
 حضور همراه اول دیجیتال 
در نمایشگاه الکامپ مشهد

اپرات��ور اول در رویدادهای هم زم��ان »الکامپ« و 
»ش��هر هوشمند« مش��هد با رویکرد ارائه سرویس 
های دیجیتال و س��ازمانی حض��ور دارد.به گزارش 
اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 
»همراه اول« با حضور در بیست و دومین نمایشگاه 
»الکام��پ« و همچنین نهمین نمایش��گاه »ش��هر 
هوشمند« مشهد که به صورت هم زمان برگزار می 
شود، آخرین دستاوردهای خود در زمینه سرویس 
ه��ای دیجیتال، س��ازمانی و اینترنت اش��یاء را در 

معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.
اپراتور اول تلفن همراه کشور با هدف ایجاد ارتباط 
تجاری با شرکت ها و سازمان ها، در این نمایشگاه 
اقدام ب��ه ارائه آخرین دس��تاورهای خود در زمینه 
محصوالت و خدمات سازمانی، راهکارهای اینترنت 
اش��یاء و شهر هوشمند و همچنین تجربه دیجیتال 

سازمانی کرده است.
همچنین »س��یم کارت گردش��گری« که از جمله 
آخری��ن محص��والت هم��راه اول اس��ت، در ای��ن 

نمایشگاه ارائه خواهد شد.

نشست هم اندیشی سراسری توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، نشست هم اندیشی سراسری توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی، چالش ه��ا و الزامات، با 
حض��ور حمید زادب��وم، معاون وزی��ر و رئیس کل 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران، معاونان و مدیران 
س��ازمان و جمعی از تش��کل ها، شرکت ها و فعاالن 
بخ��ش خصوصی ح��وزه صادرات خدم��ات فنی و 

مهندسی برگزار شد.
حمید زادب��وم، معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان 
توس��عه تج��ارت ای��ران در ابت��دای این نشس��ت، 
با بی��ان اینکه حجم ص��ادرات خدم��ات بازرگانی 
در دنی��ا ح��دود ۶ هزار میلیارد دالر اس��ت، گفت: 
ت��اش داریم با رفع موانع، س��هم ایران از صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی را افزای��ش دهیم.وی با 
بیان اینکه بخش خدمات می تواند پیشتاز صادرات 
باش��د، گفت: تمرکز ما در صادرات خدمات فنی و 
مهندسی کشورهای همسایه و شرکای تجاری مثل 
هند و چین اس��ت.در ادامه، فرهاد نوری، سرپرست 
معاونت توس��عه ص��ادرات کاال و خدمات س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران نیز با بیان اینکه این نشست 
ب��ه منظور به روزرس��انی وضعی��ت خدمات فنی و 
مهندسی و بررسی موانع و چالش های صادرات این 
حوزه برگزار شده اس��ت، گفت: تحریم و مشکات 
بانکی موانعی را بر س��ر راه توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی ایجاد کرده است و اگر پشتیبانی 
بانکی در کش��ور مقصد نداشته باشیم، پیش بردن 

پروژها سخت می شود.

»ملی شو 3« را آنالین ببینید
تنه��ا دو روز دیگر، مش��تریان، مخاطب��ان و عاقه 
من��دان به فناوری م��ی توانند یک��ی از بزرگترین 
رویداده��ای ح��وزه بانک��داری الکترونیک را تحت 

عنوان »ملی شو 3« شاهد باشند.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، در این 
رویداد قرار است تازه ترین دستاوردهای بانک ملی 
ایران در حوزه بانکداری نوین به نمایش درآید.»ملی 
ش��و 3« گرچه با حضور تعداد مش��خصی خبرنگار، 
فعاالن نظام بانکی و مسئوالن ارشد کشوری برگزار 
می ش��ود، اما همه مشتریان و مخاطبان می توانند 
ای��ن رویداد را به صورت زنده تماش��ا کنند.صفحه 
https:// بانک مل��ی ایران در آپ��ارات به نش��انی

و   www.aparat.com/BankMelli1307
https://www. نیز اینس��تاگرام بانک به نش��انی

instagram.com/bankmelli1307/ روز دوم 
بهمن از ساعت 15 در انتظار بینندگان این رویداد 
بزرگ خواهند بود.»س��امانه ۶0« ب��رای ارائه رم�ز 
یکب�ار مص���رف مل�ی ک�ارت ، بان��ک آفیس����ر، 
دس���تگاه VTM، دس���تگاه CRS، مل�ی فان�د، 
مل�ی ب�ازار، س��کوک، وی��دئو ب��ام و روب�ات آلف�ا 
بخشی از محصوالت و خدمات معرفی شده در دوره 

های قبل ملی شو است.

اخبار

قائ��م مقام س��ازمان تامی��ن اجتماعی گف��ت: اضافه کار 
کارگران در بازنشستگی موثر خواهد بود.

یک��ی از دغدغه های جامعه کارگری هم��واره این بوده 
اس��ت که در طول س��نوات خدمتی ش��ان اضافه کاری 
داش��ته اند اما  تأمین اجتماعی ای��ن اضافه کاری را در 
حقوق بازنشس��تگی تأثیر نداده است و این مسئله باعث 
نگرانی جمعی از کارگران شده است. طبق قانون، ساعت 
اشتغال هر کارگر در روز 7 ساعت و 20 دقیقه  است که 
معادل 44 ساعت فعالیت در هفته یا 220ساعت در ماه 
اس��ت. طبق قانون، هر ماه شمس��ی، 30روز است. طبق 
قانون وزارت تعاون و تامین اجتماعی، محاس��به حقوق 
فعالیت ش��اغان در شب، روزهای تعطیل، ماموریت ها، 
بدی آب و هوا و کس��ر حقوق بیم��ه، تابع فرمول هایی 
در این زمینه اس��ت که طبق بخش نامه که چند س��ال 
گذشته بود از اضافه کار کارگران حق بیمه کسر می شد. 
اما با توجه به قانون برنامه پنجم  توس��عه مقرر ش��د که 

دیگر از اضافه کار حق بیمه کسر نشود.
محمدحس��ن زدا، قائم مقام س��ازمان تامین اجتماعی در 

صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی مطالبی ویدئویی 
تحت عنوان "دانستنی های تامین اجتماعی" منتشر می کند. 
وی درباره تاثیر اضافه کار بر حقوق بازنشستگی اظهار کرد: 
برخی مردم سوال می کنند که در طول سنوات خدمتی شان 
اضافه کاری داشته اند اما تامین اجتماعی این اضافه کار را در 

حقوق بازنشستگی تاثیر نداده، علت چیست؟
 وی افزود: این تصمیم، تصمیم س��ازمان تامین اجتماعی 
نیس��ت و این اتفاق فقط در بخش کارکنان دولت افتاد. اما 
در قانون برنامه پنجم توس��عه ماده قانونی وجود دارد و در 
آن آمده اس��ت که دیگر از اضافه کار حق بیمه کسر نشود 
و به تامین اجتماعی پرداخت نش��ود. ولی دلیل نمی شود 
برای بیمه ش��دگان تامین اجتماعی که برای س��ال هایی از 
حقوقش��ان حق بیمه بابت اضافه کار کم می ش��ده را جزو 
حقوق بازنشستگی ش��ان نیاوریم. قائم مقام سازمان تامین 
اجتماعی اضافه کرد: بخشنامه ای را صادر کرده ایم که فرمول 
خاصی دارد، بیمه شدگان نگران نباشند بابت آن سال هایی 
که حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده محاسبات انجام و 

در حقوق بازنشستگی اثرگذار است.  تسنیم

اضافه کار کارگران در بازنشستگی شان حساب می شود
نای��ب رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران گفت: برخی س��اده 
انگاران��ه و به عبارتی خوش��بین مباحث��ی را مطرح می 
کنند که گویا رمزارزها جایگزین و رقیب پول می ش��ود 
در حالی که این ساده انگاری ناشی از عدم درک صحیح 

از ماهیت پول است.
حس��ین س��اح ورزی در همایش ش��کل ده��ی آینده 
سیاس��تگذاری پولی و مالی که در ات��اق بازرگانی ایران 
برگزار شد گفت: فناوری باکچین و مدیریت کان داده 
ها و تحلیل آنها به وس��یله هوش مصنوعی بس��یار مهم  
اس��ت و همزمان بای��د اطاعات تراکنش ه��ای مالی را 
تحلیل کرد. وی افزود: برخی س��اده انگارانه و به عبارتی 
خوش��بین مباحثی را مطرح می کنند که گویا رمزارزها 
جایگزین و رقیب پول می ش��ود در حالی که این س��اده 
انگاری ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت پول است. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ای��ران افزود: باکچین رقیب 
پول نیس��ت اما مکمل شرایط کنونی اقتصاد ایران است 
به ش��رطی که برای مبادله اعتبار بین بازیگران زنجیره 
ارزش نیز اقداماتی انجام شود و سیاستگذار پولی بتواند 

زمینه اتصال کنترل شده و حساب شده اپراتورهای این 
ب��ازار را فراه��م آورد. وی گفت: در ح��وزه تحلیل کان 
داده ها ب��ه عنوان هوش مصنوعی این فناوری می تواند 
ابزار سنجش پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاستگذار 
باش��د و به عنوان یک ابزار سنجش ریسک و اعتبار برای 
بخش واس��طه گری در حوزه فعاالن اقتصادی عمل کند 
تا زمینه خوبی برای ایجاد ابزارها و راهکارهای جدید در 

نظام پولی بوجود بیاید.
ساح ورزی بیان داشت: پلتفرمیزه کردن اطاعات مالی 
از ای��ن نظر ک��ه می تواند تحت مقررات مش��خص نظام 
یکپارچ��ه از داده های مالی را ایج��اد کند نقش موثری 
در مب��ارزه با پولش��ویی دارد. وی افزود: در کش��ور کل 
ب��ار تامین مالی بر دوش سیس��تم بانکی ق��رار گرفته و 
بخش های مختلف اقتصاد در رابطه با س��بک تر کردن 
و توزی��ع نظام تامین مالی مس��اعدت و همراهی ندارند؛ 
این وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث تامین مالی از 
طریق نظام بانکی ریسکی را برای بنگاه های اقتصادی و 

نظام پولی کشور ایجاد می کند.  فارس

رمزارزها رقیب پول نیستند

قاچاق فروشی با مجوز قانونی
تولیدداخلیدرانبارهاخاکمیخورد

گزارش

با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع 
ش��ده اما در حال حاضر عاوه بر آنک��ه لوازم خانگی قاچاق به 
شکل های مختلف وارد کشور می ش��ود، درگاه های پرداخت 
بانک مرکزی نیز در خدمت عرضه  کنندگان کاالی قاچاق قرار 

گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.
بر اس��اس این گزارش، یک س��ال و نیم اس��ت که واردات 
رس��می لوازم خانگی ممنوع بوده اما علی رغم این مس��اله، 
قاچاق کاال به شکل های مختلف از جمله »مبادی رسمی«، 

»بنادر جنوبی« و »مناطق آزاد« در حال انجام است.
در همی��ن راس��تا حمیدرض��ا منصف��ی، عض��و انجم��ن 
واردکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی 
بین مناطق  آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت 
انجام خواهد شد، گفت: واردات کاالی لوازم خانگی قاچاق از 

مناطق  آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا 15 درصد است.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور 
قاچاق س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان 
اینکه حجم باالیی از کاالهای لوازم خانگی از مبادی رسمی 
به صورت قاچاقی وارد کش��ور می ش��ود، اظهار داشت: این 
مس��اله به دلیل رویه های غل��ط در این حوزه بوده که حق 
و حقوق��ی را برای عده ای ایجاد ک��رده و در نهایت کاالی 
قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می شود.

آذرماه س��ال جاری حمیدرضا غزنوی، س��خنگوی انجمن 
تولیدکنن��دگان لوازم خانگی هم با اش��اره ب��ه اینکه نقش 
بنادر جنوبی کش��ور در حوزه قاچاق لوازم خانگی برجسته 
است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کاالهای خود را 
به ش��کل قاچاق و عموم��اً از طریق بنادر جنوب و مرزهای 

استان های غربی وارد می کنند.

لوازم خانگی داخلی در انبارها خاک می خورد
از جمله مش��کات عمده در صنعت لوازم خانگی که منجر 
به قاچاق کاال ش��ده، عدم ش��فافیت در زنجیره تأمین کاال 
اس��ت. در همین راس��تا سعید عباس��ی، کارشناس سامانه 
جام��ع گارانتی با انتقاد از عدم ش��فافیت در زنجیره تأمین 
لوازم خانگ��ی اظهارداش��ت: ت��ا زمانیک��ه حلقه هایی مانند 
»واردکننده«، »ش��یوه ورود کاال ب��ه داخل«، »نوع و مدت 
زمان گارانتی« در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مش��کات 

پا برجا خواهد بود.

ب��ا توجه ب��ه این موض��وع، باید گفت که فقدان ش��فافیت 
در زنجی��ره تأمین و در کن��ار آن واردات کاالی قاچاق، دو 
بال اصلی مش��کات صنعت لوازم خانگی در داخل اس��ت؛ 
مس��أله ای که تحقق آن موجب آس��یب دیدن بازار داخلی 
شده و بس��یاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان 
ل��وازم خانگی صوت��ی و تصویری معتقدند که این مس��اله 

منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.
در همی��ن رابطه محمدرضا ش��هیدی، دبیر انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، صوتی و تصویری با بیان اینکه 
امروزه بازارهای ف��روش لوازم خانگی مملو از کاالی قاچاق 
اس��ت، گفت: این درحالیس��ت که کاالهای تولیدکنندگان 

داخل��ی در انباره��ا دپو ش��ده و برای آن ها ب��ازاری وجود 
ندارد. به همین منظور، مس��ائلی از جمله »کمبود کاال در 
ب��ازار«، »عرضه کاالهای بی هوی��ت« و »عدم ارائه خدمات 
پس از فروش«، تنها گوش��ه ای از معضات واردات و عرضه 

لوازم خانگی قاچاق به مصرف کننده نهایی در کشور است.

فروش کاالی قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت
یکی دیگر از شیوه های مرس��وم عرضه کاالی لوازم خانگی 
قاچ��اق، ف��روش این کااله��ا از طری��ق فضای مج��ازی و 
وبس��ایت هایی اس��ت که اتفاقاً هم مجوز رس��می از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد دارن��د و هم از نماد اعتم��اد الکترونیکی 

برخوردار هستند؛ کاالهایی که علی رغم ممنوعیت واردات 
و عرض��ه آن ها، معلوم نیس��ت با چه س��ازوکار و فرآیندی 
به داخل کش��ور راه پیدا کرده و از طریق این وبس��ایت ها 
به مصرف کنندگان عرضه می شوند. عاوه بر این بررسی ها 
نش��ان می ده��د که مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک که 
پس از ط��ی مراحلی به متقاضی��ان دریافت مجوز تجارت 
الکترونیک، مجوز اعطا می کند، پس از آن دیگر نظارتی بر 

ادامه روند کاری این سایت ها و متقاضیان ندارد.
رسول جمش��یدی، کارش��ناس اقتصادی، با انتقاد از رویه 
اعط��ای مجوز از س��وی مرک��ز تج��ارت الکترونیک گفت: 
این مرک��ز صرفاً به اعط��ای مجوز به متقاضی��ان دریافت 
نم��اد اعتماد الکترونیکی اکتفا ک��رده و پس از اعطای آن، 
عملک��رد دریافت کننده مجوز را نظ��ارت نمی کند که این 
مساله موجب بروز مشکاتی از جمله تبادالت مالی قاچاق 

از طریق درگاه بانک مرکزی شده است.
عاوه ب��ر این چندی پیش بود ک��ه مرتضی میری، رئیس 
اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم خانگی با اش��اره ب��ه اینکه بر 
اس��اس آمار منتشرشده از س��وی س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ح��دود 274 س��ایت ف��روش لوازم خانگی قاچاق 
شناسایی شده اند، گفت: سایت هایی از جمله »دیجی بانه«، 
»بانه کاال« و مانند آن ها در س��طح کشور فعال هستند که 
در برخی از این س��ایت ها به وض��وح کاالی قاچاق معامله 
می ش��ود. میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت هایی 
ک��ه مجوز فروش کاال ندارند، اج��ازه راه اندازی درگاه برای 
تبادالت مالی داده ش��ده است، اظهار داشت: عاوه بر این 
موضوع نکته عجیب تر آن اس��ت که این سایت ها از درگاه 
رس��می بانک مرکزی ب��رای تبادالت مالی خ��ود و فروش 

کاالی قاچاق استفاده می کنند.
به نظر می رس��د در شرایطی فعلی که بازار عمًا در اختیار 
کاالهای قاچاق قرار گرفته اس��ت، طرح شناسه کاال که از 
15 بهمن ماه س��ال جاری برای گ��روه کاالیی لوازم خانگی 
الزم االجرا ش��ده و همچنین اس��تقرار کامل سامانه جامع 
گارانت��ی بتواند ب��ازار داخلی لوازم خانگ��ی داخلی را رونق 
دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه های سایت های 
عرضه کاالی قاچاق از سوی بانک مرکزی و همچنین نظارت 
مس��تمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت کنندگان نماد 

اعتماد الکترونیکی، ضروری است.   مهر
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 سالمت شیرهای تولیدی
را ضمانت می کنیم 

رئیس س��ازمان دامپزش��کی گف��ت: تضمین 
می دهیم که همه شیرهای تولیدی در کشور از 
کیفیت، سامت و بهداشت کامل برخوردارند 
و مردم می توانند با ضمانت این سازمان، از این 

محصول با خیال راحت استفاده کنند.
علیرضا رفیعی پور افزود: همه آزمایش های انجام 
شده بر روی شیر خام و همچنین محصول نهایی، 
نشان می دهد میزان سم آفاتوکسین موجود در 

شیر بیش��تر از حد مجاز نیست و هیچ نگرانی 
برای مصرف کنندگان در مورد استفاده از شیر 
وج��ود ندارد. وی اضافه ک��رد: بیش از صد هزار 
پروانه تأسیس و بهره برداری دامداری و حدود ۸ 
میلیون رأس دام سنگین در کشور وجود دارد که 
حدود 10 میلیون لیتر شیر خام تولید می کنند 
و در طول مسیر تولید تا مصرف، رصد و پایش 
و آزمایش های الزم در مورد آن ها انجام می شود. 
رفیع��ی پور گف��ت: ح��دود 1۶00 واحد جمع 
آوری شیر اعم از کارخانجات پاستوریزاسیون و 
کارخانجات لبنیات با نظارت مستقیم سازمان 
دامپزشکی در کشور وجود دارد که از فناوری روز 
دنیا استفاده می کنند و محصوالت لبنی ایران به 
سراس��ر دنیا صادر می شود و این محصوالت در 
کشور مقصد صادرات مورد تست های مجدد قرار 
می گیرند. وی تصریح کرد: استانداردهای سازمان 
ملی استاندارد در مورد شیر بسیار سختگیرانه تر 
از ضوابط موجود در اتحادیه اروپا و آمریکا است. 

  ایسنا

هشدار به دارندگان بیش از ۲۰ فقره 
چک برگشتی

بان��ک مرکزی بخش��نامه ای را ب��ه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری برای نظارت بیش��تر بر 
افراد دارای بیش از 20 فقره چک برگش��تی 
اباغ کرد. مدیری��ت کل نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری با صدور بخشنامه ای تاکید 
ک��رد: مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولی و 
بانکی کشور، هر بانک در مقابل خسارتی که 
براثر عملیات آن متوجه مش��تریان می شود 

مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی 
دیگ��ر بر اس��اس ماده 30 از دس��تور العمل 
حس��اب جاری نیز مس��ئولیت ع��دم رعایت 
یا تخطی از مقررات دس��تورالعمل حس��اب 
ج��اری با هیئت مدیره هر بانک اس��ت و در 
صورت تخلف، مشمول مجازات های انتظامی 
موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کش��ور 
می گ��ردد. با عنایت به اهمی��ت مراتب فوق 
الذکر، خواهشمند است ضمن اباغ مفاد این 
بخش��نامه به تمامی واحد ه��ای ذی ربط آن 
بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی الزم به 
منظور اطمینان از حسن اجرای دستوالعمل 
حساب جاری، دستور فرمایند فایل پیوست 
در خصوص اشخاص دارای بیش از 20 فقره 
چک برگش��تی با نظارت واحد بازرس��ی آن 
بانک تکمیل و به طور مس��تمر در دو مقطع 
پایان ش��هریور م��اه و پایان اس��فند ماه هر 
س��ال به منظور اتخاذ تدابیر مقتضی به این 

مدیریت کل ارسال نمایند.  فارس

سلطان قاچاق سوخت بازداشت شد
رئیس س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز از 
بازداش��ت س��رباند اصلی قاچاق س��وخت با 
پرونده 125 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: 
با دستگیری وی، از میلیون ها لیتر قاچاق به 

خارج از کشور جلوگیری شد.
عل��ی مویدی خ��رم آبادی با بی��ان اینکه با 
نگاه پیش��گیرانه توانس��تیم از خروج منابع 
مل��ی جلوگیری کنیم یادآور ش��د: با کمک 
وزارت اطاع��ات و نی��روی انتظامی بر روی 

قاچ��اق کاال متمرک��ز  اصل��ی  ش��بکه های 
ش��دیم که در یک س��ال اخیر با سرباند ها 
و یقه س��فید ها مبارزه کردی��م که باند آنها 
متاش��ی شد. رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اف��زود: در یک��ی از پرونده ه��ای 
اصل��ی فردی ک��ه در دس��تگاه قضائی نفوذ 
داش��ت اجازه پیش��رفت کار را نمی داد ولی 
با کمک اطاعات س��پاه و دس��تگاه قضائی 
عاوه بر آنکه از خروج میلیون ها تن سوخت 
قاچ��اق جلوگی��ری کردی��م توانس��تیم این 
فرد را بازداش��ت کرده و رق��م قطعی 125 
میلی��ارد تومان به عن��وان جریمه برای این 
ف��رد محکومیت بگیریم. این مقام مس��ئول 
با اش��اره به رسیدگی به 1۸۶ پرونده قاچاق 
کاال و ارز در س��ال جاری گفت: مجموع این 
پرونده ها ۹ ه��زار و 500 میلیارد تومان بود 
که با کمک دس��تگاه قضائی زمان رسیدگی 
به این پرونده ها کاهش چش��مگیری داشته 

اس��ت.  مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس س��ازمان بورس با تاکید بر اینکه مردم بهتر اس��ت 
سبد سهام خریداری کنند تا ریسک ناشی از نوسانات سهم 
را مدیریت نمایند، گفت: سرمایه گذاری ها در بورس باید به 

صورت غیرمستقیم صورت پذیرد.
ش��اپور محمدی با تاکید ب��ر اینکه مردم باید در ش��رایط 
کنونی بازار س��رمایه، به خصوص بع��د از هیجاناتی که در 
هفته های گذشته بر بازار حاکم شده بود، حتماً تاش کنند 
تا در پوشش صندوق های سرمایه گذاری، وارد بازار سرمایه 
ش��وند، گفت: س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد 
حاکمیتی بازار س��رمایه، همواره به مردم توصیه کرده تا به 
صورت غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شده و سرمایه گذاری 
نماین��د؛ به نحوی که س��رمایه گذاری های خود را از طریق 

صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه نمایند. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اصل مهمی 
اس��ت که سازمان بورس و اوراق بهادار، همواره بر روی آن 
تاکید کرده اس��ت که مردم س��رمایه گذاری های خود را به 
صورت غیرمس��تقیم انجام دهند. وی تصریح کرد: دومین 
نکته آن است که حتماً باید سرمایه گذاران در بازار سرمایه، 
آموزش های الزم را دیده و تاش کنند که با آموزش کافی، 

وارد بازار معامات سهم شوند.
محم��دی به م��ردم توصی��ه کرد ت��ا حتماً در س��هم ها و 
دارایی ه��ای متن��وع و متعدد س��رمایه گذاری کرده و روی 
یک دارایی مش��خص و یک سهام خاص ورود نکرده و تمام 
س��رمایه های خود را آنجا صرف نکنند؛ بلکه سبد سهام در 

اختیار داشته باشند تا ریسک را توزیع نمایند.
این مقام مس��ئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به رش��د چش��مگیر ش��اخص بورس طی روزهای گذشته 
و زیان دیدن کس��انی که بعد از ترور س��ردار حاج قاس��م 
سلیمانی در فضایی هیجان زده اقدام به فروش سهام خود 
کردند، خاطرنش��ان کرد: نکته حائز اهمیت آن اس��ت که 
مردم در نوسانات بازار س��رمایه، به شایعات توجه نکنند و 
از ش��ایعات پرهیز نمایند؛ ضمن اینکه افق سرمایه گذاری 
مناسبی را نیز انتخاب کرده و این تأکیدی است که همواره 
س��ازمان بورس به سهامداران داشته است. محمدی معتقد 
اس��ت که این موارد، اصول پایه بازار س��رمایه هس��تند که 

باید س��هامداران از آنها تبعیت کنند؛ اینها حداقل قواعدی 
است که یک سرمایه گذاری مطمئن در بازار سرمایه را رقم 

می زند.  مهر

۵ توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران


