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بانک و بیمه و بورس
رییس کل بانک مرکزی:

بانک

موجودی صندوق خانوادگی خود را دو
برابر کنید!

صندوقهای خانوادگی میتوانند در چارچوب طرح
اندوخته خانواده مهر ایران قابلیت پرداخت وام به اعضای
خود را دو برابر کنند.
به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،
این بانک با هدف حمایت از صندوقهای خانوادگی و
سازماندهی بهینه آنها و تشویق عموم مردم به مشارکت
جمعی و تقویت بنیه مالی خانوادهها ،طرح اندوخته خانواده
مهر ایران را ارائه کرده است.
در این طرح ،مانند صندوقهای رایج در میان
خانوادهها ،اعضا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجمیع
مبالغ خرد عالوه بر پسانداز ،بهواسطه همافزایی و حمایت
بانک ،از تسهیالت قرضالحسنه بهرهمند میشوند.
بر خالف روال مرسوم در صندوقهای خانوادگی که
صرفاً از محل سهم اندوخته اعضا اقدام به پرداخت مبالغ
تجمیعی به اعضا میشود ،در این برنامه بانک با همافزایی
مالی از طریق پرداخت تسهیالت قرضالحسنه حمایتی،
میزان دریافتی افراد صندوق را تا دو برابر افزایش می دهد.
مدل اول طرح اندوخته خانواده مهر ایران
اعضا میتوانند در یکی از چهار گروه تعیین شده
حسب درخواست متقاضیان و بر حسب تعداد افراد خانواده
اعم از بستگان درجه یک و ...شرکت کنند .مبلغ سهم
اندوخته در ابتدای دوره حسب نظر متقاضیان تعیین
میشود و پس از تعیین مبلغ سهم اندوخته ،این مبلغ در
طول دوره ثابت خواهد بود.
این طرح برای صندوقهایی با هر تعداد افراد قابل
تدوین است .مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط
اعضا ۱۰ ،مرحله بهصورت مستمر و ماهانه است .شروع
پرداخت تسهیالت بانک از ماه سوم پس از دریافت سهم
اندوخته ماه سوم تمام اعضا است و بهصورت  ۱۰فقره
تسهیالت در  ۱۰ماه متوالی به عضو یا اعضای معرفی شده
پرداخت میشود.
مبلغ تسهیالت پرداختی بانک در هر ماه به این
صورت محاسبه میشود :دو برابر مبلغ سهم اندوخته ماهانه
ضربدر تعداد اعضا .مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بانک
 ۲۲ماه بوده که دو قسط مربوط به پرداخت کارمزد و ۲۰
قسط جهت بازپرداخت تسهیالت است.
در صورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به
سهم اندوخته دریافتی اعضا ،امکان اعطای تسهیالت
مجدد مانند شرایط قبلی امکانپذیر است .اما در صورت
عدم تمایل به ادامه همکاری ،پس از اتمام پرداخت
سهم اندوخته تمام اعضا در طول  ۱۰ماه ،هر یک از
اعضا میتواند با تسویه تسهیالت نسبت به دریافت سهم
اندوخته خود اقدام کند .در صورت تمایل هر یک از
اعضا نیز استمرار همکاری بهصورت فردی و مطابق
شرایط قبلی امکانپذیر است.
کارمزد تسهیالت پرداختی از محل سهم اندوخته
اعضا ۲ ،درصد و از محل منابع حمایتی بانک  ۴درصد
است .به هر یک از اعضا ،حداکثر دو نوبت تسهیالت ،از
محل اندوخته اعضا و از محل منابع بانک اعطا مشود.
مدل دوم طرح اندوخته خانواده مهر ایران
تمام صندوقهای خانوادگی و نظایر آن با هر تعداد
عضو ،میتوانند در مدل دوم طرح اندوخته خانواده مهر
ایران شرکت و از مزایای همافزایی بانک به میزان دو برابر
بهرهمند شوند.
مبلغ حق عضویت در ابتدای هر ماه حسب نظر
اعضای صندوق تعیین میشود .بدیهی است اولین حق
عضویت انتخابی بهعنوان سقف مبلغ در نظر گرفته
شده و قابل افزایش برای ماههای بعد نیست .مبلغ
حق عضویت در ابتدای هر ماه توسط مدیر صندوق
(سرگروه) مشخص میشود و اعضا موظف به واریز آن
جهت تأمین موجودی صندوق مربوطه حداکثر تا روز
دهم هر ماه هستند.
تعداد و مدت پرداخت حق عضویت تا پرداخت
تسهیالت به تمامی اعضا بهصورت مستمر و ماهانه بوده
و این مدت با توجه به تعداد اعضا یا میزان تسهیالت
متغیر است .شروع پرداخت تسهیالت به معرفیشدگان،
ّ
پس از واریز حق عضویت تمامی اعضا در هر ماه ،تا
میزان دو برابر مجموع آورده اعضا ،به عضو یا اعضای
معرفی شده و پس از تکمیل مدارک و در پایان هر ماه
خواهد بود.
مدت زمان بازپرداخت تسهیالت پرداختی از محل
طرح اندوخته خانواده مدل دوم ۳۶ ،ماه که سه قسط
برای کارمزد و  ۳۳قسط اصل مبلغ تسهیالت است .کارمزد
تسهیالت پرداختی از محل سهم اندوخته اعضا دو درصد و
از محل منابع حمایتی بانک چهار درصد است.
مبالغ واریزی مربوط به حق عضویت هر عضو ،پس
از تسویه کامل تسهیالت دریافتی مدل دوم اندوخته
خانواده مهر ایران در سررسید قابل برداشت خواهد بود.
هر یک از اعضا در صورت تمایل به تسویه زودتر از موعد،
میتوانند پس از بازپرداخت  ۷۵درصد اقساط تسهیالت
اعطایی بهصورت متوالی ماهانه و پس از تسویه کامل مانده
بدهی تسهیالت دریافتی ،مبلغ حق عضویت واریزی خود را
برداشت کنند یا از تسهیالت مشابه مطابق سیاست اعتباری
بانک استفاده کنند.
حداقل مبلغ حق عضویت انتخابی جهت واریز ماهانه ،
یک میلیون ریال است .حداکثر تسهیالت اعطایی به هر فرد
نیز  ۲۰۰میلیون ریال از محل منابع بانک و  ۲۰۰میلیون
ریال از محل اندوخته اعضا جمعاً  ۴۰۰میلیون ریال خواهد
بود.
تسهیالت مدل دوم اندوخته خانواده مهر ایران ،در
قبال یک ضامن معتبر پرداخت میشود و برای تمامی
معرفیشدگان ،داشتن سایر ضوابط و مقررات جاری بانک
برای اعطای این تسهیالت الزامی است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت روز چهارشنبه (هشتم مرداد) به عدد یک
میلیون و  ۹۰۴هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان
هفته گذشته کمتر از یک درصد رشد را تجربه کرد.
بازار سهام در نخستین روزهای مردادماه همچون
هفته گذشته روزهای پرنوسانی را سپری و اصالحی
نه چندان عمیق را نسبت به بازار هفته گذشته تجربه
کرد.
شاخص بورس در معامالت هفته جاری سه
هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز
چهارشنبه (یکم مرداد ماه) با عدد یک میلیون و
 ۹۰۱واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز
چهارشنبه (هشتم مرداد ماه) به عدد یک میلیون و
 ۹۰۴هزار واحد رسید.

رشد پایه پولی و نقدینگی تنها به افزایش قیمتها مربوط نیست

رییس کل بانک مرکزی در یکی از
صفحه های اجتماعی نوشت :همه افزایش
قیمتها در بهار امسال ،فقط به رشد پایه
پولی و نقدینگی مربوط نمیشود.
عبدالناصر همتی روز جمعه در صفحه
اینستاگرام خود نوشت :افزایش انتظارات
تورمی متاثر از عوامل غیر پولی و عملکرد
سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی
نقش داشتهاند.
وی ادامه داد :بانک مرکزی همه تالش
خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت
رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود
برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و
با وجود تمام موانع و محدودیتها از همه
ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری
شده برای یکسال آینده استفاده میکند.
رییس کل بانک مرکزی نوشت :قضاوت
درخصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در

چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای
وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها،
اختیارات و درجه استقالل بانک مرکزی

باشد .همتی ادامه داد:خرید بخشی از منابع
ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین
کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان

که در بودجه سال  ۹۸تکلیف شد) در شرایط
تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه
پولی است.
وی نوشت :روش مذکور در کوتاه مدت
همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود
بنابراین بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر
کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی
ناخوشایند این روش تامین بودجه گزارش
کرده بود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان
کرد :روشهایی که امسال دولت برای تامین
کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی
و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است
در شرایط تداوم فشار حداکثری روشهای
مناسبی برای تامین منابع الزم از نقدینگی
موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی
است و در صورت تداوم کمک خوبی به بانک
مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

حمایت مدیرعامل جدید بانک عامل بخش مسکن از بورس امالک

نقدینگی موجود در بازار بورس صرف سفته بازی می شود

مدیرعامل جدید بانک عامل بخش مسکن ،اجرای تعهدات بانک برای تکمیل
پروژههای مسکن مهر و اجرای طرح ملی اقدام مسکن را از مهمترین استراتژیهای این
بانک عنوان کرد .به نقل از بانک عامل بخش مسکن ،محمود شایان در مراسم معارفه خود
به عنوان مدیرعامل جدید این بانک که با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و
عباس معمارنژاد معاون بانک ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و
رامتین رحیمی انارکی فرزند مرحوم رحیمی انارکی برگزار شد ،با اشاره به اینکه  ۳۰درصد
از هزینههای سبد خانوار ۱۲ ،درصد درآمد اشتغال مستقیم و  ۲۱درصد از سهم تولید
ناخالص داخلی مرتبط به بخش مسکن است ،افزود :اندازه بانکها به اندازه ترازنامه مالی
آنها نیست که بگوییم کدام بانک بزرگتر است .وی بخش مسکن را پیچیدهترین مسأله
حوزه اقتصاد کالن دانست و گفت :اگر پیچیدگی اصل مسئله را در نظر بگیریم بانک عامل
بخش مسکن یکی از مهمترین مأموریتها را بر عهده دارد؛ بنابراین در این شرایط نیازمند
تصمیمات کارا و ارزشمند هستیم .مدیرعامل جدید بانک تخصصی بخش مسکن با تأکید بر
اینکه جامعه دانشگاهی ،انجمنها ،انبوه سازان و فعاالن اقتصادی باید در تحقق هدف دولت
در حوزه تحرک بخشی مسکن در کنار بانک باشند ،گفت :توجه ویژه به راه اندازی بورس
امالک و مستغالت ،استفاده از بازار پرانرژی بورس برای تأمین مالی بخش مسکن ،تغییرات
اساسی در حوزه منابع از تأمین زنجیره تولید تا تولید مسکن ،هدایت سیاست حمایتی به
سمت انبوه سازی باید با جدیت در دستور کار باشد .شایان مهمترین استراتژی بانک عامل
بخش مسکن را تعیین تکلیف و تکمیل پروژههای مسکن مهر عنوان کرد و گفت :دومین
مأموریت بانک ،طرح اقدام ملی است که در این زمینه تالش ویژه خواهم کرد .وی گفت:
با توجه به شعار امسال که جهش تولید نامگذاری شده ،به همراه هیئت مدیره بانک قول
میدهیم تمام تالش خود را برای اجرای این طرح عظیم ملی مسکن به کار بگیریم و هر
روز شاهد توفیق اجرای این طرح باشیم .مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه
تالش میکنیم تا حمایت مجلس و دولت را برای برنامه اقدام ملی مسکن جلب کنیم ،گفت:
از دیگر برنامههای آتی بانک ،حرکت به سمت کاهش زیان ،سودآوری ،تقویت سرمایه بانک،
توسعه بانکداری دیجیتال ،فروش اموال مازاد ،جذب منابع ارزان قیمت و هوشمندسازی
بانک خواهد بود؛ به نحوی که پرداخت تسهیالت به انبوه ساز هر چه سریعتر انجام شود.
شایان ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری برای تأثیرپذیری بهتر ،استفاده حداکثری
از ظرفیت انتشار اوراقهای رهنی ،صکوک و استصناع و همچنین بورسی شدن برخی
شرکتهای بانک را از دیگر برنامههای بانک مسکن در دوران مدیریت خود عنوان کرد و
گفت :در حوزه پرسنل نیز تالش میکنم بر مبنای اصل شایسته ساالری و بهبود وضعیت
رفاهی کارکنان رسمی ،شرکتی و بازنشستگان اقدامات الزم را انجام دهیم.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :نقدینگی موجود در بازار بورس ورودی به تولید
ندارد بلکه صرف سفته بازی میشود ،نقدینگی موجود در بازار باید وارد تولید شود.
محمد نوعی ،کارشناس ارشد بازار سرمایه ،دیشب در برنامه پایش که با موضوع
«فرصت های عرضههای اولیه» پخش شد ،با اشاره به بهترین اتفاق اقتصاد کشور در سال
 ،۹۹گفت :نقدینگی به جای درست خود هدایت شده است ،باید مسیرهای سفته بازی را
بست ،روزانه  ۲۵تا  ۲۷هزار میلیارد تومان در بازار بورس معامله میشود و بخشی از این
پول به تولید سرازیر میشود.
وی ادامه داد :در خرداد  ،۹۷حدود  ۱۰۰هزار کد بورسی در عرضههای اولیه مشارکت
داشتند که این رقم در حال حاضر به بیش از پنج میلیون و دویست هزار کد رسیده است،
باید در سیاست عرضههای اولیه تجدید نظر شود و حداقل  ۴۰درصد شرکتها عرضه اولیه
شود تا برای شرکت کنندگان توجیه داشته باشد.
نوعی افزود :نقدینگی موجود در بازار بورس ورودی به تولید ندارد بلکه صرف سفته
بازی میشود ،نقدینگی موجود در بازار باید وارد تولید شود ،تعداد عرضههای اولیه باید
افزایش یابد ،صندوقهای پروژه باید در بازار عرضه شود تا کسری بودجه دولت نیز برطرف
گردد.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت :تعداد مشارکت کننده در عرضههای اولیه ۵۰
برابر شده است ،باید سرعت پذیرش شرکتها در بورس افزایش یابد ،در عرضه اولیه باید
تعداد سهام افزایش یابد تا دچار حباب قیمتی نشویم.
وی ادامه داد :عرضههای اولیه در سال  ،۹۷حدود  ۸۰۰درصد بازدهی داشته ،در
سالهای  ۹۸و  ۹۹نیز بیش از  ۳۰۰درصد بازدهی دارد ،طی سالهای  ۹۷تا  ۹۹در قبال
سرمایه گذاری  ۲۱میلیون تومانی ،سرمایه گذار در حال حاضر بیش از  ۱۲۰میلیون تومان
دارایی دارد.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ریسک عرضههای اولیه صفر است ،گفت :بیش از
 ۱۰۰هزار میلیارد ریال طی سه سال اخیر جذب عرضههای اولیه شده است ،عرضه اولیه
با شکل فعلی توان رو به رو شدن با خیل کثیر سرمایه گذاران را ندارد ،ضمن اینکه زیر
ساختها نیز آماده نیست.
کارشناس بازار بورس در پایان گفت :هسته معامالت نیز باید اصالح شود ،چراکه به
عدم شفافیت بازار کمک کرده است ،دولت نیز باید به بازار سرمایه کمک کند ،شرکتهای
تولیدی که از ابتدای سال  ۹۷راه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را انتخاب کرده اند ،تا
االن به طور متوسط ،از  ۴تا  ۲۵برابر ارزش بازار آن افزایش یافته است ،این راه عالی برای
شرکتهای خصوصی باز است و باید ورود آنها تسهیل شود.

مدير عامل بانك صنعت و معدن اعالم كرد:

كسب رتبه نخست اين بانك در پرداخت تسهيالت موضوع تبصره  18در بين ساير بانك ها

دكتر حسين مهري اظهار داشت :بانك
صنعت ومعدن در پرداخت تسهیالت موضوع
تبصره  18كه از سال  97به بانك ها ابالغ
گرديده است در مقایسه با سایر بانک ها
داراي بيشترين ميزان پرداختي بوده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن ،دكتر مهري بيان داشت :با
استناد به آمار عملكرد اين بانك در سامانه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آغاز
پرداخت اين تسهيالت تا آخر سال  98تعداد
 701طرح به بانك صنعت و معدن معرفي
گرديد كه پس از بررسي ،به تعداد  303طرح

كه داراي توجيه و اهليت و صالحيت الزم
بودند ،تسهیالت به ارزش بيش از  20هزار
ميليارد ریال در قالب تسهيالت سرمايه ثابت
و سرمايه در گردش پرداخت شده است.
دكتر مهري عنوان داشت :در مجموع تا
پايان  4ماهه نخست سال جاري تعداد 805
طرح به بانك صنعت و معدن معرفي گرديد و
در نهايت با پرداخت تسهيالت به  409طرح
موافقت و مبلغي بيش از  30هزار ميليارد
ریال به اين طرح ها پرداخت گرديد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن يادآور
شد :آمارهاي تسهيالت پرداختي موضوع

تبصره  18در سال  99نيز حاكي از آن است
كه اين بانك در پرداخت تسهيالت مذكور
همچنان نسبت به ساير بانك ها حائز رتبه
نخست مي باشد.
گفتني است ،بر اساس بند (الف)
تبصره( )۱۸قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل
کشور مقرر شده بود ،بانك هاي عامل،
تسهيالت الزم برای حمایت از طرحهای
تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و
نوسازی صنایع ،تکمیل و راهاندازی طرحهای
کشاورزی ،صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش
خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی 60

درصد ،اجرای طرح های صنایع کوچک و
حمایت از خوشههای صنعتی ،بافت های
فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و
ریلی ،کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی
مناطق مرزی را فراهم نمايند.

مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد:

عرضه سهام «مدیریت ثروت» به  ۱۰۰هزار بازنشسته کشوری از  ۱۱مرداد

مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری
گفت :با آغاز پذیره نویسی صندوق «مدیریت ثروت» صندوق
بازنشستگی کشوری در فرابورس ایران ،برای حدود  ۱۰۰هزار
نفر از بازنشستگان کشوری و سایر خریداران ،سهام ETF
«مدیریت ثروت» عرضه می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق
بازنشستگی کشوری ،محمود طهماسبی در نشست معرفی
صندوق «مدیریت ثروت» صندوق بازنشستگی کشوری در تاالر
فرابورس ایران گفت :این صندوق به عنوان نخستین صندوق
 ETFصندوق بازنشستگی کشوری و در راستای اصالح ساختار

سرمایه گذاری و سبدگردانی این صندوق راه اندازی شده است.
وی افزود :پذیره نویسی صندوق «مدیریت ثروت» با نماد
«مدیر» که از روز شنبه  ۱۱مردادماه  ۹۹با ارزش هر سهم یک
هزار تومان در فرابورس آغاز و تا  ۲۲مرداد  ۹۹ادامه خواهد
داشت ،بزرگترین صندوق پذیره نویسی شده در بازار بورس با
سرمایه اولیه  ۴۰۰میلیارد تومان در گام اول و در گام بعدی تا
 ۱۰۰۰میلیارد تومان است .طهماسبی اظهار داشت :اتفاق خوبی
که در این صندوق سرمایه گذاری با کمک مجموعه مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری افتاد ،این بود که در قالب تسهیالت
اعتباری ،حدود  ۱۰۰هزار نفر از بازنشستگان کشوری ،برای
خرید سهام  ETFمدیریت ثروت تقاضای خود را ثبت کردند
که در زمان پذیره نویسی ،این سهام به آن ها واگذار می شود و
می توانند مانند سایر متقاضیان به صورت نقدی هم تعداد سهام
خود را افزایش دهند .وی ادامه داد :برنامه و هدف گذاری ما
افزایش سرمایه این صندوق  ETFتا  ۱۰۰۰میلیارد تومان است
که امیدواریم تا یک ماه آینده این هدف گذاری محقق شود.
مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری
همچنین گفت :پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری
برای عرضه سهام بیمه ملت و همچنین ارائه تسهیالت خرید
سهام دارایی یکم دولت اقدامات مشابهی در بازار سرمایه و

برای بازنشستگان انجام داده بود .وی با بیان اینکه مشاور این
طرح یکی از بهترین و معتبرترین مجموعه های مشاوره حوزه
سرمایه گذاری و بورس است ،گفت :امیدواریم با کمک مشاور
تخصصی و مجموعه ای که این صندوق را مدیریت می کند
و همچنین شرایط بازار ،شاهد آینده و بازدهی مناسب برای
سهام این صندوق و سودآوری مطلوب برای بازنشستگان خریدار
سهام و همچنین سایر افرادی که سهام این صندوق را خریداری
می کنند ،باشیم .طهماسبی اظهارداشت :صندوق بازنشستگی
کشوری در چند سال اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی و
حرفه ای در بازار سرمایه عمل کرده و بدور از رفتارهای هیجانی
به رشد بازار سرمایه کشور کمک کرده است .قرار است پذیره
نویسی صندوق  ETFمدیریت ثروت صندوق بازنشستگی
کشوری از روز شنبه  ۱۱مردادماه  ۹۹تا  ۲۲مرداد  ۹۹از طریق
فرابورس انجام شود .ارزش پایه هر سهم در زمان پذیره نویسی
 ۱۰هزار ریال (یک هزار تومان) و سرمایه اولیه این صندوق
 ۴۰۰میلیارد تومان است .حداکثر تعداد واحد قابل خریداری
توسط هر کد معامالتی حقیقی و حقوقی «نامحدود» اعالم شده
است .تمامی بازنشستگان کشوری مانند سایر خریداران سهام،
می توانند به تعداد نامحدود و به صورت نقدی از طریق کارگزاری
ها اقدام به خرید سهام این صندوق کنند.

کاهش شتاب رشد شاخص بورس در هفته نخست مردادماه

همچنین شاخص کل (هم وزن) در پایان هفته
گذشته  ۵۰۳هزار و  ۱۱۹واحد بود که در هفته جاری
این عدد به  ۵۰۷هزار و  ۱۹۱واحد و شاخص قیمت
(هم وزن) از  ۳۳۰هزار و  ۴۵۱واحد به عدد  ۳۳۲هزار
و  ۹۹۷واحد رسید.
در پنج روز معامالتی این هفته بورس نمادهای
گلوکوزان ،بانک ملت ،ملی صنایع مس ایران ،گسترش
سرمایهگذاری ایران خودرو ،سرمایه گذاری غدیر،
بانک صادرات ایران ،فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش
نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار
داشتند.
در هفتهای که گذشت محصوالت چرمی،
وسایل ارتباطی ،محصوالت کامپیوتری ،الکترونیکی
و نوری ،عمده فروشی ،انبوه سازی امالک و

مستغالت ،حمل و نقل انبارداری و ارتباطات،
مخابرات ،چاپ ،چند رشته ای صنعتی ،هتل و
رستوران ،پیمانکاری صنعتی ،رایانه ،محصوالت
فلزی ،فعالیت مهندسی ،تجزیه ،تحلیل و آزمایش،
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط،
منسجوجات ،قند و شکر ،فرآوردههای نفتی،
اطالعات و ارتباطات ،بیمه و بازنشستگی ،کاشی و
سرامیک ،بانکها و موسسات اعتباری ،محصوالت
چوبی ،صنایع غذایی به جز قند و شکر ،الستیک و
پالستیک ،استخراج کانه های فلزی ،سایر واسطه
گری های مالی ،ماشین آالت و تجهیزات ،کانی
های غیرفلزی ،فنی و مهندسی با باالترین درصد
بازدهی همراه بودند.
در مقابل عرضه برق ،گاز ،بخار و آب گرم،

استخراج ذغال سنگ ،دارویی ،سرمایه گذاری ها،
خرده فروشی ،زراعت و خدمات وابسته ،دستگاه های
برقی ،سیمان ،آهک و گچ ،شیمیایی ،خودرو و قطعات،
فلزات اساسی ،فعالیتهای هنری ،سرگرمی و خالقانه،
استخراج کانه های غیرفلزی ،محصوالت کاغذی،
استخراج سایر معادن و سایر حمل و نقل از جمله
نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار
به همراه داشتند.
همچنین نمادهای بیمه سامان (بساما) ،صنعتی
دوده فام (شصدف) ،بیمه رازی (ورازی) ،بانک
گردشگری (وگردش) ،بانک دی (دی) ،گز سکه
(غگز) ،نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی  ،)۱نهادهای
مالی بورس اوراق بهادار (نبورس) ،پارس الکترونیک
(لپارس) ،دارویی برکت (برکت) ،بانک سینا (وسینا)،
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بیمه
در چهار ماهه نخست سال 99تحقق یافت؛

عبور بیمه کوثر از مرز 10هزارمیلیارد ریال

فروش شرکت بیمه کوثر در چهار ماهه نخست
سال 99با 20درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به بیش از 10هزارمیلیارد ریال رسید.
در این برهه شرکت ترکیب فروش 80درصدی
رشتههای غیرزندگی و 20درصدی رشتهزندگی را عملیاتی
کرده است .الله کریمی گفت :در طی این دوره رشتههای
آتشسوزی ،باربری ،عمروسرمایهگذاری و شخصثالث هر
کدام بهترتیب با رشد  53 ،61 ،99و  49درصدی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را
میان سایر رشتهها داشتهاند .وی اظهارکرد :سهم خسارت
پرداختی شرکت به بیمهگذاران در چهار ماه نخست سال
در رشتههای غیرزندگی  83درصد و بیمههای زندگی
17درصد از کل پرداختی خسارتها بوده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر یاداور
شد :تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای
ایزو  ،9001:2015بهرهمندی از خدمات برخط بیمهای با
همراه بیمه کوثر ،برگزاری برخط مجمع عمومی سالیانه
بیمه کوثر و تخصیص سود 450ریالی به ازای هر سهم از
اهم اقدامات چهار ماهه ابتدای سال است که این موفقیتها
حاصل تالش تمامی همکاران شرکت بوده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

تسهیالت مرابحه خرید کاال ،جایگزین
«وام ودیعه» مسکن میشود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت :با تصمیم شورای
فقهی این بانک قرار شد بانکها به منظور کمک مالی به
مستأجران به جای وام ودیعه مسکن« ،تسهیالت مرابحه خرید
کاال» اعطا کنند .به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی ،حجت
االسالم و المسلمین «غالمرضا مصباحی مقدم» ،درخصوص
جلسه فوق العاده امروز شورای فقهی بانک مرکزی گفت :در پی
اعالم دولت مبنی بر کمک مالی بانک ها به منظور حل بخشی
از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور ،جلسه فوق
العاده این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا
تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران ،موضوع این
کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد .عضو شورای فقهی
بانک مرکزی درباره تصمیم امروز این شورا عنوان کرد :البته
این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع تقلید هم نسبت به
آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس
اعالم وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکالت
اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده
اند ،تسهیالت «مرابحه خرید کاال و خدمات» اعطا کنند .پیش
از این رییس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی
خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست ،بلکه تسهیالت
کمک به ودیعه مستاجران است.
مدیر امور اعتبارات بانک شهر:

شعب بانک شهر اجازه تعطیلی
واحدهای تولیدی را نخواهند داد

مدیر امور اعتبارات بانک شهر با بیان اینکه متاسفانه
در حال حاضر واحدهای تولیدی با مشکالت متعددی روبه
رو هستند ،گفت :شعب بانک شهر اجازه تعطیلی واحدهای
تولیدی را نخواهند داد .به نقل از مرکز ارتباطات و روابط
عمومی بانک شهر ،مجید کاظمی با اشاره به اینکه واحدهای
تولیدی امسال عالوه بر تحریمها و فشارهای اقتصادی
با ویروس کرونا نیز درگیر بوده اند ،افزود :این ویروس
سبب التهابات شدید در اقتصاد کشور شده و به همین
نسبت شرایط دشواری را برای کسب و کارها تحمیل کرده
است .کاظمی با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی برای تحقق «جهش تولید» گفت :شعب
بانک شهر اجازه نخواهند داد فعالیت واحدهای تولیدی به
خاطر کمبود سرمایه درگردش متوقف شوند .وی با اشاره
به اینکه مدیران و کارکنان بانک شهر پا به پای اعضای
کادر درمانی و بیمارستانی کشور ،از ابتدای شیوع ویروس
منحوس کرونا ،در کنار شهروندان بودند گفت  :فرآیند
تخصیص و پرداخت تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از
کرونا ،از سوی شعب این بانک در حال انجام است .مدیر
امور اعتبارات افزود :این فرآیند به منظور حمایت و کمک
به تداوم کسب و کار شرکتها و به شرط تعهد کارفرمایان
جهت حفظ حداکثری نیروی کار صورت پذیرفته و جزء
اولویت کاری شعب این بانک است.

بیمه آسیا در طرح رویش همدلی
عید قربان مشارکت کرد

بیمه آسیا در تداوم فعالیت های خود در حوزه
مسئولیت اجتماعی ،در طرح رویش همدلی عید قربان و به
منظور اطعام نیازمندان در مناطق محروم استان سیستان و
بلوچستان ،مشارکت کرد.
تبریک عید سعید قربان و گرامیداشت دهه والیت،
اعالم کرد  :شرکت بیمه آسیا در تداوم فعالیت های خود در
حوزه مسئولیت اجتماعی و در راستای گسترش فرهنگ
قربان و غدیر ،با همکاری مجموعه فرهنگی جهادی حضرت
مهدی(عج) ،در رزمایش همدلی و کمک همدالنه به
نیازمندان حضور یافت.
بر اساس این گزارش ،در این طرح ،شرکت بیمه
آسیا نسبت به تهیه و توزیع گوشت گرم و سایر مایحتاج
نیازمندان در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان
اقدام نمود.
گفتنی است  ،بیمه آسیا سال گذشته نیز بیش از یک
میلیارد ریال کمک های غیر نقدی در مناطق سیل زده
استان سیستان و بلوچستان توزیع کرد.

گروه صنعتی ملی (وملی) ،کی بی سی (کی بی سی)،
ارتباطات سیار (همراه) ،توسعه ساختمان (ثاخت)،
مارگارین (غمارگ) ،دشت مرغاب (غدشت) ،کود
شیمیایی اوره لردگان (شلرد) ،توسعه و عمران استان
کرمان (کرمان) ،کاشی سعدی (کسعدی) ،تامین
مسکن جوانان (ثجوان) ،بیمه البرز (البرز) ،سرمایه
گذاری بوعلی (وبوعلی) ،افرانت (افرا) ،سرمایه گذاری
شاهد (ثشاهد) ،محور خودرو (خمحور) ،سرمایه
گذاری نفت (ونفت) ،سایپا (خساپا) ،غلتک سازان
سپاهان (فسازان) ،برق آبادان (آبادا) ،باما (کاما) ،نروگاه
زاگرس کوثر (بزاگرس) ،پتروشیمی سرمایه گذاری
ایرانیان (پترول) ،صنعتی بهپاک (بهپاک) ،دارو جابر
ابن حیان (دجابر) ،پشم شیشه ایران (کپشیر) ،صنایع
ماشین های اداری ایران (مادیرا) و شیمی داروپخش

(دشیمی) جزو مثبتترین نمادهای بازار بودند.
در هفتهای که گذشت ،نمادهای پارس خودرو
(خپارس) ،لیزینگ ایرانیان (ولیز) ،سرمایه گذاری
پتروشیمی (وپترو) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر)،
ماشین سازی نیرو محرکه (تمحرکه) ،قطعات اتومبیل
(ختوقا) ،سیمان صوفیان (سصوفی) ،سیمان خزر
(سخزر) ،الکترونیک خودرو شرق (خشرق) ،نیرو
محرکه (خمحرکه) ،مهرکام پارس (خمهر) ،نفت
پاسارگاد (شپاس) ،سیمان کردستان (سکرد) ،لیزینگ
صنعت و معدن (ولصنم) ،محور سازان (خوساز) ،لنت
ترمز (خلنت) ،سیمان دورود (سدور) ،تولید برق
عسلویه مپنا (بمپنا) ،بیمه پارسیان (پارسیان) و کارتن
ایران (چکارن) از جمله نمادهای منفی معامالتی در
بازار بودند.

