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کوتاه از بانک و بیمه

امضای تفاهمنامه بانک
آینده با فوالد آتیه خاورمیانه
تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بین بانــک آینده و

فــوالد آتیــه خاورمیانــه از ســوی نادرخواجــه حقوردی،
معــاون امــور شــعب و بازاریابــی بانــک آینــده و عزیــز
در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرعامــل

قنواتــی،

فــوالد آتیــه خاورمیانــه
به امضا رسید.

به گزارش روابطعمومی
بانــک

ایــن

آینــده،

تفاهمنامــه بــا هــدف
ارتقــای ســطح همکاری

مشــترک و حمایــت و
پشــتیبانی

تولیــد

از

داخلــی و کمــک بــه اشــتغالزایی و تســهیل ارتباط میان
طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده
بــه فــوالد آتیــه خاورمیانــه ،منعقــد شــد .مشــارکتهای

مالــی ،ارائه تســهیالت ویــژه در قالب طــرح آیندهداران،

عرضــه ســبدهای متنــوع تســهیالت و خدمــات نویــن
بانکداری الکترونیکی به تمامی اعضا و کارکنان شــرکت

از دیگر موضوعات مطرحشده در این تفاهمنامه است.

همچنین ،ارائه انواع خدمات بانکی در حوزههای مختلف

از جمله :اعتباری ،ارزی ،بانکداری الکترونیکی و بانکداری
شرکتی در این تفاهمنامه پیشبینی شده است.

جهش سودآوری بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین در دو سال مالی گذشته توانسته

اســت ســود خالــص خــود را از 105میلیارد ریــال به دو

هــزار و 544میلیــارد ریال برســاند و جهش ســودآوری

چشمگیر 24برابری را تجربه کند.

بــه گــزارش بانکداری ایرانی ،مجمــع عمومی عادی

در سایت روزنامه بخوانید:

صاحبــان

ســالیانه

ســهام بــرای ســال مالی

منتهــی بــه 30اســفند
1399بیمــه کارآفریــن

در 31تیــر ســال جــاری

برگــزار شــد و در ایــن
دوره بــرای هــر ســهم

دو هــزار و 544میلیــارد
ریــال

ســود

خالــص

شناسایی شد که نسبت به سال 98برابر با 263درصد

رشــد را تجربه کرده بر اســاس همین سود خالص برای

هر سهم 120ریال سود در نظر گرفته شد.

در ســال 98ســود انباشــته شــرکت حــدود

700میلیــارد ریــال بود؛ این در حالی اســت که در ســال
99بــا رشــد 560درصــدی به رقم دو هــزار و 520میلیارد
ریال رسید .در سهماهه نخست امسال بیمه کارآفرین

رشــدی 68درصــدی را در تولیــد حــق بیمــه داشــته و از

رقــم دو هــزار و 701میلیــارد ریالــی در خــرداد 98به رقم

چهــار هــزار و 537میلیــارد ریــال رســید .بر اســاس این
رخــداد درآمــدی معــادل دو هــزار و 262میلیــارد ریــال

توضیحات رئیس سازمان بورس درباره
فروش سهام عدالت
رئیــس ســازمان بــورس هــدف از

باقیمانده سود سهام عدالت

روند معامالت بازار عنوان کرد.

محمدعلــی دهقان دهنوی روز گذشــته

رئیس ســازمان بورس در ادامه به زمان

در گفتوگــو بــا ایرنــا دربــاره ســهام عدالــت

پرداخــت 10درصــد باقیمانــده ســهام عدالــت

گفت :معامالت ســهام عدالــت از همان ابتدا

تاکیــد کــرد و گفــت :بخشــی از 10درصــد

به دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم

باقیمانده ســود ســهام عدالــت صرف افزایش

شــد ،ســهامداران غیرمســتقیم شــرکتهای

ســرمایه تعدادی از شــرکتها شد و به دنبال

اســتانی هستند که اکنون منعی برای فروش

ایــن اتفــاق ســهام در اختیار ســهامداران قرار

آنهــا وجــود ندارد .اما نمــاد تعداد محدودی از

میگیرد.

شــرکتهای اســتانی (حدود چهار شرکت) به

او

دلیل همکاری نکردن مدیران شــرکتها برای

ســهام داشــتند ،ادامه داد :در این راســتا یک

پذیرش آنها در بورس کامل نشد.

شــرکت هیچ ســودی را برای واریز به حســاب

بعــد از آزادســازی ســهام عدالــت بــه

براســاس آن اعــالم شــد کــه از تاریــخ 14تیــر
امــکان فــروش 30درصــد از ســهام عدالــت

فراهم است.

با آزادســازی ســهام عدالت در نخستین

روزهای سال  99اقدامات گستردهای از سوی
وزارت اقتصــاد و دارایــی ،شــورای عالی بورس

و ســازمان خصوصــی ســازی صــورت گرفت تا

هــر چــه زودتــر ســهام عدالــت بــه مشــموالن
این ســهام واگذار و مدیریت آنها تحت تملک

سهامداران قرار گیرد.

رئیــس ســازمان بورس با بیــان اینکه در

این میان ،نماد تعدادی از شرکتها باز است

و ســهامداران میتواننــد اقــدام بــه معاملــه

ســهام خــود در بــازار کننــد ،گفــت :اکنــون در

تالش هســتیم ،ســر و سامانی را به معامالت

سهام عدالت در روش غیرمستقیم بدهیم تا

انتخابات آنها برگزار و هیات مدیره شرکتها

انتخــاب شــود ،از ایــن طریــق نمــاد باقــی
شــرکتها بازگشــایی خواهد شد و افرادی که

به دنبال فروش سهام خود در بازار هستند،
میتوانند خواسته خود را اجرایی کنند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه این موضوع

بایــد مدنظــر ســهامداران باشــد کــه همیشــه
تاکید ما به ارزشمند بودن سهام عدالت بوده

ســهامداران پرداخــت نکــرده اســت و شــرکت

بــه همیــن دلیل اگــر اجازه داده شــود تا همه
ســهامداران اقدام به فروش ســهام خود کنند
طبیعتــا حجم گســتردهای از عرضــه وارد بازار

میشــود ،ظرفیــت بــازار نمیتوانــد جوابگــوی

این میزان از فروش ســهام باشــد که این امر

منجر به ایجاد روند نزولی بازار خواهد شد.

او بــا یــادآوری ریــزش بــازار ســهام در

تابســتان ســال گذشــته افزود :شــروع ریزش

بازار ســهام در تابســتان سال  99در مقطعی

بــود کــه فرآینــد آزادســازی ســهام عدالــت از

 30بــه 60درصــد اجرایــی شــد؛ ایجــاد چنیــن

روندی در بازار باعث شــد تا به ســرعت اقدام

بــه توقــف فــروش ســهام عدالــت و وقفــه در
معامالت آن کنیم تا از این طریق اجازه داده
شود که بازار در وضعی مناسب قرار بگیرد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه اکنون بازار

در حــال حرکت به ســمت وضعــی باثباتتر و

کســب آمادگی الزم برای فروش مجدد سهام
عدالــت اســت ،اظهــار کــرد :در ایــن مرحله از
آزادســازی ســهام عدالــت دقــت خواهیم کرد

تا به هیچ عنوان آزادســازی به شــکلی نباشد
که تاثیر منفی بر روند معامالت بازار داشــته

باشــد و دوباره شــاهد تکرار روند نزولی سال
گذشته در بازار باشیم.

نقشه راه فروش سهام
عدالت

اســت ،اظهار کرد :اگر فردی نیاز به نقدینگی
ندارد نباید اقدام به فروش سهام خود کند و

رئیس ســازمان بورس بــا بیان اینکه اگر

بــا نــگاه بلندمدت اقدام به ســرمایهگذاری در

شود باید تالش کرد تا این اقدام را به صورت

در سایت روزنامه بخوانید:

سیســتمی و آنالیــن

بتواننــد

از

خدمــات

بیمهای استفاده کنند.

به گزارش روابطعمومی
بیمه تجارتنو ،با توجه

بــه ســوق جوامــع بــه
اقدامــات غیرحضــوری
و مصــادف شــدن آن بــا
موضــوع پاندمــی کرونــا

کــه اهمیــت آنــرا مضاعــف کــرده ،ایــن طــرح خالقانــه با

استقبال و رضایتمندی مشتریان مواجه شده است.

ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از شــرکتها به

دلیــل احتمــال تقلــب و تخلــف برخــی مشــتریان ،تفکــر
ســنتی و ریســکگریزی مدیران از انجام این کار هراس
داشــته و همچنان با همان رویکرد ســنتی و بازدیدهای

فیزیکــی در ایــن زمینه اقدام میکننــد .بنابراین با توجه

بــه بازخــورد طــرح و همراســتایی آن بــا وضــع فعلــی دو
اصل شــرکت بیمه تجارتنو یعنی اعتماد به مشــتری و

رضایتمندی آنها محقق و برآورده شده است.

عبــاس آقابــراری ،مدیــر بیمههــای اتومبیــل بیمــه

تجارتنــو بــا بیــان مطالــب فــوق افــزود :بــرای رضایــت
مشتریان در بیمه تجارتنو برای بیمه بدنه بازدید اولیه
را بــه صورت غیرحضوری انجــام میدهیم و بیمهگزار از

خــودروی خــود تصاویــر تهیهکرده و از طریق اپلیکیشــن
موبایــل بــه شــرکت بیمــه ارســال میکنــد .مشــابه ایــن
امــر را در بخــش تصادفــات هــم داریــم؛ یعنــی در زمان

بــروز تصــادف با ارســال تصاویر و مســتندات مربوطه از

طریــق اپلیکیشــن موبایل از ســوی مقصر یــا زیاندیده،

خســارتهایی کــه ارزیابــی آنها از طریــق تصاویر ممکن
باشــد با ارســال تصاویر از طریق اپ و با صرف کمترین
زمان ممکن ارزیابی و پرداخت میشــود .او در خصوص

طــرح «وام بیمــه تجارتنــو» نیــز گفــت :این شــرکت با

همکاری بانک قرضالحســنه مهر و برای تســهیل خرید
بیمهنامه معادل حق بیمه برای افراد وام قرضالحسنه

پرداخــت میکنــد که مدت بازپرداخت آن 12ماه اســت.
براســاس تفاهمنامــه امضاشــده با بانــک تمامی مراحل
فرآیند پرداخت این وام در زمان مراجعه بیمهگزاران به

شبکه فروش بیمه تجارتنو صورت میگیرد.

دســت طراحــی اســت کــه بــه محــض اجرایی
شــدن آنهــا امــکان فــروش تدریجــی ســهام

عدالت داده خواهد شد.

رئیــس ســازمان بــورس دربــاره زمــان

اجرایــی شــدن برنامههــای در دســتور کار
ســازمان بــورس بــرای فــروش ســهام عدالــت
گفــت :زمــان اجرایــی شــدن ایــن تصمیمــات

وابســته بــه وضــع بــازار اســت ،هــر لحظه که
احســاس شــود این اقدامات تاثیر منفی را بر

ســهام عدالــت افــرادی کــه روش مســتقیم را
انتخــاب کردهانــد در اختیــار خود ســهامداران

اســت ،گفــت :مســاله حائــز اهمیــت در

خصــوص فــروش ســهام عدالــت در روش
مستقیم ،باال بودن میزان حجم سهام است،

از تاثیــر منفــی آن بــر معامالت بــورس در هر

مرحلــه یــک درصد از آن را در بازار آزادســازی
کنیم.

دوم فقط بخشــی از ســود را واریز کرد که به
طور حتم طبق ضوابط سازمان با آنها برخورد

خواهد شد.

دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه موضوع

مهمیکه به دنبال آن هستیم این است که با
آزادســازی ســهام عدالت همه مسایل مربوط
بــه ایــن ســهام باید ماننــد دیگر ســهام حاضر

در بــازار ســرمایه شــود ،گفــت :شــرکتهای

ســرمایهگذاری اســتانی ســهام عدالــت نبایــد
تفاوتــی بــا دیگــر شــرکتهای ســرمایهگذاری
داشــته باشــند ،در غیــر اینصــورت انــگار
آزادســازی صورت نگرفته است؛ بنابراین باید

به سمتی باشد که این اتفاق رخ دهد.

رئیــس ســازمان بورس خاطرنشــان کرد:

بــه دنبال این اقدام مانند هر شــرکت دیگری

بازار میگذارد اجرای آنها متوقف خواهد شد.

کــه ســود پرداخــت نمیکنــد بــا آنهــا برخــورد

زمان آزادسازی  40درصد

بــورس پرونــده انضباطــی تشــکیل میشــود و

باقیمانده سهام عدالت

او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه

40درصــد باقیمانده ســهام عدالــت چه زمانی
آزادســازی خواهــد شــد ،گفــت :تــا زمانــی که

طراحیهــای الزم بــرای تاثیــر منفــی نداشــتن

شــود ،بــرای ایــن دو شــرکت هــم در ســازمان

بعــد از بررســیهای انجامشــده حکمــی بــرای

آنها صادر میشود.

برگزاری انتخابات شرکتهای
سرمایهگذاری استانی سهام
عدالت

ایــن اقدامــات بــر بــازار بــه پایــان نرســد هیــچ
تصمیمیبــرای آزادســازی 40درصــد باقیمانده

او بــه برگــزاری انتخابــات شــرکتهای

الزم ،ایــن اقــدام بــه تدریــج بــه مرحلــه اجــرا

مشــکالت موجــود بــر ســر راه آن توضیحاتــی

دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد :اکنون

ایجادشــده از برگــزاری انتخابات شــرکتهای
دهقــان دهنوی ادامــه داد :تالش داریم

کــه مســیر قانونی این انتخابــات در حال طی

اتخــاذ نمیشــود امــا بعــد از طراحــی ابزارهای

ســرمایهگذاری اســتانی ســهام عدالــت و

خواهد رسید.

را ارائــه داد و گفــت :بــه دلیل ســوتفاهمهای

30درصــد از ســهام عدالــت آزادســازی شــود،

رئیــس ســازمان بــورس بــا بیــان اینکــه

و هــم زیاندیــدگان هنــگام رخــداد خســارت بهصــورت

بــه گفته دهقــان دهنــوی ،تمهیداتی در

بــازار نباشــیم و بــه دنبــال ایــن اتفــاق،

دورههای قبلی اســت .ســود خالص خرداد 1400معادل

مشــتریان متقاضــی خریــد بیمهنامــه در بخــش صــدور

شود.

این سهام ارزشمند کند.

سهام عدالت نیست

خود و اصل حســن نیت ،شــرایطی را مهیا کرده تا هم

امــکان آزادســازی یونیــت صندوقهــا فراهــم

ماهانــه و بــا درصدهــای کــم اجرایــی کنیــم،

در ایــن زمینــه میتــوان بــه منظــور جلوگیــری

بیمــه تجارتنــو در راســتای اعتمــاد بــه مشــتریان

صندوقهــا را در اختیــار بگیرنــد تــا در پایــان

را دوبــاره از صفــر آغــاز کنیم تا دیگر شــاهد

نصیــب شــرکت شــده اســت .نکتــه جالب توجــه در این

دو اصل استراتژیک بیمه
تجارتنو؛ اعتماد به مشتری
و رضایتمندی آنها

در اختیــار صندوقهــا قــرار دهنــد و یونیــت

اگر از دارایی اضافی برخوردار است ،میتواند

ظرفیت بازار جوابگوی فروش

738میلیارد ریال گزارششده است.

خــود هســتند بــه جای فــروش ســهام ،آنها را

قرار است فروش سهام عدالت تدریجی آغاز

او گفت :به هیچ عنوان الزم نیست که یکباره

دوره تــداوم رشــد ســود خالــص 266درصدی نســبت به

بــا

بیــان

اینکــه

دو

شــرکت

ســهلانگاریهایی را دربــاره پرداخــت ســود

ارائــه صورتهــای مالی بســته اســت و فرآیند

ســهام عدالــت از ســوی ســهامداران مهیــا و

دبیر مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک کارآفرین

زمان پرداخت 10درصد

جلوگیری از تاثیر منفی فروش این سهام بر

اردیبهشــت  ،99اقدامــات مربــوط بــه فــروش

رشد  ۵۰درصدی سود
پرداختی به سپردهگذاران
بانک کارآفرین

خواهیم کرد.

آزادســازی یــک درصــدی ســهام عدالــت را

دســتور رهبــر معظــم انقــالب در تاریــخ 9

کوتاه از بانک و بیمه

در صــدد هســتیم ،آزادســازی ســهام عدالت

استانی جلوگیری شد.

تاثیــر منفــی ایــن اقــدام بــر رونــد معامــالت

تــا بــا توجــه بــه مــدارک موجــود نشــان دهیم

آزادسازی سهام عدالت را از یک درصد آغاز

شــدن بود و وقفه ایجادشــده در برگزاری این

خواهیم کرد.

دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد :اکنون

انتخابــات بــه عنــوان عاملــی منفی در مســیر
پیشبرد اهداف این شرکتها است.

درصــدد هســتیم ،آزادســازی ســهام عدالــت

رئیــس ســازمان بــورس اظهــار کــرد:

تاثیــر منفــی ایــن اقــدام بــر رونــد معامــالت

را از ســر راه برداریــم و دوبــاره انتخابــات را

آزادسازی سهام عدالت را از یک درصد آغاز

هستند در شرکتها مستقر خواهند شد.

او ادامــه داد :در ایــن میــان به دنبال آن

را دوبــاره از صفــر آغــاز کنیم تا دیگر شــاهد

امیدواریــم هــر چه زودتر بتــوان این ممانعت

فروش ســهام عدالت در روش مســتقیم قرار

بــازار نباشــیم و بــه دنبــال ایــن اتفــاق،

برگــزار کنیــم ،مدیران جدید که منتخب مردم

هســتیم کــه روش غیرمســتقیم را در کنــار

دهیــم تــا افــرادی کــه مایل بــه فروش ســهام

میرزایی ،کارشناس بازار سرمایه :شرکتهای کوچک
در تیر پیشتاز بودند
بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه،

او بــا ذکــر ســهامیکه بیشــترین بازدهی

آیــا رونــد صعــودی شــاخص بــورس در مــرداد

امکان ادامه رشد را در بازار خواهند داشت.

اخیــر ،رشــد شــاخص بــورس و افزایش قابل

گفت :به سختی میتوان در بین شرکتهای

وضع بنیادی بازار ســرمایه و عوامل تاثیرگذار

تاثیــر حذف قیمتگذاری دســتوری در مســیر

برچیده شدن صفهای فروش در هفتههای
توجــه ارزش معامــالت را رقــم زده کــه ایــن
موضوع گویای رونق و نقدشوندگی معامالت

بازار سهام است.

نیمــا میرزایــی با بیان خالصــهای از روند

معامــالت بــورس در تیر بــه پایگاه خبری بازار

ســرمایه (ســنا) گفــت :پس از رشــد پرشــتاب

بــازار ســهام در ابتــدای ســال  99و ثبــت قلــه
تاریخــی شــاخص بــورس در مــرداد ماه همان

را طــی یــک مــاه اخیر در بازار به دســت آورد،
بــزرگ بــازار ،نمــادی را پیــدا کــرد که جــزو 20

در ایجــاد جذابیــت بــازار در تیــر ،مهمتریــن

آمــار موجــود گروههــای دارویــی ،ســیمانی و

ایــن اســت کــه آیا رونــد صعودی بــازار در ماه

نمــاد پربــازده یک ماه اخیر باشــند ،براســاس
نیروگاهی باالترین بازدهی را نسبت به سایر

گروهها در بازار کسب کردند.

عوامل تاثیرگذار در بهبود
روند معامالت بورس

سال ،شاهد ریزش پیاپی بازار سرمایه و افت

میرزایــی دربــاره عوامــل تاثیرگــذار در

بودیــم کــه این وضع نیز تا خرداد ســال جاری

عــالوه بــر ریزشهــای شــدید و جــذاب شــدن

او به سهام شرکتهای برتر در معامالت

ماننــد افزایــش قیمتهــای جهانــی نفــت تــا

پیشتــازی نمادهای کوچک به عنوان نکتهای

نیمایــی در کانــال  22و دالر بــازار آزاد حوالــی

این مدت سهام شاخص ساز بازار هم از رشد

بــه محــدود 18درصد ،رســیدن فصل مجامع و

سهام برتر بازار ،نمادهای

و رشــد و تثبیــت نــرخ جهانــی کامودیتیهــا

یکپارچــه قیمــت نمادهــای مختلــف در بــازار

بهبود روند معامالت بورس در تیر اظهار کرد:

تداوم پیدا کرد.

تکنیکالــی قیمتهــا ،دالیــل بنیــادی متعددی

تیــر مــاه بازار ســهام تاکیــد کرد و اظهــار کرد:

کانــال  70دالر ،افزایــش قیمــت دالر (دالر

مهم در روند اخیر معامالت بازار است اما در

 25هــزار تومــان) ،کاهــش نــرخ بهــره بانکــی

نسبتا مناسبی برخوردار بودند.

احتمال شناسایی و تقسیم سودهای مناسب

قفل در صف فروش

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان

اینکه سهام شرکتهای برتر در بازار از جمله

نمادهایــی هســتند کــه بــرای مدتهــا قفــل
در صــف فــروش بودنــد ،گفــت :غالبــا ً ســهام

برخــی از شــرکتها ریــزش شــدیدی را در
بــازار بــه دلیل وجــود فروشــندههای هیجانی

تجربــه کردنــد کــه در نهایــت بعــد از مدتهــا
ریــزش و ارزندگــی در قیمت آنها ،فرصتهای
مغتنمیبــرای ســرمایهگذاری در ایــن ســهام

ایجاد شد.

ادامــهدار اســت یــا خیــر ،افــزود :بــا توجــه بــه

ســبب ترغیب معاملهگران برای خرید ســهام

شــرکتها و بازگشــت شاخص بورس به مدار

صعودی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران

توصیــه کــرد تــا در ادامــه ســال  1400نیز عالوه

بــر رصــد مســائل تاثیرگــذار در معامــالت بــازار

ســهام ،اخبــار مرتبط بــه برجام هم مــورد رصد

معامله گران بازار سرمایه باشد.

روند صعودی شاخص بورس
ادامهدار است؟

او در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه

ســوال ایجادشــده در ذهــن معاملهگــران
پیــشرو نیــز کمــاکان ادامه خواهد داشــت یا
خیــر ،در ایــن زمینه باید اعــالم کرد که برآیند

عوامــل مذکــور در کوتاهمــدت تغییرات زیادی
ندارد؛ بنابراین وضع بنیادی بازار در این دوره

کماکان کمریسک و دارای پتانسیل رشد آرام

خواهد بود .

میرزایــی خاطرنشــان کــرد :بســیاری از

گروههــای مســتعد بــازار در روزهــای اخیر به
ســطوح مقاومتــی خود رســیدهاند و همه این
گروههــا بــه صــورت یکپارچه قابلیــت عبور از

مقاومتهای فعلی را نخواهند داشت.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان

اینکــه اکنــون انتخــاب ســهام درســت از گروه
مناســب در بــازار بیــش از هــر دوره دیگری از
اهمیت برخوردار اســت ،اظهــار کرد :در میان

مــدت به جــز گروههای کوچــک و تورمیبازار،
گروه خودرویی و بانکی جزو گروههای جذاب

بــازار خواهنــد بــود کــه میتواننــد همــگام بــا
توافقــات برجامــیدر ابتــدای دولــت بعــدی،
بازدهــی مناســب و کمریســکی را نصیــب

سهامداران کنند.

سهام شرکتهای کوچک

میداندار رشد بازار سرمایه

میرزایــی تاکید کرد :هر ســه گروه تحت

گــروه یوتیلیتــی در ابتــدای راه قــرار و مســیر
ســختی را تــا رهــا شــدن از بنــد قیمتگــذاری

دستوری در پیشرو دارد.

بــه گفتــه میرزایــی ،در مرحلــه بعــد

گروههــای کوچــک و تورمیبــازار ماننــد

گروههــای غذایــی و زراعــت نیــز بــا توجــه بــه
وضــع تورمیجامعــه بــه خصــوص در مــواد
خوراکی دارای پتانسیل رشد هستند.

ایــن کارشــناس بازار ســرمایه پیشبینی

کــرد :تورم محصوالت غذایی (حتی در صورت
افت نرخ ارز) در میانمدت نیز ادامهدار باشد

و در برخــی محصــوالت نیــز شــیب افزایــش

نرخها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

توجه به ریسک؛ کاهش

قیمت ارز در انتخاب سهام
او بــا بیــان اینکــه ســرمایهگذاران در

ارزیابی سهام وابسته به دالر ریسک کاهش

قیمــت ارز را نیــز مدنظــر خود قــرار میدهند،

گفــت :گــروه پاالیشــی میتواننــد کمــاکان بــا

حمایتهــای دولتی در کانون توجه خریداران

قرار داشــته باشــند؛ پیشبینی میشــود روند
حمایتهــای صورتگرفتــه برای جــذاب کردن

ایــن گــروه در یــک ماه پیــشرو نیــز ادامه دار
باشد.

از ١٩هزار میلیارد ریال در سال ۹۸به ٢٦هزار میلیارد
ریال در سال گذشته افزایش یافته است.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانک کارآفرین ،فرشــاد

محمــد پــور ،در مجمــع
عــادی ســاالنه بانــک

در سایت روزنامه بخوانید:

کارآفرین کــه به صورت

حضــوری

برگزارشــد،

و

مجــازی
افــزود:

افزایــش ســود پرداختی

بــه ســپردهگذاران بــه

طــور عمــده ناشــی از
رشــد حجــم ســپردهها

بــود و بانــک بــا توجه بــه برنامهها و سیاســتهای خود
توانست منابع ارزانقیمت را جذب کند.

دبیــر مجمــع عمومی عادی ســاالنه بانک کارآفرین

همچنین ضمن ارائه گزارشــی از روند فعالیت بانک در

ســال ٩٩و مقایســه آن بــا یــک ســال قبــل از آن گفــت:
درآمد تســهیالت بانک در ســال ٩٨تنها ١٨هزار میلیارد

ریــال بــود کــه ســال گذشــته بــه ٣٠هــزار میلیــارد ریــال
رسید.

محمدپــور ادامــه داد :درآمد ســرمایهگذاری نیز در

ســال٩٩در مقایســه بــا ســال پیــش از آن افزایش قابل

توجهــی داشــته بــه طوری که ایــن رقم در ســال ٩٨تنها
٦٠٠میلیــارد ریــال بــود که در ســال ٩٩بــه ١٣٠٠میلیارد
ریال رسید که رشد٩٩درصدی را نشان میدهد.

محمدپور با بیان انتشــار گزارش ســه ماهه ابتدای

ســال جــاری بانک بر روی کــدال در روزهای آینده تاکید

کــرد :در حــال حاضر بانک از نظر ســود بانکی یک بانک

هزار میلیارد تومانی اســت و به طور قطع در ســالهای

آینده نیز این اعداد دوباره تکرار خواهد شد.

کسب اولین طالی المپیک
تاریخ تیراندازی ایران
با حمایت بانک رفاه
از فدراسیون تیراندازی
جواد فروغی تیرانداز کشــورمان در فینال تپانچه

بــادی المپیــک توکیــو اول و بــا دریافــت مــدال طــال،
قهرمان المپیک شد.
بــه

روابطعمومــی

گــزارش

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک

رفــاه ،تیــم تیرانــدازی

اعزامــی بــه المپیــک
توکیــو که مــورد حمایت

این بانک بوده است ،با
حضور مقتدرانه ،آغازی

توفانــی در بازیهــای

المپیــک داشــت و جــواد فروغــی تنهــا نماینده ایــران در

فینــال مــاده تپانچــه بــادی مردان توانســت مــدال طالی
مسابقات را کسب کند .این نخستین مدال المپیک در

تاریــخ تیرانــدازی ایران اســت که از ســوی این ورزشــکار
ایالمی بدست آمد.

بانــک رفــاه در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی

و تشــویق جوانــان بــه ورزش ،از چندی قبــل به حمایت

مالی از فدراسیون تیراندازی اقدام کرد تا به این ترتیب
زمینــه موفقیت ورزشــکاران اعزامی بــه المپیک توکیو را

فراهم آورد.

رشد  ۵7درصدی سپردههای
ریالی بانک ملت در سال
گذشته
مدیرعامل بانک ملت با یادآوری رشد 57درصدی

ســپردههای ریالــی بانــک ملــت در ســال گذشــته در

مقایســه بــا رشــد 40.6درصــدی نقدینگــی مطابــق آمار
بانــک مرکــزی ،عنــوان کرد کــه درصد ســهم بانک ملت
از بــازار منابــع بانکهای تجاری با افزایش یک درصدی

از 1۹درصــد بــه 20درصــد رســیده اســت و ایــن بانــک

باالتریــن ســهم درصــد منابــع را پــس از بانــک ملــی در
اختیار دارد.

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک ملــت ،محمــد

بیگدلــی ،در مجمــع
عمومــی عادی ســالیانه
ایــن

بانــک

در سایت روزنامه بخوانید:

بــرای

بررســی عملکــرد مالــی
ســال گذشــته ،گفــت:
مالــی

شــاخصهای

ایــن بانــک در ســال
گذشــته با وجود تمامی

فشــارهای

خارجــی،

بــا رشــد خوبــی رو بــه رو بــوده و هماکنــون یکــی از
شــفافترین صورتهای مالی شــبکه بانکــی متعلق به
بانک ملت است.

بیگدلــی بــه رشــد 118درصــدی ارزش بــازار ســهام

بانک ملت در مقابل رشــد 108درصدی ارزش شــاخص

کل بــورس در ســال گذشــته اشــاره کــرد و یــادآور شــد:
جایگاه نخست در بین بانکهای تجاری بزرگ در مانده

ســپردههای قرضالحســنه جــاری ،مانــده ســپردههای

میرزایــی ادامــه داد :در صــورت دریافــت

ارزی ،مانــده کل مصــارف ،ســرانه شــعب در جــذب

آزادســازی منابــع ارزی ،نوســانات قیمت دالر

ســرانه شــعب در جذب منابع و همچنین مبلغ و تعداد

او با بیان اینکه در مرداد همچنان سهام

بــود ،گفــت :ســهام شــرکتهای جامانــده در

بــه ســرعت میتواند جذابیت ایــن گروه را در

گروه ســیمانی ،دارویی و نیروگاهی همچنان

سپردهگذاران در سال ۹۹خبر داد و گفت که این رقم

صعــودی قــرار گرفتهاند ،هــر چند در این بین

اخبــار قــوی و مثبــت از توافقــات ویــن و

کوچک بازار میداندار رشــدهای زیاد خواهند

از رشــد 50درصــدی ســود پرداختــی ایــن بانــک بــه

کوتاهمدت تحت تاثیر قرار دهد.

ســپردههای ریالــی ،ســرانه پرســنلی در جــذب منابــع،

تراکنشهای بانکی از جمله دســتاوردهای این بانک در
سال 1399است.

