اخبار

تاًک هلت  ۰۳۳هیلیارد تَهاى گَاّی سپزدُ هٌتطز کزد
تاًک هلت طثك هَافمت تاًک هزکشی 033 ،هیلیارد تَهاى اٍراق گَاّی سپزدُ هذت ٍیژُ سزهایِ گذاری
(عام) اس طزیك ساهاًِ سیوا هٌتطز کزد.
فزٍش ٍ اًتطار ایي اٍراق تِ لیوت ّز ٍاحذ ّ 033شار تَهاى  ،اس اهزٍس ضٌثِ  4ضْزیَر تِ هذت یک رٍس در
ّوِ ضعة تاًک هلت تَدُ ٍ فزٍش تذریجی آى تِ هذت  5رٍس تا پایاى پٌجطٌثِ جاری  9ضْزیَر تا
هحاسثِ ٍ اخذ سَد رٍس ضوار هذت سهاى سپزی ضذُ خَاّذ تَد.
ایي اٍراق تا سزرسیذ یک سالِ ٍ سَد ساالًِ علی الحساب  07درصذی ٍ هماطع پزداخت سَد یک هاِّ ،
عزضِ ضذُ ٍ ًزخ تاسخزیذ لثل اس سزرسیذ اٍراق در ضعة تاًک هلت 05 ،درصذ ساالًِ خَاّذ تَد.
سهاى پذیزُ ًَیسی صٌذٍق جذیذ تاسار اعالم ضذ
سیذ رضا علَی در گفت ٍ گَ تا پایگاُ خثزی تَرس پزس ،تا اضارُ تِ ایٌکِ کارگشاری تاًک تَسعِ صادرات
یکی اس کارگشاری ّای تزتز ٍ تاساتمِ تاسار سزهایِ تَدُ ٍ دارای تجزتِ چٌذیي سالِ هذیزیت اًَاع صٌذٍق
ّای سزهایِ گذاری را داراست  ،اظْار داضت :ایي کارگشاری در اداهِ تزًاهِ ّای تَسعِ ای تزای صٌذٍق
ّای سزهایِ گذاری ٍ تزای تٌَع تخطی تِ هذیزیت سزهایِ هطتزیاى  ،تا ّوکاری پست تاًک ایزاى ،الذام تِ
تاسیس صٌذٍق سزهایِ گذاری در اٍراق تا درآهذ ثاتت "تَسعِ فزاس اعتواد" کزدُ است.
ٍی تا تیاى ایٌکِ ایي کارگشاری هذیزیت اًَاع صٌذٍق سزهایِ گذاری اس جولِ صٌذٍق سزهایِ گذاری در
سْام تَسعِ صادرات ،صٌذٍق سزهایِ گذاری هختلط تَسعِ پست تاًک ٍ صٌذٍق تاسارگزداًی پست تاًک را
تِ عْذُ دارد ،اداهِ داد :طثك تزًاهِ ریشی  ،لزار است ٍاحذّای ایي صٌذٍق تا ًام ٍ هعاف اس هالیات اس 00
الی  06ضْزیَر پذیزُ ًَیسی ضَد.

علَی تا اضارُ تِ پزداخت سَد اٍراق در هماطع سهاًی هطخص ضذُ ،افشٍد :اس جولِ هشایای صٌذٍق سزهایِ
گذاری "تَسعِ فزاس اعتواد" ،ضفافیت ٍ ًمذ ضًَذگی تاال ٍ پزداخت سَد سهاًثٌذی ضذُ ٍ هطخص است  .تِ
طَریکِ پیص تیٌی هی ضَد ایي صٌذٍق دارای تاسدّی ساالًِ تیص اس  08درصذ تاضذ ٍ هتماضیاى هی
تَاًٌذ اس طزیك هزاجعِ تِ ضعة هٌتخة پست تاًک ٍ کارگشاری تاًک تَسعِ صادرات در سزاسز کطَر ،
الذام تِ صذٍر یا اتطال ٍاحذ کٌٌذ کِ تز حسة ارسش خالص دارایی ّای صٌذٍق هحاسثِ هی ضَد.
تِ گفتِ ٍی  ،تا تَجِ تِ حجن تاالی هٌاتع ایي صٌذٍقّا ،اهکاى تْزُهٌذی اس ًزخّای سَد تزجیحی تزای
ایي هٌاتع ٍ ًیش سزهایِ گذاری در اٍراق هطارکت تا ًزخ تاالتز ٍجَد دارد کِ ًتیجِ آى کسة تاسدّی تاالتز اس
سپزدُّای تاًکی است.

