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بانک و بیمه و بورس

بانک
مقام مسئول ارشد بانکی:

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز
خریداران نیست

رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن
گفت :مبلغ فعلی تسهیالت خرید مسکن ،امروزه پاسخگوی
بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف
تسهیالت از طریق رایزنی با مراجع ذیربط رفع شود.
به نقل از بانک عامل بخش مسکن ،عیسی کاظم نژاد
با بیان اینکه بانک یک بانک تخصصی هستیم ،گفت :این
بانک دولتی بیش از  ۸۰سال قدمت دارد و در طول خدمت
سالیان گذشته ،تمام اقدامات و تالش خود را در راستای
تأمین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد به کار گرفته است.
وی با اشاره به مشارکت بانک عامل بخش مسکن در
طرحهای بزرگ ملی افزود :در این زمینه بانک بنا به وظیفه
ذاتی و سیاستهای کالن ابالغی ،چندین طرح بزرگ و
ملی را اجرا کرده است که یکی از این طرحهای بزرگ،
مشارکت در تأمین مالی پروژه بزرگ مسکن مهر است.
رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن
با تأکید بر اینکه با تأمین مالی بانک مذکور ،بیش از ۲
میلیون واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف شده است ،گفت:
تعداد اندکی از واحدهای مسکن مهر نیز باقی مانده است
که با تالش بانک نسبت به تعیین تکلیف این واحدها نیز در
اسرع وقت اقدام خواهد شد.
کاظم نژاد ادامه داد :در عین حال عالوه بر اینکه بانک
کارنامه خوبی در حوزه تأمین مالی مسکن مهر از خود
بهجای گذاشت ،در حوادث غیرمترقبه ،مسکن روستایی
و بافت فرسوده نیز اقداماتی در راستای تأمین مالی
واحدهای موصوف صورت گرفته و بانک توانسته بخشی از
اقشار کمدرآمد جامعه را با اجرای چنین طرحهایی صاحب
مسکن و سرپناه کند.
وی همچنین گفت :در کنار همه این طرحها ،باوجود
تنگناهای مالی ،بانک در طرح اقدام ملی مسکن نیز
مشارکت داشته ،به طوری که پروژههای احداثی در قالب
طرح موصوف توسط منابع واریزی متقاضیان و همچنین
منابع داخلی بانک تأمین مالی شده و احداث میشوند.
رئیس هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ،با اظهار
امیدواری از کسب کارنامه موفق توسط بانک تخصصی
مسکن در سال  ،۱۴۰۰در خصوص برنامهها و سیاستهای
آینده بانک گفت :در کنار تأمین مالی ،باید به مسائل قانونی
و تکالیف هم توجه کرد.
وی ادامه داد :بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،در حال حاضر بانک میتواند از محل خرید
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت توسط متقاضی
و ارائه آن به بانک تا سقف  ۱۴۰میلیون تومان بهصورت
انفرادی (با احتساب  ۴۰میلیون تومان جعاله) و تا سقف
 ۲۴۰میلیون تومان برای زوجین (با احتساب  ۴۰میلیون
تومان جعاله) متناسب با شهر محل وقوع ملک تسهیالت
پرداخت کند که این مبلغ امروزه پاسخگوی بازار مسکن
نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف تسهیالت از
طریق رایزنی با مراجع ذیربط رفع شود.
کاظم نژاد ادامه داد :اما در سیاستهای راهبردی امسال
انبوهسازان دارای صالحیت حرفهای که در تهران نسبت به
ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نوین اقدام کنند
میتوانند به ازای هر واحد از  ۴۵۰میلیون تومان تسهیالت
بانک استفاده کنند؛ این تسهیالت در قالب اختیارات بانک
قابلاجرا بود اما یک سری موضوعات و محدودیتها برای
پرداخت تسهیالت نیازمند اصالح قوانین است .وی افزود:
این تسهیالت اخیرا ً ابالغشده و قطعاً انبوهسازان از آن
استقبال خواهند کرد چراکه پاسخگوی هزینههای ساخت
واحدهای مسکونی است .رئیس هیئت مدیره بانک گفت:
حتی در سال جاری ضوابطی پیشبینیشده که عالوه بر
تأمین مالی ساخت ،در حوزه تکمیل و تجهیز واحدهای
مسکونی نیز  ۱۵۰میلیون تومان به ازای هر واحد در اختیار
سازندگان واحدهای مسکونی قرار گیرد.

نظام برنامهریزی کارآمد به تحقق
اهداف توسعهای منجر میشود

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برخورداری از
نظام برنامهریزی کارآمد را در دستیابی به اهداف توسعهای
و راهبردی مهم عنوان نمود.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،امیر
هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون
در جلسه بررسی بازخوردهای واحدهای اجرایی در بانک
افزود :بانک توسعه تعاون در جهت تحقق تکالیف توسعهای
و حمایت از تعاونگران و کارآفرینان ،نیازمند سیستم
بانکداری توسعه ای بوده است که عملیات بانکداری را در
تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات تخصصی به نحو
مناسبی انجام دهد.
وی افزود :هدف ستاد بانک در سطح راهبری و
صف بانک در مرحله اجرا ،همواره بر این بوده است تا
شاخصهای مالی در همه شعب در سطح مساعد و رو به
رشد قرار گیرد ،تا امکان عملیات بانکداری توسعهای با قوت
و در سطح گسترده فراهم آید.
عصارزاده گفت :این بانک طی سالهای اخیر در ابعاد
گوناگون عملکردی و شاخصهای مختلف ،رشد یافته است
و انتظارات برای انجام عملیات توسعه ای بانک در میان
دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانها باال رفته است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این
که روند مستمر و فزاینده برای رشد و توسعه فعالیتها و
فراهمسازی ابزارهای مورد نیاز ،نیازمند سیستم برنامهریزی
کارآمد و اثربخش است گفت :نظام برنامهریزی در صورتی
به اثربخشی واقعی دست خواهد یافت که همفکری و تعامل
میان سطح برنامهریزی و سطح اجرا وجود داشته باشد.
عصارزاده گفت :کلیه استانها و شعب به عنوان
واحدهای اجرایی بانک از اهداف کمی مشخص شده مطلع
هستند و با ابزارها و امکانات در اختیار برای تحقق اهداف
در زمینه های تجهیز منابع ،اعطای تسهیالت ،کنترل
هزینههای عملیاتی و غیر عملیاتی ،صدور ضمانت نامه،
کسب درآمدهای مشاع و غیر مشاع تالش مینمایند.
وی در تبیین ابزارهای در اختیار گفت :سیاستهای
اعتباری ،سوق دهی مشتریان به استفاده از طرحهای ملی
و تسهیالت توسعه ای ،بهره مندی از ظرفیت محصوالت و
خدمات بانکی و انعقاد تفاهمنامهها از جمله مواردی است
که مدیران استانی و روسای شعب میتوانند در تعامل با
مشتریان به ویژه تعاونیها از آنها بهرهجویی نمایند.
عصارزاده گفت :مدیران استانی با آگاهی از اهداف
کالن بانک و اهداف راهبردی و برنامه های عملباتی کالن و
نیز با شناخت کامل از وضعیت کنونی شعب  ،نقش موثری
در ارائه بازخوردهای برنامه ها و سیاست های ابالغی و ارائه
پیشنهاد برای بهبود نظام برنامهریزی بانک دارند.

بانکها و موسسات اعتباری پارسال چقدر وام دادند؟

طبق آخرین دادههای آماری ،سال
گذشته  ۲هزار و  ۴۰۰هزار میلیارد تومان
تسهیالت از سوی بانکها و موسسات
اعتباری پرداخت شده که نسبت به سال قبل
از آن  ۴۸.۶درصد افزایش یافته است.
بانکها سال گذشته در مجموع  ۲۳هزار
و  ۹۲۶میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کردند.
این تسهیالت به اشکال مختلف قرضالحسنه،
مضاربه ،سلف ،مشارکت ،جعاله ،فروش اقساطی،
اجاره به شرط تملیک ،سرمایهگذاری مستقیم و
موارد دیگر بوده است.
بررسی دادههای آماری حاکی از این
است که پرداخت تسهیالت توسط بانکها و
موسسات اعتباری در سال  ۹۹که مهترین
اتفاق آن همه گیری بیماری کرونا و مشکالت
اقتصادی ناشی از آن بود  ۴۸.۶درصد بیش
از سال  ۹۸بوده است .سال  ۹۸در مجموع
 ۱۶هزار و  ۹۶هزار میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت شده بود.
سال گذشته  ۲۸درصد تسهیالت
پرداختی (رقمی معادل  ۶هزار و  ۷۳۰هزار
میلیارد ریال) به صورت مرابحه بود.

مرابحه در واقع نوعی قرارداد بین بانک
و مشتری برای فروش یک دارایی یا کاالست.
در این قرارداد ،بانک کاالهای مورد تقاضای
مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت
بیشتر به مشتری می فروشد .مبلغ سود
(افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد
مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعالم می

شود .این عقد برای حمایت از بازار سرمایه،
انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد
استفاده قرار میگیرد.
همچنین سال گذشته  ۸.۵درصد
تسهیالت پرداختی به صورت قرض الحسنه
بوده است و نسبت به سال  ۹۸میتوان گفت
 ۷۵.۳درصد رشد داشته است.

سال گذشته میزان سرمایهگذاری
مستقیم بانکها تنها  ۶۳هزار میلیارد ریال
بوده و در مقایسه با سال  ۹۸نه تنها رشد
نداشته بلکه  ۹.۷درصد نیز کم شده است.
تسهیالت پرداختی بانکهای تجاری در
سال گذشته متفاوت بوده است .به نحوی که
 ۳۲.۶درصد از وام این بانکها به شکل فروش
اقساطی (یک هزار و  ۲۰۳هزار میلیارد ریال)
و  ۱۳.۶درصد وامها به صورت قرضالحسنه
( ۴۹۷هزار هزار میلیارد ریال) بوده است.
سال گذشته  ۲۰.۸درصد تسهیالت
توسط بانکهای تخصصی پرداخت شده
است .این بانکها سه هزار و  ۸۷۷هزار
میلیارد ریال وام دادند.
بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری
بیشتری سهم را در واریز وام به متقاضیان
داشتند .این بانکها و موسسات در مجموع
 ۱۶هزار و  ۳۸۲هزار میلیارد ریال تسهیالت
پرداخت کردند که رشد  ۶۰.۹درصدی داشته
است .بیشترین تسهیالت پرداختی در این
بخش به متقاضیان مربوط به مرابحه با رقم
پنج هزار و  ۵۷۶هزار میلیارد ریال است.

اولین قدم بزرگ بیمه رازی
برای تحول افزایش سرمایه  ۶۰۰درصدی بود

فراخوان سازمان بورس
برای صدور مجوز تأسیس شرکت کارگزاری

مدیر عامل بیمه رازی اولین قدم بزرگ بیمه رازی را افزایش سرمایه شرکت عنوان
کرد که با همکاری سهامداران عمده  ،طرح افزایش سرمایه تدوین و در اسرع وقت به بیمه
مرکزی و سازمان بورس ارایه شد.
علی جباری تاکید کرد :هم راستا با افزایش سرمایه ،پرتفوی شرکت  ،سهم بازار ،
تعداد شعب و نمایندگی ها و سایر ظرفیت های بیمه رازی هم افزایش پیدا خواهد کرد و
این جهش باید در همه فعالیتهای بیمه رازی مشهود و ملموس باشد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود:این افزایش سرمایه تاثیر عمیق و بزرگی در فعالیت های
بیمه ای این شرکت خواهد خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش ظرفیت نگهداری و
امکان واگذاری کمتر ریسک ها و در نتیجه افزایش درآمد فعالیت های بیمه ای ،افزایش
توانگری مالی و در نتیجه دریافت مجوز قبولی اتکایی و افزایش در آمدهای شرکت ،برآورده
شدن الزامات قانونی مطابق با ماده  2آیین نامه  95مربوط به بیمه نامه های مشترک
(کنسرسیوم ها) و درنتیجه امکان لیدری بیمه رازی در بسیاری از بیمه نامه های بزرگ
و نهایتا افزایش اعتبار شرکت و بهره برداری از این سرمایه عظیم به عنوان ابزار رقابت در
بازار است.
طبق اعالم مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی  ،مرحله نخست باز افزایش
 535درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه بیمه رازی از  300میلیارد تومان
به  1.9هزار میلیارد تومان می رسد و در مرحله دوم از محل مطالبات سهامداران و آورده
نقدی سرمایه شرکت از  1.9هزار میلیارد تومان به  2.1هزار میلیارد تومان افزایش خواهد
یافت که در مجموع  600درصد سرمایه افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه عالوه بر اصالح ساختار مالی بیمه رازی باعث افزایش سطح
توانگری آن نیز میشود.

سازمان بورس و اوراق بهادار ،فراخوانی را به منظور صدور مجوز تأسیس شرکت
کارگزاری صادر کرد.
به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان بورس اعالم کرد :به موجب اختیارات
حاصله از بندهای  ۲و  ۶مادۀ  ۷قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ۱۳۸۴و
به منظور توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به
سرمایه گذاران در بازار سرمایه ،با توجه به تقاضای فعاالن بازار سرمایه در خصوص تأسیس
شرکت کارگزاری ،دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری (پیوست شماره
 ۱فراخوان) در تاریخ دهم خردادماه  ۱۴۰۰به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار رسید .همه متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری میتوانند درخواستهای خود را
بر اساس دستورالعمل مذکور جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
بر اساس این گزارش ،بررسی درخواست صدور مجوز در صورت کامل بودن مدارک
صورت میپذیرد؛ لذا متقاضیان پس از مطالعه دقیق دستورالعمل مذکور و اطمینان از واجد
شرایط بودن بر اساس مفاد آن از قبیل :تأمین حداقل سرمایه  ۱۰۰۰میلیارد ریال ،کسب
حداقل امتیازات الزم بر اساس بند  ۵-۴ماده  ۵و پیوستهای شماره  ۴و  ۵دستورالعمل،
و سایر مفاد دستورالعمل ،میتوانند درخواستهای خود را به همراه مستندات ارسال کنند.
الزم به ذکر است کارمزد بررسی تقاضای تأسیس کارگزاری بر اساس مصوبه شورای
عالی بورس و اوراق بهادار به همراه مدارک دریافت خواهد شد .مبلغ واریزی هیچگونه حقی
برای آنها ایجاد نمینماید و عودت داده نخواهد شد .متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری
از تاریخ  ۲۲خرداد  ۱۴۰۰میتوانند درخواست و مدارک مذکور در این دستورالعمل را
به دبیرخانه سازمان بورس و اوراق بهادار – مدیریت نظارت برکارگزاران – اداره امور
کارگزاران به آدرس میدان ونک ،خیابان مأل صدرا ،پالک  ۱۳ارسال کنند.

براساس اعالم بانک مرکزی؛

بانک مرکزی اعالم کرد که از ابتدای
سال جاری تا تاریخ ۱۸خرداد  ۱۴۰۰بالغ
بر  ۱۱۶.۴۱۷نفر و به مبلغ ۹۸.۲۷۵.۲۶۹
میلیارد ریال از تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج بهرهمند شدند.
به نقل از بانک مرکزی ،اخیرا ً اظهاراتی
در خصوص وام ازدواج مطرح شده که این
بانک به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی
را به شرح زیر در این باره ارائه کرده است:
در راستای خدمترسانی به مردم و با
هدف تشویق ازدواج جوانان بند (الف) تبصره
 ۱۶قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور مبنی
بر تاکید بر پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج در اولویت نخست تسهیالت پرداختی
و تسریع و تسهیل در تعیین شعبه و پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان
در صف از محل منابع پس انداز و جاری
قرضالحسنه به سیستم بانکی کشور تأکید

 ۱۱۶هزار نفر وام ازدواج گرفتند
شده است.
بر همین اساس و حسب آمار اخذ شده
از سامانه تسهیالت قرضالحسنه ازدواج طی
سال  ،۱۳۹۹بالغ بر  ۸۲۴.۶۵۴نفر و به مبلغ
 ۴۳۰.۰۳۲میلیارد ریال تسهیالت ازدواج به
متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
یادآور میشود آمار متقاضیان در صف
سامانه ازدواج در پایان سال  ۱۳۹۹تعداد
 ۸۱.۷۲۸نفر بوده که با توجه به افزایش سقف
فردی تسهیالت یادشده در سال  ۱۴۰۰از
مبلغ  ۵۰۰به  ۷۰۰میلیون ریال برای هر
یک از زوجین ،بخشی از متقاضیان در صف
سال  ۱۳۹۹نسبت به تکمیل مدارک خود
نزد بانکهای عامل (به منظور بهره مندی از
افزایش سقف فردی تسهیالت ازدواج در سال
 ،)۱۴۰۰اقدام نکردند و برخی نیز به دلیل
همین افزایش نسبت به حذف و ثبت نام
مجدد در سال  ۱۴۰۰در سامانه ازدواج روی

آورده اند ،به طوری که تعداد متقاضیان در
صف در سال جدید (تا تاریخ)۱۴۰۰.۰۳.۱۸
به  ۳۶۴.۳۹۰نفر افزایش یافته است.
افزایش چشمگیر ثبت نام کنندگان
جدید ،سبب شده تا پاسخگویی به متقاضیان
دریافت تسهیالت مستلزم صرف زمان
بیشتری باشد.
همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ
 ۱۴۰۰.۰۳.۱۸بالغ بر  ۱۱۶.۴۱۷نفر و به
مبلغ  ۹۸.۲۷۵.۲۶۹میلیارد ریال از تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج بهره مند شدند.
ذکر این نکته ضروری است که در
پایان آذر ماه سال  ،۱۳۹۹نسبت تسهیالت
قرضالحسنه به سپردههای پس انداز
قرضالحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی)
بالغ بر  ۱۱۰درصد بوده است که نشاندهنده
پرداخت تکالیف و تسهیالت قرضالحسنه
بیش از منابع قرضالحسنه سیستم بانکی

کشور از جمله تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج ،اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی
کشور ،حوادث قهری ،پرداخت دیه به
زندانیان نیازمند و ).....است.
بدیهی است سیستم بانکی با اولویت و
جدیت و متناسب با جذب منابع قرضالحسنه
و وصول اقساط قبلی تسهیالت نسبت به
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه ازدواج همت
الزم را به عمل خواهد آورد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

آمادگی شاخص بورس برای بازگشت به مدار صعودی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت :بازار اکنون سرشار از
اخبار مثبت مانند نزدیکی به فصل مجامع شرکتها ،تثبیت
نرخ دالر ،امیدواری به مهار کرونا و افزایش تقاضای جهانی در
حوزه کامودیتیها (مواد معدنی وپایه) است که قرار گرفتن این
مسایل در کنار یکدیگر نویدبخش آمادگی بازار برای صعودی
دوباره است.
«طاهره جهانی» به روند پرنوسان این روزهای معامالت
بورس اشاره کرد و افزود :از ابتدای خرداد ماه شاهد معامالتی
روان و منطقی تری در کلیت بازار هستیم که بخشی از این
واکنش را می توان ناشی از نگاه روانشناسی بازار به عدم کاهش
نرخ دالر به کمتر از  ٢٠هزار تومان و تثبیت موقت آن در
محدوده قیمتی  ٢٠تا  ۲۵هزار تومان دانست.
وی اظهار داشت :دلیل این اتفاق در بازار ارز به موضوع
تعویق نتایج مذاکرات و ابهامات موجود در این زمینه بر می گردد
و هنوز تا دستیابی به نتیجه نهایی ،فاصله داریم.
جهانی با بیان اینکه در چند ماهه نخست سال  ۹۹شاهد
یک نوع «بیش واکنشی» در بازار بودیم که علت این موضوع هم
به پیش بینی فعاالن بازار در زمینه تورم انتظاری از نیمه دوم
سال  ٩٩باز می گردد ،گفت :در نیمه نخست سال  ۹۹دعوت
مسووالن و وعده حمایت پایدار از این بازار باعث ورود جمع
زیادی از سرمایه گذاران به این بازار شد که بخش زیادی از این
افراد از دانش کافی برای سرمایه گذاری در بازار برخوردار نبودند؛
بنابراین با رشد غافلگیرکننده ای که شاخص بورس در این دوره
تجربه کرد انتظار اصالح بازار وجود داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :در زمانی که بازار

شروع به ریزش کرد ،چشم امید سهامداران به تصمیماتی بود
که هر هفته با حضور مسووالن ارشد کشور برگزار میشد و
چشم اهالی بازار در انتظار انتشار خبر خوشی مانند تخفیف نرخ
خوراک پاالیشی ها ،ملزم کردن شرکت ها به تهیه بازارگردان و
 ...بود تا شاید بتواند بار دیگر بازار را به روزهای اوج بازگرداند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :با وجود تصمیمات
اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس ،اما این بازار نتواست
ضرر و زیانهای خود را جبران کند و در واقع به دلیل بی
اعتمادی حاکم بر بازار عالوه بر طوالنی شدن فرآیند اصالح،
نوعی «بیش واکنشی» به اخبار بد و «کم واکنشی» به اخبار
خوب حاکم شد.
وی اظهار داشت :شرایط کنونی بازار نیز مملو از اخبار
مثبتی مانند نزدیکی به فصل مجامع شرکت ها ،عدم کاهش
نرخ دالر و تثبیت موقت آن ،تورم باالی اردیبهشت و فروردین،
بحث پیشرفت خوب واکسیناسیون در دنیا و افزایش تقاضای
جهانی خصوصا در حوزه کامودیتی ها است که قرار گرفتن همه
این خوش بینی ها کنار یکدیگر نویدبخش آمادگی بازار برای
صعودی دوباره است و فقط بازگشت اعتماد و شفافیت به بازار
است که به مرور می تواند دوباره وضعیت بازار را به حالت تعادل
نزدیک کند.
راهکارهای بهبود معامالت بورس
وی به راهکارهای بهبود وضعیت بازار سهام اشاره و تاکید
کرد :بازار سرمایه بازاری است که در دنیا آن را بازاری با رقابت
کامل می دانند ،اگر قرار بر این است که اقتصاد ایران نیز همسو
با اقتصاد جهانی گام بردارد باید به طور حتم دو شرط پرهیز
از قیمت گذاری دستوری و افزایش هرچه بیشتر شفافیت بازار
حفظ شود و مورد توجه قرار گیرد.
جهانی تاکید کرد :باید جذابیت هایی در بازار سرمایه ایجاد
شود که مردم فقط با اکتفا به دعوت مسووالن وارد این بازار
نشوند بلکه از طریق کسب تحلیل و دانش به سمت این بازار
هدایت شوند و از این طریق با کسب بازدهی های معقول سرمایه
های خود را در این بازار ماندگار کنند.
تاثیر واریز نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بازار
این کارشناس بازار سرمایه به واریز یک درصد نقدینگی از
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و تاثیر آن بر روند

بازار سهام اشاره کرد و افزود :تزریق منابع جدید به بازار سرمایه
یکی از  ۱۰مصوبه حمایتی اخیر سازمان بورس بود که طبق آن
قرار شد مبلغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
سرمایه واریز شود و آخرین اخبار از ادامه این روند حکایت دارد.
جهانی با بیان اینکه اکنون ارزش معامالت با ارقامی که
بازار در اوج خود به سر می برد فاصله چشمگیری دارد ،گفت:
در روزهای اصالح سنگین بازار شاهد خروج ادامه دار نقدینگی
از بازار بودیم؛ بنابراین انتظار می رود تزریق نقدینگی روند بازار
را به سمت مسیر صعودی تغییر دهد ،زیرا می تواند بخشی از
صف های فروش را جمع آوری کرده و روند متعادل تری را به
خود بگیرد.
تاثیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بورس
وی در ادامه به تاثیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در
بورس اشاره کرد و گفت :یکی از اهداف تصویب طرح مالیات بر
عایدی سرمایه ،هدایت سرمایهها به بازارهای مولد ازجمله بازار
سرمایه است که به طور قطع این مصوبه تأثیر بسزایی در توسعه
هر چه بیشتر بورس ،اقتصاد و بازارهای مولد خواهد داشت.
جهانی اظهار داشت :این سیاست در کشورهای پیشرفته
دنیا سالهاست که در حال اجرا است ،سیاست مذکور در صورت
رفع برخی از مشکالت موجود می تواند بر کلیت معامالت بازار
اثربخش باشد.
تاثیر مثبت احیای برجام بر بورس
وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر انعکاس های مثبتی از
بحث بازگشت به برجام و مباحث مربوط به توافقات و لغو تحریم
ها به گوش می رسد که این خبر می تواند دو اثر کوتاه مدت و
بلند مدت در معامالت بازار داشته باشد ،افزود :اثر کوتاه مدت
این اتفاق می تواند ناشی از کاهش قیمت دالر باشد که با توجه
به وضعیت حاکم می توان اعالم کرد این اثر در شرایط کنونی
بازار ما پیش خور شده است.
جهانی به اثر بلندمدت مذاکرات وین اشاره کرد و گفت :با
موفقیت در مذاکرات وین شاهد افزایش صادرات ،کاهش هزینه
های تولید و انتقال تکنولوژی جدید به بازار خواهیم بود که این
موضوع زمینه کاهش درجه نااطمینانی در بازار را فراهم می کند؛
بنابراین برآیند اثر توافق بر سر برجام در کل به نفع بازار سرمایه
تمام می شود و نگرانی در این خصوص ،بیمورد خواهد بود.
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اخبار کوتاه
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران:

اجازه دخالت در روند معامالت
بورس را نمیدهیم

معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت:بورس
تهران وسازمان بورس اوراق بهادار ،جزء ارکان بازار سرمایه
هستند و اجازه دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی را با
اعمال عرضههای غیر معمول ،نمیدهند.
به نقل از صدا و سیما ،محمود گودرزی در حاشیه
عرضه اولیه در محل بورس تهران افزود :بورس تهران در
حال حاضر حدود  ۴۰پرونده پذیرش شرکتها در حال
بررسی دارد و  ۱۰شرکتها آماده عرضه است و با توجه
به شرایط بازار ،هر هفته یک عرضه اولیه خواهیم داشت.
وی در رابطه با افت و خیز بازار سرمایه گفت :نوسان،
جز بازار سرمایه است و بعد از چند روز مثبت ،افت امروز
شاخص کل بورس ،طبیعی است.
گودرزی افزود :به نظر میرسد که در آینده یک روند
پایداری را در بازار سرمایه شاهد باشیم و عرضههای اولیه
نیز شاید بتوانند به این پایداری بازار سرمایه کمک کند.
وی درباره انتشار اوراق تبعی نیز گفت :در چند ماه
گذشته با سهامداران عمده شرکتها ،مذاکراتی انجام دادیم
که یک نوع اوراق بیمه را بر روی سهام منتشر کنند ضمن
اینکه برنامهای برای تأمین مالی ،توسط حقوقیها در نظر
گرفته شده است.
معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران افزود :اخیرا ً
شرکتهای بزرگ بر روی سهام خود اوراق تبعی انتشار
میدهند و از این پس عرضههای اولیه با اوراق تبعی خواهد
بود در رابطه با شرکتهای کوچک نیز اگر بخواهند میتوانند
به انتشار اوراق تبعی بپردازند و ما از آنها استقبال خواهیم
کرد تا در اسرع وقت اوراق تبعی منتشر کنند.
مدیر نهادهای مالی فرابورس اعالم کرد:

تامین مالی جمعی راهی برای
مشارکت مردم در ایدههای نو

مدیر نهادهای مالی فرابورس با بیان اینکه مسیرهای
متعددی برای تامین مالی حوزه استارتاپی وجود دارد گفت:
با توجه به رشد و پیشرفتی که استارتاپها داشتند ،بسیاری
از این روشهای تامین مالی توسط مشاوران مالی به کسب
وکارها پیشنهاد میشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس« ،عارف
علیقلیپور» با بیان اینکه بحث عرضه اولیه استارتاپها
بهتازگی مطرح شده نیازمند بازار مناسب با خود است،
افزود :فضاهای استارتاپی بسیار پر ریسک هستند و ترازنامه
استارتاپها متفاوت از ترازنامه شرکتهای تولیدی است.
به گفته وی ،این کسب وکارها با نوسانات و
متغیرهای اقتصادی ممکن است ریسکهای شدیدی را
به سرمایهگذاران وارد کنند که در عین حال میتوانند
بازدهیهای بیشتری نیز داشته باشند و در فرابورس
سازوکار ورود این استارتاپها به بازار هدف دنبال میشود.
علیقلیپور افزود :کارهایی که بتوان برای افراد در
حوزه استارتاپ ،ایده و طرح نو انجام داد ،تامین مالی در
قالب بازار دارایی فکری ،گواهی شراکت تامین مالی جمعی،
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و خصوصی ،اوراق
بدهی و سهام است.
وی توضیحداد :شرایط کسبوکار باعث ایجاد غربالگری
در تعیین روش میشود و اینکه افراد کدام یک از ابزارها را
انتخاب کنند نیز مهم است ،ممکن است فرد یک طرحی
نوآورانه را تدوین کرده و فقط ایده خودش را ثبت کرده
باشد و در حال حاضر توان راه اندازی کار را نداشته باشد،
چون هدفش راه اندازی کسب وکار نیست و فقط میخواهد
ایده اش را واگذار کند ،در این مرحله میتواند ایده خود را
به بازار دارایی فکری فرابورس عرضه کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :یک کسب وکار
از مرحله طرح جلوتر رفته و فرد ایده طراحی شده را با
پول خود به محصول اولیه میرساند ،اما برای ادامه فرآیند
احتیاج به پول و تامین مالی دارد ،در این موقعیت میتواند
از تامین مالی جمعی برای جذب منابع کمک بگیرد که در
این روش تامین مالی ،مردم با توجه به اطمینان و چشم
انداز روشنی که به طرح مورد نظر دارند ،سرمایههای خرد
خود را در آن سرمایهگذاری میکنند.
وی گفت :در این روش ،تامین مالی استارتاپها در
قالب گواهی شراکت اتفاق میافتد و مردم سرمایه مشترکی
درگیر کسب وکار استارتاپ میکنند که ریسکهای
استارتاپ را نیز سرمایه گذاران متقبل میشوند و کنار آن
در بازدهی هم مشارکت میکنند.
علیقلیپور تصریح کرد :حال ممکن است کسب وکاری
با استفاده از سرمایههای مردم جلوتر برود ،در اینجا به این
افراد صندوقهای جسورانه را پیشنهاد میدهیم که در حال
حاضر نزدیک به  ۱۲صندوق جسورانه با حدود  ۷۰۰تا ۸۰۰
میلیارد تومان سرمایه داریم.
مدیر نهادهای مالی فرابورس در رابطه با صندوقهای
سرمایه گذاری جسورانه گفت :صندوقهای جسورانه
به دنبال فرصت سرمایه گذاری هستند و کمبود منابع
وجود ندارد ۷ .عدد صندوق جسورانه دیگر نیز منتظر
پذیره نویسی هستند و زمانی که شرایط بازار مساعد
شود این صندوقها هم وارد بازار میشوند تا منابع را برای
شرکتهای استارتاپی جذب کنند.
وی افزود :خیلی از صندوقهای جسورانه روی
استارتاپهای مشهور سرمایه گذاری کرده اند ،اما اگر
استارتاپی از این مرحله هم باالتر آمده باشد ،ولی شرایط
پذیرش در بازار سرمایه را نداشته باشند ،احتیاج به یک
شریک دارد تا کمک کند استارتاپ به مرحله بهتری از رشد
برسد که در این مرحله نیز ابزاری تحت عنوان صندوقهای
خصوصی داریم.
مدیر نهادهای مالی فرابورس بیان کرد :بحث عرضه
اولیه استارتاپها نیز اخیرا مطرح شده است که نیازمند
بازار مناسب با خود است ،چون فضاهای استارتاپی بسیار
پر ریسک هستند و ترازنامه استارتاپها متفاوت از ترازنامه
شرکتهای تولیدی است و این کسب وکارها با نوسانات
و متغیرهای اقتصادی ممکن است ریسکهای شدیدی را
به سرمایه گذاران وارد کنند که در عین حال میتوانند
بازدهیهای بیشتری نیز داشته باشند .در فرابورس سازوکار
ورود این استارتاپها به بازار هدف دنبال میشود.
علیقلی پور در پایان تشریح کرد :اتفاقی که در بازار
سرمایه رخ داد و آینده امیدوار کنندهای در حوزه فین تک و
استارتاپهای مالی به وجود آورد ،محیطهای آزمون یا سند
باکسهای بازار سرمایه بود که در این محیطهای آزمون،
افرادی که دارای طرحهای نوآور ،ولی مغایر با قوانین کشور
هستند ،میتوانند طرح خود و مسیری را برای کسب و کار
خود ،داخل این محیطهای آزمون ،طراحی و اجرا کنند تا
بتوانند ریسکهای خود را کنترل و قوانین را رعایت کنند
و فعالیت خود را ادامه دهند.

