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بانک و بیمه و بورس

بانک
رئیس اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات:

کاهش نرخ سود تسهیالت برای
شرکتهای دانش بنیان تا  ۱۲درصد

رئیس اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران از
کاهش نرخ تسهیالت تا  ۱۲درصد و افزایش مدت قرارداد
سرمایه در گردش تا  ۲سال و طرح های سرمایه گذاری تا
 ۷سال برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.
مسعود عبدیان بر حمایت ،پشتیبانی همه جانبه و
نگاه ویژه بانک توسعه صادرات ایران به تامین مالی و ارائه
خدمات خاص به شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و
گفت :بر اساس تفاهم نامه با صندوق نو آوری و شکوفایی
نرخ سود تسهیالت برای سرمایه در گردش وطرح های
سرمایه گذاری تا  12درصد کاهش و مدت قرار داد سرمایه
در گردش تا  2سال و طرح ها تا  7سال قابل افزایش است.
به گفته عبدیان برای این منظور باید درخواست
تسهیالت شرکت های دانش بنیان در سامانه غزال صندوق
نوآوری و شکوفایی ثبت و مجوز الزم برای بانک صادر شود.
وی خاطرنشان کرد :تعیین وثائق برای شرکت های دانش
بنیان بر اساس نتایج اعتبار سنجی شرکت ها انجام می
پذیرد و عالوه بر وثائق متداول ضمانت نامه های صندوق
های نو آوری و شکوفایی استانی تا سقف  400میلیارد ریال
از سوی بانک پذیرفته می شود.
عبدیان اعالم کرد :هریک از مشتریان دانش بنیان
می توانند تا سقف 200میلیارد ریال تسهیالت از محل
منابع صندوق توسعه ملی و  200میلیارد ریال از محل
منابع بانک دریافت کنند .رئیس اداره کل بازاریابی بانک
توسعه صادرات ایران در ادامه گفت :مشاوره به شرکت های
صادراتی برای رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی از دیگر
خدماتی است که به شرکت های دانش بنیان از طریق
شعب بانک توسعه صادرات ایران ارائه می شود.
وی افزود :از صندوق توسعه ملی نیز خواستار تعدیل
در برخی از شرایط پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش
بنیان شده ایم .عبدیان از مشتریان بانک خواست تا در
طول سال و هنگام تنظیم صورت های مالی ساالنه خود
با حسابرسان مشورت کرده و شرکت را به خاطر مسائل
مالیاتی ،کوچکتر از حد واقعی نشان ندهند تا دست بانک
برای پرداخت تسهیالت به آنها باز باشد.

پیام تبریک رییس کانون بانکهای
خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و
مدیرعامل بانک پارسیان ،فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک
گفت.
متن پیام دکتر کورش پرویزیان بدین شرح است:
بسمه تعالی
بسیج مظهر عشق و ایمان  ،آگاهی و مجاهدت و
آمادگی کامل برای سربلند کردن کشور و ملت است .مقام
معظم رهبری (مدظله العالی)
بسیج ،نماد اخالص است و خدمت خالصانه به مردم.
بسیج ایمان عاشقانه و عمیق پاکترین انسانها و
فداکارترین و آماده به کارترین افرادی است که در راه
تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی و سربلندی کشور
دوشادوش مردم و مسوولین از هیچ تالش و کوششی دریغ
نمی ورزند.
بسیج یک فرهنگ ساخته شده و در دوران حماسه
ورزم است .خلوص و صفای بسیجیان در دوران دفاع
مقدس همچنان همچون خورشید می درخشد وتابش
نورانیت سیمای درخشان بسیجیان مخلص و مبارز در
جریان جنگ تحمیلی انسان ها را مجذوب خود می کرد.
بسیج تحت فرمان رهبر معظم انقالب در مواجهه با
چالشهای اساسی به میدان آمده و تاکنون توانسته است
نقشآفرینی موثری در مقابله با تهدیدات صورت دهد.
بی تردید نقش بسیج در جذب و سازماندهی نیروهای
جهادی فعال در خدمت به مردم و محرومان از هیچ کس
پوشیده نیست .در بحران کرونا و همچنین حضور فعاالنه
در کارگروه های بهداشت و درمان ،نقش این نیروی مردمی
بسیار اثرگذار بوده و این روحیه نیز بسیار قابل تقدیر است.
هفته مبارک و فرخنده بسیج فرصت مغتنمی است
برای تجدید میثاق با آرمان های بلند حضرت امام خمینی
(ره) و بیعتی است دوباره با رهبر معظم انقالب.
اینجانب ضمن ارج نهادن به زحمات و تالش های
بسییجیان ،فرارسیدن هفته بسیج را به بسیجیان دریادل و
با بصیرت ،ایثارگران و خانواده های معزز شهدا و جانبازان
گرامی کشور و همکاران گرامی در شبکه بانک های
خصوصی تبریک می گویم و سرافرازی و سربلندی ایران
اسالمی را در پرتو توجهات امام زمان (عج اهلل) و در راستای
منویات مقام معظم رهبری از ایزد منان مسئلت دارم.

آغاز اجرای نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی

بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شبکه
بانکی ابالغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات
بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا کنند که
بنابراین ،نرخهای جدید کارمزد خدمات
بانکی از اول آذر قابل اجرا است.
پس از مدتها درخواست بانکها برای
افزایش کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی
از منابع درآمد آنها سرانجام بانک مرکزی با
آن موافقت کرد و کارمزدهای جدید از اول
آذر قابل اجرا است که در این راستا ،بانکها
و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به
منظور رقابت با یکدیگر ،حداکثر تا  ۳۰درصد
و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی
کشور ،مستمری بگیران و مددجویان کمیته
امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا  ۱۰۰درصد
مبالغ مندرج در جداول ابالغی نرخهای
کمتری را اعمال کنند.
از این پس کارمزد عملیات کارت به
کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات
بانکی از  ۵۰۰به  ۶۰۰تومان به ازای هر یک
میلیون تومان افزایش یافت و در صورت
افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند
کارت به کارت معادل  ۲۴۰تومان به این
مبلغ افزوده خواهد شد.
جزئیاتی از
کارمزدهای جدید خدمات بانکی
همچنین ،هزینه اعالم مانده کارت و
در صورت حساب  ۱۰گردش آخر معادل
 ۲۴۰تومان و اعالم مانده کارت از طریق
خودپردازها به قیمت  ۱۲۰تومان است.
عالوه بر این ،در حال حاضر کارمزد
اعالم  ۱۰گردش آخر کارت شناسایی ،صدور
انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و
غیرحضوری قبوض به ترتیب ،۶۰۰۰ ،۱۵۰
 ۲۴۰۰و  ۱۲۰تومان است.
از اول آذر مشتریان بانکها به ازای

صدور دسته چک برای هر برگ معادل ۲۰۰
تومان کارمزد پرداخت میکنند که این رقم
به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از
این ،کارمزد صدور دسته چک  ۱۲۰تومان
بوده است .از سوی دیگر ،ارائه صورت حساب
سال جاری هر صفحه  ۶۰۰و برای سالهای
گذشته به ترتیب  ۶۰۰و  ۷۲۰تومان هزینه
دارد که این ارقام پیش از این ۵۰۰ ،و ۶۰۰
تومان بودهاند.
طبق این گزارش ،از اول آذر باید برای
صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه
 ۱۰۰۰تومان پرداخت کرد و نکته حائز
اهمیت در این زمینه این است که پیش از
این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت
خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا
ابالغ نکرده بود اما حاال طبق مصوبهای که
از اول آذر قابل اجرا است ،کارمزد انتقال
وجه بینبانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش
با کف  ۲۰۰تومان و تا سقف  ۲هزار و ۵۰۰
تومان است .همچنین ،کارمزد انتقال وجه
بینبانکی ساتنا نیز  ۲صدم درصد مبلغ

معامله بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد ریال انواع کاال در بورس

آبان ماه امسال یک میلیون و  ۹۱۸هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۲۰۰هزار
میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی بورس کاالی ایران ،تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس
کاالی ایران در ماه گذشته میزبان معامله  ۷۰۳هزار و  ۵۲۹تن انواع کاال به ارزش  ۸۹هزار
و  ۳۴۵میلیارد ریال بود.
همچنین در این تاالر  ۶۹۳هزار و  ۹۷۲تن انواع فوالد ۵ ،هزار و  ۱۴۰تن انواع مس،
 ۹تن کنسانتره فلزات گرانبها ۴۸۰ ،تن کنسانتره مولیبدن ۳ ،هزار و  ۴۱۰تن آلومینیوم،
 ۸۶۰تن شمش روی ،و  ۱۶کیلو گرم شمش طال از سوی مشتریان خریداری شد.
عالوه براین در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز طی آبان
ماه افزون بر یک میلیون و  ۲۱۲هزار تن انواع کاال به ارزش  ۱۱۰هزار و  ۶۷۵میلیارد ریال
در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد.
در این تاالر بالغ بر  ۲۹۳هزار و  ۴۲۰تن انواع قیر ۲۱۰ ،هزار و  ۸۶۱تن انواع مواد
پلیمری ۱۲۵ ،هزار و  ۴۴۱تن مواد شیمیایی ۴ ،هزار و  ۲۰۰تن سالپس واکس و ۴۲۶
هزار و  ۲۶۰تن وکیوم باتوم (مواد اولیه تولیدقیر) به فروش رسید.
از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر می توان به دادوستد  ۶هزار و  ۳۰۰تن عایق
رطوبتی ۷ ،هزار و  ۱۹۶تن روغن پایه ۲۱ ،هزار و  ۸۹۰تن گوگرد ۶۰۰ ،تن آرگون و ۱۱۷
هزار تن لوب کات (جزء اصلی و ماده اولیه تولید روغن موتور) اشاره کرد.
بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز طی مدت مذکور معامله یک هزار و  ۷۳۶تن انواع
کاال را تجربه کرد.
همچنین سه تن و  ۱۰۰کیلوگرم زعفران نیز در تاالر محصوالت کشاورزی بورس
کاالی ایران به فروش رسید.

چرا از قابل معامله شدن پاالیشی یکم خبری نیست؟

دو ماه از پایان پذیره نویسی صندوق پاالیشی یکم گذشته و درحالی که طبق قانون
صندوق های  ETFباید یک ماه بعد از پایان پذیره نویسی قابل معامله شوند ،هنوز خبری
از قابل معامله شدن پاالیشی یکم نیست.
پاالیشی یکم ،دومین صندوق سرمایه گذاری دولت  ETFاست که شامل باقیمانده
سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران ،تبریز ،اصفهان و بندرعباس میشود.
پذیرهنویسی این صندوق  ۳۰شهریورماه به پایان رسید و انتظار میرفت پس از یک
ماه یعنی از  ۳۰مهرماه قابل معامله باشد.
این درحالی است که ارزش صندوق پاالیشی یکم تحت تاثیر روزهای نزولی بازار قرار
گرفت و برخی خریداران این صندوق از کاهش ارزش سرمایه خود گالیه داشتند.
با اینکه شاخص کل و نمادهای پاالیشی طی هفته ای که گذشت روندی صعودی
داشتند اما هنوز ارزش این نمادها از زمان پذیره نویسی کم تر و بازده خرید حدودا منفی
 ۱۳درصد است.
در این راستا ،مریم شاه حسینی  -مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی
 درمورد قابل معامله شدن پاالیشی یکم اظهار کرد :این صندوق درحال حاضر قابلیتمعامله دارد و کار شرکت سپرده گذاری مرکزی تمام شده است .درواقع نماد باید از سوی
بورس بازگشایی شود.
بورسی ها نیز اعالم کردند صندوق پاالیشی یکم باید پاسخگو باشد و صندوق نیز اعالم
کرد که هنوز اطالع دقیقی از زمان بازگشایی پاالیشی یکم وجود ندارد! البته پیش از این
دلیل این تاخیر عدم اعمال افزایش سرمایه شتران و شپنا در پرتفوی صندوق اعالم شده
بود و همچنین برخی بر این باورند که صندوق پاالیشی یکم زمانی که به نمادهای پاالیشی
صعودی شدند و صندوق به ارزش زمان پذیره نویسی رسید ،قابل معامله خواهد شد.

پيام تبريك مديرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت هفته بسيج

دكتر حسين مهري مديرعامل بانك
صنعت و معدن به مناسبت هفته بسيج پيام
تبريكي صادر كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن در اين پيام آمده است:
بسيج تبلور اتحاد و انسجام ملي ،حماسه
آفريني ها ،رشادت ها ،دالوري ها و فداكاري
مردان مردي است كه با ايثار و از خودگذشتگي
خود در طول دوران نظام مقدس جمهوري

اسالمي ايران ،به ويژه در دوران دفاع مقدس،
همواره در راه آزادگي كوشيدند.
حضور بسيج در عرصه هاي سازندگي،
محروميت زدايي و توسعه كشور ،نمونه ديگر
از شورآفريني و سربلندي در جهت اعتالي
فرهنگ و تفكر بسيجي است .همچنان كه
اين لشكر مخلص خدا در كمك به اقشار
ضعيف ،آسيب ديدگان انواع حوادث و حمايت
از مظلومان از هيچ تالشي دريغ نورزيده و

موجب تسكين آالم و اميد مستضعفان ،به
آينده گشته است .اين موضوع تعبير زيباي
كالم بنيانگذار فقيد انقالب اسالمي ،حضرت
امام خميني (ره) است كه فرمودند»:بسيج
مدرسه عشق است».
اينجانب فرارسيدن هفته بسيج و سالروز
تشكيل اين نهاد مقدس را خدمت خانواده
معظم شهدا ،ايثارگران ،بسيجيان و تمامي
همكاران تبريك عرض نموده و موفقيت و

سرافرازي آن عزيزان را از درگاه خداوند منان
خواستارم.

نقدینگی ایجاد شده در بورس به سمت تولید نرفت

رویکرد بسیج بانک توسعه تعاون ،بنا به
شرایط موجود ،سالمت محور است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،ضمن تبریک به
مناسبت هفته بسیج ،با تشریح فعالیتهای صورت گرفته
در این بخش ،راهبردهای بانک توسعه تعاون در حوزه
بسیج را تشریح کرد.
حجت اله مهدیان در گفتگویی به مناسبت فرارسیدن
هفته بسیج با تبریک ایام مبارک این هفته به ملت شریف
ایران ،گفت :پنجم آذرماه هر سال یادآور شکلگیری بسیج
مستضعفین با فرمان تاریخساز و آیندهنگرانه حضرت امام
خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقالب جمهوری اسالمی ایران
است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به فعالیتهای
حوزه بسیج بانک توسعه تعاون ،گفت :رویکرد و سیاست
حاکم بر راهبری و مدیریت حوزه بسیج بانک توسعه تعاون
با توجه به شرایط موجود کشور رویکرد سالمت محور بوده
است .وی افزود :در برنامههای سالمت محور بسیج بانک
توسعه تعاون ،در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) اهتمام به کمکهای مؤمنانه از اولویتهای
جدی به شمار میآید و در طول سال جاری برنامه
کمکهای مؤمنانه در چندین مرحله انجامشده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد :در کنار
برنامههای سالمت جسم و جان ،سالمت اندیشه و تفکر در
چارچوب فعالیتهای اندیشکده بانکداری به صورت جدی
از سوی حوزه بسیج دنبال شده است .ضمن آنکه التزام به
اقتضائات و نیازمندیهای فرهنگی و توجه به ضرورتهای
معنوی ،از دیگر رویکردهای بسیج بانک توسعه تعاون بوده
است .مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به فرازی از
فرمایشات حضرت امام (ه) افزود :در این فراز تصریحشده
است ملتی که در خط اسالم ناب محمدی صلیاهلل علیه و
آله و سلم و مخالف با استکبار و پولپرستی و تحجرگرایی
و مقدس نمایی است ،باید همه افرادش بسیجی باشند.

تراکنش تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰تومان تعیین
شده است.
آشنایی سامانه پایا و ساتنا
براین اساس ،پایا یک سیستم تبادل
اطالعات بانکی است که به بانکها اجازه
میدهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان
خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
کاربرد اصلی این سامانه ،مکانیزه کردن
پرداختهای خرد بین بانکی با تعداد انبوه
برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل
پیاده سازی ،ارائه خدمات از طریق اینترنت
را نیز میسر میسازد و به کمک این سامانه،
بانکهای عضو آن میتوانند بنا به درخواست
مشتری ،دستور واریز و یا برداشت وجوه در
حسابهای سایر بانکها صادر کند .بانک
مرکزی با پیاده سازی این سامانه ،امکان
حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک
بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی)
را فراهم کرده است و مشتریان بانکها با
استفاده از پایا میتوانند پول را از حساب
خود به حسابی در بانک دیگر به صورت

الکترونیکی حواله کنند.
از سوی دیگر ،ساتنا سامانهای
الکترونیکی است که پردازش و تسویه
تراکنشهای بین بانکی و دستور پرداختهای
فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام
میدهد .در این سامانه مشتریانی که در بانک
ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری ،پس
انداز و کوتاه مدت) هستند ،میتوانند نسبت
به انتقال وجوه (مبالغ بیش از  ۱۵میلیون
تومان) به حساب خود یا سایر افراد در سایر
بانکها اقدام کنند.
هزینه سرویس پیامکی بانک
چه قدر است؟
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک
این امکان را میدهد تا با مراجعه به شعب
بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک
حوالههایی با مبالغ بیش از  ۱۵میلیون تومان
را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند
که مزایای بکارگیری ساتنا را میتوان امنیت،
سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.
الزم به ذکر است که افتتاح حساب از
جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد
است و هزینه ارسال پیامک برای اطالع رسانی
با گرفتن رضایت مشتری معادل  ۳۰تومان به
اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه است.
تغییر رمز کارت به صورت
«غیرحضوری» رایگان است
طبق این گزارش ،عملیات تغییر رمز
کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از
کانالهای غیرحضوری رایگان و عملیات
تغییر رمز کارت در داخل شعبه به دلیل
جلوگیری از مراجعه حضوری به شعبه با
کارمزد انجام میشود.
همچنین ،اخذ کد بورسی در شعب
بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی
مشمول کارمزد  ۵۰۰۰تومانی میشود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بازار سرمایه نتوانست
جریان نقدینگی ایجاد شده را به سمت تولید و بنگاهها
هدایت کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی برآورد کرده که
حدود  ۶هزار طرح ملی و  ۸۷هزار طرح استانی نیمه تمام در
ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها ،دستکم
به  ۶۰۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است .هر زمان درباره
منبع تامین کننده پروژهها صحبت به میان میآید ،نگاهها به
سمت اخذ تسهیالت بانکی میچرخد ،این تسهیالت بانکی
نیز از طریق فروش نفت تامین میشود و اکنون که خریداران
بشکههای نفت در اثر تحریمها به حداقل رسیده ،بنابراین
برای حفظ آرامش بانکها جهت مدیریت شرایط به وجود
آمده ،جایگزین دیگری باید مدنظر قرار گیرد.
به نظر میرسد که بهترین منبع در این خصوص بازار
سرمایه است .رونق گرفتن بورس طی چند ماه گذشته خیلی
از شرکتها را راغب کرد به دنبال استفاده از این فرصت
بروند ،ولی متاسفانه نوسانات اخیر سبب شد تا امکان تامین
مالی از طریق بازار سرمایه تضعیف شود.
حمید میرمعینی ،کارشناس بورس در گفتوگو با
خبرنگار ایبِنا درباره اینکه بازار سرمایه نتوانسته سهم
مناسبی از تامین مالی کشور را تامین کند ،گفت :به طور
تاریخی تا به امروز سهم بازار بورس در خوش حالتترین
زمانها عمدتا بیشتر از  ۴درصد نبوده و  ۹۶درصد مابقی
تامین مالی سرمایه و بنگاههای اقتصادی بر عهده نظام بانکی

قرار داشته است.
وی دالیل مسئله فوق را چنین بیان کرد :نظام اقتصادی
کشور بانک محور است ،به این معنا که هم نزد مسئوالن
اقتصادی کشور و هم در فرهنگ مردم نظام بانکداری کامل
محسوب میشود.
میرمعینی در ادامه افزود :باید این نکته را هم مورد توجه
قرار داد که بازار سرمایه به لحاظ سیاستگذاری ضعیف
عمل کرده است .اقبال عمومی که به سمت بازار سرمایه
ایجاد شد را به دلیل بیبرنامگی جهت جذب و ماندگاری
نقدینگی خُ رده پراکندهای که به سمتش حرکت کرده بود را
از دست داد و موفق نشد تا از این فرصت بهره ببرد.
این کارشناس بورس در ادامه تصریح کرد :جریان
نقدینگی به وجود آمده هم رشد گردش معامالت بازار
سرمایه و هم رشد شاخصها را در پی داشت ،ولی از آنجا
که بازار سرمایه فاقد توان الزم جهت مدیریت بود ،صرف
عملیات سفته بازی شد .در حالی که باید آن را به سمت
تولید و تامین مالی بنگاههای اقتصادی هدایت میکردند ،نه
تنها چنین نشد ،بلکه حباب هم به وجود آمد که با توجه به
ریزش آن بسیاری متضرر شدند.
میرمعینی در این رابطه اظهار داشت :بازار سرمایه برای
کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته مهم ترین بازار
برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی با ابزارهای متنوعی که
وجود دارد ،است .اما متاسفانه در ایران از این مسئله محروم
هستیم .مضاف بر اینکه تعداد بنگاه اقتصادی در کشور بسیار
زیاد است ،حداقل بین  ۷۰تا  ۱۰۰هزار بنگاه اقتصادی بین
کوچک ،متوسط و بزرگ ردهبندی میشود ،ولی در مجموع
 ۴۹۰شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که این
ظرفیت پایینی به حساب میآید و برنامه جدیدی برای اینکه
بازار سرمایه تعداد بیشتری از شرکتها را پذیرش کند ،وجود
ندارد ،در حالی که هر اندازه تعداد بیشتر باشد زمینه تامین
مالی برای صنعتگران و مردم افزایش خواهد یافت.
وی در این رابطه اظهار داشت :بازار سرمایه چنانچه
دارای برنامه استراتژیک جامع باشد ،به نوعی خواهد
توانست مسئوالن اقتصادی و سیاستگذاران را قانع سازد

که نقش خیلی مهمی در اقتصاد کشور ،مهار نقدینگی و
تامین مالی بانکهای اقتصادی که در مضیقه هستند،
خواهد داشت .یکی از مهم ترین مسائلی که بازار سرمایه
برعهده دارد ،افزایش کارآیی و شفافیت است ،به این معنا
بسیاری از خطاهای تصمیمگیری به وسیله بازار سرمایه
برجسته میشود.
این کارشناس بورس در این رابطه که ادامه شرایط
فوق با توجه به تحریمها برای بانکها اختالل در روند تامین
مالی را به وجود نمیآورد ،ابراز کرد :تامین مالی بنگاههای
اقتصادی در داخل با توجه به شرایط مورد اشاره با مشکل
روبرو نمیشود .البته بنگاههای اقتصادی به لحاظ احتمال
عدم ایفای تعهدات برای تولیدات به واسطه مشکالتی که در
تولیدات در بحث تامین قطعات تا فروش ایجاد میشود ،شاید
با دردسرهایی روبرو شوند ،ولی به نظر نمیآید که تحریم به
طور مستقیم بر بانکداری داخلی کشور تاثیر بگذارد ،زیرا
حتی به لحاظ نرم افزاری هم اکثر بانکها خودکفا هستند.
وجود نقدینگی در جامعه هم نشان از گردش سیستم بانکی
دارد ،مگر آنکه به لحاظ ایفای تعهدات به مشکل برخورد
کنند که آن هم به شاخصهای اقتصادی ارتباط پیدا میکند.
میرمعینی در ادامه توضیح داد :مشکلی که ایفای
تعهدات توسط بدهکاران را با مشکل مواجه میکند ،بحث
رتبهبندی شرکتهای فعال است .این اتفاق در دنیا با
استانداردهای بینالمللی انجام میشود .رتبه به معنای اعتبار
شرکت است که میتواند بسیاری از مشکالت ورشکستگیها
یا مطالبات سوخت شده بانک ها را تا حدودی حل کند.
وی در این خصوص اضافه کرد :متاسفانه هنوز نظام
بانکی از این مسئله که رتبه اعتباری را جایگزین وثیقهها
کند ،بهره نمیبرد .زمانی که رتبه اعتباری مهم باشد،
حتما سبب میشود که کارآیی شرکتها هم افزایش یابد
و هر اندازه قدرت نقدینگی کاهش یابد رتبه اعتباری
شخص حقوقی افزایش پیدا میکند؛ بنابراین انگیزه زیاد
میشود و مدیریت شرکتها از حالت رابطهای خارج و
به صورت علمی در میآید و تحول زیادی در اقتصاد به
وجود میآورد.
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بیمه
در صورتهای مالی 6ماهه بیمه کوثر شناسایی شد ؛

۳هزارو۱۹ریال سود به ازای هر سهم

3هزار و19ریال سود در صورتهای مالی حسابرسی
شده در دوره 6ماهه منتهی به 31شهریور ماه سال99
شناسایی شد.
به گزارش روابطعمومی و اعالم معاون مالی بیمه کوثر،
این شرکت در این دوره افزایش سرمایه  ۴۱درصدی را به
ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به دوره مشابه
سال  ، ۱۳۹۸سود هر سهم  ۷۵۴درصد رشد داشته است.
مصطفی مقصودی افزود :براساس عملکرد
۶ماهه برای دوره مالی منتهی به  ۳۱شهریورماه مبلغ
۱۰هزارو۶۵۰میلیارد ریال سود خالص محقق شده است.
وی از رشد ۲۹درصدی حقبیمه صادره نسبت به دوره
مشابه سال گذشته خبرداد و خاطرنشانکرد :در این دوره
۱۱هزارو۴۴۵میلیارد ریال حقبیمه صادر شده است.
معاون مالی بیمه کوثر با بیان اینکه در شرایط اقتصادی
کنونی مسئوالن شرکت بیمه کوثر با هدفگذاریهای
کوتاهمدت توانستند در بخش سرمایهگذاری موفقیتهای
خوبی به دست آورند ،خاطرنشانکرد :سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف و سودده اقتصادی نیز از عوامل
تاثیرگذار در افزایش سوداوری شرکت است.
مصطفی مقصودی کاهش محسوس بندهای حسابرسی
در سه سال اخیر را از دستاوردهای مهم شرکت در راستای
اجرای قوانین و شفافیت هر چه بیشتر دانست و تصریحکرد:
هرچند بحران اقتصادی ناشی از کرونا و تحریمها منجر به
کاهش ورود منابع مالی به علت رکود اقتصادی حاکم بر
جامعه شده است ،اما در این معاونت سعی بر آن شد که با
شفافسازی حسابها ،پیگیری مطالبات سنواتی و مدیریت
حقبیمههای وصولی و همچنین جذب داراییهای ثابت و
اوراق خزانه اسالمی تاثیر این عوامل تا حد چشمگیری
کاهش یابد و خوشبختانه توانستهایم از لحاظ تامین منابع
مالی در شرکت موفق عمل کنیم.

امکان پرداخت اقساط تسهیالت بانک
ملی ایران با اپلیکیشن «ایوا»

بانک ملی ایران نحوه پرداخت اقساط تسهیالت اعطا
شده از طریق اپلیکیشن ایوا را اعالم کرد.
در پی شیوع ویروس کرونا و حداکثرسازی خدمات این
بانک از روش های غیرحضوری ،پس از اعطای تسهیالت
مبتنی بر اپلیکیشن ایوا ،دریافت اقساط این تسهیالت نیز
بدون حضور در شعبه خواهد بود.
بر این اساس تا کنون برای بیش از  30هزار نفر از
دریافت کنندگان این تسهیالت ،پیامک اطالع رسانی
شامل تاریخ سررسید نخستین قسط ،شماره تسهیالت،
مبلغ تسهیالت ،کد ملی دریافت کننده تسهیالت و مبلغ
قسط ارسال شده است.
مشتریان می توانند برای پرداخت این اقساط از طریق
اپلیکیشن ایوا با مراجعه به بخش نشان بانک و گزینه
بازپرداخت اقساط و ثبت کد ملی مشتری که با کد ملی
مرتبط با شماره همراه یکسان است ،عملیات پرداخت را
انجام دهند .همچنین پرداخت اقساط این تسهیالت از
طریق سامانه بام و خودپردازهای بانک ملی ایران نیز امکان
پذیر است.

چراغ سبز برای ورود پولهای
پارکشده به میدان بورس

تحلیلگر بازارسهام با بیان اینکه پولهای پارکشده
در حاشیه بورس ،راه خود را برای ورود به بازار پیدا کرده،
گفت:اگر دولت شاخص را صعودی نگاه دارد ،تامین منابع
طرح کاالهای اساسی قابل انجام است.
پرویز خالقی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر فروش
سهام دولتی در بورس جهت تأمین منابع مورد نیاز برای
پرداخت یارانه کاالهای اساسی به مردم ،گفت :اگرچه محل
تأمین این منابع ممکن است اشکاالتی را پیش روی دولت
قرار دهد اما اینکه برخی تصور میکنند دولت با این کار،
پول از بازار سرمایه جمع خواهد کرد و این کار به ضرر
بورس است ،برداشت صحیحی نیست؛ تا یک هفته پیش
که بازار نزولی بود ،دولت به هیچ وجه نمیتوانست این کار
را انجام دهد؛ ولی حاال که بازار صعودی شده است ،دولت با
درایت و تدبیر و با رعایت شرایطی میتواند نسبت به تأمین
مالی از بازار سهام اقدام کند.
تحلیلگر بازار سرمایه افزود :دولت باید اول از بازار
سرمایه حمایت کند تا اعتماد به بازار بازگردد و شاخص
حداقل یک ماه روند صعودی خود را حفظ کند؛ چراکه در
این حالت نقدینگی به روال قبل به بازار سرازیر میشود و
در این صورت است که دولت میتواند عرضه سهام جدید
را انجام دهد؛ در این صورت هم خود دولت منتفع میشود،
هم نقدینگی سرگردان جذب میشود .وی تصریح کرد :این
شیوه عمل ،به نفع بازار سرمایه هم خواهد بود؛ چراکه در
یک هفته اخیر بازار رونق گرفته و این رونق باید ادامهدار
باشد .خالقی با بیان اینکه در گذشته برای جذب منابع،
اعالم شد که حقوقیها تا سقف  ۲۵درصد سهام شناور را
باال ببرند و دولت در دو مرحله پشت سر هم ،سهام عدالت
را آزاد کرد ،گفت :این امر باعث شد که آتش شعلهور شده
بورس خفه شود؛ اما اگر دولت بخواهد جلوی فروش سهام
عدالت را بگیرد و به صورت مالیم ،عرضهها را انجام دهد،
نقدینگی میتواند جذب بازار سرمایه شود .وی تاکید کرد:
بخصوص اینکه هم اکنون نرخ دالر در بازار ارز کاهشی
شده و معاملهگران خودرو هم نگران تداوم روند کاهشی
در این بازار هستند؛ پس شانس باالیی برای ورود نقدینگی
به سمت بازار سرمایه وجود دارد و بازار میتواند  ۳۰هزار
میلیارد تومان مدنظر طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی
را جذب کند .خالقی در پاسخ به این سوال که در شرایط
کنونی با توجه به اینکه مردم هنوز هم خاطره خوبی از
صندوقهای  ETFکه قرار بود از سوی دولت عرضه شود،
ندارند ،پس چطور میتوان به جذب عرضههای دولت
امیدوار بود ،ادامه داد :اگر دولت از بازار حمایت کند تا روند
صعودی پایدار بماند ،اقبال به این عرضهها باال خواهد رفت؛
به خصوص اینکه خارج از بازار سرمایه ،بستری برای جذب
نقدینگی وجود ندارد؛ پس با تدبیر میتوان به مرور ،این
اعتماد را دوباره ایجاد کرد؛ آنگاه دولت میتواند در بستر
این اعتماد ،مصوبه مجلس را اجرایی کند .وی به نقدینگی
موجود در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت :دولت اگر اعتماد
را به بازار سرمایه بازگرداند ،به راحتی میتواند  ۳۰هزار
میلیارد تومان منابعی که برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه
کاالی اساسی نیاز دارد را تأمین کند؛ اما پیش شرط آن
قطعاً اعتماد است؛ نه اینکه همچون گذشته دولت سهام را
بفروشد و پا را از حمایت بورس کنار بکشد؛ به هر حال بی
اعتمادی که مدتی است در بازار سرمایه ایجاد شده ،حاصل
مدیریت بسیار بد دولت است.

