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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

حمایت ٨٨٠٠ میلیاردی 
بانک صادرات از کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا
کســب و کارهــای آســیب دیده از کرونــا در ســال 
صــادرات  بانــک  از  ریــال  ٨٨٠٠میلیــارد  بــر  ٩٩بالــغ 
حمایتــی  تســهیالت 

دریافت کردند.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
ایــران،  صــادرات  بانــک 
بیش از ٥٧هزار کســب و 
کار آسیب دیده از بیماری 
کرونــا از ابتــدای خــرداد تا 
بانــک  ٩٩از  ســال  پایــان 
و  هــزار  صــادرات هشــت 

٨٥٨میلیارد ریال تسهیالت حمایتی گرفتند.
کســب و کارهــای آســیب دیده از کرونــا در اســتان 
خراســان رضــوی طــی ســال گذشــته بــا دریافــت نزدیک 
بــه شــش هــزار و ٢٠٠فقــره تســهیالت بــه ارزش بالــغ 
بــر ٩٣٤میلیــارد ریــال از بانــک صــادرات، در بین ســایر 
ایــن تســهیالت  رکــورددار دریافــت  اســتان های کشــور 
بوده انــد. اســتان های خراســان رضــوی، فــارس، گیــالن، 
تهــران، کرمانشــاه،  کرمــان، چهــار محــال و بختیــاری، 
١٠اســتان  ترتیــب  بــه  اصفهــان،  و  لرســتان  مازنــدران، 
بــا بیشــترین میــزان دریافــت ایــن تســهیالت در ســال 
٩٩بوده انــد. بانــک صــادرات به منظــور کمک بــه حفظ و 
افزایش اشــتغال و تــداوم فعالیت در واحدهای تولیدی 
فعال آســیب دیده از شــیوع این بیماری، از خرداد ســال 
گذشــته پرداخــت تســهیالت بــه این بخــش را به صورت 

جدی در دستور کار قرار داد.

تعیین نرخ حق الوکاله بانک 
ایران زمین در سال ۱۴۰۰

نــرخ حق الوکالــه بانــک ایران زمیــن در ســال ۱۴۰۰ 
اعالم شد.

بنابــر اعــالم روابط عمومی 
نــرخ  ایران زمیــن،  بانــک 
حق الوکالــه دریافتــی ایــن 
بانک از ســپرده  گذاران در 
ســال ۱۴۰۰، حداکثــر ســه 
درصد تعیین شده است.

حق الوکالــه مبلغــی اســت 
کــه بانک هــا در چارچــوب 
بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع 
ســپرده گذاران می تواننــد از آن هــا دریافــت کننــد. نــرخ 
حق الوکاله این بانک در ســال گذشــته نیز حداکثر ســه 

درصد بود.

تمدید جشنواره بهار موبایل 
بانک سامان

جشــنواره بهار موبایل بانک ســامان )موبایلت( با 
بیش از یک میلیارد ریال جوایز نقدی تمدید شد.

به گزارش سامان رســانه، جشــنواره بهــار موبایلت 
بــا  ســامان(  )همراه بانــک 
یــک میلیارد و ۱9۰میلیون 
از  نقــدی  جایــزه  ریــال 
تــا  و  آغــاز  2۰اســفند 

3۱فروردین ادامه دارد.
جشــنواره  ایــن  در 
تمامی کاربران اپلیکیشــن 
بــا  می تواننــد  موبایلــت 
انجــام حداقــل 7تراکنــش 
مختلــف اعــم پرداخــت انــواع قبــض، خرید شــارژ تلفن 
همــراه، خرید بســته اینترنــت، انواع انتقــال وجه کارت 
به کارت، ســاتنا، پایا و ســپرده به سپرده در قرعه کشی 
یک جایزه 7۰میلیون تومانی و 7جایزه 7میلیون تومانی 
شــرکت کنند. کاربران این اپلیکیشــن با افزایش تعداد 
تراکنش های خود، می توانند شانس خود را برای کسب 

جوایز این جشنواره باال ببرند.

راهنمای گام به گام ثبت 
 گواهی امضای دیجیتال

در بانک ملی
یکــی از مهمترین خدماتی کــه بانک ملی به تازگی 
در اختیار مشــتریان خود 
قــرار داده اســت؛ گواهی 
هویــت  احــراز  و  امضــا 

دیجیتالی است.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانک ملی، پیشتر مشتریان 
بانک برای دریافت خدمات 
هویــت  احــراز  بــه  خــود 
حضــوری و فیزیکی نیازمند 
تــازه »گواهــی امضــای  بــا راه انــدازی خدمــت  امــا  بودنــد؛ 
الکترونیــک«، ایــن نیــاز تنهــا از طریق تلفن همــراه برطرف 
می شــود. بر این اســاس، مشــتریان بانک ملی باید در گام 
نخست اپلیکیشن »ایوا« را نصب کرده و از طریق »نشان 
بانــک«، گزینــه »گواهــی امضــا« را انتخاب کننــد. کاربر در 
گام بعدی باید با ارســال تصویر رو، پشــت و ســریال پشت 
کارت ملی، ثبت کد ملی، ثبت تاریخ تولد، ثبت کد پســتی 
و احــراز هویــت تصویــری دو مرحلــه ای، اطالعــات خــود را 
تکمیــل کنــد. در گام نهایــی، کاربــر باید امضــای خطی خود 
را بــر روی صفحــه تلفــن همــراه پیاده ســازی کنــد و از ایــن 
طریــق، احــراز هویــت دیجیتــال را به پایــان برســاند. با این 
رونــد، مشــتری دیگــر بــرای انجــام عملیــات بانکی بــه احراز 
هویــت فیزیکــی نیــازی نخواهد داشــت و همــه فرایندها از 

طریق امضای دیجیتال انجام خواهد شد.

با نرم افزار »فام« موسسه 
اعتباری ملل در خانه بمانید
نرم افــزار فــام موسســه اعتبــاری ملــل بــه منظــور 

آسایش و رفاه مردم خدمات ویژه ای را ارائه می کند.
گــزارش  بــه 
موسســه  روابط عمومــی 
بــا نصــب  اعتبــاری ملــل، 
مشــتریان  فــام  نرم افــزار 
کل  می تواننــد  محتــرم 
خدمــات مــورد نیــاز بانکی 
و اداری و اجتماعــی خــود 
را از قبیــل کارت بــه کارت 
خرید شــارژ از اپراتورهای 

همــراه اول، ایرانســل و رایتــل دریافــت موجودی، خرید 
فعالیــت  ســجام،  هویــت  احــراز  اینترنتــی،  بســته های 
در بــورس، اســتعالم از ثبــت احــوال، تامیــن اجتماعــی، 
بهداشــت  درمــان، خدمــات پســتی، خدمــات قضایــی، 
امــور مالیاتــی، امــور اســناد و امــالک، اســتعالم مــدرک 
تحصیلــی، اســتعالم شناســه صنفــی، ســامانه ردیابــی 
کاالی دیجیتــال، پرداخــت قبــوض، خدمــات خودرویــی، 
دریافت شماره شبا، خدمات بدون مرز )خدمات مشاوره 

پزشکی( دریافت کنند.
در زمان شــیوع بیماری کرونا برای حفظ ســالمتی 
در خانه بمانید و با نرم افزار فام موسســه اعتباری ملل 

کلیه خدمات بانکی اداری خود را انجام دهید.

اجرای طرح تخفیف های 
شعبانیه در بیمه پاسارگاد

بیمــه پاســارگاد بــه مناســبت اعیــاد پر برکــت ماه 
شــعبان و در راســتای اجــرای طرح تکریــم ارباب رجوع 

هم زمــان بــا آغاز ســال نو 
از تاریخ ۱۶تا ۲۷فروردین 
تخفيف هــای ویژه ای برای 
هم وطنــان گرامی در نظر 

گرفته است.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بیمــه پاســارگاد، به منظور 
گســترده  خدمــات  ارائــه 
رضایت منــدی  افزایــش  و 

و  اتومبیــل  بدنــه  بیمه نامه هــای  مشــتریان، خریــداران 
همچنیــن بیمه نامــه آتش ســوزی )واحدهــای مســکونی 
و  شــعبه ها  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  غیرصنعتــی(  و 
نمایندگی هــای بیمــه پاســارگاد از تخفیف هــای ویژه این 

شرکت برخوردار شوند.

تعویق برگزاری آزمون 
 استخدامی سال ۱۴۰۰

بانک ملت
برگزاری آزمون اســتخدامی ســال ۱۴۰۰بانک ملت 

تا اطالع بعدی به تعویق افتاد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــت، ایــن بانــک 

پیــرو آگهی منتشــره برای 
برگــزاری  و  نیــرو  جــذب 
در  اســتخدامی  آزمــون 
ســال ۱۴۰۰، اعالم کرد که 
بــا توجــه به اوضــاع ایجاد 
شــیوع  از  ناشــی  شــده 
ویــروس کرونــا و وضعیت 
قرمــز در بخش هــای قابل 
توجهــی از کشــور، آزمــون 

استخدامی یادشده در هفته جاری برگزار نخواهد شد. 
بر اساس این اطالعیه، زمان برگزاری آزمون استخدامی 
بانــک ملــت بعــد ازعادی شــدن اوضــاع، ازطریق ســایت 
اینترنتی این بانک به اطالع عموم مردم خواهد رســید. 
پیــش از ایــن قــرار بــود، آزمــون کتبی اســتخدامی بانک 

ملت در تاریخ ۱9فروردین سال جاری برگزار شود.

تسهیالت ۳ میلیاردی بانک 
توسعه تعاون به برندگان 
رقابت اینوتکس پیچ ۲۰۲۱

بانک توســعه تعاون به برندگان چهارمین رویداد 
ریالــی  پیــچ، تســهیالت کم بهــره ۳میلیــارد  اینوتکــس 

پرداخت می کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک توســعه تعاون،  این 
بانــک با هــدف حمایت از 
در  کارآفرینــی  و  نــوآوری 
از  کشــور ضمــن حمایــت 
برگــزاری چهارمیــن رقابت 
نمایشــگاه  اســتارت آپی 
اینوتکس )اینوتکــس پیچ(،  

تسهیالت ویژه ای به برندگان فینال این دوره از رقابت ها 
پرداخت می کند. چهارمین دوره از رقابت های استارتاپی 
اینوتکــس پیــج از 2۵بهمــن در ۶ اســتان آغــاز شــده و تا 
2۶فروردین ادامه خواهد داشت. در این رویداد تیم های 
شــرکت کننده در هر اســتان با هم به رقابت می پردازند 
و در نهایــت 2تیــم از هــر اســتان به فینــال این رقابت ها 
کــه در تهــران برگــزار خواهد شــد، راه پیدا کــرده و باهم 
به رقابت می پردازند. بانک توسعه تعاون ضمن حمایت 
از ایــن رویــداد، خدمات و تســهیالت ویــژه ای به برندگان 
فینــال نیــز اختصاص داده اســت کــه از جمله اختصاص 
مبلــغ ۱,۵۰۰میلیــون ریال در قالب تســهیالت کم بهره به 
۵ اســتارتاپ برتــر این مســابقات خواهد بــود که پس از 
اعــالم رســمی برگزیــدگان به هریــک، مبلغ ســه میلیارد 
ریال با رعایت ضوابط و مقررات از ســوی بانک توســعه 

تعاون پرداخت خواهد شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

و  بــورس  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
امســال،  بودجــه  براســاس  بهــادار،  اوراق 
افزایشی در نرخ خوراک شرکت های تولیدی 
پیش بینی شــده کــه درخواســت دادیــم ایــن 
موضــوع بــه صــورت تدریجی اجرایی شــود تا 

آثار منفی در پی نداشته باشد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
صــدا و ســیما، محمدعلــی دهقــان دهنــوی 
گفــت: نــکات مثبــت خوبــی در بودجه ۱۴۰۰ 
وجــود دارد، ماننــد معافیــت مالیــات انتقــال 
کــه  مالــی  نهادهــای  و  ابزارهــا  بــه  دارایــی 
می توانــد زمینــه بســیار خوبــی برای توســعه 
نهادهــا، ابزارهــای مالــی و صنــدوق پروژه ها 

باشد.
او افــزود: همچنیــن در این بودجه اجازه 
ســرمایه گذاری به بانک ها داده شــده اســت و 

ایــن موضــوع می تواند قدمــی مثبت در جهت 
رونق بازار سرمایه باشد.

دهقــان دهنــوی تصریــح کــرد: همچنین 
بودجــه  بحــث  در  هــم  تأملــی  قابــل  نــکات 

ســال جــاری وجــود دارد، ماننــد حجــم بــاالی 
بــاز  بــازار  بــا کنتــرل  بایــد  اوراق کــه  انتشــار 
بانــک مرکــزی و نرخ های ســود باشــد تــا تأثیر 
منفــی بــر بازار نگذارد. افزایشــی هــم در نرخ 
خــوراک شــرکت های تولیــدی پیش بینی شــده 
کــه درخواســت دادیم این موضــوع به صورت 
تدریجــی اجرایــی شــود تــا آثــار منفــی در پــی 

نداشته باشد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
تاکیــد کــرد: در ایــن نشســت ضمــن اســتماع 
نــکات و مالحظــات نماینده هــا بــه راهکارهای 
خوبــی بــرای کمــک بــه بــازار ســرمایه و رونــق 
ایــن بازار دســت یافتیم، بخشــی از این رونق 
می توانــد بــه اجرای خوب قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ کمــک کنــد و مــا حتمــاً ایــن موضــوع را 

پیگیری می کنیم.

مسعود وطنخواه
نیمــه  دو  گذشــته  روز  ســرمایه  بــازار 
متفــاوت را بــه نمایــش گذاشــت. بــورس در 
نیمــه اول  تــا ســاعت ۱۱ و ۳۰دقیقــه دیــروز 
تحت تاثیر میزان فروش روزهای اول و دوم 
هفتــه جــاری، نزولی بــود اما در یک ســاعت 
خریــداری  شــاهد  معامــالت  زمــان  پایانــی 
گســترده در نمادهای تاثیرگذار بازار سرمایه 

بودیم.
شــاخص کل بورس روز گذشته ابتدا به 
دلیــل فشــار فــروش بــا کاهش حــدود 8هزار 

2۶۱هــزار  و  یک میلیــون  تــراز  وارد  واحــدی 
معامــالت  زمــان  ادامــه  در  کــه  واحــدی شــد 
و ورود خریــداران حــدود هــزار و 3۰۰واحــد 
کاهــش  بــا  نهایــت  در  کــه  یافــت  افزایــش 
۶هــزار و 733واحــدی در ســطح یک میلیون و 

2۶2هزار واحدی ایستاد.
حضــور خریــداران روز گذشــته از همــان 
بــزرگ  نمادهــای  در  زمــان معامــالت  شــروع 
و شاخص ســاز نظیــر شســتا، شــتران، ملــی 
مس و فوالد مبارکه محســوس بود اما فشــار 
فروش دو روز اول هفته ســبب شــد که روند 

صعــودی شــدن قیمــت در نمادهــا بــه تدریــج 
صورت گیرد. به دلیل بی اعتمادی حاصل شده 
از نزولــی بــودن بــازار ســرمایه در تعــدادی از 
نمادها پس از خریداری شدن سبب افزایش 
بــازه  در  قیمت هــا  برگشــت  و  فروشــندگان 
منفــی شــد. حجــم معامــالت بــاال در ســطوح 
منفی از یک ســو موجب افت بیشتر شاخص 
کل شــد و از ســوی دیگــر، قیمت هــای پایانــی 
نمادهــا در حالــی در بــازه منفــی بســته شــد 
کــه آخریــن قیمت تعــدادی از ایــن نمادها در 

سطوح مثبت بود.

به عنوان نمونه شــرکت سرمایه گذاری 
زمــان  ابتــدای  در  کــه  اجتماعــی  تامیــن 
معامــالت نزدیــک محــدوده منفــی 2درصــد 
معاملــه می شــد پــس از ۱۰دقیقه از شــروع 
معامالت به تدریج وارد سطح صفر قیمتی 
شــد و در یــک ســاعت پایانــی نیز توانســت 
بــا افزایــش تقاضــا تــا ۵درصــد مثبــت نیــز 
دادوســتد شــود اما به دلیل در نظر گرفتن 
میانگیــن وزنــی در محاســبه قیمــت پایانی، 
ســرانجام با قیمت 2.3درصد مثبت بســته 

شد. 

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، با رشد 
شــاخص های بیمه ای، افزایش حق بیمه های 
تولیدی و همچنین کاهش خسارات روزهای 
درخشــان تر و وضــع مناســب تری در انتظــار 

صنعت بیمه خواهد بود.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
بیمــه مرکزی، غالمرضا ســلیمانی که در جمع 
مدیــران عامــل صنعــت بیمه و اعضــای هیات 
عامــل نهــاد ناظــر ســخن می گفــت، بــا اعــالم 
ایــن مطلــب افزود: حق بیمــه تولیدی صنعت 
بیمــه بــه عدد 82 هزار میلیارد رســیده اســت 
کــه در صورت ادامه این روند ســهم بیشــتری 
صنعــت  ایــن  بــه  کشــور  مالــی  بازارهــای  از 

اختصاص خواهد یافت.
رئیــس کل بیمــه مرکزی با ابــراز رضایت 
بــه   ۱399 ســال  در  شــرکت ها  عملکــرد  از 
ضــرورت توجــه بیشــتر بــه توســعه بیمه هــای 
زندگی در کشور تاکید کرد و گفت: راه اندازی 
حــوزه  در  تخصصــی  متعــدد  شــرکت های 
بیمه هــای زندگــی از جملــه ابــزار مهــم بــرای 
افزایــش ضریــب نفوذ ایــن رشــته آینده نگر و 

حمایتی یک ضرورت آشکار است.
او اظهــار کــرد: میزان ســرانه حق بیمه و 

همچنیــن پوشــش های متعــدد بر آن از رشــد 
خوبــی برخــوردار بــود اما با توجه بــه معیارها 
و اســتانداردهای جهانــی هنــوز ظرفیت هــای 
بســیاری برای توســعه صنعت بیمه در کشور 

وجود دارد.
ســلیمانی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا یــادآوری اهمیــت تحقق شــعار ســال 
گفــت:  معظــم  مقــام  ســوی  از  ابالغ شــده 
امنیت بخشــی بــه فضــای تولیــد در کشــور از 
ماموریت هــای جــدی صنعــت بیمــه اســت که 
خــود از مصادیــق رفــع موانــع تولیــدی نیــز به 

شمار می روند.
کــرد:  خاطرنشــان  راســتا  همیــن  در  او 
تســهیل در امر خدمات رســانی و فراهم سازی 
فضای مطلوب برای تولیدکنندگان و همچنین 
توجه بیشتر به بیمه های اعتباری، موسسات 
تضمیــن بیمــه ای و رشــته های دیگــر بیمــه ای 
از بســترهای الزم بــرای تحقــق شــعار امســال 

محسوب می شوند.
رئیــس شــورای عالــی بیمــه از ضــرورت 
در  بیمــه ای  احیــای ظرفیت هــای  و  بازســازی 
کشــور برای مشارکت صنعت در تحقق شعار 
ســال خبــر داد و گفــت: کاهــش زمــان صدور 

مجوزهــای بیمــه ای در حــوزه طرح هــای نوین، 
حــذف تدریجــی امضــای طالیــی، کوتاه شــدن 
فاصله بین وقوع حادثه و پرداخت خســارت، 
حمایــت از بنگاه هــای تولیــدی و حــذف موانع 
بروکراســی از جملــه راهبردهــای نهــاد ناظر و 

صنعت بیمه است.
ســلیمانی از همکاری هــای منطقــه ای و 
فرامنطقــه ای بــه عنــوان فرصت طالیــی برای 
صنعــت بیمــه یــاد کــرد و گفــت: شناســایی و 
مذاکــره بــا شــرکت های خارجــی و حضــور در 
مناســبات بیمه ای به خصوص در بخش بیمه 
اتکایــی، میــزان پرتفــوی و ضریــب نفــوذ بیمه 

را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
او با یادآوری موانع و راهکارهای تعامل 
بین المللــی افــزود: ارتبــاط عمیــق و ســودمند 
بــا کشــورهای پیشــرفته دنیــا در گــرو تکمیــل 
زیرســاخت های توســعه ای و حرکــت پرشــتاب 
و  هوشمندســازی  دیجیتالــی،  مســیر  در 

خدمات الکترونیکی بیمه ای است.
رئیــس شــورای عالــی بیمه با اعــالم این 
صــدای  بایــد  عمومی هــا  روابــط  کــه  مطلــب 
خاطرنشــان  باشــند،  بیمــه  صنعــت  شــفاف 
کــرد: رصــد اخبــار و تحلیــل افــکار عمومــی از 

مأموریت های مهم روابط عمومی های صنعت 
بیمــه به شــمار مــی رود و بیان انــدک خدمات 
بیشــمار این صنعت به هیچ وجه قابل قبول 

نیست.
عمومی هــای  روابــط  کــرد:  تصریــح  او 
صنعــت بیمــه ماموریــت دارنــد که مــردم را از 
دامنــه وســیع خدمــات بیمــه ای در بخش های 
درمان، حوادث، مســئولیت و رشته های دیگر 
بیمه ای آگاه کنند تا نگاه تک بعدی به رشته 

بیمه شخص ثالث اصالح شود. 
رئیس کل بیمه مرکزی در همین راســتا 
بــه  از دســتیابی  بخــش مهمــی  کــرد:  تاکیــد 
افق های پیش بینی شده در بخش های ضریب 
نفوذ بیمه و افزایش پرتفوی صنعت بیمه در 

امر آگاهی بخشی خالصه می شود.
ســلیمانی در بخش پایانی ســخنان خود 
از بازار ســرمایه به عنوان فرصت سودآوری و 
ترغیــب ســرمایه گذاران و ســهامداران نام برد 
و اظهــار کــرد: اگر نقدینگی هــای صنعت بیمه 
در مناســب ترین مسیر ممکن ســرمایه گذاری 
شــود اســتقبال ســهامداران از ســپردن منابع 
مالــی خــود بــه شــرکت های بیمــه چنــد برابــر 

خواهد شد.

یــک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت 
هدایت نقدینگی به سمت بورس به افزایش 

تولید و کاهش تورم منجر می شود.
پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  افقــه  مرتضــی 
خبری بازار ســرمایه )سنا(، آینده بازارسرمایه 
را مرتبــط بــا ایجاد رونق اقتصــادی عنوان کرد 
و افــزود: بــا این فرض که بــورس کانالی برای 
هدایــت نقدینگــی و پس اندازهــا بــه ســمت 
تولیــد اســت، وقتــی مــورد اقبــال مــردم قــرار 
می گیــرد کــه آنهــا نســبت بــه رونــق اقتصادی 
خوش بین باشــند. براین اســاس، به نظر من 
تــا زمان انتخابات نمی توان پیش بینی دقیقی 

از این موضوع داشت.
اهــواز  دانشــگاه شــهید چمــران  اســتاد 

ادامــه داد: تــا زمانــی که موانــع تولید کاهش 
پیدا نکند، نقدینگی به سمت این مهم جذب 
مدیــران  گزینــش  میــان،  ایــن  در  نمی شــود. 
اقتصــادی بــر اســاس شایســتگی و کارآمــدی 
یکــی از کلیدهــای مهــم بــرای رســیدن بــه این 

موضوع است.
اقتصــادی  مشــکالت  از  بخشــی  افقــه 
اشــتباه  تشــخیص های  از  ناشــی  را  کشــور 
برخــی از اقتصاددانــان دانســت و گفــت: در 
اشــتباه  تشــخیص  کــه  باشــید  داشــته  نظــر 
مســائل و مشــکالت بــه راه حل هــای اشــتباه 
منجــر می شــوند. یکــی از موضوعــات مهــم در 
خصــوص مشــکالت اقتصادی »تورم« اســت. 
در همیــن رابطــه به نظر من همــه دالیلی که 

به ایجاد تورم می انجامد به درستی بررسی و 
تشخیص داده نمی شود. به طوری که معموال 
تشــخیص در خصــوص علــل تــورم، بــه طــور 
مکانیکــی انجــام می شــود بــه ایــن معنــی کــه 
بیشــتر رابطــه پولــی در این خصــوص در نظر 

گرفته می شود.
اســتاد دانشــگاه شــهیدچمران اهــواز بــا 
یــادآوری نبــود هماهنگــی بیــن سیاســت های 
پولی، مالی و زیرمجموعه های اقتصادی اظهار 
کرد: برای جذب ســپرده می توان گفت که به 
دلیــل بــاال بــودن نــرخ تــورم الزم اســت نــرخ 
ســود ســپرده های بانکی افزایش پیدا کند، از 
طرفــی دیگــر افزایــش نرخ ســود بانکــی کامال 
ضد تولید اســت و بر این اســاس تولیدکننده 

با توجه به هزینه ناشی از افزایش نرخ سود، 
توان تولید ندارد.

او در ادامــه افــزود: ضمن اینکه افزایش 
نرخ ســود بانکی سبب می شــود که نقدینگی 
به سمت بورس و فعالیت های تولیدی حرکت 
نکند؛ البته در نظر داشته باشید اگر بانک از 
ســپرده ها برای تولید اســتفاده کند، می تواند 
اقدام مثبتی باشــد، اما شــواهد حاکی از این 
اســت کــه اغلــب بانک هــا بــه ویــژه بانک های 
فعالیت هــای  دنبــال  بــه  بیشــتر  خصوصــی 
داللــی ســودآور و زودبازده هســتند، بنابراین 
سپرده هایی را که از طریق افزایش نرخ سود 
بانکــی جــذب می کنند، الزاما به ســمت تولید 

نمی برند.

رئیس سازمان بورس: افزایش نرخ خوراک 
شرکت های تولیدی، تدریجی اجرایی شود

تغییر جهت شاخص کل بورس در یک ساعت پایانی 
زمان معامالت 

 رئیس کل بیمه مرکزی: امنیت بخشی به تولیدگران

از ماموریت های صنعت بیمه كشور است

افقه، کارشناس اقتصادی: تا انتخابات نمی توان رونق بورس را پیش بینی کرد

نسبت های بنیادی »غدیس« افزایش یافت
منتهــی  دوره  در  پاکدیــس  شــرکت 
بــا دوره  بــه ۳۰ آذر ۱۳۹۹، در مقایســه 
۹ماهــه ســال گذشــته افزایــش ۸۹درصد 
درآمدهــای عملیاتــی، افزایــش ۱۰۰درصــد 
ســود عملیاتــی، افزایش ۱۳۲درصد ســود 
دارایی هــا،  ۱۱۷درصــد  افزایــش  خالــص، 
افزایــش ۸۶درصــد ســود انباشــته داشــته 

است.
بــه گــزارش ســنا، P/E ســهم شــرکت 
پاکدیــس  برابــر بــا ۱9.77 اســت کــه در 
مقایســه بــا P/E صنعــت کــه برابــر 27.9۱ 

است، ریسک پایین تری را نشان می دهد.
 ســود خالص این شــرکت در 9ماهه 
منتهــی بــه آذر 99 مبلغ ۶79,9۴7میلیون 
ریــال اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته افزایش ۱32درصدی داشته 

است.
 ســود هر ســهم پس از کســر مالیات 
مبلــغ   99 آذر  9ماهــه  در  »غدیــس« 
۵8۱ریال است که نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته کاهــش ۴۵درصدی داشــته 

است.

جهش ۸۴ درصدی در فروش تجمعی »ساوه«
شــرکت ســیمان ســاوه از ابتــدای ســال 
مالــی تــا انتهــای اســفند ۹۹ در مجموع مبلغ 
کــه  اســت  داشــته  فــروش  ۷۲۰.۸میلیــارد 
نســبت بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه 

سال۹۸ ، ۸۴درصد رشد داشته است.
به گزارش ســنا، شــرکت ســیمان ســاوه 
بــه 3۰  گــزارش عملکــرد یــک ماهــه منتهــی 

اسفند ۱399 را منتشر کرد.
درآمــد ماهیانــه شــرکت ســیمان ســاوه 
در اســفند مــاه ۱399 معــادل ۵9.9۵میلیارد 
تومان بوده است که نسبت به بهمن ماه 99 

کاهش ۱7درصد داشته است.
مقایســه فروش این شــرکت در اســفند 

مــاه 99 بــا مــاه مشــابه در ســال 98 نشــان 
مــی دهــد میــزان درآمــد شــرکت ۵3.۵درصد 

افزایش یافته است.
درآمــد اســفند »ســاوه« ۱.۵درصد کمتر 

از متوسط فروش سال 99 بوده است.
مقدار 28درصد از درآمد این شــرکت از 
طریــق فــروش صادراتــی و 72درصــد از درامد 

شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.
شــرکت ســیمان ســاوه از ابتــدای ســال 
مالــی تــا انتهــای اســفند 99 در مجمــوع مبلغ 
کــه  اســت  داشــته  فــروش  72۰.8میلیــارد 
نســبت بــه فــروش شــرکت در مــدت مشــابه 

سال98 رشد 8۴ درصد داشته است.


