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بانک و بیمه و بورس

بانک

تسریع و تسهیل اعطای وام قرضالحسنه
ازدواج در بانکآینده

بانکآینده ،نسبت به تسریع و تسهیل فرآیند دریافت
وثایق و اعطای وام قرضالحسنه ازدواج در شعب این بانک
تاکید کرد.
بانک آینده بهمنظور ارزشآفرینی هر چه بیشتر
و تسریع در روند امور اعطای وام قرضالحسنه ازدواج
به زوجهای جوان و همچنین ،برطرف کردن بخشی از
مشکالت جوانان در امر ازدواج ،مبنی بر تسریع و تسهیل
روند اعطای وام قرضالحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق
وفق قانون ،با صدور بخشنامه جدید ،اقدام کرد.
گفتنی است ،از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه،
با پرداخت بالغ بر 2هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط
بانکآینده ،زمینه آغاز زندگی بیش از  2600نفر از جوانان
عزیز کشورمان فراهم شده است.

بانک صادرات ایران روی ریل سود
عملیاتی قرار گرفته است

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :بانک صادرات
ایران در نتیجه یک برنامه سه مرحلهای از بهمن  ۹۶تاکنون
با تالش همه همکاران مشکالت و عقبماندگیهای خود
را جبران کرده و در ریل جدید سود عملیاتی پایدار قرار
گرفته است و البته به موفقیتهای کنونی قانع نیست.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله
صیدی در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک صادرات
استان هرمزگان با بیان این مطلب افزود :موفقیت بانک
مرهون تالش سرمایههای فکری آن و برگزاری موفق
مجمع سال مالی  ۹۹بانک صادرات ایران نتیجه تالش
همه همکاران تالشگر و متعهد بانک است.
وی با بیان این که به طور دائم باید کارنامه فعالیتهای
خود را مرور کنیم ،اظهار کرد :بانک صادرات ایران در نتیجه
یک برنامه سه مرحلهای از بهمنماه سال  ۹۶قدم به قدم
تا به امروز پیش آمده و فصل جدیدی از فعالیتهای آن در
مرداد ماه  ۱۴۰۰در بانک آغاز شده است .این برنامهها
برای جبران مشکالت و عقبماندگیهای بانک با قوت مورد
پیگیری و بانک در ریل مناسب فعالیت قرار گرفت.
صیدی تاکید کرد :بانک صادرات ایران به این موفقیت
قانع نیست و تالش برای انجام برنامههای آتی با رویکرد
جدید ادامه دارد .به همین منظور در اولین جلسه مدیران
بانک بعد از مجمع ،برنامهای بلند مدت در پنج بخش برای
سال جاری تدوین شده است .اولین برنامه تا  ۱۵شهریور
ماه و همزمان با هفتادمین سالروز تاسیس بانک در نظر
گرفته شده است.
صیدی افزود :هفتاد سال فعالیت با خوشنامی و
بالندگی برای بانک صادرات ایران ثروت مطلوبی است و
اهمیت زیادی دارد .در این روز باید نخستین اپلیکیشن
جدید بانک را رونمایی و برای عملیاتی کردن این اپلیکیشن
در  ۱۱۰شعبه جدید خود را آماده کنیم تا ظرف یکی دو
سال بتوان تمامی شعب را به این نرمافزار تجهیز کرد.
صیدی افزود :مقطع بعدی  ۳۱شهریور است که
صورتهای مالی شش ماهه را نهایی خواهیم کرد .این
مقطع ،مقطعی بسیار مهم است؛ چرا که در آن پایدارسازی
سود عملیاتی و نتیجه اصالح ساختار ترازنامه به ذینفعان
راهبردی بانک شامل کارکنان ،مشتریان ،سهامداران،
نهادهای مدنی ،تسهیالت گیرندگان و نهادهای ناظر
منعکس میشود و امیدواریم بتوان به آنها اطمینان خاطر
داد که بانک با همین سرعت پیش خواهد رفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به تنگناهای
بینالمللی و شیوع بیماری کرونا ،افزود :الزم است در عملکرد
بانک بهبود حاصل شود تا در  ۳۱شهریور که صورتهای مالی
تلفیقی شرکت اصلی و کل گروه شرکتهای زیرمجموعه بانک
را گزارش خواهیم کرد ،موفقیتهای بانک را منتشر کنیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران سومین مقطع برنامهای
بانک صادرات ایران را پایان آذرماه سال جاری عنوان کرد و
گفت :در این مقطع عملکرد  ۹ماهه بانک گزارش و تالش
خواهد شد تا ضعفها و اشکاالت منعکس شده در گزارش
حسابرسی برطرف شود .حتی باید تالش کرد تا مسایل ناشی
از مشکالت اقتصادی که بر کل شبکه بانکی تاثیر گذاشته را
حل کنیم و برای رفع آنها بکوشیم.
صیدی مقطع بعدی مورد نظر بانک را  ۲۶بهمنماه سال
جاری همزمان با میالد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی
(ع) عنوان کرد و افزود :در آن مقطع شعب «صاد» با رویکرد
ورود به سال  ۱۴۰۱و پاسخگویی به نیازهای قرن جدید،
راهاندازی خواهند شد و با دسترسی به سوپر اپلیکیشن بانک تا
بهمن ماه چندین شعبه را تجهیز خواهیم کرد.
بانک صادرات ایران بانک سنت و نوآوری به صورت
توامان و تلفیقی از سنتهای اصیل بانکداری در ارائه خدمات
به مشتریان قدیمی و خالقیت و نوآوری بر مدار نیازهای روز به
شمار میآید و با اتکا به فرهنگ سازمانی غنی که از ثروتهای
بانک است ،میکوشد عالوه بر خدمتهای گذشته ،خدمات
نوآورانه با فناوریهای نوپدید ارائه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که خدمات
جدید بر اساس سبک زندگی در دنیای جدید شکل خواهد
گرفت ،ادامه داد :بالندگی و پیشرفت بانک در گرو ارائه خدمات
نوین ،غیرتکراری و ارتباطات جدید است.
وی مقطع بعدی اجرای برنامههای آتی بانک و بهبود
ساختار مالی آن را  ۲۹اسفند ماه سال  ۱۴۰۰اعالم کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به شیوع
بیماری کرونا ،گفت :از ابتدای گسترش این بیماری با کاهش
ساعات کاری شعب ،به دنبال مصون سازی همکاران بودهایم
و حتی سامانه شمس به همین منظور ایجاد شد .همچنین
با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها و همکاری بانکهای
ملت و تجارت تهیه واکسن و تزریق آن پیگیری شد و از روز
پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر ،واکسیناسیون همکاران
نظام بانکی شروع و واکسیناسیون همکاران بانک صادرات ایران
نیز از استان گیالن آغاز شده است.
وی با تاکید ویژه بر ارائه خدمات ارزی به فعاالن
اقتصادی استان هرمزگان ،افزود :باید از ظرفیتهای بانک
صادرات ایران در این استان برای ارائه خدمات به اقتصاد
و مردم تالش بیشتری صورت گیرد .بخش ارزی بانک با
وجود قابلیتهای موجود باید خدمات مناسبتری ارائه
دهد و تعهدات و صدور ضمانتنامهها با جدیت بیشتری در
دستور کار قرار گیرد.
صیدی ضمن تاکید بر بهبود قیمت تمام شد پول و نرخ
موثر تسهیالت بانک در این استان ،وجود جزیرههای قشم و
کیش و فعالیتهای اقتصادی این مناطق را مورد اشاره قرار داد
و افزود :باید از ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات بانکی
بیشتر در جهت استمرار تولید ،اشتغال و تقویت زیرساختهای
اقتصادی منطقه حداکثر استفاده صورت گرفته و سهم بازار
بانک صادرات ایران افزایش یابد تا بانک به جایگاه واقعی خود
در استان هرمزگان برسد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران مطرح کرد:

یارانه  91میلیارد دالری انرژی در ایران

مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان
اینکه یارانه انرژی در ایران ساالنه 91.4
میلیارد دالر است ،گفت :از کل برق تولیدی
ایران کمتر از  3درصد در بورس انرژی عرضه
میشود.
علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران
گفت :در حال حاضر  75کارگزاری بورس
انرژی از  98ایستگاه معامالتی به معامالت
انرژی میپردازند  74نیروگاه عرضهکننده
برق هستند و حدود  400نوع کاال و اوراق در
بورس انرژی پذیرفته شده و معامله میشود.
وی افزود :سامانههای معامالت پس
از معامالت و قبل از معامالت در بورس
انرژی بومی بوده و مراحل تسویه در شرکت
سپردهگذاری مرکزی انجام میشود.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران،
مراجع قانونی در مورد بازار برق شامل
مجلس ،وزارت نیرو به نمایندگی از دولت
به مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در
بورس انرژی ابزارهای جدیدی مانند اوراق
سلف موازی استاندارد و اوراق گواهی ظرفیت
عرضه میشود.
به گفته وی ،تعامل با ذینفعان در بورس
انرژی مدنظر است و نمادهای حاملهای
انرژی براساس دوره تحویل ماهانه ،هفتگی
و در اوراق سلف موازی برای مصرفکنندگان
بزرگ قراردادهای دوجانبه در بازار فیزیکی
معامله میشود.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:
 38نیروگاه خصوصی و  36نیروگاه دولتی
و همچنین ناشران اوراق گواهی ظرفیت از
عرضهکنندگان برق در بورس انرژی هستند و
خریداران هم  39شرکت دولتی و خریداران
دیگر هستند.
وی جایگاه مقرراتی بورس بازار برق
را در ماده  113قانون برنامه پنجم و نیز
قانون توسعه ابزارهای بازار سرمایه و قانون
هدفمندی یارانهها دانست که در آنها صراحتاً
به بورس انرژی اشاره شده و معامالت باالی
 5مگاوات برق در بورس انرژی انجام میشود.
* یارانه  91.4میلیارد دالری انرژی
در ایران
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:
براساس گزارشهای جهانی ایران در سال
 2019حدود  91.4میلیارد دالر یارانه انرژی
پرداخت کرده که این رقم بالغ بر  1800هزار
میلیارد تومان است که ایران از نظر یارانه
انرژی در رتبه نخست قرار دارد.
نقوی همچنین در پاسخ به شبههای که
اعالم شده برق در بورسهای جهانی معامله
نمیشود ،گفت :بسیاری از بورسهای جهانی
بورس برق و گاز راهاندازی کردهاند از جمله
در اتحادیه اروپا و نروژ وجود دارد در آلمان
نیز بعد از سیل اخیر قیمت برق در بازار
آلمان افزایش یافته است.
وی گفت :بورس انرژی ایران تفاوتی از
نظر زیرساختهای معامالتی با بورسهای
انرژی دنیا ندارد.
به گفته نقوی ،طی سالهای  92تا 99
معامالت برق در بورس انرژی بیش از 2700

میلیارد تومان بوده است که از کل برق
تولیدی کشور میانگین  3درصد در بورس
انرژی معامله شده که عمده آن در سال 94
به میزان  7درصد و کمترین آن در سال اول
یک درصد و سال  98مقدار  2درصد بوده
است.
وی گفت:در سال جاری با توجه به
اینکه مصرفکنندگان بزرگ برق رشد خوبی
در معامالت داشتهاند ،امسال معامالت برق
در بورس انرژی از نظر ارزش  88درصد و
از نظر حجم  58درصد نسبت به مشابه سال
قبل رشد داشته است.
نقوی در مورد تأمین نقدینگی برای
شرکتهای توزیع برق گفت :شرکتهای
خرد برای تأمین نقدینگی به شرکت توزیع
برق با کمبود نقدینگی مواجه هستند و
علیرغم پیگیری از سال  97به این سو
حجم معامالت فیزیکی در بازار برق به شدت
کاهش یافته است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت :با
وجود اینکه بارها قول داده شده منابع تزریق
شود ،اما تاکنون منابع برای شرکتهای تولید
کننده برق خصوصی به موقع تأمین نشده
است.
به گفته نقوی ،یکی از مأموریتهای
بورسها تأمین مالی برای شرکتهای
تولیدکننده است ،در این زمینه اوراق سلف
موازی استاندارد اجرا شده است که از سال
 94تاکنون با انتشار  20هزار میلیارد تومان
اوراق تأمین مالی انجام شده .شرکتهای
خصوصی هزار میلیارد تومان و شرکتهای
دولتی  2800میلیارد تومان اوراق منتشر
کردهاند.
وی همچنین به صندوق پروژه برای
احداث نیروگاه اشاره کرد و گفت101 :
میلیارد تومان صندوق پروژه برای سال 96
پیادهسازی شد که برای توسعه بازار برق
ایران مؤثر است اما ساختار دولتی و انحصاری
حاکم بر نهادههای انرژی باعث عدم توسعه
صنعت برق شده است 60 .درصد برق
کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود،
اما سیاستگذاری مناسب خصوصیسازی
صنعت برق توسعه نیافته باید نهاد رگوالتور و
تنظیم گر در برق راهاندازی شود.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران

در حال حاضر توانیر هم تولیدکننده و هم
سیاستگذار و هم ناظر صنعت برق است
که تضاد منافع ایجاد میکند و این مانع
توسعه بازار برق است .از طرفی مقاومت در
برابر کارکرد بورس انرژی وجود دارد که بازار
شفاف و رقابتی به شمار میرود.
نقوی گفت :در مصوبه هیأت وزیران
برای توسعه صنعت برق تأکید شده بود ،اما
این مصوبه اجرا نشد.
وی چالش بعدی صنعت برق را طوالنی
بودن زمان تدوین مقررات در وزارت نیرو و
نهاد دولت دانست که مراحل اداری آن به
کندی صورت میگیرد.
به گفته نقوی براساس ماده  44قانون
برنامه ششم باید توسعه نیروگاه تا آخر دولت
انجام میشد ،اما این کار انجام نشده است.
وی یکی از پیچیدگیهای کاالی برق
را نداشتن قابلیت ذخیرهسازی دانست گفت:
اما ابزارهای متناسب با آن طراحی شده
است برق یک کاالی تعرفهای و از طرفی
کاالی عمومی است و نه کاالی اقتصادی
به شمار میرود ،همچنین مقررات مالیاتی
چالشهایی برای معامله در بورس انرژی
فراهم کرده است .از طرفی شناخت کافی در
مورد بورس انرژی وجود ندارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:
برخی از دوستان هنوز فکر میکنند ،برق
در دنیا در بورس معامله نمیشود ،در حالی
که اکثر بورسهای مهم دنیا به معامالت برق
میپردازند.
نقوی در مورد تأمین برق رمزارزها
گفت :برق مورد نیاز برای تولید رمزارز باید
از طریق بورس انرژی تأمین شود ،اما تاکنون
محقق نشده است.
وی مقاومت بعدی را در مورد صادرات
برق دانست و گفت :فرصتهای مناسبی برای
نیروگاههای مرزی وجود دارد که میتوانند
به صادرات برق اقدام کنند اما شرکتهای
وابسته به وزارت نیرو در مقابل آن مقاومت
میکنند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین
گفت:تعیین نرخ بهرهبرداری و حق ترانزیت
برق از  2سال قبل مشخص نشده است و
یکی از موانع ترانزیت برق به شمار میرود،
در حالی که حق بهرهبرداری و ترانزیت برق

در دنیا مشخص است ،اما اینجا ابزاری برای
صنعت برق به شمار میرود که بخواهند بر
نیروگاهها اعمال مدیریت کنند.
نقوی همچنین تأکید کرد :معامالت برق
در بورس انرژی باعث افت قیمت نمیشود و
باید مشکل سیاستگذاری صنعت برق حل
شود.
*  60درصد تولید برق توسط
بخش خصوصی صورت میگیرد
وی در پایان پیشنهاد داد :قوانین صریح
و دقیق مرتبط با برق اجرا شود .همچنین
خروج مصرفکنندگان باالی  2مگاوات از
شمول قیمتگذاری و الزام آنها به تأمین برق
از بورس انرژی باید انجام شود .در حال حاضر
 40درصد تولید برق توسط دولت و 60
درصد مصرف توسط بخش خصوصی انجام
میشود و دولت  20درصد از برق مورد نیاز
خود را از بخش خصوصی خریداری میکند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:
سازوکار اثرگذاری قیمت برق توسط وزارت
نیرو باید با تزریق نقدینگی به شرکتهای
تولید برق و جلوگیری از قراردادهای خارج از
بورس انجام شود.
در ادامه این وبینار حسینپناه یک فعال
بورس انرژی گفت :دولت  30هزار میلیارد
تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است
و طرحهای پوپولیستی مانند برق امید،
برق مجانی مدارس و مساجد باعث زیان
شرکتهای تولیدکننده برق شده است ،چون
به مصداق ضرب المثلی است خرج که از
کیسه مهمان بود ،حاتم طایی شدن آسان
بود.
حسینپناه در ادامه گفت :طبق برنامه
ششم قرار بود  25هزار مگاوات ظرفیت جدید
برق احداث شود ،در حالی که حتی یک
نیروگاه حرارتی ساخته نشد و سومدیریت
مسئوالن باعث بحران برق شد.
وی افزود :برق که به عنوان نقطه قوت
کشور بود و ما میتوانستیم تجهیزات تولید
برق را درست کنیم ،اما با سومدیریت به نقطه
بحران تبدیل شد .در حال حاضر برای تأمین
نیاز برق حداقل  3.5سال به اندازه ساخت
یک نیروگاه سیکل ترکیبی زمان نیاز داریم.
* مشکل تسهیالت بانکی
برای ساخت نیروگاه
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت:
برای نیروگاه سیکل ترکیبی  350میلیون
یورو مورد نیاز است که  3درصد منابع
ریالی آن از سوی بانک تأمین میشود و
 2درصد منابع ریالی توسط صندوق توسعه
ملی و بانک بدون هیچ ریسکی ساالنه
 210میلیارد تومان سود برای ساخت یک
نیروگاه میبرد که در پنج سال هر سال
 210میلیارد تومان به دست میآورد .این
امر باعث میشود ،هزینه تمام شده برق
 10درصد باال برود.
وی افزود :همچنین بانک برای دادن وام
نیروگاه  6500میلیارد تومانی را به میزان 10
درصد یعنی  650میلیارد تومان در ابتدای
کار به عنوان وثیقه ضبط میکند.

افزایش درآمد  ۳۹درصدی بانک دی در تیر ماه

افزایش قیمت دالر عامل رشد سودآوری شرکتها

بانک دی بیشترین میزان درآمدی که در تیرماه گزارش کرده مربوط به بخش «سایر
تسهیالت» با  ۱.۸۸۸میلیارد ریال درآمدزایی بود.
بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری مجموع درآمد
حاصلشده از تسهیالت اعطایی طی دوره یکماهه را برابر با مبلغ  ۲.۶۰۲میلیارد ریال
گزارش کرده و مقدار تسهیالت وصولی طی دوره را نیز بالغبر  ۱۷.۴۸۳میلیارد ریال
اعالمکرده ،همچنین میزان سرمایه ثبتشده این بانک  ۱۳۵هزار میلیارد ریال بوده،
همچنین میزان درآمدی که این بانک موفق به ثبت آن در مدت زمان  ۴ماهه شده برابر با
 ۹.۲۰۶میلیارد ریال اعالمشده است.
بر پایه این گزارش ،بانک دی در تیرماه سال جاری با افزایش درآمد  ۳۹درصدی
نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  ۹۹درصد رشد
را مشاهده کرده ،از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه سال نیز این بانک موفق به افزایش
درآمد چشمگیر  ۲۰۷درصدی نسبت به سال گذشته شده است .بیشترین میزان درآمدی
که بانک دی در تیرماه گزارش کرده مربوط به «سایر تسهیالت» با  ۱.۸۸۸میلیارد ریال
بوده و پس از آن «مشارکت مدنی» با  ۴۹۰میلیارد ریال قرار داشته است.

افزایش نرخ دالر و وقفه ایجاد شده در برجام از جمله عوامل اساسی در افزایش
سودآوری شرکتهای بورسی است .امید میرود با ایجاد بازارهای هدف جدید و افزایش
کیفیت محصوالت داخلی ،روند افزایش سودآوری شرکتها تداوم یابد .مدیرعامل کارگزاری
بانک سامان ،افزایش سودآوری شرکتهای بورسی در سال  ۱۳۹۹در مقایسه با سال ۱۳۹۸
را مدنظر قرار داد و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت :در اواخر سال ،۹۸
نرخ دالر افزایش یافت .افزایش نرخ دالر بر سودآوری شرکتهای صادرات محوری همچون
شرکتهای پاالیشی و پتروشیمی تاثیر مثبت داشته است .حمیدرضا مهرآور ادامه داد:
افزایش نرخ دالر در سال  ۹۹نیز ادامه یافت تا افزایش سودآوری شرکتهای بورسی ادامه
دار شود .مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به وقفه ایجاد شده در موضوع برجام
خاطرنشان کرد :این موضوع سبب تمرکز شرکتها بر عملکرد ،ظرفیت سازی و افزایش
تولیدات آنها شد .به بیانی دیگر ،وقفه ایجاد شده در توافقات برجام و تحریمها و محدودیت
در واردات کاال به کشور ،فرصت مغتنمی شد تا فروش داخلی شرکتها افزایش یابد که
امید میرود با افزایش کیفیت محصوالت شرکتها و تداوم افزایش کمیت فروش آنها ،روند
رشد سودآوری شرکتها در سال جاری نیز مشاهده شود.

طی دو سال اخیر محقق شد؛

اوج گیری سود شرکتهای بورسی نسبت به سال ۹۸

بنابر آمار موجود ،سود خالص بیشتر
شرکت های بورسی طی دو سال اخیر ،نسبت
به سال  ۹۸با رشد قابل توجهی رو به رو بوده
است .در این میان ،حتی بانک ها و موسسات
اعتباری که در سال  ۹۸با زیان همراه بودند
به سود دهی رسیده اند.
مدیر عامل سبدگردان «داریوش» با
بیان مطلب فوق گفت :به دنبال اجرای اصل
 ۴۴قانون اساسی و افزایش ورود شرکت ها به
بازارسرمایه ،جایگاه این بازار در اقتصاد کشور
بیش از گذشته ارتقا پیدا کرد .به طوری که
با میزبانی بازارسهام از بزرگترین واحدهای
تولیدی ،میتوان گفت اکنون بیشتر
شرکت های موجود در لیست  ۵۰۰شرکت
برتر ایران در این بازار حضور دارند.
همایون دارابی در اشاره به رشد
شرکت های بورسی در دو سال اخیر ،گفت:
شرکت های حاضر در بورس ،بهترین شرکت

های اقتصاد ایران هستند و در این مدت با
روندی رو به رشد از طرح های توسعه ای
گرفته تا افزایش تولید رو به رو بودند؛ در کنار
این موضوع ،همراه شدن افزایش قیمت دالر
و افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی سبب
شد تا بعد از یک سال رکودی ( )۱۳۹۸رشد
قابل توجهی در این تجربه شود.
او با اشاره به کامودیتی محور بودن
بورس ایران ،بیان کرد :در این بازار ،بیشتر
معامله مواد خام مانند نفت و مشتقات نفتی،
مس ،سنگ آهن ،فوالد ،روی و  ...به چشم
می خورد .این کاالها در دو سال اخیر با
وضعیت بهتری در بازارهای جهانی رو به
رو بوده اند؛ البته در نظر داشته باشید که
پاندمی کرونا نیز در روند افزایش قیمت ها
موضوع اثرگذاری بوده است.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد:
در کنار رشد اغلب شرکت های بورسی در
این مدت ،آن دسته از شرکت هایی که درگیر
قیمت گذاری دولتی بوده اند ،همچنان دچار
مشکل در این بازار هستند .در همین راستا
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،به تازگی
با اقدامی شجاعانه طی نامه ای به شورای
رقابت خواستار شفاف سازی در رابطه با
قیمت گذاری در خصوص نرخ خودرو و
صنعت نیروگاهی شد.
دارابی افزود :صنایع نیروگاه سازی،

خودرو سازی و تا حدودی صنایع غذایی و
نیز صنایع پاالیشی تحت نفوذ شدید دولت
هستند و متاسفانه به طور دستوری قیمت
گذاری می شوند .به همین دلیل شرکت های
زیر مجموعه این صنایع تاکنون مجالی برای
رشد کافی نسبت به دیگر صنایع نداشتند.
همان طور که اشاره شد ،در بخشی که
شرکت ها تابع نظرات اقتصاد متمرکز
دولتی هستند مانند نیروگاه ها ،پاالیشگاهها،
خودروسازی ،صنایع غذایی و دارویی آثار
قیمت گذاری دستوری قابل لمس است به
طوری که حتی تورم در صنایع غذایی نیز به
همین موضوع بازمی گردد.
او اظهار کرد :اکنون بازارسرمایه در
نقطه ای است که می توان کارکرد دو بازار
آزاد (رقابتی) و همچنین قیمت گذاری
دستوری و اقتصاد دولتی را به طور متمرکز
در آن مشاهده کرد .همانطور که اشاره شد،
بخشی از صنایع که تابع تحوالت بازار بوده
و به آنها اجازه داده شده تا شرکت ها به
طور آزادانه فعالیت داشته باشند به رشد
قابل توجهی رسیده اند؛ به طوری که اکنون
صنعت فوالد و صنعت فلزات رنگین در
حال تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده
جهان هستند .همچنین ،در خصوص مواد
پتروشیمی امیدواری های زیادی برای توسعه
و جبران عقب ماندگی ها وجود دارد.

دارابی ادامه داد :عملکرد سازمان بورس
در تقویت بخش آزاد اقتصاد و رها کردن
شرکت هایی که در اختیار قیمت گذاری
دولتی هستند کمک بزرگی به بازارسرمایه
و بهبود عملکرد آن داشته است و اکنون با
این اقدام شاهد رشد قابل توجه شرکت های
بورسی هستیم.
مدیر عامل سبدگردان «داریوش»
بازارسرمایه را سپری در مقابل تورم دانست و
افزود :برخی از دارایی ها سپر تورم محسوب
میشوند .به این معنی که متناسب با تورم
ارزش آنها باال می رود .دارایی هایی مانند
سهام ،ساختمان ،زمین ،طال و  ...در این
دسته دارایی ها قرار می گیرند؛ اما برخی
دیگر از دارایی ها مانند اوراق مشارکت،
سپرده های بانکی و  ...متناسب با تورم
افزایش پیدا نمیکنند.
او بیان کرد :براین اساس می توان
گفت که بازارسرمایه به دلیل داشتن سهام
به عنوان دارایی اصلی می تواند سپر تورمی
باشد ،زیرا افراد با خرید سهام در زمان تورم
درواقع دارایی خود را بیمه می کنند .این
موضوع در بررسی آمار سال های گذشته
قابل مشاهده است که بازدهی سهام نسبت
به تورم و حتی طال و ارز بیشتر بوده است.
براین اساس می توان گفت بازار سرمایه اغلب
متناسب با تورم رشد کرده است.
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اخبار کوتاه

تقدیر از بانک ایران زمین در راستای
تولید واکسن کرونای کوبرکت

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
در جلسه ای که با حضور ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل
بانک ایران زمین برگزار شد از حمایت بانک ایران زمین که
با اهدا دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط تولید
واکسن کو برکت مشارکت کرده بود ،تقدیر شد.
سید مصطفی سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جلسه با مدیر عامل
بانک ایران زمین گفت :اقدامات بانک ایران زمین در تسریع
تولید واکسن کرونا بسیار به موقع و امید بخش بود.
سید هاشمی با بیان این نکته که تجهیزاتی که بانک
ایران زمین برای راه اندازی خط تولید واکسن کرونا در
اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرآیند تولید واکسن
را تسریع کرد ،گفت :مطمئناً تصمیم مسئولین بانک
ایران زمین در پیشبرد نتایج تولید واکسن و نجات جان
هموطنان اثر گذار بوده است.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در
همین راستا با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این بانک
گفت :زمانیکه موضوع همکاری بانک در تحویل دستگاه
های تولید واکسن به مجموعه برکت از زیر مجموعه های
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت تولید واکسن
کرونا مطرح شد ،تمامی اعضاء هیئت مدیره ضمن همراهی،
تمام تالش خود را جهت تسریع در تصمیم گیری به کار
بردند.
وی افزود :در شرایط کنونی همه ارکان کشور باید
تالش کنند که مردم با کمترین مشکل از شرایط کنونی
عبور کنیم.
در ادامه سید محسن سلطانی فیروز ریاست هیئت
مدیره بانک ایران زمین ،با اعالم خرسندی از اقدام صورت
گرفته اظهار داشت :مطمئناً همه ما در قبال جامعه مسئول
هستیم و بانک ایران زمین نیز در همین راستا و اجرای
مسئولیت های اجتماعی همه تالش خود را به کار خواهد
گرفت.
گفتنی است براساس اعالم مدیر اجرایی مطالعات
بالینی واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام ظرفیت
تامین بخش عمده نیازهای فعلی با واکسن ایرانی کرونا
فراهم شده است.
در این مراسم تقدیر نامه ای توسط سید هاشمی
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به
پورسعید مدیر عامل بانک ایران زمین اهدا شد.
در متن این تقدیر نامه آمده است :حرکت در مسیر
رضای حضرت حق و خدمت بی دریغ به بندگانش را هیچ
پاداشی شایسته تر از لطف و عنایت باریتعالی نیست.
خدمات و همکاری های صادقانه شما و همکاران
صدیق تان با مجموعه ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) در جهاد و مبارزه با کرونا در این زمان حساس در خور
احترام و قدردانی است.
مدیرعامل شرکت اروم آدا عنوان کرد:

پشتیبانیهای بانک ملی ایران زمینهساز
توسعه شرکتها

مدیرعامل شرکت اروم آدا گفت :بانک ملی ایران
همواره به عنوان حامی صنعت کشور در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با تامین مالی
و تخصیص اعتبار ،گامهای حمایتی بسیار بلندی برداشته
است.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،با فعالیت
شرکت اروم آدا از سال  ۷۰به عنوان یکی از صنایع کلیدی
و بزرگ در حوزه صنایع مواد غذایی کشور در استان
آذربایجان غربی و تامین مالی این واحد صنعتی توسط
بانک ملی ایران ،بخشی از نیاز سبد غذایی خانوار های
ایرانی تامین شده است.
حسن انتظار در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع
رسانی بانک ملی ایران اظهار داشت :این واحد صنعتی با
حمایت های بانک ملی ایران و با تکیه بر صنعتگران ماهر
و متخصصان داخلی با دستیابی به دانش فنی ،تکنولوژی
پیشرفته ،استاندارد های روز دنیا و تالش و پشتکار موفق
شده ،ظرفیت خط تولید خود را افزایش دهد و زمینه
اشتغال زایی نیروهای متخصص را در استان فراهم نماید.
وی گفت :با حمایت های به عمل آمده در حال
حاضر این واحد تولیدی در صدد تنوع محصوالت است و
با راه اندازی تولیدات جدید در این کارخانه ،ضمن تکمیل
زنجیره تولید و رفع کامل نیاز داخل ،امکان صادرات و
دستیابی به بازارهای منطقه نیز میسر می شود.
این کارآفرین برتر استان آذربایجان غربی در ادامه
اظهار داشت :بیش از  ۱۴۰محصول ما در گروه های
کنسروها ،سس ها ،آبمیوه ها و کمپوت ها با استفاده از
پیشرفتهترین دستگاههای ساخت داخل و جدیدترین
روشهای آزمون در جهت تولید محصول باکیفیت تولید
می شود .این فعال عرصه صنعت با بیان این که اروم آدا
رقابت در بازار های خارجی را جزء برنامه های اساسی خود
قرار داده است ،گفت :تاکنون با پشتیبانی های بانک ملی
ایران محصوالت خود را به کشورهای کانادا ،سوئد ،آمریکا،
انگلستان ،فرانسه ،هلند ،روسیه ،روسیه سفید ،آلمان،
استرالیا ،ژاپن ،مالزی ،ترکیه ،عراق  ،کویت ،عربستان
سعودی ،نیجریه ،کنیا ،تانزانیا ،بحرین و ...صادر کرده
ایم و هم اکنون در صدد جذب مشتریهای جدیدی در
کشورهای جدید هستیم.
یعقوب زاده مدیرتولید شرکت اروم آدا در گفت و گو
با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی بانک ملی ایران با اشاره به
این که بانک ملی ایران را به عنوان حامی صنعت کشور
میشناسیم .اظهار داشت :خوشبختانه این بانک طی سال
های اخیر با توجه به توانمندیهایی که دارد توانسته در
موقعیتهای مختلف ،پاسخگوی نیاز ما باشد و هر زمان
نیاز داشتیم توانسته ایم از خدمات مالی و تسهیالت بانک
ملی ایران بهره مند شویم که از آن جمله دریافت تسهیالت
سرمایه در گردش برای تامین و تهیه مواد اولیه تولید
شرکت بوده است.
غالم رضا بابایی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار روابط
عمومی بانک ملی ایران با بیان این که بانک ملی ایران
رکود دار پرداخت تسهیالت به واحد های صنعتی و تولیدی
جهت رونق تولید و اشتغالزایی در کشور است ،اعالم کرد:
با حمایت بانک ملی ایران هیچ دغدغهای برای تامین منابع
مالی شرکتهای دانشبنیان و زیر ساخت های اساسی در
استان نداریم.
وی تاکید کرد :بانک ملی ایران از جمله بانکهایی
است که در هموارسازی تامین مالی صنایع کلیدی و زیر
ساخت های اساسی در کشور ،قدمهای مناسبی را برداشته
است.

