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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

مهلت 15روزه برای تعیین 
 وضع حساب های مازاد

در بانک کارآفرین
بانک کارآفرین بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی 
ازمشــتریان حقیقی خود خواســت تا طــی مدت 15روز 
کاری بــا مراجعــه بــه شــعب ایــن بانــک، بــرای تعییــن 

وضعیت حساب های مازاد خود اقدام کنند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کارآفریــن، طبــق 
مرکــزی،  بانــک  بخشــنامه 
بانک هــا مجــاز بــه افتتــاح 
و نگهــداری بیــش از یــک 
انفــرادی  ســپرده  حســاب 
ســپرده  حســاب  یــک  و 
قرض الحســنه  مشــترک 
حســاب  یــک  پس انــداز، 
حســاب  یــک  و  انفــرادی 
مشــترک  ســپرده 
قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب 
ســپرده مشــترک ســرمایه گذاری کوتاه مــدت عــادی برای 

هر شخص حقیقی نخواهند بود.
بانــک  محتــرم  مشــتریان  از  اســاس  برهمیــن 
کارآفرین درخواســت می شــود به منظور تعیین وضعیت 
و بســتن حساب/حساب های مازاد خود، مطابق شرایط 
اعالمــی در بخشــنامه بانــک مرکــزی در مهلــت تعییــن 
شــده»15روز کاری« بــا مراجعــه به شــعبه افتتاح کننده 

حساب خود اقدام کنند.

پرداخت ۲1۲۲ فقره وام 
ازدواج از سوی موسسه 

اعتباری ملل
ســال1۳۹۹زمینه  در  ملــل  اعتبــاری  موسســه 
ازدواج ۲1۲۲نفــر از جوانــان را بــا پرداخــت تســهیالت 

قرض الحسنه ازدواج مهیا کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری ملل، 
ایــن موسســه در راســتای 
گســترش ســنت پسندیده 
1۳۹۹بــا  ســال  در  ازدواج 
پانصــد  مبلــغ  پرداخــت 
میلیــون ریــال بــه هــر یک 
ازدواج  زمینــه  از زوجیــن، 
۲1۲۲نفــر از جوانــان ایران 

اسالمی را مهیا کرد.
این گزارش می افزاید 
در ســال جــاری بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی بــه 
هــر یــک از زوج هایــی کــه زیــر ۲5ســال و زوج هایــی که 
زیــر ۲۳ســال ســن داشــته باشــند تســهیالت ازدواج تــا 
ســقف یــک میلیــارد ریال و بقیه زوجیــن هر کدام مبلغ 

۷۰۰میلیون ریال پرداخت می کند.
متقاضیــان محتــرم می تواننــد پــس از ثبت نــام در 
ســامانه تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بانــک مرکــزی 
و انتخــاب یکــی از شــعب موسســه اعتباری ملــل از این 

تسهیالت بهره مند شوند.

رشد ۲برابری پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه 

بانک ملت در سال 99
و  ۳میلیــون  بــر  ۹۹بالــغ  ســال  در  ملــت  بانــک 
۳۳هزار فقره تســهیالت مختلف قرض الحســنه اعم از 
ازدواج جوانــان، اشــتغال زایی مددجویــان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، مددجویان سازمان بهزیستی، کمک 
هزینــه درمان، حوادث غیرمترقبه، مســکن روســتایی، 

آزادسازی زندانیان نیازمند و ...پرداخت کرد.
بــه گــزارش بانکــداری ایرانــی، بانک ملت در ســال 
1۸1هــزار  از  ۹۹بیــش 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد 
پرداخــت  قرض الحســنه 
کــرد کــه نســبت بــه ســال 
قبل از آن ۹۳رشــد داشته 
اســت. این بانک در ســال 
۹۸، ۹۴هزار میلیارد ریال 
قرض الحســنه  تســهیالت 

پرداخت کرده بود.
بانــک ملت به منظور عمل به مســئولیت اجتماعی 
و حمایــت از تشــکیل خانــواده طــی ســال های گذشــته 
کار  دســتور  در  را  ازدواج  قرض الحســنه  وام  پرداخــت 
خــود قــرار داده و تســهیل در پرداخــت وام ازدواج یکــی 
از اولویت مهم برای بانک بوده است. 1۳5هزار عروس 
و  ازدواج  قرض الحســنه  وام  ٩٩بــا  ســال  در  دامــاد  و 
تهیــه جهیزیــه بانــک ملت راهــی خانه بخت شــدند این 
تسهیالت با مبلغی بالغ بر ۷۰هزار میلیارد ریال صورت 

گرفت.
همچنیــن در ســال گذشــته بیــش از چهــار هــزار 
بانــک  قرض الحســنه  تســهیالت  بهزیســتی  مددجــوی 
ملــت دریافــت کردند. بانک ملت در راســتای حمایت از 
مددجویان تحت پوشــش این ســازمان و ایجاد مشــاغل 
نهادهــای  پوشــش  تحــت  خانــوار  سرپرســتان  خانگــی 
حمایتــی بــا اعطــای 1۷۳۸میلیــارد ریــال درســال ٩٩بــه 
راه انــدازی کســب و کارهــای بــرای اقشــار واجــد شــرایط 

منجر شد.
بانک ملت در سال گذشته 1۴۲۰۷فقره تسهیالت 
بــا ارزشــی بالــغ بــر ۶۳۸۰میلیــارد ریــال بــه مددجویــان 
کمیتــه امــداد امــام )ره( پرداخت کرد. این تســهیالت در 
راســتای خودکفایی مددجویان، و اشــتغال زایی اســت و 
تعــداد زیــادی از مددجویــان کمیتــه امداد حضــرت امام 
خمینــی )ره( بــا این تســهیالت قرض الحســنه، اکنون به 
کارآفریــن تبدیــل شــده اند و حتــی واحدهــای اقتصــادی 
کوچــک یا متوســط راه انــدازی کرده اند و زمینه اشــتغال 

افراد دیگری را هم فراهم کرده اند.

 نمره قبولی بانک آینده

در تراکنش های بانکی
پیــرو ابــالغ بانــک مرکــزی مبنی بــر لــزوم اخذ کد 
شــهاب )شناســه هویت الکترونیکی بانکــی( برای همه 
مشــتریان بانــک و در راســتای فرآینــد ارســال اطالعات 

به صــورت  مشــتریان 
روزانــه بــه ســامانه نهــاب 
)نظام هویت الکترونیکی 
مرکــزی،  بانــک  بانکــی( 
جملــه  از  اقداماتــی 
اســتعالم از سامانه نهاب 
مرکــزی  بانــک  آفالیــن 
از  آنالیــن  اســتعالم  و 
سامانه نهاب آنالین برای 

حساب های جدید، از سوی بانک آینده، انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، بر این اساس، 
بنابــر آخریــن گــزارش عملکــرد دریافتــی از بانک مرکزی 
در خصــوص وضعیــت مشــتریان بانــک از حیــث تعــداد 
تراکنش ها و حســاب های فاقد شناســه شــهاب و انجام 
تراکنش های پایا، از تعداد کل 5۴،۲۶1تراکنش های پایا 
انجام شــده در یــک روز کاری، بانــک آینده هیچ تراکنش 
فاقد شــهابی نداشــته اســت که این موضــوع از اهمیت 
به سزایی برخوردار بوده و تالش های انجام شده ازسوی 

کارکنان قابل تقدیر است.

 بهره برداری از 66 طرح

در سال جاری با تأمین مالی 
بانك صنعت و معدن 

بــه گفتــه مدیــر امــور نظــارت بــر طرح هــای بانــك 
صنعت و معدن، در راستای تحقق شعار سال، امسال 
بــا تســهیالت بانــك صنعت و معدن 66طــرح صنعتی و 
معدنی كه پیشــرفت فیزیكــی بیش از 80درصد دارند، 

به بهره برداری می رسند.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رسانی بانك صنعت 
كچیــان،  بیتــا  معــدن،  و 
ضمــن بیــان مطلــب فــوق 
گذشــته  ســال  افــزود: 
و  دشــوارترین  از  یكــی 
ســال ها  پرچالش تریــن 
بــود  ایــران  اقتصــاد  بــرای 

و شــیوع  تحریم هــای ظالمانــه  تشــدید  كــه  به صورتــی 
بیمــاری كرونــا مزید بر مشــكالت موجود در روند اجرای 

پروژه های سرمایه گذاری شد.
او ادامــه داد: افزایــش تــورم در ســال های ۹۸و 
و  دگرگــون  كامــال  را  ســرمایه گذاری ها  بــرآورد   ،۹۹
ایجــاد  شــركت ها  آورده  تأمیــن  در  زیــادی  مشــكالت 
كــرد و بــه دلیــل مشــكالت ناشــی از تحریــم در تأمیــن 
و انتقــال ارز، هزینه هــای پیش بینــی نشــده زیــادی به 

پروژه ها تحمیل شــد.
كچیان تصریح كرد: در مدیریت نظارت بر طرح ها 
تالش بســیاری از طرف تمامی كاركنان برای همكاری و 
همراهــی بــا ســرمایه گذاران در بخــش صنعــت و معدن 
كشــور و یافتــن راهكارهــای قانونــی بــرای عبــور از ایــن 
مشــكالت و نیــز تأمیــن مالــی طرح هــا علی الخصــوص 
طرح هایــی كــه دارای درصــد پیشــرفت فیزیكــی بــاالی 

۷۰درصد هستند، صورت پذیرفت.
او گفــت: طــی بررســی صــورت گرفتــه در خصوص 
بهره بــرداری  ۹۹بــه  ســال  در  بایــد  كــه  طرح هایــی 
می رســیدند، مشــخص شــد؛ عمــده دلیــل بهره بــرداری 
نشــدن طرح هــا نبــود تكنســین های خارجــی بــه دلیــل 
بیمــاری كرونــا برای راه اندازی و نیــز افزایش هزینه های 

ناشی از تورم بوده است.

 سرمایه بانک کشاورزی

از ۲09هزار میلیارد ریال 
فراتر رفت

ســرمایه بانک کشــاورزی بــا 10هزار میلیــارد ریال 
افزایــش، بــه بیــش از ۲0۹هــزار و 8۹8میلیــارد ریــال 

رسید.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کشــاورزی، ایــن 

بــه  ســرمایه  افزایــش 
صورتجلســه  اســتناد 
مجمــع عمومی فوق العاده 
تاریــخ  در  وزیــران  هیــأت 
محــل  از  1۳۹۹/1۰/۳1و 
بنــد )و( تبصــره )5( قانون 
1۳۹۹و  ســال  بودجــه 
مــاده 1۰آیین نامــه اجرایی 
آن)موضــوع تصویــب نامه 

شــماره 51۷۹1/ه تاریــخ 1۳۹۹/۰5/1۲ هیــأت وزیــران( 
و مجــوز تاریــخ 1۳۹۹/1۲/۲۷بانک مرکزی صورت گرفته 

است.
اواخــر فروردیــن 1۴۰۰نیز، از محل ماده)1۴( قانون 
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و 
حمایــت از کاالی ایرانــی و متعاقــب صورتجلســه تاریــخ 
بانــک  ایــن  فوق العــاده  عمومــی  1۳۹۹/۰۴/۲۸مجمــع 
ســرمایه  مرکــزی،  1۳۹۹/1۲/۲۷بانــک  تاریــخ  مجــوز  و 
بانــک کشــاورزی بــا ۸۸۸۷۷میلیــارد ریــال افزایــش بــه 
1۹۹۸۹۸میلیارد ریال رسید و با افزایش سرمایه دیگری 
بــه مبلــغ 1۰هزار میلیارد ریــال از محل بند)و(تبصره)5(
قانــون بودجــه ســال1۳۹۹، ســرمایه بانک کشــاورزی از 

۲۰۹۰۰۰میلیارد ریال فراتر رفت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن افزایــش ســرمایه 
باعــث تقویت ســاختار ترازنامه بانک کشــاورزی شــده 
و توان این بانک برای تحقق شــعار تولیدپشــتیبانی ها 
و مانع زدایی ها در بخش کشــاورزی را افزایش خواهد 

داد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک مرکــزی با صدور بخشــنامه ای 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
۷0 میلیــون تومانــی را بــه بانک هــا ابــالغ 

کرد.
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جوان،بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب 
بــه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری اعــالم 
کــرد که به اســتناد بند )الــف( تبصره )1۶( 
قانون بودجه ســال 1۴۰۰ کل کشــور مقرر 

شده است:
ازدواج  از  حمایــت  منظــور  بــه   .1
جوانــان، بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
از محــل پس انــداز  اســت  ایــران مکلــف 
بانکــی،  نظــام  قرض الحســنه  جــاری  و 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه کلیه 
زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد ازدواج آن هــا 
اســت  یکــم فروردیــن ســال ۹۷  از  بعــد 
دریافــت  ازدواج  تســهیالت  تاکنــون  و 
پرداخــت  نخســت  اولویــت  بــا  نکرده انــد 
ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت  کنــد. 
بــرای هــر یــک از زوج هــا در ســال 1۴۰۰ 
دوره  بــا  و  ریــال  ۷۰۰میلیــون  برابــر 

بازپرداخت 1۰ساله است.
۲. بــه منظــور کاهــش ســن ازدواج، 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
قرض الحســنه  تســهیالت  اســت  موظــف 
و  ۲5ســال  زیــر  زوج هــای  بــرای  ازدواج 
شــرایط  واجــد  ۲۳ســال  زیــر  زوجه هــای 
ســقف  تــا  را  ازدواج  تســهیالت  دریافــت 

یــک میلیــارد ریــال افزایش دهــد. بانک ها 
بایــد برای ضمانت صرفاً یکی از ســه مورد 
اعتبارســنجی، یــا یــک ضامن و ســفته و یا 
سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به 

منزله ضمانت بپذیرند.
مســئولیت حســن اجــرای حکــم ایــن 
بنــد بــه عهــده بانــک مرکــزی و بانک هــای 
عامــل و کلیــه مدیــران و کارکنــان ذیربــط 
اســت. عــدم اجــرا یــا تأخیــر در پرداخــت 
تســهیالت تخلــف محســوب شــده و قابل 
می باشــد.  ذی صــالح  مراجــع  در  پیگیــری 
موظفنــد  بانک هــا  تمامــی  همچنیــن 
تســهیالت  تعــداد  ماهانــه،  صــورت  بــه 
تعــداد  و  پرداختــی  ازدواج  قرض الحســنه 
افــراد در نوبــت دریافــت این تســهیالت را 

به صورت عمومی اعالم کنند.
از  ریــال  ۳. مبلــغ ۲۰هــزار میلیــارد 
منابــع ایــن بند برای تأمیــن جهیزیه کاالی 
ایرانــی بــه ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره( 
اختصــاص می یابــد. زوجیــن می تواننــد به 
جــای اســتفاده از تســهیالت موضــوع ایــن 
بنــد، از ایــن تســهیالت حســب مــورد بــه 
همان میزان، تمام یا بخشــی از تسهیالت 
خــود را از ایــن طریــق دریافــت کننــد و به 
مصرف برسانند؛ ضمن اینکه با عنایت به 
مفاد ماده 5۰ قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور 
بــه  ازدواج  قرض الحســنه  اخــذ  مشــمول 

میزان دو برابر افراد عادی می باشند.

رئیــس اســبق ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار دربــاره راه هــای تحقــق شــعار ســال 
1۴00 می گویــد نقش بازار ســرمایه در تامین 
مالــی، بلندمــدت اســت امــا در صــورت ورود 
هــر چــه زودتــر اوراق گام به بــورس می توان 
تامیــن مالــی کوتاه مدت یا تامین ســرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی را در بازار ســرمایه 

در دستور کار قرار داد.
مزیــت اصلــی اوراق گام احیــای خریــد 
کــه  اســت  تولیــد  زنجیره هــای  در  اعتبــاری 
بــا توجــه بــه اینکــه کارمــزد انتشــار یــک بار 
قابــل پرداخــت اســت، در صــورت مدیریــت 
درســت و شناســایی زنجیره هــا امــکان نقل 
و انتقــال بــدون کارمــزد و در نتیجه کاهش 
هزینه هــای مالــی بنگاه هــای تولیدی فراهم 

می شود.
علــی صالح آبــادی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
 1۴۰۰ ســال  شــعار  تحقــق  راه هــای  دربــاره 
)تولیــد، پشــتیانی ها و مانــع زدایی هــا( گفت: 
بازار ســرمایه می تواند نقش بســیار مهمی در 
تحقــق شــعار ســال داشــته باشــد، حمایت از 
تولیــد دارای جوانــب و زوایای مختلفی اســت 
کــه یکــی از این زوایا وابســته بــه تامین مالی 

بخش تولید است.
او اضافــه کــرد: در بخــش تامیــن مالــی 
تولیــد، بــازار پول و بازار ســرمایه نقش مهمی 
را بــر عهــده دارنــد تــا بتواننــد از ایــن طریــق 

مساله تامین مالی را به خوبی انجام دهند.
صالح آبــادی بــا تاکید بر اینکه ابزار مالی 
مختلفــی در بــازار ســرمایه وجــود دارد و در 
کنــار آن بایــد نــوآوری در بخــش مالــی مــورد 

افــزود: ســرمایه گذارانی  تقویــت قــرار گیــرد، 
کــه بــه دنبــال خرید اوراق هســتند، بــه دلیل 
ســالیق و درجه هــای ریســک پذیری مختلفــی 
کــه دارنــد باید قادر به انتخاب ابزار مورد نظر 
خــود باشــند و همچنیــن شــرکت ها بتواننــد 
بــرای نیازهایــی کــه متناســب با بخــش تولید 
هســتند ابزار متناســب را منتشــر و بتوانند از 

بازار سرمایه تامین مالی کنند.
اوراق  و  بــورس  اســبق ســازمان  رئیــس 
بهــادار اظهــار کــرد: ایــن موضــوع بــه عنــوان 
مســاله بســیار مهمــی تلقــی مــی شــود، بــازار 
ســرمایه بایــد نقــش خــود را در تامیــن مالــی 
تولیــد بیــش از گذشــته تقویــت کنــد کــه این 

موضوع نیازمند ابزارسازی است.
ابزارهــای  اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  او 

صالحیــت  دارای  ســرمایه  بــازار  در  موجــود 
هســتند و کمــک زیــادی را در تامیــن مالی هــا 
داشــته اســت امــا همچنــان در بــازار ســرمایه 

نیازمند ابزارسازی هستیم.
صالــح آبــادی تاکیــد کــرد: اوراق گام بــه 
عنــوان نکتــه مثبتــی تلقــی می شــود کــه نیــاز 
اســت تا از طریق آن مشــکالت موجود مرتفع 
شــود و در بازار ســرمایه با همکاری بازار پول 

توسعه پیدا کند.
اوراق  و  بــورس  اســبق ســازمان  رئیــس 
می توانــد  گام  اوراق  اینکــه  بیــان  بــا  بهــادار 
باشــد  ســال  شــعار  تحقــق  در  کمک کننــده 
امــا متاســفانه بــا رواج چندانــی همــراه نبوده 
اســت، گفت: فعالیت این اوراق بدین شــکل 
اســت کــه شــرکتی مــواد اولیه مــورد نیاز خود 

را خریــداری می کنــد اما فروشــنده مواد اولیه 
اطمینــان ندارد کــه آیا تا دو ماه آینده به پول 
خــود خواهد رســید یا خیر، بــا توجه به چنین 
مســاله ای آنهــا می تواننــد بــه بانــک مراجعــه 
کنند و بانک براســاس شناختی که از خریدار 
مــواد اولیــه دارد، خریدار را مقابل فروشــنده 
مــواد اولیــه تضمیــن می کنــد و اوراقــی را در 

اختیار فروشنده قرار می دهد.
او اظهــار کــرد: فروشــنده آن محصــول 
می توانــد اوراق را در بازار ســرمایه تنزیل کند 
و پولی را که قرار بود سه ماه آینده از خریدار 
دریافــت کنــد بــه صــورت نقــد از طریــق بــازار 

سرمایه دریافت خواهد کرد.
ایــن موضــوع  آبــادی،  بــه گفتــه صالــح 
اتفاقــی اســت کــه بازار ســرمایه هــم می تواند 
در بخش تامین سرمایه در گردش بنگاه های 

تولیدی نقش موثری را ایفا کند.
اوراق  و  بــورس  اســبق ســازمان  رئیــس 
بهــادار گفــت: نقــش بــازار ســرمایه در تامین 
مالــی، بلندمــدت بــوده اســت امــا در صــورت 
بــازار  بــه  گام  اوراق  زودتــر  چــه  هــر  ورود 
ســرمایه، می تــوان تامیــن مالــی کوتاه مدت یا 
تامیــن ســرمایه در گردش بنگاه هــای تولیدی 

را در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد.
او بــا بیــان اینکــه نقش بازار ســرمایه در 
تامیــن مالی بــا این ابزار تقویت خواهد شــد، 
افــزود: ایرادات واردشــده به این ابــزار باید از 
طریــق تعامالتــی کــه بیــن ســازمان بــورس و 
بانک مرکزی صورت می گیرد، برطرف شــود تا 
بتوان هر چه زودتر شاهد راه اندازی این ابزار 

در بازار سرمایه باشیم.

اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  نماینــده  یــک 
تخلــف  بــا  برخــورد  و  نظــارت  فقــدان 
بازارگردانان بورس مشهود است، از ریاست 
قوه قضائیه درخواست کرد برای حفظ ثروت 
ملــی و دفــاع از حقــوق ملــت در جهت ایجاد 

دادگاه تخصصــی و نظــارت بر بــورس و بازار 
سرمایه اقدام عاجل نماید.

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، زهــره الهیــان، 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس و رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون 

در  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 

 آقای رئیســی در شرایط جنگ اقتصادی، 
فقدان نظارت و برخورد با تخلف بازارگردانان 

بورس مشهود است.

از ریاســت محترم قــوه قضائیه می خواهیم با 
عنایت به رویکرد ضد فســاد شما، برای حفظ 
ثــروت ملــی و دفــاع از حقــوق ملــت در جهت 
ایجــاد دادگاه تخصصــی و نظــارت بر بورس و 

بازار سرمایه، اقدام عاجل نمایید.

رئیس پیشن بانک مرکزی  می گوید چرا 
بایــد یــک چیــز بــا ارزش ماننــد دالر را داد و 
یک چیز دیگری دریافت کرد که به اندازه آن 

ارزش نداشته باشد؟
بهمنــی از ســال 1۳۸۸ تا 1۳۹۲ به حکم 
محمــود احمدی نــژاد، رئیس جمهــوری ســابق 
منصــب  در  مظاهــری  طهماســب  جانشــین 

ریاست بانک مرکزی ایران شد.
بــا ایلنــا،  محمــود بهمنــی در گفت وگــو 
درباره ادعای مهرداد عمادی که به ایلنا گفته 
اســت در زمــان ریاســت او بــر بانــک مرکــزی 

معــاون بانــک مرکزی روســیه به تهــران آمد و 
ایــران بیــش از ۳1 میلیارد دالر از ســپرده های 
خــود را بــه ایــن کشــور  منتقــل و در ازای آن 
روبــل دریافت کرد، گفــت: اصالً چنین چیزی 
صحــت نــدارد؛ زیــرا مــا بــه هیــچ عنــوان نیــاز 
نداشتیم که از روسیه روبل بگیریم. روس ها 
به ما روبل بدهند که چه کاری انجام دهیم؟
رئیــس پیشــن بانــک مرکزی تاکیــد کرد: 
هنگامــی کــه دالر داریم و بــا آن می توانیم در 
دنیــا خریــد کنیــم، روبــل از روســیه گرفتن به 

چه کار ما می آید؟

او خاطــر نشــان کــرد: چرا بایــد یک چیز 
بــا ارزش را بدهیــم و یک چیز دیگری دریافت 
کنیم که  به اندازه آن ارزش نداشــته باشــد؟ 
در نظر داشــته باشــید در بسیاری از کشورها 
مبادالت نفتی با دالر اســت و این ارز را بهتر 
قبــول می  کننــد؛ بنابرایــن چــرا دالر بدهیــم و 

روبل دریافت کنیم؟
بهمنــی ادامــه داد: هیــچ گاه پــول را ایــن 
گونــه مبادلــه نمی کننــد ) دالر در برابر روبل( 
وارد می کننــد و آن  کــه کاال  حتــی هنگامــی 
می شــود  وارد  حساب شــان  بــه  پولــی  زمــان 

بــه ارزهــای خارجــی کــه قابــل قبــول اســت؛ 
۷ الــی ۸ ســال پیــش کــه بــه هــچ عنــوان این 
نبــود کــه برنامه ریــزی کننــد پول هــای دیگــری 
هــم بپذیرنــد، بیشــتر دالر مطــرح بــود حــال 
چــه دلیــل دارد مــا دالر بدهیم و پــول دیگری 

دریافت کنیم.
رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد 
تاکیــد کــرد: در دوران مــا چنین چیــزی نبود و 
ما مشکلی نداشتیم، اگر هم مشکلی بود آن 
را حل می کردیم. او افزود: اگر خدایی ناکرده 

مشکلی هم باشد راه حلش این نیست.

درخواست از قوه قضائیه برای برخورد با بازارگردانان 
متخلف بورسی

رئیس اسبق سازمان بورس: ورود اوراق گام 
به بازار سرمایه، راهکاری برای تحقق شعار 

سال 1۴00 است

بهمنی تعویض دالر با روبل را در دولت احمدی نژاد تکذیب کرد

معــاون پیشــین دبیــرکل بــورس تهــران 
ســایر  و  ســنگ آهن  عرضــه  کــه  مى گویــد 
ســود  کاال،  بــورس  در  معدنــى  محصــوالت 
حاصل از فروش و قیمت ســهام شــرکت های 
معدنــی و ســنگ آهنی را بــه ســمت واقعــی 

شدن هدایت می کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، معــاون 
پیشــین دبیــرکل بــورس تهــران دربــاره ارتباط 
عرضه سنگ آهن در بورس کاال با سهامداران 
این شــرکت ها گفت: امکان پیش بینی ســهام 
این شــرکت ها نیز برای ســهامداران به مراتب 
آســان تر مى شــود و این اتفاق یک خبر خوش 

براى سهامداران معدنى است.
عرضــه ســنگ آهــن و ســایر محصــوالت 
معدنى در بورس کاال طى هفته هاى گذشــته 
در حالی آغاز شــده که ســنگ آهن در مســیر 
تــا  اســت  گرفتــه  قــرار  قیمــت  واقعى ســازى 
همانند ســایر محصــوالت فوالدى با نرخ هایى 
همسو با نرخ جهانى در بورس معامله شود. 
حســن فهیمــی راد در ایــن بــاره توضیــح 
داد: طى سال هاى گذشته به دلیل غیرواقعی 
بودن قیمت محصوالت معدنى از جمله سنگ 
آهن، ســهام این شــرکت ها تحت تأثیر منفی 
پیامدهــای عرضــه غیربورســی محصوالتشــان 
قــرار داشــت؛ عرضــه کاالى هــر شــرکتى در 
بــورس کاال، ظرفیت هاى جدیدى را مقابل آن 
شرکت در زمینه شفافیت معامالتى، تسهیل 
فروش و کشــف واقعــى قیمت به همراه دارد 
و ایــن مکانیســم قطــع به یقیــن از روش هــای 
ســنتی متکــی بــه حوالــه و امضاهــای طالیــی، 

کارآمدتر و بهتر است.
او افــزود: بــا عرضه ســنگ آهن به عنوان 
باالدســت زنجیــره فــوالد، تقریبــاً، تمــام ایــن 
عرضــه  بــر  مبتنــی  و  روش  یــک  بــا  زنجیــره 
و تقاضــا کشــف قیمــت می شــود کــه باعــث 
آن  در  تــوازن  و  زنجیــره  متعــادل شــدن کل 
خواهد شــد. بنابرایــن، اگر عرضه محصوالت، 
طبق سازوکارهای بورس کاال دنبال شود و از 
قواعد آن تخطی نشود، به نفع تولیدکننده ها 

در کل زنجیره فوالد تمام می شود.
فهیمــی راد درباره آثار عرضه ســنگ آهن 
بــر شــرکت های فعــال در بــورس اوراق بهادار 
نیــز گفــت: زمانی کــه ســنگ آهن و محصوالت 
مختلــف آن در بــورس کاال عرضه و براســاس 
تأثیــر  شــود،  قیمت گــذاری  تقاضــا  و  عرضــه 
مثبتــی بر شــرکت های حاضــر در بورس اوراق 

بهادار دارد.
او تأکیــد کــرد: در حــوزه تولیــد و بــازار 
هــم نکتــه مهمی کــه پیرامــون عرضه بورســی 
ســنگ آهن بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، ضــرورت 
نظــارت جــدی بــر توزیــع آن پــس از معامالت 

بورسی است.
ادامــه  ســرمایه  بــازار  پیشکســوت  ایــن 
داد: همــه نهادهــای ذی ربــط و مســئول بایــد 
بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار دارنــد، به گونه ای 
برنامه ریــزی کننــد کــه محصوالت عرضه شــده 
به صورت مســتقیم در اختیار تولیدکننده های 
میان دســتی زنجیره که همــان تولیدکنندگان 
و  دالالن  و  گیــرد  قــرار  هســتند،  فــوالد 

واسطه ها، مجال نفوذ و رانت خواری نیابند.

پرداخت وام ازدواج ۷0 میلیونی 
به بانک ها ابالغ شد

پیش بینی افزایش سود سهامداران 
معدنی پس از عرضه سنگ آهن در بورس 


