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رتبه نخست بانک ملی
در پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران
بانک ملی ایران برای حامیت از مستأجران در رشایط بیامری
کرونا ،بیشرتین میزان وام ودیعه مسکن در میان سایر بانکها را
پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی ،بر اساس آمار اعالمی شادا بانک ملی
ایران با پرداخت بیش از  ۹۱هزار و  ۲۹۸فقره وام ودیعه مسکن
به ارزش بیش از  ۱۹هزار میلیارد ریال سهم مهمی در کاهش
مشکالت هموطنان داشته است.
ضمن اینکه بیش از  ۷هزار و  ۵۰۰پرونده به مبلغ بیش از ۲
هزار میلیارد ریال نیز تشکیل و به زودی به متقاضیان پرداخت
خواهد شد.
گفتنی است ،بانک ملی ایران در رشایط کرونا ،در کنار
پرداخت تسهیالت حامیت از کسب و کارهای آسیبدیده،
تسهیـالت کمک ودیعه مسکـن به مستاجران را نیز در قالب
برنامههای حامیتی خود دارد و درخواست های متقاضیان این
تسهیالت در حداقل زمان ممکن بررسی و پرداختها صورت
می گیرد.

اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه
تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی
در بیمه البرز
رشکت بیمه الربز طرح بخشودگی  100درصدی جریمه دیرکرد
بیمه شخص ثالث متامی وسایل نقلیه موتوری زمینی را اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه الربز ،با هدف کمک به اقشار
آسیبپذیر جامعه و فرهنگسازی بیم ه و در راستای اجرای
بخشنامه بیمه مرکزی ،جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث دارندگان
متامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از تاریخ  ۱۷مهرماه
لغایت  ۶آبان  ۱۴۰۰اقدام به خرید بیمهنامه کنند ،از سوی این
رشکت بخشیده میشود.
بنا بر این گزارش ،صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی که رصفا
با تاریخ اعتبار یکساله اقدام به خرید بیمهنامه ثالث میکنند،
میتوانند برای برخورداری از بخشودگی جرایم دیرکرد ،از  ۱۷مهر
ت بیمه الربز برای متدید
با مراجعه به شعب یا منایندگیهای رشک 
بیمهنامه شخص ثالث خود ،بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام
کنند.

مشارکت فعال بانک سامان
در نمایشگاه ایران فارما
ششمین منایشگاه بیناملللی ایران فارما ،بهعنوان بزرگترین
گردهامیی بیناملللی صنعت داروسازی کشور با حضور فعال
بانک سامان در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،بانک سامان با گسرته
متنوعی از خدمات و محصوالت در حوزههای گوناگون و برنامه
جدی برای حامیت از فعاالن صنعت داروسازی در حوزه خدمات
ریالی ،ارزی و اعتباری با کادری کامل متشکل از مدیران ارشد،
میانی و کارشناسان متخصص در ششمین منایشگاه بیناملللی ایران
فارما حضور خواهد داشت.
بر اساس این گزارش ،بانک سامان که بهواسطه خدمات گسرتده و
کامل خود در سالهای گذشته به انتخاب اول رشکتهای تولیدی
و صنعتی بهویژه در حوزه غذا و داروی کشور تبدیلشده ،در
مدت برگزاری این رویداد با برگزاری جلسات و مالقات حضوری
آخرین خدمات و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی
کشور قرار خواهد داد .گفتنی است ،منایشگاه بیناملللی دام و
طیور از  ۱۹لغایت  ۲۱مهر در محل مصلی امام خمینی تهران
برگزار خواهد شد و عالقهمندان میتوانند با حضور در غرفه بانک
سامان در سالن مشاو رههای فنی الزم درزمین ٔه خدمات مالی و
بانکی را دریافت کنند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه
به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی
مدیرعامل بانک سپه طی پیامی فرا رسیدن هفته نیروی
انتظامی را به پرسنل خدمتگزار و حافظان امنیت کشور تربیک
گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک سپه؛ در پیام محمدکاظم چقازردی،
مدیرعامل بانک سپه آمده است« :حامسهآفرینی و رشادتهای
دلیر مردان نیروی انتظامی برای حفظ استقالل و امنیت پایدار
طی چهار دهه حیات شکوهمند انقالب اسالمی سبب مباهات
است.
بیشک تعالی و توسعه همه جانبه در سایه این امنیت با صالبت
و رسعت بیشرتی شتاب گرفته است و برقراری نظم و امنیت
اجتامعی تنها با زحامت مخلصانه عزیزان نیروی انتظامی واقعیت
پیدا میکند.
اینجانب ضمن تربیک هفته نیروی انتظامی ،مراتب قدردانی
خود را از تالشها و جانفشانیهای فرماندهان و رسبازان نیروی
انتظامی ابراز میدارم و از خداوند متعال توفیق پاسداری از خون
شهیدان گرانقدر انقالب اسالمی در سایه رهنمودهای فرماندهی
معظم کل قوا آیتالله خامنهای برای پیشربد اهداف عالی نظام
مقدس جمهوری اسالمی را مسئلت دارم».
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رئیس کانون صرافان:

خرید و فروش ارز در فضای مجازی
غیرقانونی است

رئیس کانون رصافان با بیان اینکه رصافیهای قانونی فقط به شکل حضوری اقدام
به معامله ارزی میکنند ،گفت :کانون رصافان به طور میانگین ،ماهیانه  50تا 100
رصافی غیرمجاز را در فضای مجازی شناسایی میکند.
به گزارش ایلنا ،شواهد گویای آن است که فعالیت رصافان ارزی-حوالجات و رصافان
ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماههای اخیر روند رو به رشدی را تجربه
کرده است .به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرمهایی
مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات رصافیهای ارز و رمزارز با تبلیغات پر
زرق و برق مواجه میشوند.
این مسئله از آن جهت خطرساز است که انبوهی از پولهای کالن مردم نزد
این رصافان غیرمجاز در حال گردش و نقل و انتقال است و این موضوع ریسک
کالهربداری در سطح ملی و گسرتده را افزایش م یدهد.
در مردادماه امسال کانون رصافان اعالم کرد به همت رسبازان گمنام امام زمان(عج)
از سال  90تا  99با  3400رصافی و معاملهگران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده
است ،که از این تعداد 1580 ،مورد در شهرستانها بوده و مابقی آنها در تهران مورد
شناسایی قرار گرفت ه است .بر همین اساس ،در  5استان آذربایجان غربی ،کردستان،
خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ،124 ،155 ،211 ،434
 115رصاف غیرمجاز شناسایی شد ه است.
«خروج رسمایه از کشور»« ،پولشویی»« ،فروش ارز تقلبی»« ،قاچاق عمده ارز»،
طبندی» و «کمک به تجار
«فرار مالیاتی»« ،نقل و انتقال ارز حاصل از قامر ،رش 
متخلف در عدم بازگردانی ارز حاصل از صادرات» تنها منونههایی از تخلفات و جرائم
رصافیهای غیرمجاز در طول بحرانهای ارزی سالهای گذشته بوده است.احمد
لواسانی ،رئیس کانون رصافان  ،با بیان اینکه واحدهای مجازی خرید و فروش ارز به
هیچ عنوان قانونی نبوده و اطالق واژه رصافی مجازی بر آنها غلط است ،عنوان کرد:
تاکنون به هیچ واحدی که در فضای مجازی اقدام به معامله و تبدیل ارز میکند،
مجوزی از سوی بانک مرکزی اعطاء نشده است.
وی با بیان اینکه رصافیهای قانونی این مجوز را دارند تا برای تبلیغات ،آموزش و
معرفی خدمات خود اقدام به راهاندازی پیج یا صفحه در فضای مجازی کنند ،خاطر
نشان کرد :در دستور العمل جدید بانک مرکزی به رصافیها این اختیار داده شده
است تا در فضای مجازی به شکل شفاف خود را معرفی و نرخهای موجود در تابلو
خود را اعالم کنند.
رئیس کانون رصافان با اشاره به اینکه نرخهای اعالمی در فضای مجازی باید مستند
به یک تابلو رصافی مجاز و یک نهاد ذیصالح باشد ،گفت :هر رصافی که در فضای
مجازی اقدام به انتشار قیمت و نرخ میکند نیز الزاماً باید مطابق با نرخ اعالمی خود
اقدام به خرید و فروش ارز کند.لواسانی با بیان اینکه هرگونه اعالم نرخ بدون تعهد
ت بدون تعهد به معامله با هامن نرخ،
به انجام معامله ممنوع است ،گفت :اعالم قیم 
موجب ایجاد نرخهای موهوم و کاذب در بازار میشود .طبق قانون الزاماً متام مراحل

خرید و فروش ارز نیز باید در محل فیزیکی رصافی انجام شود و معامله به شکل
مجازی و اینرتنتی کامالً ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد :متام مراحل احراز هویت و پرداخت وجه به شخص متقاضی
ارز باید رصفاً به شکل حضوری انجام شود و مشرتی قبل از دریافت مبلغ ارز موظف
به امضای صورتحساب ارزی خود است.
لواسانی با بیان اینکه کانون رصافان به شکل هفتگی در حال کشف و رصد
رصافیهای غیرمجاز در فضای مجازی است ،گفت :به طور میانگین و تقریبی این
کانون ماهیانه  50تا  100رصافی غیرمجاز را شناسایی کرده و به ارگانهای نظارتی
و امنیتی معرفی میکند ،اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از این رصافیها
مجددا ً در پوشش و نام تقلبی دیگری به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه در حال حارض معامالت غیرمجاز ارز در دو بسرت فضای مجازی و
حقیقی توسط سودجویان رقم میخورد ،گفت :در کل کشور ،حدود  600واحد مجاز
معامالت ارزی به شکل رصافی نقدی یا رصافی حواله مشغول به فعالیت هستند که
در وبسایت بانک مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده است.رئیس کانون رصافان بیان
کرد :متخلفان حوزه معامالت ارزی و رصافی به  2دسته تقسیم میشوند؛ اکرث آنها
افرادی مجرم و دارای شاکی خصوصی هستند و یا اینکه افرادی جاهل و غیر مطلع
بوده که اقدام به خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی میکنند.
وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان براساس ناآگاهی اقدام به فروش ارز به
شکل خودرسانه میکنند ،گفت :متأسفانه این افراد به بهانه نبود رصافی در شهر
محل سکونت خود،اقدام به فروش و توزیع ارز حاصل از صادرات خوددر بازار
میکنند.وی با بیان اینکه تعداد  600رصافی مجاز در کشور ناکافی است و به
تعداد بیشرتی رصاف نیازمند هستیم ،گفت :رصف نظر از حساسیت رصافیهایی
که دارای مجوز حواله بوده و به طور مستقیم با دور زدن تحریم و تجارت خارجی
در ارتباط هستند ،باید بگویم ما در زمینه تعداد رصافیهای نقدی با کمبود شدید
واحدهای مجاز مواجه هستیم.رئیس کانون رصافان با اشاره به اینکه درمبادی ورود
و خروج مسافران ،فرودگاهها ،اماکن متربکه ،منایشگاههای بیناملللی و غیره با کمبود
واحدهای ارزی تبدیلکننده اسکناس مواجه هستیم ،گفت :تأسیس رصافیها دارای
ضوابط و بروکراسی سختگیرانهای است که باعث شده ما در این مکانها با کمبود
رصافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز ارز مواجه شویم.
لواسانی ادامه داد :دریافت مجوز تأسیس یک رصافی کوچک در فرودگاه نیازمند
رسمایهای معادل  25میلیارد تومان است و با وجود اینکه عدهای زیادی از جوانان
خواهان ورود به بازار قانونی خرید و فروش ارز هستند اما متأسفانه قوانین دست و
پا گیر مانع از تحقق این امر میشود.وی با بیان اینکه مجوز تأسیس رصافی انحصارا ً
در اختیار بانک مرکزی است ،گفت :در این زمینه نیازمند عزم همگانی دستگاهها
برای تسهیل صدور مجوز رصافی هستیم و هامنطور که گفته شد متأسفانه درخیلی
از شهرهای کشوررصافی وجود ندارد.

معاون نظارت بیمه مرکزی تشریح کرد؛

جزئیات طرح حذف جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
تا  ۶آبان
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت :از  ۱۷مهر تا  ۶آبان ماه و به
مناسبت ماه ربیع االول دارندگان همه وسایل نقلیه از موتورسیکلت تا
خودروهای سواری مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد میشوند و همه
رشکتهای بیمه موظف به حذف جرایم آنها در مهلت زمانی اعالم شده
هستند.
به گزارش بیمه مرکزی ،مفید امینی با اشاره به بخشنامه بیمه مرکزی به
همه رشکتهای بیمه مبنی بر حذف جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث،
اظهار داشت :براساس قانون تاخیر در دریافت بیمه شخص ثالث برای
اشخاص حقوقی  20درصد و برای افراد حقیقی  10درصد جریمه در نظر
گرفته میشود.
وی افزود :در حال حارض  23میلیون و  800هزار فقره بیمه شخص ثالث
برای وسایل نقطه صادر شده است که در بخش سواری بیش از  98تا 99
درصد دارای بیمه شخص ثالث هستند اما از  12میلیون فقره موتورسیکلت
فقط  13درصد بیم ه شخص ثالث دارند.

معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از دالیل احتاملی عدم
استقبال از بیمه شخص ثالث توسط دارندگان موتورسیکلتها ،جریمه
دیرکرد است ،گفت :از سال  95که قانون جدید بیمه به تصویب مجلس
رسید تاکنون به پیشنهاد بیمه مرکزی و موافقت صندوق خسارتهای بدنی
بارها جرایم دیرکرد دارندگان وسایل نقلیه اعامل شده است.وی ترصیح
کرد :از  17مهر ماه تا  6آبان ماه و به مناسبت ماه ربیع االول دارندگان همه
وسایل نقلیه از موتورسیکلت تا خودروهای سواری مشمول بخشودگی
جریمه دیرکرد میشوند و همه رشکتهای بیمه موظف به حذف جرایم
آنها در مهلت زمانی اعالم شده هستند.امینی تاکید کرد :بخشودگی جریمه
دیرکرد مشمول کسانی میشود که درخواست بیمهنامه یکساله کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت :بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلتها
حداکرث  800هزار تومان و با تخفیف  500هزار تومان است و این نرخ با
توجه به دیه  480میلیون تومانی در ماه غیرحرام و دیه  640میلیارد تومان
در ماه حرام مبلغ زیادی نیست.

خرید اقساطی ،قدرت خرید را بیشتر میکند

رحیمی رییس اداره کل بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت :رشایط
اقتصادی خاص حاکم بر کشور و افزایش قیمتها ،باعث شده که خرید
بعضی کاالها با پول حاصل از پسانداز به امری دشوار تبدیل شود ،در این
راستا خرید اقساطی با استفاده از طرح کاال کارت بانک مهر ایران قدرت
خرید هموطنان را بیشرت میکند.
به گزارش بانک مهر،رحیمی با اشاره به مزایای خرید اقساطی بیان داشت:
در رشایط تورمی ،وقتی برای خرید یک کاالی ویژه پول پسانداز میکنیم،
یک جهش ناگهانی در قیمتها باعث می شود تا از هدفامن بسیار دور
شویم و بین ما و آنچه که میخواهیم ،فاصلهای طوالنی به وجود می آید.
وی افزود :اینجاست که خرید اقساطی میتواند یک راهکار خوب باشد تا
آنچه مدتها برای خریدش برنامهریزی کردهایم ،در حد یک ایده یا رویا
باقی مناند.
رییس اداره کل بازاریابی بانک مهر ایران ادامه داد :خرید اقساطی با استفاده
از طرح کاال کارت بانک مهر ایران به هموطنان کمک می کند تا همیشه در
مقایسه با نرخ تورم ،چند قدم جلوتر حرکت کنند و تغییر در رشایط پرداخت،
قدرت خرید مشرتیان را تقویت میکند.
وی ترصیح کرد :یکی از مزایای طرح کاال کارت بانک مهر ایران قرض الحسنه
بودن و نرخ کارمزد ساالنه  ۴درصدی آن است؛ در صورتی که اگر قرار باشد
متقاضیان کارت اعتباری  ۱۸درصدی استفاده کنند با بازپرداخت بیشرتی
مواجه خواهند بود.
رحیمی ادامه داد :از طرفی برای اینکه مشرتی بتواند بر اساس توان
بازپرداخت خود تصمیمگیری کند و دست وی در برنامهریزی مالی باز باشد،
کاالکارت بانک مهر ایران با دورههای بازپرداخت متنوع طراحی شده است.
این طرح در بازههای زمانی  ۲۴ ،۱۸ ،۱۲ ،۹ ،۶و ۳۶ماهه قابل بازپرداخت
است.
 ۴اتفاق مهم در طرح کاال کارت
رحیمی افزایش مدت باز پرداخت ،افزایش مبلغ ،تعدد باالی پذیرندگان
معترب و طراحی وب سایت حرفه ای کاال کارت را از ویژگی های جدید این
طرح بانک مهر ایران دانست و گفت :با توجه به اهمیت طرح کاال کارت
در افزایش قدرت خرید هموطنان ،در ماه های اخیر در  ۴حوزه «افزایش
مدت باز پرداخت ،افزایش مبلغ ،تعدد باالی پذیرندگان معترب و طراحی وب
سایت حرفه ای کاال کارت» اقداماتی مبنظور ارتقاء و توسعه طرح مذکور
صورت گرفته است.
وی درباره افزایش مدت بازپرداخت تسهیالت طرح کاال کارت بیان داشت :با
توجه به درخواست های مشرتیان طرح کاال کارت درخصوص افزایش میزان
اقساط تسهیالت کاال کارت و مذاکرات انجام شده با پذیرندگان در این طرح،
دوره بازپرداخت  ۱۸ماهه نیز هامنند سایر دوره های طرح کاال کارت بدون
هر گونه سپرده گذاری به بازپرداخت تسهیالت کاال کارت اضافه شد.
این در حالی است که همچنان امکان افزایش اقساط تسهیالت کاال کارت تا
 ۳۶ماه بر اساس طرح های کاال کارت حامیتی و امتیازی وجود دارد.
رییس اداره کل بازاریابی بانک مهر ایران ادامه داد :پس از بررسی های
انجام شده با جامعه هدف مشرتیان در طرح کاال کارت و نیاز مشرتیان
به دریافت تسهیالت با مبالغ بیشرت و با توجه به افزایش قیمت کاال ها،
پس از انجام مذاکرات با مدیران ارشد بانک و اخذ مجوزهای مربوطه،
سقف تسهیالت کاال کارت تا مبلغ  ۵۰میلیون تومان ارتقاء یافت و مراتب
از سوی اداره کل سازمان و برنامه ریزی به کلیه واحد های مربوطه ابالغ
گردید.

نشان نقره جهان بر گردن نماینده بیمه کوثر

لیال مهرجو که به منایندگی از رشکت بیمه کوثر در مسابقات جهانی کارگری
کشور یونان حضور داشت ،به نشان نقره دست یافت.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر ،مهرجو در رشته دارت به عنوان مناینده
رشکت بیمه کوثر همراه با کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در این
مسابقات حضور یافت.
ابوالفضل شهابیوش با اعالم اینکه  ۳۰کشور در رقابتهای دارت این دوره
از بازیها رشکت کردند ،گفت :پس از کسب مقام سوم تیمی رشته دارت
توسط ایران ،رقابتهای انفرادی در دو بخش زنان و مردان برگزار شد که
لیال مهرجو ،مناینده رشکت بیمه کوثر در بخش زنان ،با فاصله اندکی از نفر
اول ،صاحب گردنآویز نقره شد و افتخاری دیگر را برای ایران اسالمی و نیز
رشکت بیمه کوثر رقم زد.
گفتنی است سومین دوره بازیهای جهانی رشکتها (مسابقات کارگری)
از  ۱۴تا  ۱۸مهر جاری با حضور  ۱۷۲کشور ،در شهر آتن ،پایتخت یونان
برگزار شد

مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد مطرح کرد؛

قهای تثبیت و توسعه؛ از تزریق منابع مالی تا ثبات در بازار
صندو 
قهای تثبیت و توسعه ،کمک به ثبات بازار از طریق
هدف از تاسیس صندو 
تزریق منابع مالی به بازار رسمایه در مواقع بحرانی و نیز عرضه سهام در زمانی
که صفهای تقاضا تشدید میشوند ،است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد،مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد
در خصوص فلسفه شکلگیری صندوقهای توسعه و تثبیت به سنا گفت:
بحث پیرامون ایجاد این صندوقها زمانی بهوجود آمد که بازار تحت رشایط
ریزش فرسایشی بود و وجود یک نهاد تعادلرساننده به بازار احساس میشد.
مجتبی شهبازی ادامه داد :در متام دنیا و به هنگام بحران مالی ،حرکتهای
احساسی و جمعی در بازار تشدید و تعقل و تحلیل از رفتار فعاالن بازار دور
میشود .در این مواقع ،در برخی از کشورها ،خود دولتها بهطور مستقیم
وارد بازار میشوند یا در برخی از کشورهای دیگر ،دولت ،بانکهای بزرگ
را وادار میکند تا دست به کار شوند .در هر دو حالت ،دولت یا بانکها ،با
خریدن سهام در مواقع بحرانی ،به تعادل رساندن بازار کمک میکنند.وی با
اشاره به دالیل اینکه دولت ایران منیتواند بهطور مستقیم وارد بازار رسمایه
شود ،ترصیح کرد :دولت به دالیلی موظف بوده همیشه سهام خود را به

رشکتهای خصوصی واگذار کند تا اصل  ۴۴اجرا شود و باید به نوعی فروشنده
سهام باشد ،پس منیتواند وارد بازار شود .از طرف دیگر ،دولت طی سالیان
اخیر با کرسی بودجه مواجه بوده و بنابراین ،منیتواند منابع خود را رصف به
تعادل رساندن بازار رسمایه بکند.
مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد ادامه داد :بنابراین ،بازار رسمایه خود
باید با ایجاد ابزار و نهادهایی به تعادل خود کمک کند .تاسیس صندوقهای
توسعه و تثبیت از جمله راهکارهای بازار رسمایه برای رسیدن به ثبات بوده
است.وی با اشاره به منابع مالی صندوقهای توسعه و تثبیت اذعان داشت:
بانکها ،رشکتهای تامین رسمایه ،رشکتهای ارکان بازار رسمایه به صورت
مشارکتی ،منابعی را به این صندوقها تزریق کردهاند.شهبازی با اشاره به
بسته پیشنهادی  ۳+۷که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تقویت و
توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشرت در بازار رسمایه ،به دولت پیشین اعالم کرد،
گفت :یکی از موارد قابل اجرایی این بسته ،تخصیص منابع صندوق توسعه
ملی به میزان  ۲۰۰میلیون دالر است که تا حدی به نقدشوندگی بازار کمک
میکند.

وی افزود :اگرچه این تصمی م کالن در دولت پیشین گرفته شد ،اما از آنجا
که این یک مصوبه میان رسان سه قوا بوده است و رییس قوه قضاییه دوره
گذشته ،ریاست دولت فعلی را عهدهدار شده است ،امید بیشرتی به اجرایی
شدن این بسته پیشنهادی میرود.به گفته مدیر معامالت کارگزاری بانک
پاسارگاد ،اجرایی شدن این پیشنهاد ،به مولفههایی همچون موفقیت در
توافقات بیناملللی و دسرتسی ایران به منابع مالی بلوکهشده در خارج از
کشور بستگی زیادی دارد .در صورت اجرایی شدن این بسته ،منابع مالی
واقعی به بازار تزریق میشود که میتواند به برچیده شدن صفهای فروش و
کاهش رغبت سهامداران به فروش سهام ارزنده خود کمک شایانی کند.وی در
ادامه با اشاره به کارکردهای این دو صندوق ابراز داشت :یکی از کارکردهای
این صندوقها ،جلوگیری از واکنشهای احساسی و مدیریت سنجیده بازار
در روزهای بحرانی است .استفاده از ظرفیت صندوق توسعه و تثبیت بازار
رسمایه و افزایش منابع آنها در جهت حامیت از سهامداران در روندهای نزولی
و نیز جلوگیری از رشد رسیع و تند شاخص بورس از دیگر کارکردهای صندوق
تثبیت و توسعه است.

