ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﻮرس ،ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ﯾﺎﺳﺮ ﻓﻼح در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ در دﻧﯿﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﺻﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮرس در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪت اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس 30 ،ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  27ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻓﻼح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ داوری،
 20ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ در
 32روز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ از  15دیﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
اﻓﺘﺘﺎح رﺳﻤﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  19دیﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ  17ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
اداﻣﻪ دارد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﺧﺼـﻮص ﺟﺰﯾﯿـﺎت اﯾـﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫـﺎ ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد 20 :ﺗﯿـﻢ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم ،اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﯾﺎﺳﺮ ﻓﻼح در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻬﺎم ،ﺗﯿﻢﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،30
 20و  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ
اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  10 ،15و  5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
 5 ،7و  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﻫﺪا
ﻣﯽﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎری ﺣﺪود  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺣﺪ ﺿﺮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ رﻗﺎﺑﺖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻼح در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻬﺎم ،ﺣﺪ ﺿﺮر 4
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺨﺶ اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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