
فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام 
در بانک آینده

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک آینده 
از روز ش��نبه 6 اردیبهش��ت ماه تا روز دوش��نبه 31 
ش��هریورماه سال 1399، توس��ط کلیه شعب بانک 
آینده، صورت خواهد پذیرفت. این اوراق یک س��اله 
و با نرخ س��ود علی الحس��اب 18 درصد ساالنه است 
که س��ود آن به صورت ماهانه، پرداخت خواهد شد. 
ن��رخ بازخرید قبل از سررس��ید ای��ن اوراق نیز 10 
درصد سالیانه، تعیین شده است. متقاضیان محترم 
می توانند با مراجعه به ش��عب بانک آینده در سراسر 
کشور، نسبت به تکمیل فرم درخواست گواهی سپرده  

مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام، اقدام فرمایند.

حمایت سه هزار و 525 میلیارد ریالی 
بانک صادرات ایران از »دانش بنیان ها«

بان��ک ص��ادرات ایران طی س��ال 98 ب��ا پرداخت 
بیش از س��ه هزار و 525 میلیارد ریال تس��هیالت 
از ش��رکت های  دانش بنیان حمایت کرد.به گزارش 
روابط عموم��ی بان��ک ص��ادرات ایران، ای��ن بانک 
در راس��تای تقوی��ت نیروهای خ��الق و جوانان با 
انگیزه کش��ور ضمن گش��ایش دفت��ر و باجه ویژه 
حمای��ت از ن��وآوری در محل صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری، حمایت از ایده ها ی 
نو ش��رکت های دانش بنیان را ب��ا پرداخت بیش از 
27 فقره تسهیالت بالغ بر سه هزار و 525 میلیارد 
ریال طی س��ال 98  محقق کرد و عالوه بر این، با 
صدور مصوبه الزم، 7 فقره تسهیالت به ارزش بالغ 
بر یک هزار و 910 میلیارد ریال نیز آماده پرداخت 
به شرکت های دانش بنیان است.همچنین این بانک 
برای تس��هیل فعالیت ها و تداوم تالش های صورت 
گرفته در این ش��رکت ها، طی سال 98 بیش از 27 
فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از 152میلیارد ریال 
ب��رای آنها صادر کرد و ع��الوه بر آن، مصوبه صدور 
894 میلی��ارد ری��ال ضمانت نامه جدی��د نیز برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، اخذ شده است.

همزمان امضای تفاهم نامه بین بانک صادرات ایران 
و صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری و 
گش��ایش دفتر و باجه وی��ژه در محل این صندوق، 
برقراری و توس��عه تعامالت فی مابین در زمینه های 
مرتبط و خل��ق انواع خدمات مالی و بانکی، اعطای 
ان��واع تس��هیالت در قال��ب عقود اس��المی، صدور 
ضمانت نام��ه و گش��ایش اعتبارات اس��نادی ریالی 
و ارزی، ارائ��ه انواع خدمات بانک��داری الکترونیک 
توسط شبکه ش��عب و درگاه های الکترونیکی بانک 
برای ارائه خدمات بهتر به ش��رکت های دانش بنیان 

با جدیت مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه محبوبیت بانک شهر در میان 
شهروندان و مشتریان شبکه بانکی

بانک ش��هر همانند سال های گذش��ته به انتخاب 
ش��هروندان و مش��تریان ش��بکه بانکی در میان 5 

بانک محبوب کشور قرار گرفت.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر 
،در ششمین جشنواره ساالنه "بانک محبوب من" که 
باهدف اعتالی سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود 
ارتباط مردم با بانک ها و مؤسسات مالی با شعار تصویر 
سازمانی برتر برگزار شد، بانک شهر همانند دوره های 
قبل در میان 5 بانک محبوب کشور قرار گرفت.در این 
جشنواره حدود 140 هزار نفر از شهروندان و مشتریان 
ش��بکه بانکی نظر خود را درمورد محبوب ترین بانک 
کش��ور اعالم کردند که بانک ش��هر به عنوان یکی از 
5 بانک محبوب کش��ور معرفی شد.جشنواره »بانک 
محبوب من« هرسال به منظور انتخاب محبوب ترین 
بانک ایران برگزار می شود و هدف آن، کمک به ارتقای 
خدمت رسانی بانک ها از طریق ارائه تحلیل های دقیق 
از نظرات مش��تریان ش��بکه ی بانکی و ایجاد فضای 
رقابتی سالم بین آنهاست. ششمین دوره این جشنواره 
نیز، با رتبه بندی 31 بانک کشور به لحاظ محبوبیت 
با تعریف متغیر تصویر سازمانی و امتیازدهی مشتریان 

به بانک اصلی خود برگزار شد.

اخبار گزارش

»اب��ر و باد و مه و خورش��ید و فلک در کارند    
تا تو نانی که به کف آری و به غفلت نخوری« 
ای��ن بیت ش��عر مص��داق حال و اح��وال این 
روزهای بورس است. بورسی که هر روز رکورد 
جدید را ثبت و چن��ان یکه تازی کرده و می 
کند که کمتر کس��ی است که به ریسک های 

موجود دراین بازار توجهی داشته باشد. 
روز گذش��ته شاخص بورس با رسیدن به رقم 
770 هزار و 11 واحد در جایگاه 28 هزار واحد 
به کار خود برای اولین روز هفته جاری پایان 
داد. روند رو به رشد این بازار در شرایطی بود 
که  اذهان عمومی و م��ردم ،متولیان و حتی 
سیاس��ت گذاران بازار  انتظ��اری غیر ازاین از 

بازار سرمایه کشور ندارند. 
ای��ن اتفاق��ات درحالی رخ داده ک��ه در هفته 
ه��ای اخی��ر اکثر بازاره��ای جهانی ب��ا روند 
نزولی مواجه ش��ده اند. در روزهای نخس��ت 
ش��یوع ویروس  کرونا؛بورس ش��انگهای افت 
چش��مگیری را تجربه کرد و س��رمایهگذاران 
ح��دود 393 میلیارد دالر در ای��ن بازار زیان 
کردن��د. نکته قابل تام��ل اینکه این افت فقط 
شامل حال بازار بورس شانگهایی نشد و تبعات 
منفی آن بر سر بازارهای بورس و اوراق بهادار 
کش��ورهای اروپایی نیز سایه انداخت  در این 
راستا قیمت ش��اخصهای بورس های اروپایی 

هم نزولی شدند.
درمی��ان این هیاهو اما ب��ازار نفت هم از این 
تبعات بی نصیب نماند و افت قیمت ها  چنان 
کرد که  دردوشنبه شب هفته گذشته قیمت 
نف��ت آمریکا ب��ه منفی 40 دالر رس��ید.روند 
نزولی که  ش��وک های اساس��ی در بازارهای 
مال��ی ایجاد ک��رده  اما هیچ ی��ک ازاین آثار 

دربورس ایران نمایان نشده است. 

تکرار تاریخ 
تافت��ه جدا بافته بودن بورس ایران  مربوط به 
امروز و شرایط کنونی نیست ،این اتفاق بارها 
و بارها  در تاریخ بورس های دنیا تکرار ش��ده  
و ش��اید نمونه همانن��د آن به زمانی باز گردد 
که  بحران جهانی در س��ال 2008 رخ داد اما 

آب در دل بازار س��رمایه ایران تکان نخورد و 
حتی در برخی موارد رش��د های قابل توجهی 

را به ثمر رساند. 
تجربه نش��ان داده که بازار س��رمایه ایران نه 
همراس��تا با خطوط بازاره��ای جهانی حرکت 
می کند و نه ازآنها تبعیت و شاید بین المللی 
نبودن بورس ایران تنها مس��اله ای باش��د که 
به مذاق اکثر س��رمایه گذاران آن خوش آمده 
اس��ت.  اما اینکه چرا بورسی  که ریسک ها و  
فرآیندهای آن  ناهمخوانی با سایر بازارها ندارد 

چنین رویه ای را در پیش می گیرد از دیدگاه 
کارشناسان و تحلیلگران دالیل متعددی دارد 

که برخی ازآنها قابل تامل و توجه است. 

شنا خالف جهت رودخانه 
ب��ورس ایران چ��ه در زمان ش��یوع کرونا در 
کش��ور و چ��ه حاال که قریب ب��ه 2 ماه از آن 
میگذرد س��از مخالفی را کوک کرده است که 
دالیل آن راباید در 3 مس��اله اساسی جستجو 
کرد نخست شیوع کرونا  ،دوم تحریم و  صفر 

ش��دن درآمدهای دالری  و انتظار برای رشد 
دالر  و دست آخر هم اقدام دولت برای فروش 

سهام شرکت های خود در بورس . 
شیوع کرونا که اکثر کسب و کارها را به ورطه 
تعطیلی کش��انده  و دوران قرنطینه  محفلی 
برای داد و س��تد باقی نگذاش��ته است و تنها 
بازاری که  بدون نیاز به حضور و  در ش��رایط 
قرنطینه امکان معامله داش��ت ای��ن بازار بود 
،بازاری که فارغ از تمام تبعات منفی که کرونا 
برای اقتصاد داش��ته و دارد به کار خود ادامه 

داده و پیش می رود . 

دالر افسار گسیخته 
 از س��وی دیگر کارشناسان و تحلیلگران رشد 
قیمت��ی دالر را مبنا ق��رار داده و میگویند؛با 
توجه   به برآورده��ای صورت گرفته نرخ ارز 
ب��ا گ��ذر از 15500-15600 توم��ان ، راهی 
سقف قبلی در 20 هزار تومان خواهد شد . به 
باور این کارشناس��ان کاهش درآمدهای ارزی 
دولت که با ش��یوع کرون��ا از نظر قیمت های 
جهانی هم تحت فش��ار ق��رار گرفته در کنار 
رشد حجم نقدینگی و فضای تورمی در کشور 
، باعث ش��ده تا احتمال افزایش نرخ ارز بطور 

قابل توجهی افزایش پیدا  کند. 

حساب دو دوتا 
 به گفته این کارشناس��ان نکته ای قابل تامل 
آن است که  که دولت نیاز به واگذاری دارایی 
ها ی خود دارد و در این راه  با همت و جدیت 
در حال بس��تر سازی اس��ت و این گفته را به 
جرات در تمام سخنان متولیان از وزیر اقتصاد 
تا رئیس کل بانک مرکزی و ...می توان یافت.  
دولت برای فروش سهام خود تنیاز به بازار پر 
فروغ دارد و این اتفاق در بازاری مانند بورس 
رخ خواهد داد پس راه��کاری ندارد جز آنکه 
به شور اش��تیاق این بازار بی افزاید و مانع از 
خروج سرمایه ها ازآن شود چراکه اگر چنین 
ش��ود نه سهام دولتی ها به فروش می رسد و 
نه مردم نقدینگی خود را دراین بازار نگه می 
دارن��د و به ناچار باز ه��م دالر محل و مقصد 
بعدی برای کوچ می شود و این اتفاق نه تنها 
به مذاق رئیس کل بانک مرکزی که به مذاق 
هیچ یک از متولیان وزارت اقتصاد هم خوش 
نخواه��د آمد . بنابراین این بازار  جذاب امروز 
باید همچنان جذاب باقی بماند تا حس��اب و 
کتاب ه��ای متولیان برای هدایت نقدینگی و 
حفظ س��یالب آن درس��ت ازآب درآید و در 
کنارآن این تورم حاصل ش��ده را به ش��کلی 
بت��وان پوش��ش داد حتی اگر این روند س��از 

مخالفی با تمام بازارهای جهانی باشد. 
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 دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
اعالم کرد؛

قیمت شکر با ارز آزاد ارزانتر از 
قیمت شکر با ارز دولتی  

 دبی��ر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی اعالم 
کرد که اگر اجازه دهند ش��کر با ارز آزاد وارد 
ش��ود قیمت آن ارزانتر از شکری خواهد بود 

که با ارز دولتی وارد میشود.
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه از اردیبهشت 
س��ال  1397 از دولت درخواست کردیم که 
ارز4200 را برای ش��کر ح��ذف کند، اظهار 
کرد:از آنها درخواست کردیم که اجازه دهند 
عرضه و تقاضا بازار را تعیین کند. حتی اعالم 
کردیم که با دالر آزاد میتوان کاال را ارزان تر 

به دست مردم رساند.

وی ادامه داد: نرخ جهانی شکر کاهش یافته 
اس��ت و از 32 س��نت به 24 س��نت رسیده 
است. بنابراین اگر شکر با دالر 16هزارتومان 
وارد شود ارزان تر از شکری خواهد بود که با 
دالر 4200 وارد میشود. به عبارت دیگر اگر 
شکر با ارز  16 هزارتومان وارد شود کیلویی 
3500 تومان خواهد ش��د، ولی قیمت آن در 

حال حاضر 5900  تومان است.
حسنی اضافه کرد: بانک مرکزی و دولت باید 
اجازه دهند که  بنکداران وارد عمل ش��وند. 
بنکداران که مصرف کنندههای بزرگ ش��کر 
هس��تند در حال حاضر هیچ کارهاند. رقابت 
در بازار شکر وجود ندارد و بازار آن یک بازار 
بی رحم یکطرفه است و کسانی که دسترسی 
ب��ه ارز دولتی دارند، ش��کر را با قیمت ارزان 
خری��داری میکنند و با قیم��ت آزاد به مردم 
میفروش��ند. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران 
م��واد غذایی هی��چ کمبود و کس��ری  باری 
در ب��ازار وجود ن��دارد و بحث گرانفروش��ی 
مطرح اس��ت. حس��نی در بخ��ش دیگری از 
صحبتهایش با اشاره به اینکه در ماه رمضان 
قیمت اق��الم کاهش می یابد،  گفت:از هفته 
آینده نی��ز ش��اهد کاهش قیم��ت حبوبات 

خواهیم بود. ایسنا 

مرکز پژوهش ها اعالم کرد؛
2۳۹ هزار میلیارد تومان ؛ارزش روز 

سهام عدالت 
در اسفندماه 1398، ارزش روز شرکت های 
حاض��ر در پورتفوی س��هام عدال��ت بیش از 

2397 هزار میلیارد ریال است.
  مرک��ز پژوهش��های مجلس در گزارش��ی به 
وضعیت س��هام عدالت پرداخت که در بخشی 
از این گزارش آمده اس��ت: در بررسی وضعیت 
موجود س��هام عدالت، مشموالن و تعداد آنها، 
تعاونی های شهرس��تانی و شرکتهای سرمایه 
گذاری اس��تانی و پرتفوی سهام عدالت مورد 

بررسی قرار گرفته است.
 براساس اطالعات مردادماه 1398 سایت سهام 
عدالت، تعداد مش��موالن نهای��ی )به عنوان 6 

دهک پایین درآمدی( در سامانه سهام عدالت 
49,169,322 نفر هستند که از این تعداد، تنها 
6 میلیون نفر به عنوان مش��موالن دهک های 
اول و دوم درآمدی )مش��موالنی که براس��اس 
ماده )34( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی از تخفیف 
50 درصدی در بهای سهام بهره مند هستند( 
در نظ��ر گرفته ش��ده اند.ح��دود 49 میلیون 
مش��مول س��هام عدالت در قالب 344 تعاونی 
شهرستانی سهام عدالت ساماندهی شده و در 
حال حاضر، 30 شرکت سرمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت در 30 استان کشور وجود دارد.
مجموع مبلغ تسویه ش��ده بابت اقساط سهام 
عدالت که از جمع س��ه رق��م »مبالغ واریزی 
به حس��اب خزانه از محل س��ود شرکت های 
سرمایه پذیر«، »تخفیف 50 درصدی در قیمت 
سهام برای دو دهک پایین درآمدی« و »مبالغ 
واریزی مشموالن« حاصل می شود، بالغ بر 26 
هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، از 60 
شرکت موجود در س��بد سهام عدالت، سهام 
11 شرکت و بخشی از سهام شرکت دخانیات 
خارج ش��ده و سهام 49 شرکت به ازای مبلغ 
26 هزار میلیارد تومان تس��ویه شده در سبد 
سهام عدالت باقی مانده است.  خانه ملت 

بررسی ها نشان داد؛
تاثیر 5 درصدی طرح وام یک میلیون 

تومانی بر پایه پولی و نقدینگی
با بررس��ی ارق��ام پاپه پول��ی و نقدینگی و با 
احتس��اب اعط��ای وام یک میلی��ون تومانی 
قرضالحس��نه ب��ه 17 میلی��ون و 149 هزار 
خانوار از محل مناب��ع بانک مرکزی، میتوان 
به ای��ن نتیجه رس��ید که این اق��دام دولت 
ح��دود 5 درصد ب��ر حجم نقدینگ��ی و پایه 

پولی افزوده است.
بانک مرکزی بهتازگی به حس��اب حدود 17 
میلی��ون و 149 هزار خانوار وام یک میلیون 

تومانی واریز کرده است. 
با توجه به اینکه این اعتبار از محل منابع بانک 
مرکزی پرداخت ش��ده اس��ت، تاثیر این اقدام 

بر رش��د پایه پولی و نقدینگی قابل بررس��ی 
است. نقدینگی در پایان آذر ماه سال گذشته 
براس��اس آخرین آمارهای بانک مرکزی به 2 
هزار و 262 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده 
بود که نس��بت به آذر ماه س��ال 97 به میزان 
28,2 درصد رشد داشته است. در صورتی که 
این میزان رش��د تا پایان سال 98 حفظ شده 
باشد، حجم نقدینگی به احتمال زیاد در سطح 
2 هزار و 413 هزار و 864 میلیارد تومان قرار 
گرفته اس��ت. حجم پایه پولی هم که تا پایان 
آذر ماه سال گذشته 316 هزار و 530 میلیارد 
تومان بود، با احتس��اب رش��د ح��دود 26,7 
درصدی، تا پایان س��ال 98 رقم پایه پولی به 
339 هزار و 365 میلیارد تومان رسیده است.

بدون احتساب تغییرات پایه پولی و نقدینگی 
در فروردی��ن ماه، در مجم��وع تاثیر 17 هزار و 
149 میلی��ارد توم��ان وام یک میلیون تومانی 
دولت ب��رای 17 میلیون و 149 ه��زار خانوار، 
5,05 درصد بر پایه پولی و حدود 121 هزار و 
900 میلیارد تومان )5,05( بر حجم نقدینگی 
افزوده است. با توجه به تورم 40 درصدی سال 
98، رش��د 5 درصدی پای��ه پولی و نقدینگی، 
نمیتواند نگرانی بابت آثار تورمی اعطای وام یک 

میلیون تومانی به وجود بیاورد.  فارس   

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وزی��ر راه و شهرس��ازی از افتت��اح برخ��ی از پروژههای 
مس��کن ملی در تیرماه خبر داد و همچنین گفت: 113 
هزار راننده اتوبوس، مینیبوس و تاکسی کرایه بینشهری 

در شمول دریافت وام حمایتی کرونا قرار گرفتند.
محمد اس��المی درب��اره طرح اقدام ملی مس��کن اظهار 
داشت: از مرداد ماه سال گذشته و بالفاصله پس از شروع 
طرح، ساخت این پروژهها را آغاز کردیم و امیدواریم در 

تیرماه امسال شاهد آغاز تحویل این واحدها باشیم.
وی ادام��ه داد: امیدواریم رقابتی که بین اس��تانها برای 
س��اخت این واحدها ش��کل گرفته، کارس��از باش��د و 
دس��تگاههای مختلف هر چه سریعتر پروژههای مسکن 
ملی خ��ود را جلو ببرند ت��ا بتوانیم تا پایان س��ال، آن 
تع��داد واح��دی را که تعهد کردهایم، ب��ه بهره برداری 

برس��انیم.
وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به اینکه آیا با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا، کارگاههای س��اختمانی مس��کن 
ملی متوق��ف مانده یا در حال فعالیت هس��تند؟، گفت: 
در استانهای مختلف، س��تادهای استانی مبارزه با کرونا 
تصمیم��ات مختلفی گرفتند؛ این تصمی��م گیری ها به 
گونهای بود که هنوز هم برخی پروژههای مس��کن ملی 

در چند استان، اجازه آغاز فعالیت ندارند.
وی افزود: در برخی استانها نیز امکان فعالیتهای ساخت 
و س��از وجود داشت، اما س��ازنده در شهر دیگری اقامت 
داش��ت که به دلی��ل ممنوعیت ترددهای بین اس��تانی، 

امکان ش��روع فعالیت س��اختمانی برای س��ازنده وجود 
نداش��ت. از همی��ن رو با س��تادهای مبارزه ب��ا کرونای 
اس��تانهای دارای چنین محدودیتهایی هماهنگ کردیم 
تا پروژههای بزرگ فعالیت خود را آغاز کنند اما تعدادی 

از سازندهها به محل کارگاه نرفتند.
اس��المی تصریح کرد: از شنبه گذشته که ترددهای بین 
استانی آزاد شد، به نظر میرسد از این به بعد دیگر نباید 
مانعی برای فعالیت دوباره پروژهها وجود داش��ته باشد؛ 
ام��ا یک الزامی ه��م وج��ود دارد و آن اینکه پروتکلهای 
بهداشتی ابالغ شده دقیقاً رعایت شود؛ اگر این پروتکلها 
رعایت نشود، بازرسان بهداش��ت محیط موظف هستند 
پروژههای عمرانی و س��اختمانی را متوق��ف کنند؛ این 
پروتکلها ابالغ ش��ده و وزارت بهداشت نیز بر رعایت آنها 

نظارت خواهد کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره مذاکره وزارت راه )سازمان 
راهداری( با وزارت کار )س��ازمان تأمی��ن اجتماعی( در 
خصوص حمای��ت از رانندگان اتوبوس در دوران بیکاری 
کرونای��ی، تصریح ک��رد: برای رانن��دگان اتوبوس، مینی 
بوس و تاکس��ی کرایه بین ش��هری ک��ه 113 هزار نفر 
هس��تند، نام، ن��ام خانوادگی، کد ملی و ش��ماره کارت 
هوش��مند آنها را به سازمان تأمین اجتماعی دادهایم که 
متناسب با میزان زیانی که متحمل شدند، مشمول وامی 
شوند که قرار است به 4 میلیون نفر از سوی وزارت رفاه 

پرداخت شود.

وزیر راه   خبر داد

تیرماه؛ افتتاح بخشی از مسکن ملی 
عضو هیئت مدیره شس��تا گفت:سازمان تامین اجتماعی 
میبایست 2 درصد دیگر از سهام شستا را تا 3 ماه بعد از 

عرضه اولیه در بورس عرضه کند.
عضو هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، 
با تاکید بر سخنان رئیسجمهوری در خصوص الگو شدن 
شس��تا، گفت: بورسی شدن شس��تا باعث ایجاد مدلی از 
شفافیت برای ش��رکتهای وابس��ته به نهادهای عمومی 
و به نوع��ی باعث ایجاد روش و راه��کاری جهت اجرا و 

پیادهسازی اصل 44 قانون اساسی شد.
ملکوتیخواه گفت: با باور اینکه مش��ارکت مردم در اقتصاد 
و دور ش��دن از تصدی گری دولت با واگذاری ش��رکتهای 
دولت��ی از طریق ابزارهای موجود در بازار س��رمایه امکان 
پذیر است با ارائه موفقیت آمیز سهام شستا در بورس قوت 
گرف��ت که این امر موجب تحول واقع��ی در اقتصاد ایران 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه از 8 میلیارد سهمی که در 
بورس عرضه ش��د 6 میلیارد و 700 میلیون س��هم برای 
عموم و 1 میلیارد و 300 میلیون س��هم برای صندوقهای 
س��رمایهگذاری در نظر گرفتیم که توسط سازمان بورس 
اختصاص داده ش��د، ضمن آنکه سازمان تامین اجتماعی 
میبایس��ت 2 درصد دیگر از سهام شس��تا را تا 3 ماه بعد 
از عرض��ه اولیه در ب��ورس عرضه کند. عض��و هیاتمدیره 
شس��تا تصریح کرد: با توجه به اینکه مالکیت شستا برای 
بیمهشدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است، 
تمام س��رمایه جذب ش��ده از طریق عرضه اولیه مستقیما 

به حساب س��ازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی این 
ش��رکت واریز میش��ود و از آنجاییکه از داراییهای سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان داراییهای بینالنسلی یاد میشود، 
سازمان این نقدینگی را قاعدتا بر اساس بودجه سال 1399 
س��ازمان تامین اجتماعی در پروژههای جدید برای حفظ 

منافع کارگران و بیمه شدگان سرمایهگذاری میکند.
وی در خصوص ارزش ذاتی شستا نیز گفت: ارزش ذاتی 
داراییهای شس��تا بیش از 120 هزار میلیارد تومان است 
و با توجه به اینکه معموال ش��رکتهای سرمایهگذاری در 
زمان عرضه اولیه 60 تا 70 درصد NAV )خالص ارزش 
دارایی ها( عرضه میشوند و پس از عرضه در بازار سرمایه 

قیمت سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
بنا بر اعالم شس��تا، ملکوتیخواه ب��ا تاکید بر اینکه عموم 
مردم می توانن��د گزارش ماهانه "فعالی��ت مدیریت" را 
در کدال مش��اهده و تجزیه و تحلی��ل کنند و همچنین 
گزارشات ش��ش ماهه و یکس��اله حسابرس��ی شده نیز 
در کدال برای اطالع رس��انی عموم وج��ود دارد، گفت: 
یک��ی از مواردی که در میان عموم مردم در زمان عرضه 
شس��تا مطرح ش��د این بود که ای��ن نقدینگی حاصل از 
عرضه شستا به حس��اب دولت واریز میشود، در حالیکه 
چنین نیست و همانطور که قبال اشاره شد این نقدینگی 
به حس��اب س��ازمان تامی��ن اجتماعی واریز می ش��ود 
و در راس��تای توس��عه و اج��رای پروژه ه��ای موردنظر، 

سرمایهگذاری میشود. ایسنا

عضو هیات مدیره شستا خبر داد:

عرضه ۲ درصد سهام شستا در بورس تا ۳ ماه آینده

سیاست روز ساز مخالف بازار سرمایه ایران  با بازارهای جهانی رابررسی می کند؛

بورس ایران، تافته جدا بافته 


