رًٍوبیی اس اٍراق جذیذ ببسار سزهبیِ ایزاى

بب اضبرُ بِ بزًبهِ دٍلت بزای پزداخت بذّی پیوبًىبراى اس عزیك اًتطبر اسٌبد خشاًِ اسالهی :در پی
ّوبٌّگی ّبی السم بب ٍسارت التصبد ،سبسهبى هذیزیت  ،ببًه هزوشی ٍ سبیز هزاجع ٍ تصَیب
دستَرالعول هزبَعِ تَسظ سبسهبى بَرس ّ ،وِ سهیٌِ ّبی السم بزای پذیزش ٍ هعبهالت ثبًَیِ اٍراق
جذیذ ببسار سزهبیِ ایزاى در فزابَرس فزاّن ضذ.
بب بیبى ایٌىِ دیگز وطَرّب چٌیي اٍرالی را بب سبختبرّبی اسالهی ًذارًذ ،اداهِ داد :بِ ایي تزتیب اس 32
ضْزیَر ،اٍلیي دٍر پذیزش ٍ درج ًوبد اٍراق خشاًِ اسالهی بب  0111هیلیبرد تَهبى ٍ بب ًوبد هعبهالتی "
خ  ( "320332هخفف خشاًِ اسالهی  32اسفٌذ  ) 32اًجبم ضذ .ایي اٍراق بب ًبم بَدُ ٍ لزار است اس
حجن ّشار هیلیبرد تَهبًی پذیزش ضذُ  211 ،هیلیبرد تَهبى عزضِ ٍ وطف لیوت ضَد.
سهبى احتوبلی ٍ رٍش وطف لیوت
بب اعالم بزگشاری جلسبتی بب ضزوت ّبی تبهیي سزهبیِ ٍ دارًذگبى اٍراق ( وِ ببًه هلی اس لبل
تخصیص دادُ ) ،درببرُ سهبى احتوبلی ٍ رٍش وطف لیوت ایي اٍراق ّن بِ بَرس پزس گفت :بب تَجِ
بِ فزاّن ضذى ّوِ بستزّبی السم هوىي است دٍضٌبِ ایي ّفتِ یب حذاوثز ّفتِ آیٌذُ  ،اٍلیي هزحلِ
عزضِ ٍ وطف لیوت اٍراق اًجبم ضَدٍ.ی بب بیبى ایٌىِ پیوبًىبراى دارًذُ ایي اٍراق ضبهل دٍ گزٍُ اس
هجوَعِ ٍسارت راُ ٍ ًیزٍ بَدُ ٍ ببیذ جْت ّوبٌّگی ّبی ًْبیی بِ وبرگشاراى هزاجعِ وٌٌذ ،خبعز ًطبى
وزد :تالش هی ضَد تب فزایٌذ وطف لیوت اٍراق اس عزیك رٍش ثبت سفبرش ببضذ ،در غیز ایي صَرت ،
عزضِ ٍ وطف لیوت اٍلیي هزحلِ اٍراق بِ رٍش حزاج خَاّذ بَد.بِ گفتِ هذیزعبهل فزابَرس بب تَجِ
بِ عذم ٍجَد ًزخ سَد اٍراق اسٌبد خشاًِ اسالهی ٍ هعبهلِ بِ لیوت ّبی سیز وَپي ّ 011شار تَهبًی
ّز ٍرلِ  ،ایي اٍراق تب لبل اس سزرسیذ  32اسفٌذ  ، 32دارای ًَسبى لیوتی خَاٌّذ بَد ٍ ٌّگبم سز
رسیذ بب ّوبى بْبی اسوی ّ 011شار تَهبًی تسَیِ خَاٌّذ ضذ.

پیص بیٌی عزضِ ٍ هعبهلِ اٍلیي دٍر اٍراق
بب اعالم وبرهشد اًذن ٍ هبًٌذ اٍراق هطبروت ٍ صىَن ٍ ًمص هْن ضزوت سپزدُ گذاری هزوشی  ،در
ٍاوٌص بِ ایي سئَال وِ بب تَجِ بِ ضزایظ وًٌَی ببسار چِ بزآٍردی اس عزضِ ٍ هعبهلِ اٍلیي هزحلِ
اسٌبد خشاًِ اسالهی دارد ؟ بِ بَرس پزس تَضیح داد :بِ دلیل چٌذ هٌظَرُ بَدى ایي ابشار جذیذ ٍ
ًمص آى در وٌتزل بخطی اس ًمذیٌگی وطَر ٍ ّوچٌیي فزاّن ضذى اهىبًی جذیذ بزای پیوبًىبراى،
سزهبیِ گذاراى هی تَاًٌذ الذام بِ بْیٌِ سبسی سبذ دارایی ّبی خَد وزدُ ٍ ایي اٍراق تضویي ضذُ اس
سَی دٍلت را در وٌبر سبیز الالم لزار دٌّذ .
در اداهِ :بب تَجِ بِ لبًَى بَدجِ سبل گذضتِ  ،لزار است دٍلت بزای پَضص بخص عوذُ ایی اس بذّی
پیوبًىبراى ّ 2شار هیلیبرد تَهبى اس ایي اٍراق را تخصیص دّذ .بٌببزایي اسٌبد خشاًِ اسالهی در آیٌذُ
جبیگبُ ٍیژُ ایی در ببسار سزهبیِ خَاّذ داضت.
بزًبهِ ولی عزضِ ّبی اٍلیِ سْبم
در بخص دیگزی درببرُ بزًبهِ عزضِ اٍلیِ سْبم ضزوت ّبی پذیزفتِ ضذُ در فزابَرس:
در پی اًجبم دٍ عزضِ اٍلیِ هزبَط بِ ضزوت ّبی هَاد ٍیژُ لیب ٍ سزهبیِ گذاری هسىي ٍ ّوچٌیي
اًتمبل ٍ ارتمب دٍ ضزوت بیوِ وَثز ٍ هَسسِ هبلی وَثز ٍ ٍاوٌص ّبی هثبت فعبالى ،ببسار ًطبى داد وِ
دارای ظزفیت هٌبسبی است .افشایص اهیذٍاری ّب ٍ استمببل هٌبسب سزهبیِ گذاراى ٍ وطص ببسار ٍ
ّوچٌیي ٍجَد ضزوت ّبی آهبدُ هتعذد  ،هَجب ضذُ تب تصوین گزفتِ ضَد بِ عَر هیبًگیي ّز دٍ ّفتِ
یه ببر سْبم یىی اس ضزوت ّبی آهبدُ بِ ضزط ٍجَد ضزایظ هٌبسب ببسار عزضِ اٍلیِ ضَد .

