
 بانک رفاه حامی حوزه تولید 
کشور است

اساس و پایه رش��د، حرکت و توسعه کشور، تولید 
اس��ت و بانک رفاه افتخار می کن��د که در خدمت 
فعاالن اقتصادی، تولیدی و قشر زحمت کش کارگر 
اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
لل���ه گانی مدیر عامل این بانک از ش��رکت لوله و 
ماشین س��ازی چهار دانگه بازدید و در جلس��ه ای 
با مسئوالن این ش��رکت گفت: بانک رفاه کارگران 
خدمت به قشر زحمت کش کارگر، بازنشستگان و 
فع��االن اقتصادی را جزو افتخ��ارات خود می داند 
و هم��واره آمادگی الزم برای گس��ترش تعامالت با 

پیشگامان حوزه تولید کشور را دارد. 
لل���ه گانی اف��زود: ارتباط نزدیک با ح��وزه تولید و 
آش��نایی با مدیران فعال و خوش��نام ای��ن حوزه از 
الزامات کسب اطالع از فعالیت های این عرصه برای 
بهره برداری در تصمیم گیری های بانک است.مدیر 
عامل بانک ضمن قدردانی از مدیران و کارگران این 
ش��رکت تصریح کرد: با وجود مش��کالت داخلی و 
تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور ما در جریان 
است، شرکت لوله و ماشین سازی ایران بسیار خوب 
و موفق عمل کرده اس��ت که نشان از مدیریت عالی 
و تالش و همت جمعی این ش��رکت دارد.لل�ه گانی 
اظهار داشت: این ش��رکت در منطقه کم برخوردار 
عالوه بر اینکه توانس��ته اس��ت به حرکت چرخ های 
تولید کشور کمک کند، در ایجاد اشتغال نیز موفق 
عمل کرده اس��ت که امیدواری��م این روند همچنان 
ادامه داشته باشد.  مدیر عامل بانک ادامه داد: ایجاد 
اشتغال یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کشور است 
که بان��ک رفاه نیز با ایجاد "مرکز حمایت اجتماعی 
و اش��تغال زایی مناطق محروم" درصدد حمایت از 
واحدهای تولیدی و کمک به ایجاد اشتغال به ویژه 
در مناطق محروم و کم برخوردار است تا بتوانیم در 
س��الی که با عنوان "جهش تولید" نام گذاری شده، 

وظیفه و مسئولیت خود را انجام دهیم.

افتتاح طرح تولید قارچ خوراکی در 
تنگستان بوشهر با حمایت 14 میلیارد 

ریالی بانک کشاورزی
با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، طرح تولید 
قارچ خوراکی  در شهرستان تنگستان استان بوشهر 
افتتاح شد  .به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب 
بانک کش��اورزی استان بوشهر ،این طرح با ظرفیت 
200 ت��ن  با س��رمایه گذاری  مبل��غ 20 میلیارد و 
225 میلیون ریال در روس��تای گورک سلیمانی به 
بهره برداری رسید .شایان ذکر است بانک کشاورزی 
ب��رای راه اندازی این طرح مبل��غ 14 میلیارد ریال 
تسهیالت  از محل اعتبار اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری پرداخت کرده و بدین ترتیب زمینه اشتغال 

مستقیم را برای 7 نفر فراهم کرده است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان 
توسعه تجارت ایران خبر داد:

تغییر زمان برگزاری اکسپوی دبی 2020
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران از تغییر زمان اکسپوی دبی خبر داد و گفت: 
ای��ن نمایش��گاه از اول اکتب��ر 2021 تا 31 مارس 
2022 برگزار می ش��ود.به گ��زارش روابط عمومی 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران، حمی��د زادبوم در 
مورد تغییر زمان برگزاری این رویداد اظهار داشت: 
اکس��پوی دبی 2020 قرار بود از 20 اکتبر امسال 
آغاز به کار کرده و به  به مدت 6 ماه ادامه یابد که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه به تعویق 
افتاد.وی افزود: بر اس��اس بیانی��ۀ دفتر بین المللی 
نمایش��گاه های جهان در پاریس، در پی رایزنی های 
ص��ورت گرفته با دفت��ر بین المللی نمایش��گاه ها و 
همچنین با کشورهای ش��رکت کننده و طرف های 
اصل��ی برگزارکننده این نمایش��گاه، امارات متحده 
عربی پیش��نهاد داده که این نمایشگاه از اول اکتبر 

2021 تا 31 مارس 2022 برگزار شود.

امکان صدور »بیمه کرونا« و »ثبت نام 
سامانه سجام« بر روی اپلیکیشن 

»صاپ« بانک صادرات ایران
امکان ص��دور »بیمه کرون��ا« و »ثبت نام س��امانه 
س��جام« بر روی نس��خه جدید اپلیکیشن پرداخت 
بان��ک ص��ادرات ایران »ص��اپ« فراه��م و زنجیره 

خدمات غیرحضوری این اپلیکیشن تکمیل شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، نس��خه 
جدی��د اپلیکیش��ن پرداخ��ت »ص��اپ« دو خدمت 
جدید ثبت نام و خرید بیمه نامه کرونا بیمه س��رمد 
و ثبت نام در سامانه سجام را بر روی گوشی های تلفن 
همراه هوش��مند فراهم کرد. بر این اس��اس، کاربران 
ای��ن اپلیکیش��ن می توانن��د به راحت��ی و به صورت 
غیرحضوری، بیمه نامه کرونای بیمه س��رمد را برای 
آسودگی خاطر خود و سایر افراد خانواده با سقف های 
مبلغی خریداری کنند و از پوش��ش های بیمه درمان 
و بیمه عم��ر این بیمه نامه بهره مند ش��وند. کاربران 
»صاپ« همچنین به صورت مستقیم و غیرحضوری 
می توانند در سامانه جامع اطالعات مشتریان »سجام« 
ثبت نام و کدبورسی برای معامله در بازارهای بورس و 
فرابورس دریافت کنند. پیش از این نیز امکان ثبت نام 
و خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری )ETF( بر 
روی گوشی های تلفن همراه هوشمند فراهم شده بود 
که با توجه به عرضه گسترده سهام دولتی شرکت های 
بزرگ در بازار س��رمایه ت��ا ماه های آینده، ش��رایط 
خری��د واحدهای این صندوق ه��ا به صورت آنالین و 

غیرحضوری بر روی این اپلیکیشن فراهم است.

اخبار

خبرهای خوب بورسی در راه است
  سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه خبرهای خوب یگری نیز در راه است، گفت: این تصمیمات در مرحله 
فعلی برای کسانی است که قصد خرید دارند و اخبار در خصوص تکالیف و اقدامات  فروشندگان سهام 

عدالت یا کسانی که قصد نگهداری این سهام را دارند، در مراحل بعد اعالم خواهد شد.
حسین فهیمی گفت: اگرچه هرگونه تصمیم درخصوص سهام عدالت بر عهده مشمول و براساس توانمندی 

و دانش و تشخیص اوست، اما توصیه ما نگهداری سهام و نگهداری و نفروختن آن است.
احراز  مراکز  گفت: هم اکنون  احراز هویت  مراکز  افزایش  به  اشاره  با  عدالت  آزادسازی سهام  سخنگوی 
هویت به ۲ هزار مرکز ارتقا یافته است و دیگر تجمع انبوه مراجعه کنندگان را در مقابل بانک ها و دفاتر 

پیشخوان دولتی نمی بینیم.
مراجعه،  و  جابه جایی  بدون  تمام مشموالن  برای  که  این است  ما  و هدفگذاری  : تالش  کرد  تاکید  فهیمی 
بازار سرمایه همان  به  خدمات الزم فراهم شود، برای افرادی که قصد خرید دارند، طبیعتا مسیر ورود 
سامانه سجام است. اما اگر افرادی قصد فروش یا نگهداری دارند، کار خاصی الزم نیست انجام دهند و تنها 

باید به سایت خصوصی سازی مراجعه و اطالعات هویتی خود به ویژه تلفن همراه خود را به روزآوری کنند.
به گفته فهیمی، تا هشتم خرداد ۹۹ به این کدهای بورسی دارایی تخصیص پیدا خواهد کرد و بعد از آن با 

تمرکز بیشتر به سوی استیفای حقوق مشموالن پیش خواهیم رفت.
که  برشمرد  تاریخی  فرصتی  را  سرمایه  بازار  به  مشموالن  این  ورود  عدالت،  سهام  آزادسازی  سخنگوی 

زیرساخت ها، محیط حقوقی و فضای کسب و کار را در کشور متحول خواهد کرد.

نمای نزدیک

 گزارش  ها نشان داد؛

زنگ خطر بحران غذا برای کشورهای 
وابسته به واردات 

  اگر کش��ورهای تولیدکنن��ده از ترس کمبود داخل��ی زنجیره صادرات 
غ��ذا را قطع کنند، جنگ غذایی ش��کل می گیرد که ب��رای دنیای فقیر، 

ویران کننده خواهد بود.
 آسیب های ویرانگر بحران ویروس کرونا، روز به روز بیشتر خود را نشان 
می ده��د. »زنجی��ره غذایی« و اختالل در تامین غ��ذا، حاال به بزرگترین 

بحران برای صدها میلیون نفر از مردم جهان تبدیل شده است. 
نشریه اکونومیست می نویسد:»بسیاری از زنجیره های تامین غذا به دلیل 
کووید-1۹ از هم گس��یخته است. با این حال، هنوز مهم ترین بخش های 
حیاتی سیس��تم غذای جهانی، مقاوم هستند. از آنجایی که در سال های 
اخیر کش��ورهای بیش��تری برای تامین غذا به واردات وابس��ته شده اند، 
بعضی کارشناس��ان نگرانند که اختالل فعلی می تواند بحران غذای سال 
2007-200۸ را تک��رار کند. زمانی که قیمت ها افزایش یافتند، دولت ها 

وحشت کردند و 75 میلیون نفر به وضعیت گرسنگی رسیدند.« 
س��ازمان ملل متحد و برنامه غ��ذای جهانی نیز در روزه��ای اخیر بارها 
نس��بت به وضعیتی که می تواند به تراژدی گرس��نگی بیانجامد، هشدار 
داده اند.  بر اس��اس گزارش برنامه غذای جهانی وابس��ته به سازمان ملل 
متحد، شمار کسانی که از گرسنگی رنج می برند، ممکن است که دو برابر 
ش��ود و از 135 میلیون نفر در س��ال 201۹ به بیش از 250 میلیون نفر 

در سال 2020 افزایش یابد.   ایرنا 

ش��اخص بورس در آغاز معام��الت در حالی از مرز 
1میلیون واحد گذشت که پرتقاضا بودن سهام همه 
 شرکتها با هر ترازنامه ای، نگران کننده شده است و 
بازار سهم هایی دارد که از میانگین منحرف شده اند.

شاخص بورس در ابتدای معامالت دیروز شنبه 20 
اردیبهشت ۹۹ بازار س��رمایه، از مرز یک میلیون 
واحد عبور کرد. نقطه ای تاریخی که بورس تهران 
تا این لحظه چنین رقمی را بر تابلوی خود ندیده 
بود. مدتی است که روند رو به رشد شاخص بورس 
آغاز ش��ده و نقدینگی فزاینده ای به س��مت بازار 
س��رمایه روانه شده است. اکنون سرمایه های خرد 
و کالن، راه بورس را در پیش گرفته اند تا در غیاب 
فعالیت س��ایر بازارهای موازی و نقدشونده، ارزش 
خود را حفظ کنند و از تحرکی که دولت به لحاظ 

عرضه های اولیه انجام داده، استفاده نمایند.
در این میان ش��اخص یک میلیونی ش��اید آرزوی 
بس��یاری از فعاالن بازار س��رمایه ب��ود که چنین 
تحرک��ی را از ای��ن بازار مش��اهده کنند و رش��د 
فزاینده بورس را جش��ن بگیرند؛ ام��ا اکنون روند 
اندکی نگران کننده ش��ده است. سهم ها یکجا رشد 

می کنند و همین امر نشان می دهد که همه سهم ها 
پرتقاضا هس��تند و این بدان معنا است که نگاهی 
جامع و مبتنی بر عملکرد بر بازار و خرید س��هم ها 
وج��ود ندارد. محم��ود خواجه نصیری، عضو هیأت 
مدیره ب��ورس تهران گفت: امروز ش��اخص بورس 
از مرز یک میلیون واحد گذش��ت. رقمی بی سابقه 
که اگرچه برای برخی خوش��ایند است، اما از نگاه 
تحلیلگران بازار سرمایه نقطه ای نگران کننده است؛ 
چراکه نقدینگی در شرایطی وارد بازار می شود که 
همه سهام پرتقاضا هستند و این یعنی نگاه جامعی 

به خرید سهام وجود ندارد.
وی افزود: وقتی همه س��هام پرتقاضا هستند، یعنی 
نگاه بنیادی مبتنی بر عملکرد در خرید سهام از سوی 
خری��داران مدنظر قرار نمی گیرد و بنابراین نمی توان 
ای��ن موض��وع را پذیرفت که تم��ام صنایع و تمامی 
شرکتهایی که در بورس هم اکنون پرتقاضا هستند، به 
لحاظ عملکردی خوب به شمار می آیند. البته برخی 
موضوع نرخ ارز را مطرح می کنند که در پاس��خ باید 
گفت که باال رفتن نرخ ارز برای آن دسته از شرکتهای 
بورسی خوب است که صنایع صادراتی محسوب شده 

و ص��ادرات آنها رونق دارد؛ در غی��ر این صورت نرخ 
ارز برای صنایع ارزبر و آن دسته از صنایعی که برای 
تأمین م��واد اولیه و قطعات خود نیاز ب��ه ارز دارند، 
مناسب نیس��ت. این درست همانند باالرفتن قیمت 
نفت اس��ت که برای برخی از صنای��ع خوب و برای 
برخ��ی دیگر نامطلوب و به معنای هزینه بیش��تر به 
شمار می رود. خواجه نصیری افزود: بزرگترین مساله 
این روزهای بازار آن است که همه بازار با هم حرکت 
 P/E بازار در بورس به بیش از 25 و P/E می کن��د و
فرابورس به 40 رسیده است که با میانگین نرخ بازده 
بدون ریسک تفاوتی ندارد. علت این امر آن است که 
بازار، س��هم هایی دارد که از میانگین، بسیار منحرف 
ش��ده اند. وی اظهار داش��ت: در چنین ش��رایطی، 
بهترین راه ورود به بازار سرمایه از سوی سهامداران 
تازه وارد آن است که از طریق صندوق ها وارد شوند 
و ریسک را توزیع کنند؛ در غیر این صورت استفاده 
از مشاوره های سرمایه گذاری سازمان بورس و عدم 
پی��روی از رونده��ای صرف، ب��دون در نظر گرفتن 
وضعیت شرکتها راهکار مناسبی برای جلوگیری از 
ضرر و زیان س��هامداران خرد اس��ت. اگر هم فردی 
عالق��ه به ورود به بورس خ��ارج از دو روش مذکور 
دارد، بهترین حالت این است که وضعیت سودآوری، 
ف��روش و ترازنامه ش��رکتها را قبل از خرید س��هم 

مطالعه کند.   مهر 

گزارش

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از صدور 30 میلیون 
کد بورسی برای مشمولین سهام عدالت خبر داد.

حس��ن قالیب��اف اصل در نشس��ت خبری س��تاد راهبری 
آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه تعداد مشمولین سهام 
عدالت حدود 50میلیون نفر اس��ت، اظهار کرد: این به این 
معنی اس��ت که 50میلیون سهام دار جدید به بازار سرمایه 
اضافه می شود. وی ادامه داد: 4۹ شرکت در پرتفوی سهام 
عدالت هستند که ش��امل 36شرکت بورسی و 13 شرکت 
غیربورس��ی می شود. ارزش ش��رکت های بورسی 4۹0هزار 
میلیارد تومان است. 30شرکت سرمایه گذار استانی هستند 

که سهام دار 13شرکت غیربورسی محسوب می شوند.
قالیب��اف در ادامه با بیان این که تعداد مش��موالن س��هام 

عدالت حدود 50 میلیون نفر اس��ت، اظهار کرد: این به این 
معنی اس��ت که 50 میلیون سهام دار جدید به بازار سرمایه 
اضافه می شود. وی ادامه داد: 4۹ شرکت در پرتفوی سهام 
عدالت هس��تند که شامل 36 شرکت بورسی و 13 شرکت 
غیربورسی می شود. ارزش ش��رکت های بورسی 4۹0 هزار 
میلیارد تومان است. 30 شرکت سرمایه گذار استانی هستند 

که سهام دار 13شرکت غیربورسی محسوب می شوند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: افرادی که 
غیر مستقیم س��هام عدالت خود را مدیریت کنند به نوعی 
از طریق 30 شرکت س��رمایه گذار استانی وارد بورس می 
ش��وند زیرا این 30 شرکت موظف هستند برای پذیرش در 
بورس یا فرابورس اقدام کنند و س��هام شرکت های سرمایه 

گذار استانی قابلیت معامله را پیدا می کند.
قالیباف با بیان این که ارزش س��هام عدالت 14 سال پیش 
یک میلیون تومان بود، اظهار کرد: این رقم در حال حاضر 
رقم باالیی ش��ده است و روزی که آزادسازی صورت بگیرد 
رقم نهایی اعالم می ش��ود. بهتر است مردم برای فروش آن 

عجله نکنند.
زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف سهام عدالت 

تمدید نمی شود
در همین راس��تا  علیرضا صالح با اش��اره ب��ه ابالغیه مقام 
معظ��م رهبری درمورد آزادس��ازی س��هام عدالت در نهم 
اردیبهش��ت اظهار کرد: از دهم اردیبهشت برای مشموالن 
فرصتی تعیین ش��د که با مراجعه به سامانه روش مدیریت 

سهام خود را تععین کنند.
وی ادامه داد: در این راس��تا مش��موالن تا هش��تم خرداد 
فرص��ت دارن��د انتخ��اب کنن��د می خواهند مس��تقیم یا 
غیرمستقیم سهام خود را اداره کنند. البته عدم مراجعه به 

سامانه به معنی انتخاب روش غیرمستقیم است.
رییس س��ازمان خصوصی س��ازی درمورد س��ابقه س��هام 
عدالت توضیح داد: س��هام عدالت در س��ال 13۸5با فرمان 
مقام معظم رهبری برای ش��ش دهک درآمدی مش��خص 
ش��د که دو دهک درآمدی از تخفیف برخوردار ش��دند. از 
س��ال 13۸5تا سال 13۹5 از محل سود سهام شرکت های 
س��رمایه پذیر و تخفیف 50درصدی دو دهک ارزش سهام 
عدالت آزاد شد. صالح با تاکید براینکه میزان سهام عدالت 
مش��موالن کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و 
س��ایر افراد بین 4۹2هزار تا 532 هزار تومان است، اظهار 
کرد: میزان س��هام برخی افراد بیشتر از یک میلیون تومان 
اس��ت، به این دلیل که انحصار وراثت صورت گرفته است. 

ارزش س��هام عده ای ه��م کم تر از 4۹2هزار تومان اس��ت 
که دلیل این موضوع هم این اس��ت که ممکن اس��ت فرد 
در س��ال 13۸5مش��مول نب��وده و وارث قانونی که متوفی 

مشمول بوده باشد.
مشموالن روش مدیریت سهام را مشخص کنند

وی در ادامه با اشاره به ابالغیه مقام معظم رهبری درمورد 
آزادسازی سهام عدالت گفت: رهبری ابالغیه را در روز نهم 
اردیبهش��ت صادر کردند و سامانه SAMANESE.IR از 
دهم اردیبهشت در اختیار مش��مولین قرار گرفت تا روش 

مدیریت خود را انتخاب کنند.
رییس سازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه شورای عالی 
بورس باید س��از و کار روش های مس��تقیم و غیرمستقیم 
را تعیی��ن کنند، گفت: این اتف��اق در آینده نزدیک صورت 
خواهد گرفت. مشمولینی که وارد سایت نشوند به این معنا 

است که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.
صالح با تاکید بر اینکه افرادی که با بورس آش��نایی دارند 
باید روش مستقیم را انتخاب کنند، ادامه داد: تعداد زیادی 
از مردم با بازار بورس آش��نایی ندارند. این افراد بهتر است 
روش غیرمستقیم را انتخاب کنند. باید توجه داشته باشند 
که ش��رکت های س��رمایه گذاری اس��تانی باید در بورس یا 
فرابورس پذیرش ش��وند. بنابرای��ن صورت های مالی آن ها 
ش��فاف خواهد شد. وی ادامه داد: از سوی دیگر افرادی که 
روش مستقیم را انتخاب می کنند محدودیت هایی خواهند 
داشت. برای مثال در یک فرجه زمانی خاص درصد خاصی 
از سهام خود را می توانند به فروش برسانند. به گفته رییس 
سازمان خصوصی س��ازی، نقل و انتقال سهام برای یک بار 
از مالیات معاف اس��ت و چنانچه فردی روش خود را تغییر 

دهد مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد.
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وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛
آمادگی کامل برای مبارزه با آفات و 

بیماری های گندم
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: با توجه ب��ه اهمیت تولید 
گن��دم در کش��ور آمادگی کامل برای مب��ارزه با آفات و 

بیماری های گندم را داریم.
 کاظ��م خ��اوازی اف��زود: موض��وع مب��ارزه ب��ا آفات و 
بیماری ه��ای گن��دم برای م��ا با اهمیت اس��ت که باید 
درخص��وص اقدامات انجام ش��ده، گزارش��ی تهیه و به 

هیات دولت ارائه شود.
وی اظهارداش��ت: در گ��زارش مذکور باید عنوان ش��ود 

که این بیماری هر چند وقت یکبار در کش��ور به وجود 
می آی��د و ن��اوگان وزارت جه��اد کش��اورزی چه میزان 

آمادگی دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر یادآوری اقدامات انجام 
ش��ده در گزارش ها، تصریح کرد: همچنین باید در این 

گزارش ها میزان حمایت های الزم نیز ذکر شود.
خاوازی با بیان این که گزارش اقدامات انجام شده برای 
مبارزه با بیماری های گندم به طور احتمالی در جلس��ه 
هیات دولت فردا مطرح خواهد شد، اظهارامیدواری کرد: 
با همکاری س��ازمان حفظ نباتات کشور و روسای جهاد 
کش��اورزی استان ها با مهار آفات و بیماری های گندم از 

این مرحله به سالمت عبور خواهیم کرد.
وزی��ر جهاد کش��اورزی با اش��اره به صحبت ه��ای روز 
چهارش��نبه هفته گذش��ته مقام معظم رهب��ری درباره 
محصوالت اساس��ی به وی��ژه گندم و تولی��د آن، گفت: 
پیش بین��ی تولید را بر اس��اس گزارش های مجری طرح 

گندم منتقل کرده ایم و امیدواریم محقق شود.
رییس س��ازمان حفظ نباتات کشور نیز گفت: از ابتدای 
س��طح مبارزه تاکنون  345 ه��زار هکتار مبارزه با زنگ 
زرد آفات گندم در کش��ور انجام شده که نسبت به سال 

گذشته رشد چهار برابری را نشان می دهد.  ایرنا 

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر مطرح کرد؛
ورود سرمایه های خرد به بازار طال   

کش��تی آرای از افزایش تقاضا ب��رای خرید طالی خام و 
س��که توسط مردم خبر داد و گفت: اتفاق مهمی که در 
بازار رخ داده این اس��ت که قیمت دالر و طالی جهانی 

ثابت بوده، ولی قیمت سکه درحال افزایش است.
 محمد کشتی آرای   درباره وضعیت بازار طال و سکه در 
روز جاری اظهار داشت: اتفاق مهمی که امروز در بازار رخ 
داده و باعث افزایش حباب سکه نیز شده، افزایش قیمت 

سکه باوجود ثبات قیمت ارز و طالی جهانی است.
وی افزود:  قیمت سکه درحالی از 6 میلیون و ۸10 هزار 

تومان عبور کرده که قیمت ارز و طالی جهانی نسبت به 
قیمت های پایانی روز پنج ش��نبه تغییر خاصی نداشته و 
تقریباً ثابت بوده است. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
با بیان اینکه تقاضا برای خرید سکه و طالی خام توسط 
مردم زیاد شده است، گفت: بنظر می رسد افرادی که نمی 
توانند وارد بورس ش��وند، سرمایه های خرد را وارد بازار 
طال و سکه کرده اند. کشتی آرای با تأکید بر ورود سرمایه 
های خرد به بازار طال و سکه تصریح کرد:  افزایش تقاضا 
باعث افزایش حباب قیمت س��که شده است؛ هم اکنون 

حباب سکه طرح جدید 350 هزار تومان است.
ه��م اکن��ون هر قطعه س��که بهار آزادی ط��رح جدید 6 
میلیون و ۸10 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم 6 
میلیون و 600 تومان در بازار طال و سکه معامله می شود. 
ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و 450 
هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹50 هزار 
تومان و س��که گرمی یک میلیون تومان تعیین شده و به 
فروش می رس��د. قیمت هر گرم طالی 1۸عیار هم 65۹ 
ه��زار تومان، هر گرم ط��الی 24 عیار ۸77 هزار تومان و 
هر مثقال طال 2 میلیون و ۸۸5 هزار تومان ارزش گذاری 
شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی 

با قیمت 1703 دالر معامله می شود.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

پیشنهاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران؛

 سهام عدالت خود را 
نفروشید 

نایب رئیس شرکت بورس تشریح کرد؛

پیام های شاخص یک میلیونی برای سهامداران


