
بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
 . شنبه . 11 اردیبهشت 1400 . سال هجدهم . شماره 4659 .   

کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

خرید ۱۵هزار کاالی 
تجهیزات پزشکی از سوی 

بانک مهر
بانــک مهــر در راســتای مســئولیت اجتماعــی خود 
و کمــک بــه مقابلــه بــا کوويــد۱۹، حــدود ۱۵هــزار قلــم 
تجهيــزات پزشــكي خريــداري كــرد و در اختيــار وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشت.
آئیــن  در  مهــر،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مشــارکت  از  رونمایــي 
بانــک قرض الحســنه مهــر 
در طرح شــهيد ســليماني 
وزارت بهداشــت، درمــان، 
در  پزشــکي  و  آمــوزش 
از  پيشــگيري  راســتاي 
كرونــا،  بيمــاري  شــيوع 
مرتضی اکبری، مدیرعامل 
بانــک مهــر، اظهــار کرد: با 
رويكــردي كــه هيــأت مديــره بانــك مهــر داشــته اند، اين 
بانك از چهار سال گذشته تاكنون كارهاي قابل توجهي 
در حوزه مسئوليت اجتماعي انجام داده است. ساخت 
خانه بهداشــت، ساخت مدرســه، پرداخت تسهيالت به 
زنــان سرپرســت خانــوار و خريــد وســايل آموزشــي براي 
دانش آمــوزان مناطــق محــروم برخــي از ايــن اقدامــات 
بوده اند. مهم ترين اقدام بانك در اين حوزه سال گذشته 
انجام شــد كه بيمه كردن ۵۰۰هزار خانه روســتايي بود. 
داد: ســال گذشــته مصوبــه مجمــع  ادامــه  این طــور  او 
عمومــی بانــک برای تخصيــص منابع حاصــل از دريافت 
جريمه ديرکرد در حوزه مســئوليت اجتماعي را داشــتيم 
که همکاري با وزارت بهداشت نيز از محل منابع حاصل 
از جريمــه ديركــرد بــوده اســت. تصميــم گرفتيــم در حد 
مقــدورات خــود در حــوزه كرونــا كاري انجــام دهيــم. بــر 
همين اساس ۱۵هزار قلم تجهيزات پزشكي خريداري و 

در ۳۱ استان كشور توزيع شده است.
اکبــری همچنیــن اظهــار کــرد: ۲۲۰۰ميليــارد ريــال 
تسهيالت به كادر بهداشت و درمان پرداخت مي شود.

امضای تفاهم نامه میان 
بانک تجارت و ایمیدرو

بــا ســازمان  تجــارت  بانــک  تفاهم نامــه همــکاری 
وزارت  معــادن و صنایــع معدنــی  نوســازی  و  توســعه 
صنعــت، معدن و تجــارت با هدف تامین مالی واحدها 
و پروژه هــای دارای اولویــت )طــرح تــام( بــا حضور وزیر 

صمت و مدیرعامل بانک تجارت منعقد شد.
رضــا  تجــارت،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت، در مراسم امضای 
ایمیــدرو،  بــا  تفاهم نامــه 
خدمــات  بــه  اشــاره  بــا 
گســترده بانک تجــارت به 
زیرمجموعــه  شــرکت های 
معــدن  صنعــت،  وزارت 
ســابقه  گفــت:  تجــارت  و 
تجــارت  بانــک  تعامــل 
و  بــزرگ  شــرکت های  بــا 
کوچک صنعتــی و معدنی 
در حوزه هــای مختلفــی همچــون خودروســازی و معادن 
بــزرگ مــس نشــان از رویکــرد مثبــت ایــن مجموعــه بــه 
حمایــت از تولیــد و اشــتغال داشــته و همــواره در تالش 
هســتیم از طریــق ارائــه خدمــات متنــوع مالــی و بانکــی 
پشــتیبانی مطمئــن برای شــرکت های صنعتــی و معدنی 
باشــیم. دولت آبــادی با بیان اینکــه تفاهم نامه طرح تام 
دارای ظرفیت های گسترده و مفاد جامع و کاملی است 
افزود: بانک تجارت آمادگی این را دارد در کنار تعهدات 
مندرج در این تفاهم نامه، از طریق خدمات نوین تامین 
مالی در راستای کاهش هزینه های تامین مالی طرح ها 
و پروژه های دارای اولویت مجموعه ایمیدرو، پشتیبان و 

حامی این دسته از شرکت ها باشد.

مشارکت بانک مسکن در 
بزرگترین پروژه شهرک سازی 

بعد از انقالب
مدیرعامــل بانــک مســکن از اختصــاص ســه هزار 
میلیــارد تومــان بــه پــروژه ۱۰هــزار واحــدی بندرعبــاس 

خبرداد.
هیبنــا،  گــزارش  بــه 
محمود شایان، مدیرعامل 
آییــن  در  مســکن،  بانــک 
اجرایــی  عملیــات  آغــاز 
تولیــد  پــروژه  بزرگتریــن 
در  کشــور  مســکن 
بــرای  گفــت:  بندرعبــاس 
کشــور،  در  نخســتین بار 
بــرای ایــن پــروژه کــه ۱۰هزار واحــد بــوده و در زمینی به 
مساحت ۳۵۰هکتار ساخته می شود، بانک مسکن برای 
هــر واحد مســکونی مبلغ ۳۰۰میلیون تومان تســهیالت 
پرداخــت می کنــد که در مجموع بــرای این پروژه ۱۰هزار 

واحدی، سه هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد.
مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد: طی سال های 
گذشــته ۲میلیــون و ۳۰۰هــزار واحــد مســکن مهــر بــا 
حمایــت مالــی بانــک مســکن ســاخته شــده  اســت و در 
تــالش هســتیم کــه مــوارد باقیمانــده را نیــز بــه زودی به 
کــه در بحــث  مــواردی  ادامــه داد:  او  اتمــام برســانیم. 
مســکن مهــر به اتمام نرســیده اســت به دالیــل حقوقی 
و مشــکالتی بــوده کــه در خارج از مجموعــه بانک وجود 
داشته است و بانک مسکن آمادگی دارد که برای اتمام 
آنهــا مشــارکت کنــد. او در خصــوص طــرح اقــدام ملــی 
مســکن نیــز گفــت: تاکنــون در طرح اقدام ملی مســکن 
از ســوی بانک مســکن ۹۰۰میلیارد ریال ازمنابع بانک و 
۱۳،86۳،۳47میلیــون ریــال از منابــع متقاضیان به این 

طرح اختصاص یافته است.

بانک صادرات؛ بانک عامل 
نخستین نمایشگاه مجازی 

قرآن کریم
بیســت و هشــتمین نمایشــگاه قــرآن کریــم ١١تــا 
٢٠اردیبهشــت ســال جــاری با عاملیــت و حمایت بانک 

صادرات به صورت مجازی برگزار می شود.
بیســت  صــادرات،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

نمایشــگاه  هشــتمین  و 
قــرآن در دو بخــش فــروش 
محصــوالت قرآنــی در حوزه 
بخــش  و  نشــر  و  کتــاب 
محتوایی ١١تا ٢٠اردیبهشت 
ســال جاری بــه مدت ١٠روز 
به صــورت مجــازی با شــعار 
و  رشــد  کتــاب  »قــرآن 
می شــود  برگــزار  رویــش« 

ایــن نمایشــگاه در  بانــک عامــل  ایــران  بانــک صــادرات  و 
بسترســازی خدمــات بانکــداری الکترونیــک و غیرحضــوری 
اســت. عبدالهــادی فقهــی زاده، معــاون قرآن و عتــرت وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفــت: امســال بانــک صــادرات 
همچــون ســال ۹8بــه عنــوان حامــی نمایشــگاه همــراه مــا 
خواهــد بــود، با اتکا به حمایت هایی که توانســته ایم جذب 
کنیــم، بــا همــکاری بانــک صادرات بــه حدود ۱۲هــزار فعال 

قرآنی بن خرید و تسهیالت اختصاص خواهیم داد.

اعطای ۲۷۷هزار میلیارد 
 ریال تسهیالت بانک آینده

به مشاغل آسیب پذیر
بانک آینده، از کسب وکارهایی که به دلیل اوضاع 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در فعالیــت اقتصــادی 
خــود، آســیب دیده اند، از تیر ســال گذشــته بــا اعطای 

تسهیالت، حمایت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  آینــده،  بانــک 
بــه  کمــک  هــدف  بــا 
کســب وکارهای  صاحبــان 
از  ناشــی  آســیب دیده 
و  کرونــا  همه گیــری 
رونــق  حفــظ  به منظــور 
اشــتغال و جبران بخشــی 

تولیــدی،  مختلــف  واحدهــای  عملیاتــی  خســارات  از 
صنعتــی، خدماتــی و ســایر بخش هــای اقتصادی کشــور 
در مدت ســه ماه پایانی ســال گذشــته، تعداد ۵۱۳فقره 

تسهیالت به مبلغ ۲77هزارمیلیاردریال پرداخت کرد.

افتتاح ۱4پروژه 
محرومیت زدایی از سوی 

بانک سپه
بانــک  ایــن  ســپه،  بانــک  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
تحقــق  به منظــور  و  محرومیت زدایــی  راســتای  در 
مســئولیت های اجتماعی هم زمان با میالد امام حســن 
مجتبی )ع( و در آســتانه ســال روز تاســیس بانک سپه 
۱4پروژه شــامل 7مدرســه 6پروژه آبرســانی و یک خانه 

نیازمندان افتتاح می کند.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی بانــک ســپه 
چقــازردی  محمدکاظــم 
ســپه  بانــک  کــرد:  اظهــار 
هفــت مدرســه در مناطــق 
اســتان های  محــروم 
بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
گیــالن، لرســتان، زنجــان، 

آذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاری و همدان، شش 
پروژه آبرســانی در مناطق محروم کرمانشــاه و یک خانه 
نیازمنــدان در اســتان گیــالن آماده بهره بــرداری دارد که 
هم زمان با میالد با ســعادت امام حســن مجتبی )ع( به 
بهره برداری خواهد رسید و با هماهنگی صورت گرفته از 
ســوی مســئولین استان ها و پس از رفع محدودیت های 

کرونایی رسما افتتاح خواهد شد.

دومین سال حمایت 
بیمه آسیا از شبکه فروش 

در مقابل کرونا
مدیرعامل بیمه آســیا اعالم کرد بیمه آســیا برای دومین 
ســال، طرح ویژه حمایتی از شــبکه فروش این شــرکت 

را به اجرا می گذارد.
بــه گــزارش روابط عمومــی 
بــه  توجــه  بــا  بیمه آســیا، 
مشــکالت اقتصادی ناشی 
ویــروس کرونــا  از شــیوع 
راســتای  در  و  کشــور  در 
بــزرگ  شــبکه  از  حمایــت 
بازاریابــان  و  نماینــدگان 
ایــن شــرکت، بــا تصویــب 

هیــات مدیــره و دســتور مســعود بادیــن نایــب رئیــس 
هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، امسال نیز یک ماه 
کارمــزد نماینــدگان این شــرکت به صورت علی الحســاب 
بــه حســاب آنهــا واریــز می گــردد. بنابراین گــزارش، این 
تصمیــم مهــم در دومیــن ســال متوالــی بــه درخواســت 
معاونت شــبکه فروش بیمه آســیا و در راســتای حمایت 
از  بیــش  معیشــت  تامیــن  و  بیمه گــری  فعالیــت  از 
۳۵۰۰نماینــده و بازاریــاب شــرکت به عنــوان بنگاه هــای 
کوچــک اقتصــادی و همچنین تداوم بی وقفه خدمات به 

مردم و جلب رضایت بیمه گزاران اتخاذ گردید.

و  برنامــه  ســازمان  ســابق  ســخنگوی 
بودجــه، پیشــنهاد کــرد بــا توجــه بــه درآمــد 
عرضــه  از  دولــت  تومانــی  میلیــارد  ۲۰هــزار 
شرکت های پاالیشی و بانکی،  حقوق مدیران 
بازدهــی  مبنــای  بــر  اقتصــادی  وزرای  ارشــد 

نمادهای پاالیش و دارا یکم پرداخت شود.
بــه گــزارش تســنیم،  مهــدی قمصریــان 
دربــاره التهابــات اخیــر بــورس پیشــنهاد کرد، 
رئیس جمهــوری در دولــت ســیزدهم می تواند 
در  اقتصــادی   ارشــد  مدیــران  و  وزرا  حقــوق 
و  اقتصــاد  صمت، نفــت،   خانه هــای  وزارت 

دارایی، رفاه و تامین  اجتماعی،   بانک مرکزی 
و  ســازمان برنامــه بودجــه را مبنــی بــر ســود 
واقعــی و عملکــرد شــرکت های مرتبــط با نماد 
پاالیش یکم و دارا یکم تنظیم و پرداخت کند.
صــورت  ایــن  در  قمصریــان،  گفتــه  بــه 
همــه می بینــد کــه در مــدت کوتاهــی نه تنهــا 
رشــد قابــل توجهــی در ســودآوری و مدیریــت 
کاراتر این شــرکت ها اتفاق خواهد افتاد بلکه 
اوضــاع بــورس و بــازار ســهام هــم متعــادل و 
حــدودی  تــا  ســهامداران  ســنگین  زیان هــای 

جبران می شود.

پس از عرضه ســهام دولت در ابتدای 
ســال قبــل  در ســه بانــک ملــت، تجــارت و 
صــادرات و نیــز ۲ بیمه البرز و اتکایی امین 
در قالــب دارای یکــم، در نیمــه ســال دولت 
پاالیشــگاه های  نمادهــای  در  خــود  ســهام 
تهــران، اصفهــان، بندرعبــاس و تبریــز را بــا 
کلــی امــا و اگر و حواشــی در قالب صندوق 
پاالیــش یکــم بــه معامله گــران فروخت؛ آن 
هــم بــه ایــن وعــده کــه دســتکم ۳۰درصــد 
پاالیشــی  ســرمایه گذاران  نصیــب  ســود 

شد. خواهد 

نه تنهــا  حــاال  کــه  اســت  در حالــی  ایــن 
۳۰درصد وعده داده شــده نصیب ســهامداران 
پاالیــش یکمــی نشــد، بلکه فعــال ۳۰درصد از 
ســرمایه آنهــا از دســت رفتــه اســت و در بــاغ 
ایــن  ســرمایه گذاران  بــه  دولــت  کــه  ســبزی 
واحدهــا داد، حــاال جــز زیــان و ضــرر تصویری 
بایــد گفــت  نکــرده اســت.  برایشــان ترســیم 
یکــم  پاالیــش  و  یکــم  دارای  ســرمایه گذاران 
بــا توجــه بــه اظهارنظــر دولتی هــا و وعــده و 
وعیدهای داده شــده، چه انتظاری داشتند اما 

سرانجام با چه وضعی مواجه شدند.

پرداخــت  از  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ارز مــورد نیــاز بــرای تامیــن یک میلیــون دوز 

واکسن کرونا خبر داد.
مرکــزی،  بانــک  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در یادداشتی 
گذشــته  »هفتــه  نوشــت:  اینســتاگرام  در 
اعــالم کــردم کــه بانــک مرکــزی حداقــل ۱۰۰ 

میلیون دالر ارز،   برای واردات واکســن کرونا 
تخصیص داده است«. 

او اعــالم کــرد: امــروز بنــا به درخواســت 
وزارت بهداشــت، اولیــن پرداخــت ارزی بــرای 
واردات فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه 
چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد.  
رئیــس کل بانــک مرکــزی نوشــت: طبــق 

اطــالع، ایــن محموله شــنبه در دســترس قرار 
خواهــد بــود. مجموعــه واکســن مــورد اشــاره 
بــر ســفارش های قبلــی و در جریــان  عــالوه 

واردات است.«
رئیــس بانک مرکــزی پیش از این نیز در 
۳۱فروردین در صفحه اینستاگرام خود درباره 
تامیــن ارز خریــد واکســن گفــت که بــر مبنای 

بــرای  دالر  ۱78میلیــون  کوواکــس،  قــرارداد 
۱6.8میلیــون دوز واکســن تخصیــص و قســط 
اول آن نیــز پرداخــت و واردات آن آغــاز شــده 

است. 

بــه گفتــه ســخنگوی کانون شــرکت های 
عدالــت،  ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری 
بــه انتخابــات الکترونیکــی  ابهامــات مربــوط 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  مدیــره  هیــات 
اســتانی ســهام عدالــت بیشــتر از قبل شــده 

است.
مهــر،  بــا  گفت وگــو  در  حیــدری  اکبــر 
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مشــکالت 
مربــوط بــه مجامــع و انتخابــات الکترونیــک 
ایــن شــرکت ها مرتفــع شــده اســت یــا خیــر، 
گفــت: مشــکالتی کــه در زمان تــالش دولت 
بــرای برگــزاری مجامــع در تاریــخ قبلی وجود 
داشــت نه تنهــا مرتفع نشــده بلکــه ابهام آن 

بیشــتر نیز شده است.
او ادامــه داد: مستمســک جدیــد دولــت 
نامــه  مجامــع،  غیرقانونــی  برگــزاری  بــرای 
رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبری اســت؛ اما 
بایــد توجه داشــت کــه در این نامــه هم آمده 
اســت کــه در راســتای تاکید رهبــری بر تحقق 
مشــارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی، نســبت 
بــه برگــزاری )ابتــدا( مجمــع فوق العــاده بــرای 
تصویــب اساســنامه و ســپس مجمــع انتخاب 

آئیــن  در »چارچــوب  مدیــران آن هــم دقیقــاً 
نامه« اقدام شود.

حیــدری اظهــار کــرد: »مشــارکت واقعی 
مــردم« یعنــی اینکــه تمامی ســهام داران باید 
»فرصــت برابــر برای انتخاب کــردن و انتخاب 
شــدن« داشــته باشــند اما وقتی شورای عالی 
بــورس اعــالم می کنــد کــه مجامــع صرفــاً بــه 
صــورت الکترونیــک انجام شــود و 4۰درصد از 
مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی 
به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت »ســلب 
حــق بیــش از ۱۲میلیون نفــر معادل 4۰درصد 
سهامداران« از انتخاب شدن و انتخاب کردن 

است.
او خاطــر نشــان کــرد: در فــراز دوم نامــه 
کــه  تاکیدشــده  رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر 
اساسنامه تصویب شود و طبق قانون تجارت 
نیز نمی شــود بدون تصویب اساســنامه جدید 
در یــک مجمــع فوق العــاده با رعایــت قانون و 
ثبــت نتیجــه در مرجع رســمی، مجمع عمومی 
انتخابات الکترونیکی تشــکیل شــود. در حال 
ســرمایه گذاری های  اساســنامه  در  حاضــر 
اســتانی، برگــزاری مجمــع به صــورت حضوری 
دیــده شــده و اگــر قرار اســت حتــی به صورت 

ترکیبی از حضوری و الکترونیکی برگزار شــود 
ابتدا باید در مجمعی فوق العاده این تغییرات 

به تصویب برسد.
ســرمایه گذاری  شــرکت های  ســخنگوی 
در  کــرد:  تصریــح  عدالــت،  ســهام  اســتانی 
اردیبهشــت ســال گذشــته نیــز مقــام معظــم 
رهبــری، صرفــاً وظیفه تدوین مقــررات انتقال 
ســهام بــه صاحبــان ســهام را به شــورای عالی 
بــورس تفویــض کردنــد و بدیهــی اســت کــه 
ایــن  تابــع و ذیــل قوانیــن اســت و  مقــررات 
ادعــای دولتی هــا و ســازمان بــورس مبنــی بــر 
اینکــه مصوبــات شــورای عالی بــورس فراتر از 

قانون است، وجاهت ندارد.
او تاکید کرد: تمهیدات اجرایی انتخابات 
کــه بــا هیــات رئیســه مجامــع دولتــی بــدون 
رعایــت نــکات قانونــی بــرای انتشــار آگهی ها، 
تأییــد صالحیت هــا و… در حــال انجــام اســت 
همگی خارج از چارچوب آئین نامه اســت. در 
حال حاضر هرچه رخ می دهد صرفاً به جهت 
تعجیــل ســوال برانگیــز در برگــزاری انتخابات 
حصــول  بــدون  اســتانی،  ســرمایه گذاری های 
تضمین حق مشــارکت واقعی مردم اســت به 
همین دلیل این انتخابات غیرقانونی اســت و 

تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت 
نیز توجیهی ندارد و به صرف اســتناد به نامه 
اخیــر دفتــر مقام معظم رهبــری بدون عمل و 
تعهــد بــه محتوای آن نمی توانــد بهانه ای برای 

تضییع حق مردم باشد.
حیــدری بــا بیــان اینکــه طبــق نامــه ۲6 
خــرداد مــاه ۹۹ مقــام معظــم رهبــری، رئیس 
جمهوری و مجریان امر و شورای عالی بورس 
مدیریــت  »اســتمرار  بــرای  زمینــه  ایجــاد  از 
دولتــی« نهــی شــده اند؛ گفت: عمالً اســتقرار 
هیات رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی 
عدالــت  ســهام  پرتفــوی  بــر  دولتــی  مدیــران 
مــورد  و  دولتــی  مدیریــت  اســتمرار  مصــداق 

اعتراض کانون است.
او خاطر نشان کرد: تمام این مغایرت ها 
و تخلفــات انجام شــده بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه دولــت جایــگاه قانونــی و غیرقابــل نفــوذ 
شهرســتانی  عدالــت  ســهام  تعاونی هــای 
صــورت  بــه  کــه  دارد  اصــرار  و  برنمی تابــد  را 
غیرقانونــی تعاونی هــا بایــد از ســاختار حــذف 
شــوند. در حالــی کــه اگــر جایــگاه تعاونی هــا 
انــکار نمی شــد هیــچ گاه دچــار این بن بســت 

برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی شدیم.

بــه گفتــه یــک کارشــناس بــازار بورس، 
موافقت هــای بانــک مرکــزی بــا وجــود آنکــه 
برخی از مفادش در جلســه ســران ســه قوه 
رســیدگی خواهــد شــد، اما تــا ایــن مرحله از 
کار برای به تعادل رسیدن بازار بورس مثبت 

ارزیابی می شود.
ایبِنــا  بــا  گفت وگــو  در  دارابــی  همایــون 
دربــاره موافقت های بانک مرکزی برای حمایت 
از بــورس گفــت: موافقت هــای بانــک مرکــزی 

بــا وجــود آنکــه برخــی از مفــادش در جلســه 
ســران ســه قوه رســیدگی خواهد شــد،  تالش 
قابــل تقدیــری بــه حســاب می آیــد کــه در حال 
حاضــر بــرای به تعادل رســیدن بــازار بورس در 
حــال انجــام اســت و مثبــت ارزیابــی می شــود. 
ایــن کارشــناس بــورس دربــاره احتمــال رشــد 
بی محابــای بــورس در ســال ۱4۰۰ ماننــد ســال 
رشــد  بــا  بــورس   ۹۹ ســال  کــرد:  اظهــار   ۹۹
حرکــت  واقــع  در  نشــد،  روبــه رو  بی محابایــی 

بازار به سمت ارزش های واقعی شکل گرفت. 
حقیقــت ایــن اســت کــه نســبت بــه بازارهــای 
خــود  هــم رده  بازارهــای  ســطح  در  و  منطقــه 
بســیار ارزان هــم بــه حســاب می آیــد کــه ایــن 
مســئله درایــران بیشــتر از نــرخ بهــره بســیار 
باال نشــات می گیرد. مســئله گفته شــده سبب 
می شود ریل گذاری های صنعتی در ایران معنا 
پیــدا نکنــد. دارابی در ادامه اضافه کرد: قیمت 
بســیاری ازشــرکت های بــازار ســرمایه  از یــک 

ســاختمان یا برج در تهران ارزانتر اســت و این 
باالنس نبودن که در سرمایه گذاری ها و ارزش 
آن  می بینیم، مشکل اساسی را به وجود آورده 
اســت.  مجــدد تاکیــد می کنــم که رشــد بورس 
در ســال گذشــته بی محابــا نبــود، بلکــه در آن 
خوشــبینی نســبت بــه ایــن امــر وجــود داشــت 
کــه ســرمایه گذاری صنعتی در کشــور می تواند 
بــه جایــگاه اصلــی خود برســد و در مقایســه با 
بخش های دیگر اقتصاد  مورد توجه قرار گیرد.

در جریــان فــروش ۲۰۰ میلیــون دالر از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــی و اختصاص آن 
بــه بــازار ســرمایه،  بانک مرکــزی تاکید کرده 
اســت که »اقدام به چاپ پول در این رابطه 
نخواهد کرد«، بنابراین اگر بانک روی حرف 
خود ایســتاده اســت و با ورود منابع صندوق 
اقــدام بــه فــروش کند، در ایــن حالت تبدیل 
بــه ریــال بــه صــورت تدریجــی خواهــد بود و 
طبیعتا تزریق به بورس هم به همین ترتیب 

صورت خواهد گرفت نه یکجا. 
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا طــی جلســه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت و همچنین 

جلســه ای بــا مجلس، تصمیماتــی در رابطه با 
حمایت از بازار ســرمایه اخذ شــد که از جمله 
آن فــروش ۲۰۰میلیــون دالر از منابع صندوق 
توســعه ملــی بــا موافقــت بانــک مرکــزی در 

دستور کار قرار گرفت.

کار ارزهای صندوق به چاپ 
پول می کشد؟ 

ایــن در حالــی اســت کــه تبدیــل منابــع 
ارزی صنــدوق بــه ریال همــواره از چالش های 
بین دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته 
بوده اســت چراکه بانک مرکزی معتقد اســت 

منابع ارزی صندوق توســعه ملی در دسترس 
ایــن بانــک نبــود و تبدیــل آن به ریــال حداقل 
در کوتــاه مــدت و تا زمان دریافت منابع ارزی 
به نوعی اســتقراض بانک مرکزی و چاپ پول 
بــه شــمار می رود و تبعــات تورمی خاص خود 
را بــه همــراه دارد، جایــی که حتــی رئیس کل 
بانــک مرکــزی به چــاپ پول در جریــان تبدیل 
ارز صنــدوق بــه ریال برای بودجه در دو ســال 

گذشته اذعان داشته است.

بانک مرکزی: برای بورس پول 
چاپ نمی کنیم

امــا بــا به میان آمــدن موضوع برداشــت 
ارزی و تبدیــل بــه ریال برای بازار ســرمایه بار 
دیگــر بحــث چــاپ پول مطرح  و ممکن اســت 
بانک مرکزی در اوضاع موجود و برای پرداخت 
بــازار ســرمایه بــه تســعیر ارز بــدون پشــتوانه 
حداقــل در کوتاه مــدت دســت بزند و بار دیگر 
جریــان تــورم و آثــار آن پیــش بیایــد، بــا ایــن 
حــال بانــک مرکزی بعد از اعــالم تصمیم برای 
فــروش ایــن ۲۰۰میلیون دالر طــی اطالعیه ای 
اعــالم کــرد که در این رابطه اقدام به تســعیر 
منابع غیرقابل دســترس صندوق توسعه ملی 

که به معنای چاپ پول باشد نخواهد کرد.

اقتصــادی  مســائل  کارشــناس  یــک 
می گویــد بــا اعمــال قوانیــن جدیــد در بــازار 
ســرمایه، قیمت سهام افزایش یافته می یابد 

و تب فروش در این بازار فروکش می کند.
به گــزارش بازار، حسینی هاشــمی گفت: 
اعمال قوانین جدید، آهنگ کاهش قیمت ها را 
در بازار ســرمایه کمتر کرده و حتی در اوضاعی 
ممکن اســت قیمت برخی ســهام را باال ببرد و 

تعادل نسبی در این بازار ایجاد کند.

او ادامــه داد: ایــن قوانیــن جدیــد بــرای 
محافظت از ســهام ســهامداران بوده اســت و 

قسمت عرضه و تقاضا را مدیریت می کند.
این کارشــناس اقتصــادی گفت: در بازار 
ســرمایه صــف فروش و عرضــه در حال حاضر 
بــاال بــود و بــا اعمــال ایــن قوانیــن و افزایــش 
قیمــت ســهام، دیگــر ســهامداران تمایلــی بــه 

فروش نخواهند داشت.
حسینی هاشــمی افــزود:، امــا بایــد ایــن 

نکتــه را در نظــر داشــت که بازار ســرمایه طی 
یکســال گذشــته ســیر نزولی داشــت و با یک 
دســتورالعمل جدیــد بــه ســرعت بــه تعــادل 

سابق خود بر نمی گردد.
او درباره بزرگترین مشــکل بازار سرمایه 
گفــت: مهم تریــن مشــکل ایــن بــازار، مطابــق 
نبــودن ارزش ســهام و بازدهــی آن بــا قیمــت 

سهام است.
داد:  ادامــه  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 

افــرادی کــه شــروع بــه خرید ســهام بــا قیمت 
بــاال کردنــد انتظار ســود باالتری داشــتند، اما 
به سود قابل انتظار خود دست پیدا نکردند.

دولــت  کــرد:  اضافــه  حسینی هاشــمی 
نیــز بــرای کســری بودجــه خود در ســال ۹8 و 
۹۹ شــروع بــه فــروش ســهام پاالیشــگاه ها و 
شــرکت های تحــت نظــارت خود، چون شســتا 
کــرد و ایــن امر ســبب شــد که موجــی از افراد 

ناوارد به بازار سرمایه وارد شوند.

سخنگوی سهام عدالت: ابهامات انتخابات الکترونیکی 
هیات مدیره بیشتر شده است

پیش بینی کاهش تب فروش در بازار سرمایه با اعمال قوانین جدید 

چرا تزریق ۲۰۰ میلیون دالری به بورس هدیه ای نقد نیست 

دارابی، کارشناس بورس: اقدامات بانک مرکزی بورس را متعادل می کند

پیشنهاد پرداخت حقوق مدیران وزارتخانه  های اقتصادی بر مبنای بازدهی 
پاالیش و دارا یکم

ارز واردات فوری یک میلیون دوز 
واکسن کرونا پرداخت شد 
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