
اعالم ساعات کاری شعب و ادارات 
 مرکزی بانک آینده از 15 تیرماه 

سال 1399
بانک آینده هم گام با نهادهای دیگر کشور با هدف 
حفظ سللامتی کارکنان و مشتریان بانک، ساعات 

کاری شعب و ادارات مرکزی خود را اعام کرد.
ساعات کاری شللعب، باجه ها و ادارات مرکزی بانک 
آینده از یکشنبه 15 تیرماه امسال به شرح زیر است:

تهران و سایر استان ها-شنبه تا چهارشنبه 
08:00 تا 14:00-پنج شنبه08:00 تا 12:30

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان 
و یزد-شللنبه تللا چهارشللنبه07:00 تللا 13:00-

پنج شنبه07:00 تا 12:30
منطقه آزاد کیش و قشم-شنبه تا چهارشنبه 
08:00 تا 14:30-پنج شنبه08:00 تا 13:00

باجلله  هایپراسللتاِر بللازار بللزرگ ایران-شللنبه تا 
پنج شنبه-9:30 تا 23:00

شللعبه ایران مللال و سللایر باجه های بللازار بزرگ 
ایران مال-شنبه تا پنج شنبه09:00 تا 15:00

سعادت آباد- تاالر بورس-شنبه تا چهارشنبه07:45 
تا 16:00

ادارات مرکزی-شللنبه تللا چهارشللنبه-07:30 تا 
14:30-پنج شنبه07:30 تا 13:00

بازدهی 3٦٦ درصدی »وبصادر« در 
٦٤ روز کاری بورس در سال 99

»وبصادر« در 64 روز کاری بازار سرمایه از ابتدای سال 
99 تا نیمه تیرماه سللال جاری، بیش از 366 درصد 
سود نصیب سهامداران کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، بررسللی آمللار معامات 64 روز 
کاری بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که نرخ 
سللهام بانک صادرات ایران در سال 99 از 721 ریال 
بلله 3 هزار و 360 ریللال در جریان معامات روز 15 
تیرماه سال جاری رسید که نشان از بازدهی بیش از 
366 درصدی در این مدت دارد.تمرکز بر برنامه های 
عملیاتللی و سیاسللت های اعتبللاری اباغی، کاهش 
هزینلله مطالبات مشللکوک الوصول، بهبود نرخ موثر 
تسهیات، کاهش قیمت تمام شده پول، جذب منابع 
ارزان قیمت، توسللعه خدمات بانکللداری الکترونیک، 
افزایش سللهم از بازار، کاهش شعب و چابک سازی، 
توقللف روند زیان دهللی، افزایش درآمدهای مشللاع 
و غیرمشللاع و در عیللن حال حمایللت از بخش های 
مختلف اقتصادی و تامین مالی و تامین سللرمایه در 
گردش بنگاه های کوچک و متوسط در مسیر »رونق« 
و »جهش« تولید از جمله مهمترین برنامه های بانک 
صادرات ایران در دو سللال و نیم گذشته بوده است.

سللود خالص یک هزار و 250 میلیللارد ریالی بانک 
صادرات ایللران در صورت های مالی منتهی به پایان 
سال 98 در شرایطی محقق شده که وبصادر سال 97 
را بللا زیان خالص 29 هزار و  377 میلیارد ریالی  به 
پایان رساند.درآمد مشاع بانک صادرات ایران در سال 
98 با 29 درصد افزایش نسللبت به سال 97 به 213 

هزار و 884 میلیارد ریال رسید.

بازدید هیأت مدیره بانک صنعت و 
 معدن از طرح های تولیدی 

استان البرز 
چهارشللنبه 11 تیرماه به مناسللبت روز صنعت و 
معدن حسین عسکری و دکتر خورسندیان اعضای 
هیأت مدیللره بانک به همراه مصطفی راسللتی فر 
مدیر امور راهبری شللعب با حضور در شعبه کرج و 
در جمع همکاران شللعبه بر حمایت بیشتر از تولید 
کننللدگان تاکیللد کردند.به گزارش پایللگاه اطاع 
رسللاني بانک صنعت و معدن، اعضاي هیأت مدیره 
و مدیر امور راهبري شللعب پس از برگزاري جلسه 
و استماع گزارش عملکرد استان توسط امیرحسین 
زند مدیریت محترم اسللتان البللرز و تبیین برنامه 
های سللال جاری از طرح هاي تولیللدي مهم این 
اسللتان بازدید بعمل آوردند.کارخانه های شللرکت 
تک مللاکارون ، شللرکت آردداران ، طرح توسللعه 
شللرکت آماده لذیذ ، سایت انکولوژی شرکت اکترو 
خاورمیانلله ، سللایت بایوتک شللرکت اکتوورکو و 
شرکت دانش بنیان الکترونیک افزارآزما طرح هاي 
تامین مالي شللده از سللوي بانللک صنعت و معدن 

است که مورد بازدید قرار گرفت.

اخبار گزارش
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تا پایان تیر تمدید شد؛
مهلت ثبت نام واحدهای تولیدی 

برای تسهیالت کرونا 
معاون توسللعه اشللتغال وزارت کار گفت: دو 
هللزار و400میلیارد تومان کمللک کرونایی 
بللرای 16شللرکت هواپیمایی و تعللدادی از 
شللرکت های خدمللات فرودگاهللی و مراکز 
تعمیر و نگهداری هواپیما و سایر شرکت های 

مرتبط در نظر گرفته شده است.

عیسللی منصوری، معاون توسللعه اشتغال و 
کارآفرینللی وزارت کار  دربللاره تسللهیات 
واحدهللای تولیدی آسللیب دیللده از کرونا 
گفت:کارگروه مقابللله با پیامدهای اقتصادی 
ناشی از شللیوع ویروس کرونا، مصوب نمود 
بللا توجه به اتمللام زمان مقرر بللرای اعطای 
تسللهیات در پایان خرداد و عدم پیشللرفت 
مناسللب برنامه، سللقف زمانی ثبللت نام در 
سامانه کارا توسط متقاضیان تا پایان تیرماه 
و مهلت اعطای تسهیات از سوی بانکها نیز 

تا پایان مردادماه جاری تمدید شود.
 وی ادامه داد:همچنین مقرر شللد بانک ملی 
ایللران و سللایر بانک هللا )در صللورت وجود 
زیرساخت( پرداخت تسهیات به کارگاههای 
یک نفره )خویش فرما( را به صورت عدم الزام 
بلله حضور فیزیکی متقاضی برای احراز هویت 
و ارائه اسللناد و تکمیل مدارک با اسللتفاده از 
ظرفیت امضاء الکترونیک، انجام دهند. مهر 

نایب رئیس شورای ملی زعفران ؛
صادرات زعفران از سر گرفته شد

نایللب رئیس شللورای ملی زعفللران با بیان 
اینکه صادرات زعفران به برخی کشللورهای 
مقصد از سر گرفته شده است، گفت: متوسط 
قیمللت این محصول 7 تللا 8 درصد افزایش 

یافته است.
غامرضللا میری با بیللان اینکه هللم اکنون 
حداقل قیمت هللر کیلوگرم زعفران 6 و نیم 

میلیون تومان و حداکثر نرخ آن 12 میلیون 
تومان اسللت، گفللت: قیمت انللواع زعفران 
افزایش داشللته اما بیشللترین درصد افزایش 
مربوط به زعفران نگین سللوپر بوده اسللت. 
بلله طور متوسللط می توان گفللت قیمت هر 
کیلوگرم زعفللران بین 7 تا 8 درصد افزایش 

داشته است.
وی دربللاره دالیللل این مسللاله توضیح داد: 
نسبت به ماه های گذشته آرامش بیشتری بر 
بازار حاکم شللده و برخی کشورها که درگیر 
کرونللا بوده اند بللا بهبود اوضاع، بازگشللایی 
شللده اند در نتیجه صللادرات زعفران به این 
کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش انجام 
می شللود. میری وضعیت صادرات زعفران را 
در خردادماه امسللال مطلوب توصیف کرد و 
گفللت: میزان صادرات در خللرداد 99 تقریباً 
با میزان آن در مدت مشللابه سال قبل برابر 

بوده است.  مهر 

از ابتدای سال تاکنون
 واردات موبایل 3 برابر شد

دبیر شورای اطاع رسانی گمرک اعام کرد: از 
ابتدای سال تا امروز دو میلیون و 404 هزار و 
933 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که 
حدود سلله برابر واردات تلفن همراه در مدت 
مشابه سال قبل اسللت. سید روح اهلل لطیفی 
سخنگوی گمرک  درباره برخی از خبرها مبنی 
بللر کمبود واردات تلفن همللراه اظهار کرد: بر 

خاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت های 
مختلف مطرح می کنند آمار رسللمی واردات 
گوشی تلفن همراه نشللان می دهد از ابتدای 
امسللال تا 15 تیر ماه، دو میلیون و 404 هزار 
و 933 دسللتگاه با 918 اظهارنامه از گمرکات 

کشور ترخیص و وارد بازار شده است.
وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشللابه 
سال گذشته 864 هزار و 208 دستگاه به ارزش 
73 میلیللون و 635 هللزار و 860 دالر بود، در 
صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه 
و نیم ابتدای امسللال 373میلیون  و 336 هزار 
و 590 دالر اسللت که از لحاظ ارزش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 407 درصد رشد و از 
لحاظ تعداد نیز رشد 178 درصدی داشته است. 
طبللق اعام گمرک، سللخنگوی این مجموعه 
اظهللار کرد: با این حجللم واردات تلفن همراه، 
در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن 

همراه در بازار به وجود آید.  گمرک ایران 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس انجمن صنایللع خوراک دام و طیور گفت: افزایش 
قیمت خوراک دام و طیور خبر خوبی برای تولیدکنندگان 
شیر، گوشت، تخم مرغ و سیاست گذاران اقتصادی نیست. 
این وضعیت به ما نشان می دهد بازار ثبات مناسبی ندارد 
و اگللر مشللکات حل و فصل نشللود در آینللده نزدیک 
در تامین شللیر، گوشللت، تخم مللرغ و دیگر محصوالت 

پروتئینی با چالش جدی مواجه خواهیم شد.
مجید موافق قدیری بللا بیان اینکه عرضه نهاده های دام 
و طیور بسیار ضعیف است، گفت: متاسفانه همین عامل 
باعث شللد تا بین نهاده دامللی  که قیمت مصوب دولتی 
دارند و بازار غیر رسمی نهاده ها فاصله زیادی  بیفتد؛ به 
طللوری که  ذرت 1500 تومانی دولتللی در بازار آزاد به 
بیللش از 2700 تومان و کنجاله سللویای 2450 تومانی 

مصوب دولت به بیش از 7000 تومان رسیده است.
رئیللس انجمللن صنایع خللوراک دام و طیور افللزود: از 
دولللت انتظار داریم عرضلله را افزایش دهد که این مهم 

با افزایش واردات شللکل می گیرد. البته واردات بیشللتر 
هم منوط به تخصیص ارز توسللط بانک مرکزی اسللت. 
پیگیر این موضوع هسللتیم و بلله دولت اعام کردیم که 
اگر مواد اولیه خوراک دام به موقع تامین نشللود بازار با 
چالش های جدی مواجه می شللود. موافق قدیری با بیان 
اینکلله تولیدکنندگان تقریبا حجم عمده ای از مواد اولیه 
مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، گفت: کشور 
به صللورت عادی روزانه به 50 هزارتللن انواع نهاده های 
دامی نیاز دارد اما چون واردکنندگان بارگیری نهاده ها را 
بلله دلیل عدم تخصیص ارز انجام نداده اند، 150 هزارتن 
نهللاده در روز کم داریم و عقب افتاده ایم.  رئیس انجمن 
صنایع خللوراک دام و طیور تصریح کللرد: اگر بخواهیم 
بازار سللاماندهی شود باید روزانه 150 هزارتن نهاده های 
دامی را حداقل به مدت یک ماه به بازار عرضه کنیم تا از 
عطش بازار کم شود و فاصله بین نهاده با قیمت دولتی و 

نهاده در بازار آزاد نیز کاهش یابد. ایسنا 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور  هشدارداد؛

رویارویی با چالش  در بازار محصوالت پروتئینی 
نایب رئیس اتحادیه اماک با بیان "بخش اجاره مسللکن 
در بحرانی ترین شللرایط 50سللال اخیر به سللر می برد" 
گفت: قراردادهای اجاره مطابق مصوبه سللتاد ملی کرونا 

تنظیم می شود.
حسللام عقبایی با تأکید بر این که وظیفه دولت است که 
برای تأمین مسللکن متناسللب مللردم برنامه ریزی کند، 
در پاسللخ به این پرسللش که آیا تعیین سللقف افزایش 
اجاره بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم 
به شکست منجر نمی شللود، اظهار کرد: وضعیت کنونی 
کشللور با وضعیت سللال های 90 و 91 متفاوت اسللت؛ 
درست است که آن زمان مشللکل اجاره نشینی داشتیم 

اما مشکل درآمد عمومی و تورم باال را نداشتیم.
وی بللا بیان این که "هم اکنون در وضعیت کامًا بحرانی 
در بخش مسللکن به سللر می بریم"، افللزود: بخش اجاره 
مسللکن بحرانی ترین شللرایط نیم قرن اخیللر را تجربه 
می کند، بر این اسللاس دولت بایللد به این امر ورود پیدا 

می کللرد. وی در عیللن حال ادامه داد: بر اسللاس قواعد 
فقهی مانند تسلللیط و... ورود به حوزه خصوصی اماک 
کار سللختی اسللت و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه 
شورای نگهبان را می خواهد، اما در شرایط کنونی کشور 
که اقتصاد خوابیده اسللت، مشاغل دچار کسادی و رکود 
هستند ضمن این که هم افزایش حقوق متناسب با تورم 
نبللوده، مصوبات سللتاد ملی مبارزه با ویللروس کرونا در 
حکللم قانون قرار دارد و در مواقللع بحرانی باید به فریاد 

مردم برسد.
نایب رئیس اتحادیه مشللاوران اماک با ابراز "با توجه به 
این که سه قوه در این ستاد حضور دارند الجرم مصوبات 
این سللتاد در حکم قانون است" گفت: دولت اعام کرده 
در تهران سقف افزایش اجاره بها 25 درصد،  کان شهرها 
20 درصد و سللایر شللهرها 15 درصد است. این مصوبه 
هم تا سلله ماه پس از سفید شللدن وضعیت کشور الزم 

االجراست. تسنیم 

نایب رئیس اتحادیه امالک خبرداد؛

»اجاره مسکن«، در بحرانی ترین شرایط ۵۰سال اخیر

عضو شللورای عالللی بورس با اشللاره به اینکلله امیدواریم 
بتوانیم سللهام عدالت را پشللتوانه رهنی افللراد برای خرید 
متری مسکن قرار دهیم، گفت: در صدد هستیم تا از طریق 
ارتباط دارایی ها با یکدیگر، امکان وثیقه گذاری در رابطه با 

حوزه مسکن را فراهم کنیم.
شللاهین چراغی بلله راه اندازی بورس اماک اشللاره کرد و 
افزود: روز گذشللته جلساتی در اتاق بازرگانی با تشکل های 
ساختمانی، فعالین صنعت ساختمان و تشکل های انبوه ساز 

برگزار و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردیم.
وی اداملله داد: در جلسلله ای که هفته گذشللته با فعالین 
حللوزه نهادهای مالی و صنعت سللاختمان برگزار شللد به 
این جمع بندی رسیدیم که به طور حتم استقبال خوبی از 
راه اندازی این بورس صورت می گیرد و ابزار مختلف تامین 
مالللی برای بخش عمرانی و مسللکن در این بورس شللکل 

خواهد گرفت.

هدف از راه اندازی بورس مسکن
چراغی به هدف از راه اندازی بورس مسللکن اشللاره کرد و 
گفت:  هدف از راه اندازی این بورس قرار گرفتن بخشللی از 
منابع مالی موجود در بازار سللرمایه در کنار پتانسللیل های 
موجود در پیمانکاران و سللازندگان و نیز اموال مازاد دولت 

و نهادهای عمومی دولت یا غیردولتی است.
عضو شللورای عالی بورس خاطرنشللان کللرد: از یک طرف 
دولت، نهادهای دولتللی و غیردولتی با عرضه های زمین و 
اماک خود و از طرف دیگر پیمانکاران بخش سللاختمان و 
حوزه های عمرانی و نیللز ورود منابع مردم به بورس منجر  
به تولید مسللکن انبوه  یا اجرای پروژه عمرانی سود آور در 

کشور می شود.
چراغی افزود: در بخشللی که دولت می تواند زمین خود را 
وارد بورس کند، عمللا اماک در اختیار خود را در بورس 
عرضلله خواهد کرد و در بخش دیگر شللرکت های عمرانی 
می توانند نسللبت به راه اندازی صنللدوق پروژه که چندین 
سال است راه اندازی آن مورد بحث قرار گرفته اقدام کنند. 
عضو شللورای عالی بورس خاطرنشللان کللرد: بخش دیگر 
از فعالیت بورس مسللکن، فروش متری مسللکن است که 
شهرداری ها می توانند از این پتانسیل استفاده و تراکم خود 

را در بورس به فروش برسانند.
وی گفللت: با راه اندازی بورس مسللکن، شللرکت های آب، 
گاز، آب و فاضللاب هم می توانند اوراقی را منتشللر و حق 
انشللعاب را پیش فروش کنند و از این مسللیر تامین مالی 
انجللام و پروژه زیرسللاختی خود و همچنین توسللعه ها را 

انجام دهند.

معضالت موجود در حوزه ساختمان
چراغی با اشللاره به معضات موجود در حوزه سللاختمان 
اشاره کرد و گفت: از پتانسیل و دانش بخش خصوصی و از 

منابع بازار سرمایه در انبوه سازی یا اجرای پروژه ها استفاده 
نمی شود و برخی از پروژه ها به دلیل مشکات تامین مالی 

از بانک، متوقف می شوند.
وی اظهار داشللت: اقداماتی که در بورس مسللکن صورت 
می گیرد کاما متفاوت با بازار فعلی مسکن است که اکنون 
تحت مدیریت اتحادیلله اماک قرار دارد، بنابراین  فعالیت 
آنها همچنان ادامه دارد و از پتانسللیل آنها نیز برای بهبود 

عملکرد این بورس استفاده خواهد شد.
وی بللا بیان اینکه هدف ما از راه انللدازی این بورس تاش 
برای افزایش و بهبود روند تولید است و تمرکزی در بخش 
معامات موجود نخواهیم داشت، گفت: در این بورس فقط 
بلله دنبال تولید انبوه مسللکن، اجرای پروژه های سللودآور 
عمرانی و کاهش قیمت تمام شللده سللاخت از طریق قرار 
گرفتللن ارکان مختلللف )دولت و نهادهللای عمومی و غیر 
دولتی، شللرکت های پیمانکاری و منابللع نقدینگی موجود 
در کشللور( در کنار یکدیگر  برای توسللعه بخش مسکن و 

پروژه های عمرانی سودآور هستیم.
وی گفت: بنابراین مفهوم بورس اماک بدین منظور نیست 
که مردم بتوانند اماک موجود خود را برای خرید و فروش 
در بللورس عرضه کنند تاکنون چنین بحثی مطرح نشللده 
و بللازار ثانویه امللاک )بازار فعلی فللروش، رهن و اجاره و 
سللاخت واحدهای معمولی( همچنللان در اختیار اتحادیه 
های آژانس اماک است. چراغی افزود: برای راه اندازی این 
بورس به نهادسللازی یعنی تامین سرمایه تخصصی بخش 
مسکن، شرکت های مشاوره سللرمایه گذاری متخصص در 

حوزه مسکن و حتی کارگزاری ها نیازمندیم.
عضو شللورای عالی بورس اظهار داشللت: بورس مسللکن، 
بورسللی بزرگ با پتانسللیل باال خواهد بود که امید اسللت 

بتوان بخش تامین مالی انبوه سللازی و عمران سازی ها را در 
آنجا به سرانجام برسانیم.

زمان راه اندازی بورس امالک
وی به زمللان راه اندازی بورس اماک اشللاره کرد و گفت: 
زیرسللاخت های الزم در ایللن زمینه آماده اسللت و سللعی 
خواهیم کرد که سیسللتم پلت فرم زیرسللاخت معاماتی را 
از بورس کاال و فرابورس که اکنون در حال اسللتفاده از آن 
هسللتند را فراهم کنیم تا هر چه زودتللر این بورس بتواند 
به مرحله راه اندازی برسللد. چراغی گفت: به نظر می رسللد 
اسللتقبال زیادی از سللوی مردم برای پذیره نویسللی و نیز 

فعاالن صنعت و نهادهای مالی صورت گیرد.
عضو شللورای عالی بورس افزود: راه اندازی بورس مسللکن 
وابسللته به تنظیم زیرسللاخت های موجود اسللت؛ بنابراین 
زمان دقیقی را نمی توان بللرای راه اندازی این بورس اعام 
کرد اما در تاش هستیم تا در سریع ترین زمان ممکن این 

اقدام انجام شود.

بورس مسکن، پنجمین بورس ایران
وی با بیان اینکه بورس مسللکن، پنجمین بورسی است که 
راه اندازی خواهد شللد، اظهار داشللت: همه تجربیات ما در 
بازار سللرمایه بلله بخش اماک و سللاختمان پیوند خواهد 
خللورد. چراغی با تاکید بر اینکه راه اندازی بورس مسللکن 
می تواند بخشی از نقدینگی ها را جذب و مردم از مزیت های 
مختلف آن بهره مند شللوند، گفت: بسیاری از مردم اکنون 
امکان خرید یک واحد مسللکن را ندارند اما از طریق عرضه 
متری مسکن اوراقی را خریداری و خود را در برابر افزایش 

تورم بیمه می کنند.

سهام عدالت، پشتوانه رهنی افراد برای 
خرید متری مسکن

عضو شللورای عالللی بورس با اشللاره به اینکلله امیدواریم 
بتوانیم سللهام عدالت را پشللتوانه رهنی افللراد برای خرید 
متری مسکن قرار دهیم، گفت: در صدد هستیم تا از طریق 
ارتباط دارایی ها با یکدیگر، امکان وثیقه گذاری در رابطه با 

حوزه مسکن را فراهم کنیم.
وی افزود: بسللیاری از مردم از طریق سللهام عدالت دارنده 
دارایی با ارزشللی هسللتند و عاقه ای به فروش سللهام در 
اختیللار خود ندارند اما عما می توانند از گذاشللتن دارایی 

خود به عنوان وثیقه در بخش مسکن استفاده کنند.

تاثیر راه اندازی بورس مسکن در بازار ملک
چراغی به تاثیر راه اندازی بورس مسللکن در نظم بخشیدن 
بازار مسللکن تاکید کللرد و گفت: همه تللاش ما افزایش 
تولید انبوه مسکن و افزایش عرضه مسکن با الگوی مسکن 
متعارف و اسللتفاده از منابع عظیم بازار سللرمایه است تا از 

این طریق زمان اجرای پروژه ها کاهش یابد.
وی افزود: اکنون نظارت ها برای اجرای سللاخت و سللازها 
توسللط سازمانهای ذی ربط بر پروژه ها انجام می شود اما در 
بستر یک ساختار واحد نیست و به صورت جدا و  جزیره ای 
اسللت، در حالی کلله نظارت های صورت گرفتلله از طریق 
بورس اماک و مسللتغات همه این نظارت ها را تجمیع و 
در راستای استانداردسازی ها برای سرمایه گذاران استفاده 
می کند. چراغی به اقدامات زیرساختی انجام شده از سوی 
سللازمان های ذی ربللط مانند اداره ثبت  اماک و اسللناد، 
شهرداری ها، پیمانکاران مهندسللین مشاور، سازمان نظام 
مهندسللی و... برای راه اندازی بورس مسللکن اشاره کرد و 
گفت: اکنون در تاش هستیم تا از طریق اتصال زیرساخت 
فن آوری های موجود در کشللور که خوشبختانه در دو سال 
گذشللته توسعه خوبی پیدا کرده، بورس مسکن و اماک را 
با سللاختار مدرن و با اسللتفاده از این خدمات الکترونیکی 

راه اندازی کنیم.

استفاده از کدال برای اطالع رسانی
عضو شللورای عالی بورس با بیللان اینکه از تجربیات خوب 
بورس ها برای ایجاد زیرسللاخت اطاع رسللانی در خصوص 
اطاعات اوراق قابل معامله در بورس اماک مانند سللایت 
کدال استفاده خواهیم کرد تا اطاعات همه اوراق، پروژه ها، 
طرح هللا و همچنین اماک قابل معامله به صورت شللفاف 
در اختیار سللرمایه گذاران قرار گیرد، اظهار داشت: گزارش 
های اشللخاص ثالث مانند مهندسین مشاور و شهرداری ها 
از روند پروژه و گزارشات نظارت بر فرایند ساخت در قالب 
گزارشات استاندارد در اختیار سللرمایه گذاران قرار خواهد 

گرفت.  ایرنا 

با هدف ارتباط دارایی های مالی پیشنهاد شد؛

سهام عدالت، پشتوانه رهنی افراد برای خرید متری مسکن


