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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین بانک آینده و شرکت 

ملی پست
تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بین بانــک آینده و 
شــرکت ملــی پســت جمهوری اســامی ایران بــا حضور 
رمضانعلی سبحانی فر، معاون وزیر ارتباطات و فنآوری 
اطاعــات و مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت و محمــد 
فطانت، مدیرعامل بانک آینده، اعضای هیأت مدیره و 

جمعی از مدیران ارشد این بانک، منعقد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک آینــده، بر اســاس 
ایــن تفاهم نامــه، همکاری 
و  آینــده  بانــک  دوجانبــه 
در  پســت  ملــی  شــرکت 
قالــب ارائه ســبد خدماتی 
از  بانکــی  تســهیالتی  و 
ســوی بانک آینده و انجام 
بانکــی  خدمــات  نیابتــی 
از ســوی پســت؛ بــا هــدف 
خدمت رســانی مطلوب به 
هم وطنــان، صورت می پذیرد. محمــد فطانت، مدیرعامل 
بانک آینده در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از امضای 
ایــن تفاهم نامــه، با اشــاره بــه جایگاه مهم پســت گفت: 
باوجــود تحــوالت عصــر حاضــر و ظهور فضــای دیجیتال، 
پست نه تنها جایگاه خود را از دست نداد، بلکه با انجام 
مأموریت هــای جدید همراه با ارزش افزوده های بیش تر، 
دستآوردهای ارزنده ای را برای کشور رقم زد که به عنوان 
بــازوی اصلــی حاکمیــت و در کنــار مــردم، اطمینان خاطر 

بیش تری را در جامعه، نهادینه کرد.
مدیرعامــل بانــک آینــده بــا اشــاره بــه اوضــاع ویژه 
کرونایی در کشــور و تالش این بانک برای بهره گیری از 
ظرفیت های بانکداری الکترونیکی خود برای انجام امور 
بانکی بدون مراجعه به شعب، گفت: برای اولین بار در 
کشور، افتتاح حساب از مرحله نخست تا مراحل نهایی 
بر روی سامانه »کیلید« بانک آینده، فراهم گردید و در 
صورت لزوم، سایر خدمات تکمیلی با حضور همکاران، 
درب خانــه مشــتریان انجــام می شــود کــه در ایــن مــورد 
خــاص می تــوان از ظرفیت هــای بی شــمار شــرکت ملــی 

پست کمک گرفت.
ارائــه دیگــر خدمات و محصــوالت بانکی نظیر: طرح 
آینده داران، ویژه خرید اعتباری از فروشگاه های مجموعه 
ایران مــال و دیگــر پذیرنده هــای طــرف قــرارداد بــا بانــک 
آینــده در سراســر کشــور با بازپرداخت مــدت دار و کارمزد 
اندک به کارکنان شرکت ملی پست، شرکت های تابعه و 

پیمانکاران آن، از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

۲۰.۶۶ درصد سودصندوق 
سرمایه گذاری مشترک کارآفرین
در فروردیــن  ســال ۱۴۰۰بــه ازای هــر واحــد، مبلغ 
۱۷.۰۰۰ریــال ســود )معادل ۲۰،۶۶ســالیانه( به حســاب 
مشــتریان صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترک کارگــزاری 

کارآفرین واریز شد.
کارآفریــن،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
۳۰,۵۰۹,۲۶۸واحــد  بــا  صنــدوق  ایــن  اکنــون 
دارایــی  ارزش  بــه  ســرمایه گذاران  نــزد  ســرمایه گذاری 
بــا توجــه  ۳۰,۸۱۴,۰۶۴,۲۸۷,۸۳۲ریــال رســیده اســت. 
بــه اینکه حــدود ۹۰درصد 
ســرمایه گذاری  ترکیــب  از 
مشــارکت  اوراق  صنــدوق 
اســت،  بانکــی  ســپرده  و 
ایــن  در  ســرمایه گذاری 
بــدون  تقریبــاً  صنــدوق 
بــر  بنــا  و  بــوده  ریســک 
تقســیم  سیاســت های 
اکنــون  شــرکت،  ســود 
حداقــل ســود مــورد پیش بینــی ۲۰ درصــد بــدون نــرخ 
شکســت اســت.از دیگــر مزایــای ایــن صنــدوق صــدور و 
ابطــال به صــورت اینترنتــی و همچنیــن داشــتن ضامــن 

نقدشوندگی بانک کارآفرین است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، صنــدوق ســرمایه گذاری 
مشــترک کارگــزاری کارآفرین در ســال ۱۳۸۶بــا دریافت 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( سرمایه گذاری 
فعالیــت خــود را آغاز کرد و یکی از صندوق های مطمئن 
برای ســرمایه گذاری اســت. هم وطنان عزیز برای کســب 
اطالعات بیشتر جهت سرمایه گذاری در این صندوق به 

آدرس Karafarinfunds.com مراجعه کنند.

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به کارکنان 
پلیس پیشگیری ناجا از 

سوی موسسه اعتباری ملل
در راســتای ترویج ســنت پســندیده قرض الحسنه 
و به پــاس قدردانــی از زحمــات پلیــس پیشــگیری ناجــا 
تســهیات قرض الحســنه بــه کارکنــان فــداکار این نهاد 

پرداخت می گردد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ملــل،  اعتبــاری  موسســه 
بیــن  تفاهم نامــه ای 
موسســه اعتبــاری ملــل و 
پلیــس پیشــگیری ناجا در 
آســتانه والدت باســعادت 
امــام  بیــت  اهــل  کریــم 
حســن مجتبی)ع( منعقد 
شــد و بــر ایــن اســاس مقــرر شــد بــه کارکنــان پلیــس 
قرض الحســنه  تســهیالت  انتظامــی  نیــروی  پیشــگیری 
پرداخت گردد. در این تفاهم نامه مقرر شــد تســهیالت 
مبالــغ  در  ریــال  ۲۰۰میلیــارد  مبلــغ  تــا  قرض الحســنه 
۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰و ۲۰۰میلیــون ریالــی بــه کارکنــان پلیــس 

پیشگیری نیروی انتظامی پرداخت شود.

بهره برداری از طرح پاالیش 
پارسیان سپهر با تامین 

مالی بانک پارسیان
طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر وابســته بــه ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( بــا ظرفیــت تولیــد 
ساالنه 3.3میلیون تن اتان، پروپان، بوتان و میعانات 
بــرای  یــک میلیــارد دالری  بــرآورد درآمدزایــی  گازی و 
کشور، با عاملیت و سرمایه گذاری گروه مالی پارسیان 

به بهره برداری رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
طــرح  پارســیان،  بانــک 
ســپهر  پارســیان  پاالیــش 
به  عنوان یکی از طرح های 
صنعــت  پیش رونــده 
پتروشــیمی در دو بخــش 
در  اتــان  بازیابــی  واحــد 
اســتان  در  مُهــر  ســایت 

فــارس و واحــد تفکیک اتان در ســایت عســلویه اســتان 
بوشــهر احداث شــده اســت. گروه مالی پارســیان که به 
عنــوان بانــک عامل و یکــی از اصلی ترین تامین کنندگان 
مالــی ایــن پــروژه اســت، همــواره در تــالش بــرای ایجاد 
رونــق اقتصــادی و رشــد اشــتغال زایی بــوده اســت. ایــن 
طــرح در زمــان ســاخت برای بیــش از ۵۳۰۰نفــر به طور 
مســتقیم و بالــغ بــر ۱۵هــزار نفر به صورت غیرمســتقیم 
اشــتغال ایجاد کرد و در زمان بهره برداری برای ۸۰۰نفر 
به صــورت مســتقیم و بیــش از ۲هزار نفــر نیز به صورت 

غیرمستقیم اشتغال خواهد داشت.
تمــام پیمانــکاران طراحــی و راه انــدازی ایــن طــرح 
ایرانــی بــوده و ســهم بخــش داخــل در اجــرای این طرح 
حــدود ۶۰درصد اســت. شــرکت همپــا و هدکــو پیمانکار 
پارســیان،  توســعه  دریاســاحل،  شــرکت های  و  اصلــی 
انرژی گســتر نصیر و هیربد انــرژی از پیمانکاران اجرایی 

طرح پاالیش پارسیان سپهر هستند.
اما رشد درآمد ارزی از دیگر مزایای سرمایه گذاری 
گــروه مالــی پارســیان در ایــن پــروژه پاالیشــی اســت. 
آن گونــه کــه اعــالم شــده طــرح پاالیش پارســیان ســپهر 
بــه  عنــوان یکــی از واحدهای تأمین خــوراک مجتمع های 
پتروشیمی، ساالنه ۱.۳میلیون تن اتان به خط سراسری 
اتــان بــرای مصرف واحدهای الفینــی تزریق خواهد کرد. 
یــک میلیــون تــن پروپــان و بوتــان و یــک میلیــون تــن 

کاندنسیت تولیدی این شرکت نیز صادر خواهد شد.

اعطای تسهیالت اعتباری 
بانک دی به مالکان 

محصوالت سایپا دیزل
بیــن  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه  اســاس  بــر 
بانــک دی و شــرکت خدمــات فنی رنا، اعطای تســهیات 
اعتبــاری بــه مالــکان محصوالت ســایپادیزل در دســتور 

کار قرار گرفت.
گــزارش  بــه 
دی،  بانــک  روابط عمومــی 
مدیرعامل شرکت خدمات 
فنی رنا با اعالم این خبر، 
افــزود: در راســتای تحقق 
عنــوان  بــا  ســال  شــعار 
پشــتیبانی ها،  »تولیــد، 
مانع زدایی ها« و به منظور 

حمایــت و پشــتیبانی از راننــدگان محتــرم محصــوالت 
سایپادیزل و رفع مشکالت مالی، طرح اعطای تسهیالت 

اعتباری به مشتریان در دستور کار قرار گرفت.
حمید رزمجو اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه، 
مالــکان محصــوالت ســایپادیزل می توانند بــا مراجعه به 
تمامی شعبه های بانک دی در سراسر کشور نسبت به 
اخــذ تســهیالت جهت خرید قطعــات و دریافت خدمات 

از نمایندگی های شرکت خدمات فنی رنا اقدام کنند.
رحیم طاهری، عضو هیات مدیره بانک دی نیز در 
آئین امضای این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: امیدواریم 
مشــارکت و همــکاری کــه بانــک دی در قالــب اعطــای 
تســهیالت بــه شــبکه خدمــات و تعمیــرات خودروهــای 
ســنگین آغاز می کند، زمینه ســاز تعامل بیشــتر با گروه 

خودروسازی سایپا باشد.
بانــک دی،  بــا  گرفتــه  صــورت  تفاهــم  براســاس 
تســهیالتی در قالب کارت اعتباری به مبلغ ۵۰۰میلیون 
ریال به دارندگان خودروهای تولیدی شرکت سایپادیزل 

اعطا می شود.

تسویه پرونده های با مبالغ 
 بیش از 1۰ میلیارد ریال

در بیمه میهن
بیمــه میهن پرونده های مربوط به خســارت جانی 
را که مبالغ خسارت هر یک از آنها بیش از ده میلیارد 

ریال بوده، در سال ۱399تسویه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
محمــد  میهــن،  بیمــه 
سرپرســت  شــیرزادی، 
بیمه هــای  مدیریــت 
میهــن،  بیمــه  اتومبیــل 
شــرکت  ایــن  کــرد  اعــالم 
بــه  مربــوط  پرونده هــای 
خســارت جانــی کــه تعــدد 
مبالــغ  و  بوده انــد  دیــه 

خســارت هــر یک از آنهــا بیش از ده میلیــارد ریال بوده 
است را در سال ۱۳۹۹تسویه و پرداخت کرده است.

بــر اســاس گــزارش مدیریــت بیمه هــای اتومبیــل، 
خســارت پرونده هــای فــوت و جــرح ۵تــن از بیمه گزاران 
ســال  در  شهرســتان ها  و  تهــران  در  شــرکت  ایــن 
۱۳۹۹جمعاً بالغ بر هفتاد و ســه میلیارد ریال پرداخت 

و تسویه شده است.

بانــک  مرکــزی،  بــه نوشــته رئیــس کل 
آمــاده اصــاح نرخ تســعیر دارایی هــای ارزی 
بانک ها، متناســب با نرخ تسعیر متناسب با 

وضع غیرتحریمی هستیم.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
درخصــوص  نوشــت:  یادداشــتی  در  همتــی 
درخواســت فعــاالن بازار ســرمایه برای اصالح 
نــرخ تســعیر دارایی هــای ارزی بانک هــا، ذکــر 

چند نکته ضروری است.
بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای  افــزود:  او 
عمدتا مطالبات از بنگاه ها هســتند و بخشــی 
از آن هــم بــه دلیل تحریم مســدودند. وصول 
نرخ هــای  در  معــوق،  بعــض  ارزی  مطالبــات 
فعلی ارز در بازار، مشکالت خودش را دارد.

همتــی تصریــح کــرد: تســعیر مطالبــات 
ارزی بانک ها در نرخ باالتر، شناســایی درآمد 
موهومی بیشــتر وسود بی کیفیت ولذا، ارائه 
عملکــرد غیــر واقعی و پرداخــت مالیات نقدی 

است.
او ادامــه داد: بانــک مرکزی آماده اصالح 
بانک هــا،  ارزی  دارایی هــای  تســعیر  نــرخ 
متناســب بــا نــرخ تسعیرمتناســب بــا شــرایط 
غیــر تحریمــی اســت. بانک مرکزی بــرای مؤثر 
واقع شــدن اصالح نرخ تســعیر ارز در قیمت 
ســهام بانک ها معتقد اســت اعطــای معافیت 
مالیــات ســود ناشــی از تســعیر، تا زمــان نقد 

شدن آن ها ضروری است.

 نامه فعاالن بازار سرمایه

به بانک مرکزی

یکشــنبه فعاالن بازار سرمایه در نامه ای 
از بانــک مرکزی درخواســت کردند در حمایت 
از بــازار ســرمایه بــه عنــوان ثــروت ملــی بایــد 

گام های موثری بردارد.
بــا توجــه بــه رونــد نزولــی بــازار ســرمایه 
جمع کثیری از فعاالن بازار ســرمایه و اســاتید 
عالی بازار برای حل مشکل بورس، در نامه ای 
خطــاب بــه بانک مرکــزی راه حل هایی را ارائه 

کردند.
متــن نامــه فعــاالن بــازار ســرمایه بدیــن 

شرح است:
با سالم و احترام

ایــن نامه توســط جمع کثیــری از فعاالن 
بــازار ســرمایه و اســاتید عالی رتبــه مالی تهیه 

شده است.
در شــرایطی کــه بــا توجه به چشــم انداز 
اقتصــاد ایــران و نیــز قیمت های جهانــی، بازار 
ســرمایه را در شــرایط بســیار ارزشمندی برای 
نظــر  از  می کنیــم،  ارزیابــی  ســرمایه گذاری 
ایــن  تــرس ایجادشــده در  اینجانبــان فضــای 
بــازار با واقعیت ها و قابلیت های شــرکت های 
موجود تطابق نداشــته و در عجبیم با اشــراف 
بر این واقعیت ها، چرا وزارت اقتصاد و ســایر 
نهاد هــای حاکمیتی به خصــوص بانک مرکزی 
در راســتای حمایــت و صیانــت از ثــروت ملــی 
ایــن در حالیســت  برنمی دارنــد!  گام موثــری 
که شــاهد تشــویقات ارکان مختلــف نظام در 

قیمت های اوج بازار سرمایه بوده ایم.

بــازار  نفــوذ  گســتره  کــه  بپذیریــم  اگــر 
از  بیــش  عدالــت  ســهام  توزیــع  بــا  ســرمایه 
و  اســت  برگرفتــه  در  را  ایرانــی  ۵۰میلیــون 
زندگــی آن هــا بــا ایــن بازار گــره خورده اســت 
بایــد ایــن توقــع را نیز داشــته باشــیم کــه، در 
بحران کنونی بازار ســرمایه که با هیچ منطق 
و تحلیلــی ســازگار نبــوده و فقــط دلیــل آن را 
می تــوان نــا اطمینانــی و تــرس نامیــد، بانــک 
ارکان  از مهمتریــن  یکــی  عنــوان  بــه  مرکــزی 
صیانــت از ثروت ملی، برخالف سیاســت های 
ســایر بانک های مرکزی کشــور های دنیا عمل 
کــرده اســت. در حالیکه بانک مرکــزی وظیفه 
دارد با ابزار های در دســترس خود گامی مهم 
برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. 
خاطر نشــان می سازد موضوعات مطروحه در 
این نامه صرفا به عنوان یک درخواست مطرح  
نشــده و در واقع مجموعه منســجم از حقوق 
بــه حــق ۵۰ میلیــون ســهامدار، از نهاد هــای 
بــا محوریــت  دولتــی و حاکمیتــی اســت کــه 
سیاســت های بانک مرکزی، در بزنگاه ســخت 
اقتصــاد ایــران و هنگامه تحریم هــای ظالمانه 
آمریــکا، مــردم را بــه ســرمایه گــذاری در بازار 
ســرمایه بــه عنوان یکــی از اصلی ترین ناجیان 

اقتصاد ایران تشویق کرده اند.
بدیهــی اســت ســهامداران بازار ســرمایه 
ضمــن اســتعانت از مقامــات ارشــد کشــور در 
جهــت رفــع موانــع و مشــکالت بازار ســرمایه، 
حق خود می دانند در صورت عدم پاسخگویی 
و انجــام اصالحــات مورد نیاز بــازار، از مجاری 
مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری نمایند.

بــه گفتــه عضو ناظر مجلس در شــورای 
عالــی بــورس و اوراق بهــادار، اگــر نرخ ســود 
بانکــی کاهش یابد ممکن اســت به بازارهای 
دیگر تمایل بیشتری داشته باشد و تضمینی 
وجــود نــدارد کــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی 

موجب رونق بازار سرمایه شود.
محســن علیــزاده در گفت وگــو بــا ایبِنــا 
گفــت: رمزارزهــا اکنون به بــازاری جذاب برای 
البتــه  و  شــده اند  بــدل  نقدینگــی  دارنــدگان 
ممکــن اســت کــه ســرمایه آنهــا در ایــن بــازار 
مجازی هم از دســت برود بنابراین با کاهش 

می توانــد  رمزارزهــا  بــازار  بانکــی  ســود  نــرخ 
مقصد بخشــی از نقدینگی باشــد که احتمال 

خروج از بانک ها را خواهد داشت.
قــوه  ابتــدا ســران ســه  بایــد  افــزود:  او 
از  خــروج  بــه  می تواننــد  کــه  را  راهکارهایــی 
وضــع کنونــی کمک کند بررســی کننــد و همه 
وزارتخانه ها مکلف به حمایت از بازار سرمایه 
شــوند بــه طــور مثــال وزارت نفــت تکلیفــی را 
بــرای خــوراک پاالیشــگاه ها در نظــر بگیــرد و 
وزارت صمت از قیمـت گذاری خودرو، فوالد و 

سایر کاالهای صنعتی جلوگیری کند.

همچنیــن  کــرد:   خاطرنشــان  علیــزاده 
قــوه قضاییــه بایــد حمایــت خود را اعــالم کند 
و بــا کســانی کــه ســرمایه مــردم را بــه خطــر 
ویــژه  دادگاهــی  و  کنــد  برخــورد  انداخته انــد 
بــرای رســیدگی بــه پرونده آنها تشــکیل دهد. 
مجلــس نیــز باید اعالم آمادگــی کند تا با قید 
فوریــت هــر آنچــه کــه بــه نفــع بــازار ســرمایه 

است را تدوین یا اصالح کند.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
تصریــح کرد: ایجاد اعتماد به بازار بورس باید 
پیــش از کاهش نرخ ســود بانکی انجام شــود 

تــا بتوانــد زمینــه هدایت احتمالی ســپرده های 
بانکی به بازار سرمایه را فراهم کند و منتج به 
افزایش تولید در شــرکت ها شــود. متاســفانه 
در ســال های گذشــته هــم کــه بــازار ســرمایه 
رونــق مناســبی داشــت، تولیــد رونــق الزم را 
نداشــته است و هیچ پتروشیمی یا پاالیشگاه 

جدیدی در کشور ایجاد نشده است.
او تاکید کرد: قرار نیست با سرمایه های 
مردمــی کــه به بازار بــورس هدایت شــده اند، 
حقــوق و دســتمزد معوق پرداخــت کرد و باید 

تبدیل به تولید شوند.

بــه گفتــه رئیــس هیــات عامــل صندوق 
صنــدوق  بــود  قــرار  ســرمایه،  بــازار  تثبیــت 
توســعه ملــی ۲هــزار و ۵۰۰میلیــارد تومــان 
دیگر را در سال ٩٩ در صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه ســپرده گذاری کند امــا تاکنون هیچ 

اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
تحــت  را  صندوقــی  بــورس،  ســازمان 
عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار 
دارد کــه درصــدی از کارمزد معامالت و درآمد 
ســازمان بــه منظــور حفــظ نقدشــوندگی وارد 

این صندوق می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، از ســال گذشــته و بــا 
تــداوم روند نزولی بازار زمزمه هایی در زمینه 
واریــز منابــع مالــی از صنــدوق توســعه ملــی 
بــه صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــه گــوش 

موضــوع  ایــن  شــدن  همــراه  امــا  می رســید 
بــا برخــی از  مشــکل ها و ابهام هــا از طــرف 
صندوق توسعه ملی، منجر به تاخیر در زمان 

اجرای آن شد.
محمــد ابراهیــم آقابابایــی، روز گذشــته 
بــه ایرنــا گفــت: کل منابــع یــک هــزار میلیارد 
تومانــی که از ســوی صندوق توســعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شــده بود 
و نیــز یــک هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان که 
بعــد از مصوبــه شــورای عالی بورس از ســوی 
ســازمان بــورس بــه این صنــدوق واریز شــده 
بــود بــه ایــن بــازار وارد و صــرف خرید ســهام 

شد.
او خاطرنشــان کرد: صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه از آبــان مــاه ٩٩ تــا پایــان ســال کــه 

بازار در وضعیت حساسی قرار گرفته بود به 
منظور بهبود وضع بازار و کاهش نوسان های 
ایجادشــده تصمیــم به خرید و فروش ســهام 
گرفت که این اقدام در چند نوبت انجام شد.
بــه گفتــه آقابابایــی، مجمــوع معامــالت 
صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه در پنــج مــاه 
پایانــی ســال بیــش از ۹هــزار میلیــارد تومــان 

بوده است.
تثبیــت  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
بازار ســرمایه افزود: منابع در اختیار صندوق 
تثبیــت بــازار ســرمایه صــرف خریــد معامالت 
بازار خرد سهام شد. این صندوق سهام خود 
را بــه صــورت بلوکی و بخشــی نیــز به صورت 
بســیار تدریجــی در روزهــای مثبــت بــازار بــه 
فروش رساند و منابع حاصله را مجدد صرف 

خرید سهام کرده است. 
آقابابایــی اظهــار کــرد: نیــاز بازار بیشــتر 
از هــزار میلیــارد تومانــی اســت کــه از ســوی 
صندوق توســعه ملی در صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه ســپرده گذاری شــده است و ضرورت 
دارد منابع این صندوق برای حمایت و امکان 

اثرگذاری در بازار تقویت شود.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه خاطرنشــان کرد: مطابق با مصاحبه 
و اعــالم رئیــس هیات عامل صندوق توســعه 
ملــی در رســانه ها، قــرار بــود آن صنــدوق دو 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان دیگر را در ســال 
۱۳۹۹ در صنــدوق تثبیت بازار ســپرده گذاری 
کنــد امــا تاکنــون هیــچ اقدامی در ایــن زمینه 

انجام نشده است.

و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  گفتــه  بــه 
بودجــه مجلــس شــورای اســامی، بانک های 
دولتــی کــه در بــازار بورس ســود بســیاری را 
کســب کرده انــد بایــد مکلــف به خرید ســهام 

در بازار بورس شوند.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  ارکانــی  احســان 
دربــاره راهــکار خــروج بــازار ســرمایه از وضــع 
کنونــی گفــت: بــازار بــورس روال عــادی خــود 
را طی می کرد اما ســرابی که مســئوالن از آن 

برای مردم ترســیم کردند باعث هجوم یکباره 
مردم به این بازار شد.

مــردم  یکبــاره  حرکــت  داد:  ادامــه  او   
بــه بــازار بــورس یکــی از دالیــل وضــع کنونــی 
ایــن بــازار اســت کــه امروز مــردم را بــا ضرر و 
زیان هــای زیــادی مواجــه کــرده اســت.  عضــو 
کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
افــزود: یکــی دیگــر از علــل وضع کنونــی بازار 
بورس بانک ها هســتند که بــا رانت اطالعاتی 

در زمانی که هنوز بورس به اوج نرسیده بود 
اقــدام بــه خرید ســهام با قیمت کــف کردند و 
زمانــی کــه قیمت ســهام بــه اوج خود رســیده 

بود سهام را به مردم می فروختند.
 ارکانــی گفــت: بانک هــا از محــل خریــد 
ســهام بــا قیمــت کــف و فــروش آن بــه مــردم 
در زمــان اوج قیمــت ســهام بیــش از ۲۰هــزار 
میلیــارد تومــان ســود کســب کردنــد و پس از 
فــروش ســهام بــه مــردم، دارایی هــای خــود را 

از بــازار بــورس بیــرون کشــیدند. او افزود: بر 
همیــن اســاس بایــد بانک هــای دولتــی مکلف 
شــوند تــا نیمــی از ســودی را از محــل فــروش 
ســهام به مردم به دست آورده اند برای خرید 

سهام در بازار بورس هزینه کنند. 
 ایــن نماینــده مجلــس افــزود: بــا تزریق 
ایــن پــول از ســوی بانک هــای دولتــی بــه بازار 
بــورس ایــن بازار جان دوبــاره خواهد گرفت و 

می تواند از وضع کنونی خارج شود.

همتی: بانک مرکزی آماده اصاح نرخ تسعیر 
دارایی های ارزی بانک هاست

علیزاده، عضو ناظر در شورای عالی بورس: کاهش نرخ 
سود بانکی، تضمینی برای رونق بورس نیست

واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق بازار 
سرمایه به کجا رسید

 ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: بانک های دولتی مکلف

به خرید سهام شوند

فــردی  خودســوزی  حادثــه  موضــوع 
مقابل سازمان بورس پایتخت که در امروز 
)دوشــنبه( در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
شــده بود، از ســوی آتش نشــانی و اورژانس 

تهران تکذیب شد.
بــه گــزارش ایرنــا، دقایقــی قبــل فیلــم 
در  بــود  ادعــا شــده  کــه  فــردی  خودســوزی 
مقابل سازمان بورس تهران دست به چنین 

اقدامــی زده اســت در شــبکه های اجتماعــی 
ســوی  از  کــه  رویــدادی  می شــد؛  بازنشــر 

آتش نشانی و اورژانس تهران تکذیب شد.
ســازمان  ســخنگوی  بــاره  ایــن  در 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
تهران به ایرنا گفت: هیچ حادثه خودسوزی 
مرکــز  بــه  حادثــه ای  چنیــن  مشــابه  و 
اطالع رسانی آتش نشانی تهران اعالم نشده 

است و آتش نشانان برای مهار آتش به این 
محل اعزام نشدند.

ســید جالل ملکــی افزود: آمــار حوادث 
آتش ســوزی در تهــران بــاال اســت و تمامــی 
این حوادث پس از اعالم و ثبت در ســامانه 
بــه محــل حادثــه اعــزام  ۱۲۵ آتش نشــانان 

می شوند.
همچنین یکی از مدیران مرکز اورژانس 

تهــران نیز در این باره به گفت:  وقوع چنین 
حادثــه ای بــه مرکــز اطالع رســانی ایــن مرکــز 

اعالم نشده است.
فیلم خودســوزی فردی مقابل ســازمان 
اجتماعــی در  تهــران در شــبکه های  بــورس 
حالــی دســت بــه دســت شــد کــه دســت کم 
دیــروز چنیــن حادثه ای در تهــران روی نداده 

است.
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خودسوزی مقابل بورس تهران؛ شایعه ای که تکذیب شد


