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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 ارائه موبایل بانک مبتنی
بر وب از سوی بانک رفاه

به منظور گسترش خدمات الکترونیک و سهولت 
ایــن خدمــات، ســامانه جدیــد  از  اســتفاده مشــتریان 
موبایل بانــک مبتنــی بــر وب بانــک رفاه بــه بهره برداری 

رسید.
به گزارش روابط عمومی 
هــدف  بــا  رفــاه،  بانــک 
نفــوذ  ضریــب  افزایــش 
بانکــداری  خدمــات 
فراهــم   و  الکترونیکــی 
زیرســاخت های  کــردن 
الزم به منظور ســهولت 
استفاده از این خدمات 
بــرای مشــتریان، ســامانه جدیــد موبایل بانــک مبتنی بر 

وب بانک رفاه به بهره برداری رسید.
امــکان  بــه  توجــه  بــا  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
رایــگان  و  واســطه  بــدون  مســتقیم،  عرضــه  نداشــتن 
برنامــه موبایل بانــک مبتنــی بر سیســتم عامــل iOSو در 
راســتای ارائه خدمات متمایز به مشــتریان، این سامانه 

راه اندازی و به بهره برداری رسید.
آدرس طریــق  از  برنامــه  ایــن  از   اســتفاده 

 https://pwa.rb24.ir فراهم شــده اســت و مشــتریان 
در  آدرس  ایــن  کــردن  وارد  از  پــس  می تواننــد  بانــک 
مرورگــر گوشــی تلفــن همــراه خــود و طی کــردن فرآیند 
فعال ســازی، آیکــون ســامانه را بــه لیســت برنامه هــای 

نصب شده در تلفن همراه خود اضافه کنند.
خدمــات ســامانه مذکــور مشــابه خدمــات نرم افزار 
موبایل بانک فعلی و با نام کاربری و رمز عبور ســامانه 

مورد اشاره، قابل بهره برداری است.

تصویب بیش از 46 میلیارد 
 ریال طرح عام المنفعه

در بانک ملی
بانــک ملــی از محــل منابــع چهل و یکمیــن مرحله 
قرعه کشــی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز، 
طرح هــای  ریــال  450میلیــون  و  46میلیــارد  از  بیــش 

مشارکتی در امور عام المنفعه مصوب کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی،  این منابع در قالب 
16اســتان  در  23طــرح 
شــده  هزینــه  کشــور 
اســت و یا خواهد شــد، 
 بــه طوری کــه بخشــی از 
محرومیت هــای مناطــق 

هدف را برطرف کند.
تجهیــز  در  مشــارکت 
و  درمانــی  مرکــز  چنــد 
بیمارســتانی، مساعدت 
مالی برای تهیه دستگاه نوت تیکر دانشجویان روشندل 
و نیــز مشــارکت در بهســازی و یــا احــداث چنــد مرکــز 

آموزشی و مدرسه، از جمله این اقدامات است.
همچنیــن بانــک ملــی از محــل ایــن منابــع در تهیه 
بیــش از 1200دســتگاه تبلت بــرای دانش آموزان مناطق 
محروم و نیز ســاخت و احداث یک باب ســالن ورزشــی 

چندمنظوره در این مناطق مشارکت کرده است.
آزادسازی زندانیان محکوم به جرائم مالی غیرعمد 
ناشــی از تصادفــات و نیــز تعمیــر و احیــای یــک جــاده 
روســتایی از دیگــر اقدامــات بانــک ملــی از محــل منابــع 
چهــل و یکمیــن مرحلــه قرعه کشــی جوایــز حســاب های 

قرض الحسنه پس انداز بوده است.
ایــن طرح هــا در اســتان های اردبیــل، کردســتان، 
جنوبــی،  خوزستان، خراســان  گیالن، فــارس،  ایــالم، 
خراســان شــمالی، گلســتان، البرز، هرمزگان، مازندران، 
ســمنان،  آذربایجــان غربــی، قزویــن و زنجــان عملیاتــی 

شده اند.

 امکان درخواست وام
با همراه بانک مهر

مشتریان بانک مهر که شرایط الزم برای دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه از جمله معدل حساب الزم را 
دارند، می توانند درخواست خود را با همراه بانک ثبت 

کرده و دیگر نیازی به مراجعه به شعبه نیست.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهر، در 
آخرین نســخه نرم  افزار 
مهــر  همراه بانــک 
جدیــدی  ســرویس های 
تســهیالت  همچــون 
و  ضامــن  بــا  آنالیــن 
کاالکارت  تســهیالت 
شــده  ارائــه  ســازمانی 
اســت. بخش تسهیالت 
در نسخه جدید نرم افزار 
اکنــون در قســمت  همراه بانــک مهــر کامل تــر شــده و 
درخواســت تسهیالت آنالین، سه مورد تسهیالت بدون 
ضامــن، تســهیالت دارای ضامــن و تســهیالت کاالکارت 
به چشــم می خورد. قابلیت درخواســت تسهیالت بدون 
ضامــن پیش از این نیــز روی نرم افزار همراه بانک وجود 
داشــت. تفاوت اصلی این نوع تســهیالت با تســهیالتی 
که نیاز به ارائه ضامن دارد، در امتیاز اعتباری مشــتری 
اســت. به گونــه ای کــه تســهیالت بــدون ضامــن تنهــا بــه 
مشــتریانی قابل ارائه است که در فرآیند اعتبارسنجی، 
خوش حساب و کم ریسک ارزیابی شوند. در حال حاضر 
امکان درخواست هر دو نوع تسهیالت با ضامن و بدون 

ضامن، با استفاده از همراه بانک مهر وجود دارد.
کاالکارت نیز یک کارت اعتباری خرید کاالست که 
تمایــز آن بــا طرح های مشــابه ســایر بانک هــا در کارمزد 
انــدک )2تــا 4درصد( و پذیرندگان گســترده ای اســت که 
آن را پشــتیبانی می کننــد. در آخریــن نســخه ارائه شــده 
بــرای  همراه بانــک مهــر، قابلیــت درخواســت کاالکارت 

کارکنان سازمان ها نیز فراهم شده است.

رونمایی از طرح تسهیالتی 
»ناجیان سالمت« در 

موسسه اعتباری نور
موسســه اعتباری نور باهدف قدردانی از زحمات 
کادر درمــان کشــور به عنــوان قهرمانــان ملــی، از طــرح 

تسهیالتی ناجیان سالمت رونمایی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی موسســه اعتبــاری نــور، 

این موسسه در راستای 
مســئولیت  ایفــای 
خــود،  اجتماعــی 
ســالمت  نظــام  ارتقــا 
از  قدردانــی  و  کشــور 
بی شــمار  فداکاری هــای 
کشــور  درمــان  کادر 
از شــیوع  پــس  به ویــژه 
اعطــای  بیمــاری کرونــا، 

تسهیالت ناجیان سالمت را با شعار »پیشکشی کوچک 
برای قلب های بزرگ«، در تمامی شعب خود آغاز کرده 
اســت. تســهیالت ناجیان سالمت با ســقف یک میلیارد 
ریــال و بازپرداخــت حداکثــر 48ماه در نظر گرفته شــده 
اســت. ایــن گــزارش می افزایــد جامعــه درمانــی کشــور 
شــامل پزشــکان، پرســتاران و کارکنــان مراکــز درمانی با 
افتتاح حســاب ناجیان ســالمت نزد شعب این موسسه 
از  ارائــه مــدارک الزم، می تواننــد  در سراســر کشــور و 

مزایای این تسهیالت با نرخ 17درصد برخوردار  شوند.
متقاضیان به منظور کســب اطالعات بیشــتر جهت 
بهره منــدی از مزایای طرح ناجیان ســالمت می توانند به 
شــعب موسســه اعتباری نور در سراســر کشور مراجعه 
و یــا بــا مرکــز ارتبــاط مردمــی ایــن موسســه بــه شــماره 

42931010-021تماس بگیرند.

اخذ قبولی اتکایی بیمه 
تجارت نو در پنج سالگی شرکت
شــرکت  های  جوانتریــن  از  یکــی  تجارت نــو  بیمــه 
بیمــه ای اســت کــه توانســته بعــد از پنج ســال فعالیــت 

مجوز قبولی اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو، مجــوز 
قبولی اتکایی مربوط به پذیرش ریســک شرکت هاســت 

چنیــن  کســب  بــا  کــه 
از  شــرکت ها  مجــوزی 
وضع مناسبی برخوردار 

می شوند.
هــر  حقیقــت  در 
شــرکت های  از  یــک 
بــه  بســته  بیمه گــر 
و  ثبت شــده  ســرمایه 
مقــررات  و  مجوزهــا 

مربوطــه، ظرفیــت خاصــی بــرای پذیــرش ریســک دارند. 
مجموع ســرمایه تمام بیمه نامه های صادره در یک سال 
را معــادل ریســک ســاالنه بیمه گــر در نظــر می گیرند که 
بیمــه تجارت نــو بــا داشــتن ســرمایه الزم توانســت ایــن 
مجــوز را دریافــت کنــد. پروانــه فعالیــت شــرکت بیمــه 
تجارت نــو در تاریــخ ششــم اردیبهشــت 139۵ از ســوی 
بیمه مرکزی در رشته های اموال و اشخاص صادر شد.

پرداخت و امهال تسهیالت به 
صاحبان مشاغل آسیب دیده 

از کرونا در بانک آینده
بانــک آینــده پیــرو مصوبــات ســتاد ملــی مدیریت 
کرونــا و ابــالغ بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران بــه پرداخــت 
راســتای  در  مشــاغل  ایــن  صاحبــان  بــه  تســهیالت 
عمــل بــه مســئولیت اجتماعی خــود و بــا هــدف حمایت 

کســب وکارهای  از 
آســیب دیده از ویروس 

کرونا، اقدام می کند.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک آینده، بر اســاس 
ملــی  ســتاد  مصوبــات 
کرونــا،  مدیریــت 
ثبت نــام  مهلت زمانــی 
متقاضیــان  پرداخــت  و 

دریافت تسهیالت مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده 
از شیوع ویروس کرونا در حوزه های گردشگری، ورزش 
و جوانــان، فرهنــگ و هنــر و حمل و نقل ریلی و هوایی 

تا پایان شهریور امسال تمدید می شود.

 NPL بهبود 44واحدی
بانک دی در سال 99

و  اقدامــات  بــا  بانــک دی،  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
وصــول  حــوزه  در  شــده  انجــام  مســتمر  پیگیری هــای 
مطالبــات و همراهــی نهادهــای قضایــی NPL )درصــد 
مطالبــات غیرجــاری از کل تســهیالت پرداخــت شــده( 

بانک از 62درصد به 17.5درصد کاهش یافته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کریمــی،  بــرات  دی، 
ضمــن اعــالم خبــر فــوق 
مذاکــرات  طــی  افــزود: 
و  متوالــی  جلســات  و 
قضایــی  اقدامــات  نیــز 
موفــق  مدیونــان  علیــه 
مطالبــات  وصــول  بــه 

مشــکوک الوصول بــه میــزان بیــش از 1۵هــزار میلیــارد 
ریال شدیم که مجموعه این اقدامات در کمک به بهبود 
وضع مالی و افزایش قدرت اعطای تســهیالت بانک دی 

اثرگذار بوده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

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  اعتبــارات  اداره  بــه گفتــه مدیــر 
مرکــزی، تضامیــن دریافــت وام ازدواج 70 و 

100 میلیونی را بانک ها مشخص می کنند. 
بــه گــزارش ایســنا، شــهرزاد دانشــمندی 
بــا بیــان اینکه تضامیــن دســتورالعمل خاصی 
از  بانک هــا  اغلــب  گفــت:  نــدارد،  وجــود 
اعتبارســنجی خــود بــه معنــای بررســی اعتبار 
در  می کننــد.  اســتفاده  ضامــن  و  متقاضــی 
اعتبــار الزم جهــت  فاقــد  افــراد  کــه  صورتــی 
پرداخت اقســاط هســتند، بانک مکلف اســت 

در اعطای تسهیالت تضامین کافی را بگیرد.
دانشــمندی روز گذشــته در نشســتی به 
مناســبت آغاز هفتــه ازدواج در وزارت ورزش 
و جوانــان کــه بــا حضــور معــاون جوانــان ایــن 
وزارتخانــه برگــزار شــد، در خصــوص تعویــق 
ســه ماهه اقســاط وام ازدواج پس از پاندمی 
کووید 19، اظهار کرد: پرداخت این اقساط به 
پایــان مــدت زمــان پرداخت کامــل وام موکول 
شــد و مردم می توانند در صورتی که شــعبات 
اصــرار بــه دریافــت اقســاط وام خــالف رونــد 
ذکرشده را دارند، شکایات خود را در سامانه 
بانــک مرکــزی ثبــت کنند تــا در صــورت وجود 

مستندات، مساله پیگیری شود. 
مرکــزی  بانــک  اعتبــارات  اداره  مدیــر 
همچنین اضافه کرد: تسهیالت قرض الحسنه 
اردیبهشــت  پایــان  تــا   1398 آخــر  ســه ماهه 
1399 تعویــق شــد ولــی بعــد از آن تعویقــی 

و  خــالف  مــوارد  مــردم می تواننــد  نداشــتیم. 
مشــکالت را در بخــش رســیدگی به شــکایات 
ســامانه بانــک مرکزی ثبت و کــد پرونده و کد 
شــعبه متخلــف را بــرای رســیدگی درج کننــد 
و اگــر مســتنداتی وجــود داشــته باشــد حتمــا 

بررسی می کنیم. 
او بــا بیــان اینکه از ســال 1388 ســامانه 
ازدواج راه اندازی شد و تمام جوانان می توانند 
بــه ایــن ســامانه دسترســی و بــا ثبــت نــام از 

خدمات بانکی بهره مند شوند، تصریح کرد:
و  12میلیــون  تاکنــون   1388 ســال  از 
63۵هــزار متقاضی از تســهیالت وام ازدواج 
بــه مبلــغ 144هــزار میلیــارد تومــان بهره مند 
شــده اند. علیرغــم وجــود پاندمی کرونا 242 
ازدواج  وام  تســهیالت  از  متقاضــی  هــزار 
بــه مبلــغ 207 هــزار و 4۵3 میلیــارد ریــال  
بهره منــد شــدند و 3۵1هــزار نفــر در نوبــت 

وام هستند. 

پیش بینــی  دانشــمندی،  گفتــه  بــه 
می شــود در ســال جــاری حــدود یــک میلیــون 
نفر متقاضی دریافت وام داشــته باشــیم. در 
ســال گذشــته نیــز 80هــزار نفــر درصــف وام 
بودنــد کــه به علت افزایش ســقف وام، چون 
مــدارک را دیرتــر ارائــه داده  بودند، تســهیالت 
خــود را دیرتــر دریافت کردند یا هنوز دریافت 
نکرده انــد. ایــن آمــار بــه معنای حداقــل بودن 

افراد در صف ازدواج است.

ســیر نزولی کاهش نرخ ســود بین  بانکی 
کــه از ماه هــای قبــل آغاز شــده اســت درحالی 
ادامــه دارد کــه طبــق تازه تریــن گــزارش بانــک 

مرکزی وارد کانال 17درصدی شده است.
بــازار  ارکان  از  یکــی  بانکــی  بیــن   بــازار 
بانک هــا  آن  در  کــه  می شــود  محســوب  پــول 
مالــی  تأمیــن  جهــت  اعتبــاری  مؤسســات  و 
کوتاه مــدت و ایجــاد تعــادل در وضــع نقدینگــی 
خــود، بــا یکدیگر معامله می کننــد. وجود چنین 
بازاری موجب می شــود کــه بانک ها برای تأمین 
نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند؛ ضمن 
اینکه تغییرات نرخ سود بین  بانکی می تواند در 

افزایش و کاهش نرخ سود بانکی مؤثر باشد.
جــدول  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
تغییــرات نرخ ســود بیــن  بانکی نشــان می دهد 
کــه نــرخ ســود در ایــن بــازار از 19.76 درصد در 
اردیبهشــت امســال به 17.9۵ درصد در 17 تیر 

کاهش یافته است.
هفته قبل نرخ ســود بین  بانکی در دامنه 
18.12درصدی در نوسان بود ولی گزارش جدید 
بانک مرکزی از عملکرد بازار بین  بانکی، نشــان 
می دهــد کــه ماننــد ماه های قبل نرخ ســود بین  
بانکــی روند کاهشــی را طی می کند و بر همین 

اســاس نیز وارد کانال 17درصدی شده است.

نــرخ ســود بین  بانکی از خــرداد به زیر 19 
درصــد رســید و در کانــال 18درصدی در نوســان 
بــود ولــی در نهایــت با ادامــه مســیر نزولی این 

نرخ در 17 تیر وارد کانال 17درصدی شــد.
نــرخ ســود بیــن  بانکــی براســاس عرضــه 
و تقاضاســت و ثابــت نیســت ایــن نرخ نوســان 
بــرای  بــا افزایــش تقاضــا  دارد؛ به گونــه ای کــه 
دریافــت وام بیــن  بانکــی و از ســوی دیگــر نبود 
عرضه متناســب با آن، نرخ ســود باالتر می رود 

و به عکس.
برخــی از کارشناســان اقتصادی معتقدند: 
کاهــش نرخ ســود بانکــی می تواند نقش مهمی 

در حرکــت نقدینگــی از بانــک بــه بــازار ســرمایه 
داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.

پیــش از ایــن هــم البتــه رئیــس کل وقــت 
بانــک مرکــزی یکــی از اهداف این بانــک را برای 
کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی، کاهش نرخ 

سود بین  بانکی اعالم کرده بود.
دیگــری  گــروه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
نــرخ  کــه  معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان  از 
بهــره بیــن  بانکــی نبایــد کاهش یابد زیــرا اثرات 
تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین  بانکی 
خیلــی کاهــش پیدا کنــد، موجب کاهش ســود 

سپرده های بانکی می شود.

بازارهــای  در  خاصــی  اتفــاق  چنانچــه 
جهانی نیفتد و سیاست های حمایت از تولید 
در دولت جدید منطبق با شــعارهای حمایتی 
کارزار انتخابات باشــد، به طور حتم بازار به 
رشــد کامــل خــود می رســد و در 6 ماهه دوم 

سال، گزارش ها  »خوب« خواهد بود.
همایــون دارابــی، مدیرعامل ســبدگردان 
خبــری  پایــگاه  بــه  بــاره  ایــن  در  داریــوش 
بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: بعــد از برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری، شــاخص تقریبــا 
حــدود 12درصــد رشــد کــرد و فضــای خوبــی 
بــر بــازار حاکــم شــد و بــه نظر می رســد تغییر 
پارادایم هایی در اقتصاد کالن باعث این رشد 

شده است.
او دربــاره موضوع ســود بانکــی به عنوان 
یکــی از مســائل مهــم که می تواند آســیب های 
جدی را بر بازار ســرمایه وارد کند، افزود: طی 
9 ماه گذشته باال بودن سود بانکی باعث شد 

کسی تمایل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
نداشته باشد. اما با حضور کمیجانی نرخ بین 
بانکی تقریبا نزدیک به 2درصد کاهش  یافت 

که این امر رونق را به بازار برگرداند.
دارابــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قبل از 
برگزاری انتخابات فضای رسانه ای از خبرهای 
مربــوط بــه افــت دالر و غیــره پــر بــود ، عنوان 
کــرد: خوشــبختانه بعد از برگــزاری انتخابات، 
تقریباً یک فضای معقولی بر بازار حاکم شــد 
ادامــه  شــرکت های صادراتــی ضمــن  و عمــالً 
نیــز  داخــل  تولیــد  کاالهــای  خــود،  فعالیــت 
شــانس رقابــت در بازارهــای منطقــه ای را بــا 
تثبیــت دالر بــه دســت آوردنــد و شــرکت های 

صادرات محور از این مزیت بهره مند شدند.
ســبدگردان  مدیــره  هیــات  نایب رئیــس 
داریــوش در ادامــه صحبت هــای خــود با بیان 
اینکه مساله انتخابات ابهام بازار بود، عنوان 
کــرد: خوشــبختانه نتیجــه انتخابــات با حضور 

مــردم رقــم خورد و از جو احتیاط بازار کاســته 
شــد و همــه ایــن مســائل موجــب بازگشــت 

نقدینگی به بازار شد .
دارابی در پاسخ به این سوال که آیا روند 
خــوب بــازار تا پایان ســال ادامه دارد و بخشــی 
از زیان ســال 99 سهامداران جبرانی می شود؟ 
گفت: با توجه به نقطه مینی موم شــاخص که 
تقریبا یک میلیون و 9۵هزار واحد بود، تقریبا 
17 درصــد باالتــر هســتیم و بعــد از انتخابــات 
هــم ایــن رقــم  12درصــد افزایش یافــت به نظر 
می رسد با توجه به گزارش های مثبت سه ماهه 
ابتدای سال، وضع در سال جاری بهتر از نیمه 

دوم سال گذشته باشد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
چنانچــه اتفــاق خاصــی در بازارهــای جهانــی 
نیفتــد و  سیاســت های حمایــت از تولیــد در 
دولــت جدیــد منطبــق بــا شــعارهای حمایتــی 
کارزار انتخابــات باشــد، بــه طور حتــم بازار به 

رشــد کامــل خــود می رســد و در 6 ماهــه دوم 
سال، شاهد گزارش های خوبی خواهیم بود.

او بــا بیــان اینکــه اکثــر شــرکت های مــا 
کامودیتــی محور هســتند، افزود: بــا توجه به 
بهــای نفــت کــه نزدیــک بــه 80 دالر می رســد، 
خبــر بســیار خوبی بــرای اقتصاد نفتی کشــور 
محســوب می شــود. بــه طوریکه بازخــورد این 
را می توانیــم در بخش هایــی چــون  موضــوع 

شرکت های پتروشیمی مشاهده کنیم.
دارابــی در بخــش پایانــی گفتگــو بــا ســنا 
اضافــه کــرد: معدنی هــا بــه ویــژه مس، ســنگ 
آهــن، روی و ســرب و همچنیــن فوالدســازان 
و شــرکت های هلدینگ تاثیــر مثبتی روی بازار 
ســرمایه داشــتند و گزارش هــای خوبی در ســه 
ماهــه از آنــان به دســت آمده اســت. باید دید 
را  مزیت هــا  بعــدی  دولــت  کــه سیاســت های 
چگونه در اقتصاد کشور جابه جا خواهد کرد و 
کدام گروه ها می توانند مورد توجه قرار گیرند.

انتشــار  از  فرابــورس  پذیــرش  معــاون 
در  پذیــرش  مشــاوران  رتبه بنــدی  فهرســت 

وب سایت فرابورس ایران خبر داد.
حجــت  فرابــورس،  گــزارش  بــه 
اسماعیل زاده، با اعالم این خبر که برای سال 
1400 دســتورالعمل ارزیابی مشاوران پذیرش 
تغییــر می کنــد، گفت: تالش بر این اســت که 
در دســتورالعمل جدیــد عــالوه بــر معیارهــا و 
روش هــای ارزیابــی، از رویکــرد سیســتماتیک 
و مســتمر بــرای ارزیابی هــا اســتفاده شــود و 
مشــاوران پذیرش بصورت مســتمر در جریان 
فرابــورس  بازخوردهــای  و  ارزیابی هــا  نتایــج 
قــرار بگیرنــد تــا بهبــود مســتمر در فرایندهای 

مشاوران پذیرش صورت گیرد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس 
ایران، او به شرکت ها توصیه کرد برای بهبود 
و تســریع رونــد پذیرش در انتخاب مشــاوران 
پذیــرش، نتایــج ایــن ارزیابــی را مدنظــر قــرار 

دهند.
اســماعیل زاده بــا بیــان اینکــه رتبه بنــدی 

مشاوران پذیرش هم از نظر هیات پذیرش و 
هم از نظر کارشناســان پذیرش ارزیابی شــده 
اســت، افزود: فهرســت مشــاوران پذیرش که 
بــه دو صــورت کمــی و کیفــی در ســال 1399 
درجه بندی شــده اند در سایت فرابورس ایران 

قسمت پذیرش قابل مشاهده است.
کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  اســماعیل زاده 
 1 مکــرر   23 مــاده  دو  تبصــره  اســاس  بــر 
دســتورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال 
ایــران، فرابــورس  اوراق بهــادار در فرابــورس 
مشــاوران  عملکــرد  گــزارش  اســت  موظــف 
پذیرش را تهیه و این گزارش را برای ســازمان 

بورس ارسال کند.
معــاون پذیــرش فرابورس با بیــان اینکه 
ایــن  افشــای  گذشــته  ســال های  رویــه  طبــق 
انجــام  نیــز  فرابــورس  ســایت  در  اطالعــات 
و 23  مکــرر  مــاده 23  در  گفــت:  می شــود، 
مکرر 1 دســتورالعمل، وظایف مشاور پذیرش 
به طور کامل ذکر شده است و مبنای ارزیابی 
مشاوران پذیرش، مسئولیت های ذکرشده در 

این دستورالعمل و کیفیت اجرای آن از سوی 
مشاوران است.

اســماعیل زاده بــا بیــان اینکه برای ســال 
1399، ارزیابــی مشــاوران پذیرش آماده و در 
وب ســایت فرابورس افشــا شده است، گفت: 
به این ترتیب مشــاوران پذیرش و شرکت هایی 
که قصد استفاده از خدمات مشاوران پذیرش 
را دارنــد، می توانند به ســایت فرابورس ایران 

قسمت پذیرش مراجعه کنند.
او با اعالم این خبر که برای ســال 1400 
دســتورالعمل ارزیابی مشاوران پذیرش تغییر 
می کنــد، اظهــار کــرد: تــالش بر این اســت که 
در دســتورالعمل جدیــد عــالوه بــر معیارهــا و 
روش هــای ارزیابــی، از رویکــرد سیســتماتیک 
و مســتمر بــرای ارزیابی هــا اســتفاده شــود و 
مشــاوران پذیرش بصورت مســتمر در جریان 
فرابــورس  بازخوردهــای  و  ارزیابی هــا  نتایــج 
قــرار بگیرنــد تــا بهبــود مســتمر در فرایندهای 

مشاوران پذیرش صورت گیرد.
به گفته اســماعیل زاده، ســازمان بورس 

و  می کنــد  صــادر  را  پذیــرش  مشــاور  مجــوز 
نتایــج ارزیابی هــا و رتبه بندی هــای فرابــورس 
بــه عنــوان یکــی از متغیرهای مؤثــر در اعطا و 

تمدید مجوز مشاوران پذیرش است.
تغییــر  کــرد:  تأکیــد  پایــان  در  او 
دســتورالعمل ارزیابــی مشــاوران پذیــرش و 
سیســتماتیک شــدن ارزیابــی، برنامــه ســال 
جــاری اســت کــه تا شــهریور اجرایــی خواهد 

شد.
در آخریــن رتبه بندی مشــاوران پذیرش 
نــوآوران  اطالعــات  پــردازش  شــرکت های 
امین، تأمین ســرمایه نوین و تأمین ســرمایه 
ازلحــاظ درجه بنــدی کیفــی مشــاوران  ملــت 
تــا  اول  رتبه هــای  پذیــرش در ســال 1399، 

ســوم را کسب کردند.
بهگزیــن،  بــورس  کارگــزاری  همچنیــن 
تأمیــن ســرمایه نویــن و پــردازش اطالعــات 
مالــی نوآوران امیــن ازلحاظ درجه بندی کمی 
در سال 1399 رتبه اول تا سوم را به دست 

آوردند.

 بانک مرکزی: تضامین دریافت وام ازدواج 70

و 100 میلیونی را بانک ها مشخص می کنند

نرخ سود بین  بانکی وارد کانال 17درصدی شد

پیش بینی گزارش های »خوب« در 6 ماهه دوم سال

فهرست رتبه بندی مشاوران پذیرش منتشر شد

 21 شــعبه  رای  صــدور  بــه  توجــه  بــا 
دادگاه تجدیــد نظــر خراســان رضــوی دربــاره 
ایــن  مشــهد،  کارتــن  شــرکت  ورشکســتگی 
شرکت با نماد معامالتی »چکارم« از تابلوی 
نارنجی بازار پایه به تابلوی قرمز منتقل شد.
شــرکت کارتــن مشــهد از 24 فروردیــن 

سال 93 با نماد معامالتی »چکارم« در تابلو 
نارنجی بازار پایه فرابورس ایران حضور دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، مدیریــت 
نظــارت بر ناشــران بــازار پایه شــرکت فرابورس 
ایران اعالم کرد: در راستای اجرای دستورالعمل 
پذیــرش، عرضــه و نقــل و انتقــال اوراق بهــادار 

در فرابــورس و اصالحیه هــای بعــدی و مصوبــه 
بــه  توجــه  بــا  فرابــورس  شــرکت  درج  کمیتــه 
صدور رای شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان 
ورشکســتگی  خصــوص  در  رضــوی  خراســان 
شــرکت کارتن مشــهد، نماد »چــکارم« از تابلو 

پایه نارنجی به قرمز انتقال می یابد.

»چکارم« به تابلوی 
قرمز بازار پایه تبعید 

شد


