیمــاری زمینــه ای و بیمــاران باالی 5۰ســال 
دارای بیمــاری زمینــه ای« از یکدیگــر تفکیــک شــده اند تــا 
خدمت رسانی متناسب با وضعیت بیمه گزار صورت پذیرد. 
سرپرســت بیمه هــای زندگــی بیمــه تعــاون هم چنیــن در 
خصــوص مبلــغ بیمه نامه هــای ارائه شــده بــرای بیمه کرونا 
گفــت: حداقــل هزینــه بــرای صــدور بیمــه کرونــا ۱68هــزار 
تومــان و حداکثــر 557هــزار تومــان اســت کــه متناســب با 
شرایط و نیاز بیمه گزار برای او بیمه نامه صادر خواهد شد.

پرداخت 24 هزار میلیارد 
 وام اشتغال روستایی

از سوی بانک توسعه تعاون
بانــک توســعه تعــاون تا پایان ســال 99و طی پنج 
مرحلــه از طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری 
مجموعــا بالــغ بــر 24هــزار میلیارد ریال تســهیالت، در 

قالــب بیــش از 26هزار 
ن  ا ـ ـ ی ض ا ق ت م ه  ـ ـ ب ح  ر ـ ـ ط

پرداخت کرده است.
ش  ر ا ز ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
بانــک  ی  ـ ـ م و م ع ط  ب ا و ر
یــن  ا ون،  ا ـ ـ ع ت عه  ـ توسـ
ـوان بانــک  بانــک به عنـ
عامــل در طــرح بــزرگ 
اشتغال پایدار روستایی 

ـورداری از ظرفیت هــای مناســب  ا برخـ ـ ـایری، بـ و عشـ
بــرای برررســی دقیــق، ســریع و کارشناســی پرونده ها و 
طرح های ارســالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای 
صحیــح ایــن طــرح تــا پایان ســال 99، مجموعــا به مبلغ 
2۴,۴۱9,9۰5میلیــون ریــال تســهیالت اشــتغال زایی بــه 
طرح هــای مختلــف تولیــدی، کشــاورزی و خدماتــی در 
مناطق روســتایی و عشــایری در ســطح کشــور پرداخت 
کــرده اســت کــه بــر اســاس اطالعــات ســامانه کارا ایــن 
تسهیالت در قالب 26,۰۴9طرح و پرونده به متقاضیان 
پرداخــت شــده و تاکنون ســبب ایجــاد و تثبیت مجموعا 
5۰,23۰فرصــت شــغلی در مناطــق مختلف روســتایی و 

عشایری کشور شده است.
همچنیــن مجمــوع طرح های ارائه شــده به شــعب 
ایــن بانــک در سراســر کشــور 28,۴83طرح بــوده که بر 
اساس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد 6۱,۰۴۴فرصت 

اشتغال پیش بینی شده است.

 صدور نخستین اوراق 

 گام بانک پارسیان

در سال جدید
در راســتای اجرای برنامه ها و سیاســت های بانک 
پارســیان بــرای تحقــق شــعار ســال 1400تحــت عنــوان 

»تولیــد، پشــتیبانی ها 
 » ا ـ ـ ه ی  ی ا د ز ع  ن ا م و 
ن  ـ ـ ی م ا ت ر  و ـ ـ ظ ن م ه  ب و 
یه در  رما ـ ای سـ ـ نیازهـ
ی  ا ـ ـ ه ره  زنجی ردش  ـ ـ گ
ی  ا ـ ـ ه ه  ا گ ن ب ن  ـ ـ ی م ا ت
تولیــدی و کمک بیشــتر 
ن  ی ت ـ ـ س خ ن  ، د ـ ـ ی ل و ت ه  ـ ـ ب
ار  ـ ـی اعتبـ اوراق گواهـ

مولــد )گام( بانــک پارســیان به صــورت هم زمــان در دو 
زنجیــره خــودرو و فــوالد بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 

زنجیره های تولید در کشور، منتشر شد.
بانــک پارســیان در بین بانک هــای خصوصی اولین 
بانکــی اســت که حســب تکالیــف دولت محتــرم و بانک 
مرکــزی  در حمایــت از تولیــد و تامین ســرمایه درگردش 
غیــر تورمــی بنگاه های مولد، موفق به صــدور اوراق گام 
در سیســتم بانکــی شــد. ایــن اوراق بــا ضمانــت بانــک 
عامل، صادر و پرداخت مبلغ اســمی آن در سررســید به 
آخریــن دارنــده، از ســوی بانــک تضمین می شــود. اوراق 
گام عــالوه بــر قابلیت انتقال در بازار پول، امکان تنزیل 

در بازارسرمایه را نیز دارد.
اوراق گام محصــول نویــن اعتبــاری و تســهیالتی 
اســت که برای کمک به تامین اعتبار بنگاه های تولیدی 
ایجــاد شــده و می توانــد نقش موثری در تامین ســرمایه 
در گــردش بنگاه هــای مولــد بویــژه بخــش تولید داشــته 
باشــد کــه با حل موضــوع دریافت و پرداخــت خریداران 
و فروشــندگان، بــا کمــک نقــش ضمانتــی بانک هــا، بــه 

تقویت بخش تولید کمک کند.

»زرنشان«؛ راهکار 
غیرحضوری برای درخواست 

تسهیالت بانک کارگشایی
مشــتریان بانک کارگشــایی می تواننــد از این پس 
به جای مراجعه حضوری به شعب این بانک برای ثبت 
درخواســت تســهیالت، ایــن درخواســت را بــه صــورت 

غیرحضوری در »زرنشان« ثبت کنند.
ش  ر ا ز ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
بانــک  ی  ـ ـ م و م ع ط  ب ا و ر
ــن  ی ا ز  ا ش  ـ ـ ی پ  ، ی ـ ـ ل م
ت  ال ی ه ـ ـ س ت ن  ا ـ ـ ی ض ا ق ت م
بانــک کارگشــایی بــرای 
ت  ـ ـ س ا و رخ د ر  ا ـ ـ ب ر  ـ ـ ه
تسهیالت باید به شعب 
ـه و  ـک مراجعـ ـن بانـ یـ ا
درخواســت خــود را بــه 

صــورت حضوری ثبــت می کردند؛ اما اکنون »زرنشــان« 
در ســامانه بــام و یــا »نشــان بانک« که در ســامانه های 
»بــام« و »بلــه« و اپلیکیشــن »ایــوا« قابــل دسترســی 

است، این فرایند را کوتاه و غیرحضوری کرده است.
در ایــن رونــد، متقاضــی تنها با یک بــار مراجعه به 
بانک کارگشایی و توثیق طال، می تواند میزان اعتبار خود 
را مشــخص کرده و در ادامه با مراجعه به »زرنشــان«، 
درخواســت خــود شــامل نــوع تســهیالت، شــعبه بانــک 

کارگشایی و میزان مبلغ درخواستی را ثبت کند.
محصــوالت قابــل ارائه در بانک کارگشــایی شــامل 
تســهیالت جعاله و قرض الحســنه تا ســقف 2۰۰میلیون 
ریــال در قبــال ترهیــن طــالی ســاخته شــده و جواهرات 
اســت. »زرنشــان« امکان پیگیری درخواست تسهیالت 
کارگشایی را نیز فراهم کرده است. همچنین مشتریان 
می تواننــد از همیــن طریــق، تــا قبــل از تاییــد قــرارداد، 

درخواست خود را لغو کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه مدیرعامــل فرابــورس، تغییــر 
دامنــه نوســان ممکــن اســت زمانــی اعــالم 
شــود کــه بــرای بهبــود وضــع بــازار ســرمایه، 
دامنــه نوســان حذف شــود یــا دامنه نوســان 
10درصدی وجود داشــته باشــد، کــه بین این 
دو، گزینــه حــذف دامنــه نوســان را انتخــاب 

می کنم.
ایرنــا،  بــا  گفت وگــو  در  مونــی  ا ه ر  ی م ا
دربــاره علــل و عوامــل افــت  و خیــز معامــالت 
بازار ســهام در بورس و فرابورس و نوســانات 
شــاخص کل در ســال 99 گفــت: اظهارنظــر 
درباره این موضوع نیازمند بررسی وضع بازار 
در ســال 98 اســت، در اســفند ســال 97 و 
ابتدای ســال 98 با برخــی اتفاقات غیرمترقبه 
و بروز حوادث طبیعی مانند سیل در شمال و 
جنوب ایران، زلزله کرمانشاه و کرمان روبه رو 
شــدیم، همچنیــن در کنار آن شــیوع ویروس 
کرونا در انتهای سال 98 باعث شد تا نیاز به 

تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
هامونــی بــا بیــان اینکــه نــرخ ســود بازار 
بین بانکــی از اواخــر ســال ۱398 بــه دلیــل 
افزایــش نقدینگــی ناشــی از کرونــا رونــدی 
نزولــی را آغــاز کــرد، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
موضــوع نشــان دهنده افزایــش نقدینگــی در 
بازار بود که باعث شد تا بانک ها حاضر شوند 
بــا نــرخ کمــی یکدیگــر را تامیــن مالــی کننــد و 
بــازار ســهام بــا قدرت بســیار بیشــتر بــه روند 

صعودی خود ادامه دهد.
مدیرعامــل فرابــورس ایران با بیان اینکه 
بانــک مرکــزی تاکنــون در کنتــرل نــرخ ســود 
بانکــی موفــق عمــل کــرده اســت و فرابــورس 
ذینفــع تصمیم گیری های اتخاذ شــده و انجام 
اقدامــات جدیــد از ســوی بانک مرکزی اســت، 
افــزود: اکنــون نــرخ ســود بین بانکــی حــدود 
2۰درصد اســت، بانک مرکزی در تالش است 
تــا برخــی از اقدامــات ماننــد عملیات بــازار باز 
و بازخریداوراق مالی اســالمی را به ســرانجام 

برساند.
او بــا بیــان اینکه نرخ ســود بانکی اکنون 
بین ۱۴تا 22درصد اســت و کریدور نرخ ســود 
بانکی قابل اصالح است، اظهار کرد: با بهینه 
کــردن نــرخ ســود بانکــی و با دســت یافتن به 
نــرخ قابــل اتــکا و کاهــش نوســان در ســایر 
بازارها می توان ریشــه مســائل ایجادشــده در 

بازارهای سرمایه گذاری را برطرف کرد.

ورود 120هزار میلیارد تومان 
نقدینگی به بورس

هامونــی خاطرنشــان کــرد: بــازار کــه از 
ـاه وارد مــدار نزولــی شــد ناشــی از  مردادمـ
کاهش ورود نقدینگی بود و دیگر از آن زمان 
بــه بعــد نقدینگــی چندانــی بــه این بــازار وارد 

نشد.
ـه گفتــه مدیرعامــل فرابــورس، شــاید  ـ ب
بتــوان بــا دامنــه نوســان و دیگــر اقدامــات بــه 
کارگرفته شــده ســرعت رشــد و افــت شــاخص 
بــورس را کاهــش و افزایــش داد،  امــا نبایــد 
ریشه این موضوع را فراموش کرد زیرا ریشه 
و دلیــل افت وخیزهــا مربــوط بــه جــای دیگــر 
است و خارج از حیطه اختیارات بازار سرمایه 

و سازمان بورس قرار دارد.
او دربــاره میــزان نقدینگــی واردشــده به 
بازار ســهام گفت: از ابتدای ســال که بازار در 
مــدار صعودی پرشــتاب قرار داشــت تــا مرداد 
که شــاخص بورس وارد مدار نزولی شــد بالغ  

بر ۱2۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار شد.

علت اصلی ریزش بورس 
چیست؟

هامونــی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
دولــت مقصــر اصلــی ریــزش شــاخص بــورس 
در بــازار اســت یــا خیــر؟ گفــت: بــرای پاســخ 
بــه ایــن ســوال بایــد نکاتــی را در نظــر گرفــت 
مبنــی بــر اینکــه آیــا دولــت بــا قصــد و نیــت 

قبلــی و بــا هــدف دســتکاری قیمت بــه دنبال 
رونــد صعــودی بــازار بــوده اســت؟ آیــا دولــت 
بــه دنبــال ایــن بوده اســت تــا بعــد از افزایش 
غافلگیرکننده قیمت ها سهام خود را بفروشد 
و از ایــن بــازار خــارج شــود؟ آیــا دولــت چنین 
نــگاه ســفته بازانه ای را به بازار ســهام داشــته 

است؟
ایــران  فرابــورس  شــرکت  عامــل  ر ی د م
اظهــار کــرد: دولــت بــه هیــچ عنوان بــه دنبال 
هیچ یک از این مســائلی که مطرح شده است 
نبــود، یکــی از مشــکالتی کــه بــازار را بــه ایــن 
روز انداخــت و باعــث اصالح و کاهش شــدید 
قیمت سهام شرکت ها شد، برنامه های بهینه 
ناســازگار بــود کــه بــازار را از مســیر صعــودی 

خود بازگرداند.
برخــی  کشــور  در  ــرد:  ک ر  ا ـ ـ ه ظ ا و  ا
ســود  بــر  کــه  اقتصــادی  ی  ا ه ه  ا گ ت ـ ـ س د ز  ا
شــرکت های بورســی تاثیرگذار هســتند دارای 
یــک ناســازگاری بــا یکدیگر هســتند که باعث 
تغییر مســیر معامالت بورس در بازار شــدند، 
در حالی که ممکن است برنامه  آن ها در بین 
مجموعــه خــود هماهنــگ و دارای تاثیر مثبت 

در عملکرد آن ها باشد.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران بــا تاکیــد بر 
اینکه نمی توان اعالم کرد که دولت با هدف و 
برنامه ریزی قبلی وارد این بازار شــده اســت و 

ایــن موضــوع را به صــورت تلویحی در بازار رد 
می کنم، افزود: دولت به هیچ عنوان در بازار 
هدف ســفته بازانه ای را نداشــته و ندارد، زیرا 
قــرار نیســت دولــت بــرای دو روز در این بازار 
بمانــد، کســب درآمــد کنــد و در انتهــا از ایــن 

بازار خارج شود.
هامونــی بــا بیــان اینکــه دولــت امســال 
بخشی از کسری بودجه خود را از طریق اخذ 
مالیــات و بخش دیگر را از اوراق در فرابورس 
تامین مالی کرده اســت، گفت: دولت با نگاه 
درســتی اقدام به ورود در بازار ســرمایه کرده 
اســت؛ چــرا کــه تامیــن مالــی از طریــق اوراق 
راه حــل بهینــه و دقیق تــری نســبت بــه تامیــن 

مالی از طریق انتشار پول است.

کسب درآمد 19هزار میلیارد 
تومانی دولت از صندوق های 

دارا یکم و پاالیش یکم
ـه مدیرعامــل فرابــورس ایــران  ـه گفتـ بـ
مجموع پولی که دولت از این بازار و از طریق 
دارا یکــم و پاالیــش یکــم کســب کــرد، مبلــغ 

چندان قابل توجهی نیست.
او دربــاره کســب درآمد ۱9هــزار میلیارد 
تومانی دولت از طریق صندوق های ETF بیان 
کــرد: ایــن رقم شــامل تقریبــا ٦ هــزار میلیارد 
تومــان بــرای دارا یکم و ۱3هزار میلیارد تومان 
بــرای پاالیــش یکــم می شــود، ایــن در حالــی 
اســت کــه دولــت از ابتدای ســال در فرابورس 
از طریــق اوراق مرابحــه و اســناد خزانــه بالــغ 
 بر۱83هــزار میلیــارد تومان تامیــن مالی کرده 
اســت، پــس چطــور این امکان وجــود دارد که 
بخواهــد بــرای حــدود 2۰هــزار میلیــارد تومان 
خود را بدنام کند و به صورت عامدانه بورس 
را صعودی و در انتها بازار را با چنین شــتابی 

نزولی کند.
ا بیــان اینکــه وجــود چنیــن  ـ ـی بـ هامونـ
منطقــی ضعیــف اســت و بــه هیــچ عنــوان بــا 
واقعیت ها جور درنمی آید، اضافه کرد: ریزش 
بــورس ناشــی از اتفاقــات اخیــر بــوده اســت، 
مســئوالن بایــد پــای مردمــی کــردن اقتصــاد 

بایستند.
مدیرعامل شــرکت فرابورس ایران تاکید 
کرد: گاهی ممکن اســت مشــکالتی به صورت 
ناخواســته در کشــور رخ دهــد کــه در بــورس 
اثــر منفــی بگذارد، بهتر اســت دولــت آن ها را 
در هیــات دولــت برطرف کند تا دســتگاه ها با 

هماهنگی یکدیگر به فعالیت بپردازند.

بــا ابــالغ دولــت، ســرمایه بانــک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران از محــل اندوختــه 

احتیاطی افزایش یافت.

بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی دفتــر 
هیــات دولــت، هیات وزیران در جلســه مورخ 
27 اســفند ۱399 و به اســتناد قانون پولی و 

بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک 
مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران از محــل اندوختــه 

احتیاطی موافقت کرد.
بر این اســاس، ســرمایه بانک مرکزی به 

مبلغ 63هزار و 395میلیارد ریال رسید.

مسعود وطنخواه
اصــرار بــر قانــون دامنه نوســان نامتقارن 
که در ابتدا قرار بود در کوتاه مدت اجرا شــود. 
این روزها سبب افزایش تعداد صف فروش ها 
شــود؛ بــه گونــه ای که فعــاالن بازار ســرمایه از 
تــرس فریــز شــدن نقدینگی شــان در بــورس 
ترجیح می دهند از تزریق پول جدید خودداری 
کنند و از سوی دیگر، هر چه زودتر دارایی خود 
در بــورس را نقــد کننــد )آمــار هــر روزه خــروج 
پول حقیقی موید همین نکته است( که همین 

امــر ســبب کاهــش ارزش معامــالت بــورس به 
کمتر از 2هزار میلیارد تومان )1.9هزار میلیارد 

تومان( شده است. 
افزایــش یــا کاهــش ارزش معامــالت در 
یــک بــازار با میــزان رونق یا رکــود آن بازار رابطه 
مســتقیم دارد. بــازار ســرمایه نیــز از ایــن امــر 
مســتثنی نیســت. نگاهــی بــه روزهــای رونق دار 
بــورس در مرداد 99، نشــان می دهــد که ارزش 
معامــالت در محــدوده 2۰هــزار میلیــارد تومــان 
بود اما پس از اینکه روند نزولی بورس از نیمه 

مرداد آغاز شــد ارزش معامالت به تدریج ســیر 
نزولــی بــه خــود گرفــت؛ به عنــوان مثــال ارزش 
معامــالت در آبــان 99، در محــدوده 2.5 تــا 
۱۱هــزار میلیارد تومان در نوســان بود اما افت و 
نــزول بــه کمتر از 2هزار میلیــارد تومان راتجربه 
نکرد. به عبارت دیگر، کاهش بی ســابقه ارزش 
معامالت گویای ورود بازار سرمایه به فاز رکودی 
جدیــد همــراه بــا رســوب نقدینگــی و کاهــش 
نقدشــوندگی اســت. فرامــوش نکنیــم کــه یکــی 
از مزایای بورس در مقایســه با بازارهای رقیب، 

نقدشوندگی باالی این بازارست. موردی که این 
روزهــا بــا اصــرار بر ادامــه طرح نامتقــارن دامنه 
نامتقــارن نوســان از ســوی متولیــان امر شــاهد 
کاهــش بی ســابقه ارزش معامــالت هســتیم. 
دامنه نوســان بورس منفی 2 تا مثبت 6 که به 
دامنه نوســان نامتقارن معروف شــده اســت از 
25 بهمن در بازار سرمایه اجرایی شده است و 
علی رغم اینکه رئیس سازمان بورس 26 اسفند 
این طرح را موقتی خوانده بود تاکنون خبری از 

تغییر یا اصالح آن نیست.

بــه مشــموالن ســهام عدالــت کــه روش 
د، ســود  ـ ـ ن ا اب کرده  ـ تقیم را انتخـ ـ غیرمسـ
شــرکت های سرمایه پذیر در صورتی پرداخت 
می شود که سهام خود را تا تاریخ 2۵ اسفند 
99 همچنــان بــه فــروش نرســانده و مالکیت 

آن را در اختیار داشته باشند.
بــه گــزارش اقتصادآنالین؛ پیــرو مصوبه 
مــورخ۱2 اســفند 99 شــورای عالــی بــورس و 
اطالعیــه شفاف ســازی مــورخ 26 اســفند 99 
این ســازمان به اســتحضار می رســاند، مطابق 
با مصوبه شورا مقرر شد؛ به مشموالن سهام 
عدالــت کــه روش غیرمســتقیم را انتخــاب 

کرده انــد، ســود شــرکت های ســرمایه پذیر در 
صورتــی پرداخــت می شــود کــه ســهام خــود را 
تــا تاریــخ 25 اســفند 99 همچنــان به فروش 
نرســانده و مالکیــت آن را در اختیــار داشــته 

باشند.
بدیهــی اســت ســود ســهام ســهامداران 
شــرکت مزبــور بــه نســبت میزان ســهام آن ها 
در شــرکت تعلــق گرفتــه اســت و در صــورت 
فروش ســهام از ســوی مشــموالن سود سهام 
نیــز بــه خریــداری تعلــق خواهد گرفــت که در 
تاریخ 25 اسفند 99 سهامدار باشد و در این 
راســتا بخشــی از سود ســهام در سال گذشته 

به حساب سهامداران واریز شده است.
همچنیــن بــا توجــه بــه شناســایی ســود 
تقســیمی در مجامع شــرکت  های سرمایه  پذیر 
در صورت هــای مالــی و اطالعــات شــرکت  های 
ه  ـ ـ ز مصوب ا ل  ـ ـ قب تانی  ـ اسـ یه  گذاری  رما ـ سـ
ً خاطــر نشــان می  کنــد؛ از  مذکــور، مجــددا
آنجــا کــه پرداخت ســود ســهام از محل ســود 
تقســیمی در مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه 
شــرکت  های ســرمایه  پذیر سهام عدالت که در 
ســال 99 برگزار شــده اســت، از سوی شرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه 
وجــوه دریافــت و تجمیــع شــده و بــه حســاب 

مشــموالن ســهام عدالــت واریز شــده اســت، 
شــرکت  های سرمایه  گذاری استانی نمی  توانند 
از محل ســود سهام شــرکت های سرمایه  پذیر 
درآمــد شناســایی و ثبــت کننــد و می  بایســت 
صورت  هــای مالــی خــود را اصــالح و نســبت 
بــه حــذف درآمد ســود ســهام شناسایی شــده 
از ایــن بابــت اقــدام کنند. همچنیــن، ضروری 
اســت در صورت دریافت وجه از شــرکت های 
ـرمایه  گذاری  ـرمایه پذیر، شــرکت  های سـ سـ
اســتانی نســبت بــه عــودت و پرداخــت آن بــه 
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و 

تسویه وجوه اقدام کنند.

مدیرعامل فرابورس: حذف دامنه نوسان بهترین 
گزینه برای بهبود وضع بازار سهام است

سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت

ارزش معامالت بورس کمتر از 2 هزار میلیارد تومان شد
ارزش معامالت بورس یکی از مواردی است که فعاالن بازار سرمایه از آن برای ورود به بازار یا خروج از آن استفاده می کنند

شفاف سازی درباره اطالعات شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت

اوراق گواهــی اعتبــار مولــد )گام( بانــک 
صادرات با نماد »اگ 000419« با سررســید 
31/ 1400/04 از تاریــخ 1۵فروردیــن 1400 در 
فهرســت نرخ هــای بــازار اوراق بدهــی بورس 

اوراق بهادار تهران درج  شد.
به گزارش روابط عمومی بورس تهران به 
نقــل از مدیریــت پذیرش- براســاس مصوبه ی 
مــورخ ۱399/۱۰/۱5 هیــات پذیــرش بــورس 

اوراق بهــادار تهــران، اوراق گواهــی اعتبــار 
مولــد )گام( بانــک صادرات با سررســید مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/3۱، جمعــاً به مبلــغ 2۰۰۰۰میلیارد 
ـرمایه در  ـای سـ ـال، جهــت تامیــن نیازهـ ریـ

گــردش بنگاه هــای متقاضــی، از ســوی بانــک 
صادرات به عنوان عامل، درج شد. این اوراق 
6 ماهــه و ضمانــت و عاملیــت فــروش آن بــر 

عهده بانک صادرات است.

درج اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( بانک صادرات با نماد »اگ 000419«


