
سرپرست وزارت صمت :
 کارت های بازرگانی جمع می شود 

سرپرست وزارت صمت در رابطه با مشکل کارت های 
بازرگانی اظهار داش��ت: ای��ن کارت ها عمال جمع 
خواهند شد و افراد بر اس��اس رتبه بندی مشمول 

برخورداری از کارت بازرگانی خواهند شد.
جعفر س��رقینی سرپرس��ت وزارت صمت در رابطه 
با مش��کل کارت های بازرگانی اظهار داش��ت: این 
کارت ها عمال جمع خواهند ش��د و افراد بر اساس 
رتبه بندی مش��مول برخورداری از کارت بازرگانی 

خواهند شد.
وی افزود: به عبارت دیگر،کارت های یک بار مصرف 
که اس��تفاده کنندگان آن ها تجار واقعی نیس��تند 
جمع خواهد ش��د.با س��امانه جدیدی که به همین 
منظور از ح��دود دو ماه پیش تعریف ش��ده، تجار 
رتبه بندی شده و بر اساس رتبه شان کارت بازرگانی 

می گیرند.
سرپرس��ت وزارت صم��ت گف��ت: به دلی��ل برخی 
مشکالت سامانه جدید، دستور دادیم تا سامانه های 
قبل��ی و جدید به مدت دو ماه ب��ه موازات یکدیگر 
کار کنند تا مشکالت سامانه جدید برطرف شود. به 
این ترتیب، کارت های بازرگانی یک بار مصرف جمع 

آوری خواهند شد.
سرقینی درباره تشکیل صندوق های سرمایه گذاری 
بخش خصوص��ی در زیرمجموع��ه وزارت صنعت، 
گفت: این صندوق ها مورد حمایت وزارتخانه بوده و 

هست از تشکیل و فعالیت آنها حمایت می کنیم.
وی بیان داش��ت: در سال های گذشته قوانینی برای 
تش��کیل این صندوق ها وضع شده، هرچند از قبل 
نی��ز با توجه به اینکه گفته ش��ده بود س��هامداران 
می توانن��د پول ه��ای خود را وارد ش��رکت ها کرده 
و ب��ه اندازه معادل بهره های بانکی از پول هایش��ان 
استفاده کنند، به نوعی اجرایی شده بود. راه اندازی 
صندوق های یاد ش��ده می تواند کمک بیش��تری به 

فعاالن بخش خصوصی باشد.  فارس

برندگان »همراهی« صاپ یک میلیارد 
ریال جایزه گرفتند

اس��امی ٦٨ برنده یک میلیارد ری��ال جوایز نقدی 
مرحله سه ماهه س��وم طرح »همراهی« اپلیکیشن 

صاپ بانک صادرات ایران اعالم شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
مرحله س��ه ماهه سوم )پایانی( طرح »همراهی« با 
هدف تشویق مشتریان به نصب و ترویج استفاده از 
نرم اف��زار صاپ بانک صادرات ای��ران، در بازه زمانی 
٣ ماه��ه از ابتدای خردادماه٩٨ ت��ا پایان مردادماه 

سال ٩٩ به اجرا درآمد. 
ب��ر مبنای این طرح تمامی هموطنان و مش��تریان 
بان��ک ص��ادرات ای��ران و س��ایر بانک ه��ای عضو 
ش��بکه شتاب می توانس��تند ضمن معرفی و دعوت 
به عضویت دوس��تان و س��ایر کارب��ران برای نصب 
اپلیکیش��ن »صاپ«، امتیاز کس��ب کرده و با تداوم 
ای��ن دع��وت در ط��ول دوره های س��ه ماهه، بدون 
قرعه کش��ی از پن��ج میلیون ریال ت��ا ٢٠٠ میلیون 

ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.
بنابر این طرح، پنج نفر اول هر دوره به ترتیب ٢٠٠ 
میلیون ریال، ١٥٠میلیون ریال، ٨٠ میلیون ریال، 
٥٠ میلیون ریال و ٣٠ میلیون ریال جایزه دریافت 
خواهند کرد. نفرات شش��م تا دهم نیز هرکدام ٢٠ 
میلیون ریال، نفرات یازدهم تا س��ی ام هر کدام ١٠ 
میلیون ریال و نفرات س��ی  و یکم تا شصت و هشتم 
هر یک پنج میلیون ری��ال جایزه دریافت کرده اند. 
انتخ��اب ٦٨ نفر کاربر برتر این طرح به مناس��بت 
ش��صت  و هش��تمین س��ال فعالیت بانک صادرات 
ای��ران صورت گرفته اس��ت.طرح همراهی در پایان 

مردادماه ١٣٩٩ به پایان رسید.

گرامیداشت چهلمین سالگرد حماسه 
دفاع مقدس در بانک توسعه تعاون

چهلمین سالگرد آغاز حماسه دفاع مقدس با حضور 
مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدیره بانک توس��عه 
تع��اون برگزار ش��دحجت اله مهدی��ان مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون در مراس��م چهلمین س��الگرد 
آغاز حماس��ه دفاع مقدس در س��اختمان میرداماد 
این بانک اظهار داش��ت: حماس��ه دف��اع مقدس بر 
پایه رهبری هوش��مندانه و با تدابیر، رش��ادت ها و 

فداکاری های رزمندگان حاصل گردید.
وی افزود: باگذش��ت چهل س��ال از حماس��ه دفاع 
مق��دس، ابعاد جدیدی از این حماس��ه باش��کوه و 
ماندگار نمایان می شود و یاد رشادت های تالشگران 

این عرصه گرامی داشته می شود.
مهدی��ان خاطرنش��ان کرد: دفاع مق��دس عالوه بر 
دفاع از خاک و موجودیت کش��ور، دفاع از اندیش��ه 
ناب اس��المی نیز بود و در سال کنونی با هم افزایی 
ارکان فرهنگ��ی موجود در بانک توس��عه تعاون، به 
نحو وی��ژه ای یادبود این واقعه بزرگ در حال انجام 

می باشد.
مهدیان با اش��اره به حضور رزمن��دگان عزیز دفاع 
مق��دس در می��ان کادر پرس��نلی بان��ک گفت: از 
افتخارات بانک توس��عه تعاون، حض��ور رزمندگان 
س��رفرازی است که در س��نین پایین به جبهه های 
حق علیه باطل ش��تافتند و هم اکنون نیز به عنوان 
کارمند بانک توس��عه تعاون در خدمت رس��انی به 

عموم مردم مشغول هستند.
مدیرعام��ل بانک توس��عه تع��اون بابی��ان تدابیر و 
عملکرد واحدهای فرهنگ��ی بانک همچنین افزود: 
پایگاه بس��یج بانک عملکرد شایسته ای نشان داده 
و ب��ر پایه برنامه های منظم، اثربخش��ی و کارآمدی 

ویژه ای بروز داده است.

اخبار گزارش

 در حالی هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور ماه امسال نسبت 
به همین ماه در س��ال گذش��ته به طور متوسط بیش از ٣۴ 
درصد افزایش داش��ته که در این بین رشد قیمت ها در گروه 
لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت 

تخم مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می کند.
اخیرا مرکز آمار وضعیت ش��اخص تورم در شهریور ماه سال 
جاری را اعالم کرد که نشان داد در ١٢ ماهه منتهی به این 
ماه نرخ تورم به ٢٦ درصد رس��یده که رش��د ٠.٢ درصدی 
داش��ته است. از س��وی دیگر تورم نقطه به نقطه )نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل( با رشد همراه شده و به ٣۴.۴ درصد 
رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه 
اس��ت. تورم ماهانه نیز که نش��ان دهنده میزان رشد قیمت 
ها در فاصله یک ماه اس��ت افزایش داش��ته و با رش��د ٠.١ 
درصدی به ٣.٦ درصد رسیده تا تورم شاخص ها در شهریور 
ماه افزایش داش��ته باش��د.   بررس��ی وضعیت تورم در بین 
گروه های کاالیی نیز قابل تامل است؛ به طوری که در گروه 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به گروه »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« اس��ت که 
در آن کاالهایی همچون تخم مرغ، خامه، ش��یر پاستوریزه 
و پنیر پاس��توریزه وج��ود دارد. در این گروه تورم ماهانه به 
٦.٨ درصد رس��یده که باالترین حد ت��ورم در بین کاالهای 
خوراکی به شمار میرود.   افزایش تورم در این در شرایطی 
اتف��اق می افتد که در فاصله مرداد تا ش��هریور قیمت تخم 
مرغ در بازار افزایش داشته و به شانه ای ٣٠ هزار تومان هم 
رس��یده است. در عین حال که در گروه لبنیات هم افزایش 
قیمت کره موجب حواش��ی شده بود و رشد قابل توجه آن 

می تواند در تورم گروه لبنیات تاثیرگذار باشد.  
اما دیگر گروه خوراکی ها که با افزایش تورم نس��بت به سایر 
گروه ها همراه بوده »ماهی ها و صدفداران« است که کاالهایی 
همچون ماهی قزل آال و کنسرو ماهی تن را در بر می گیرد 
و تورم ماهانه در آن به ٦.٦ درصد رس��یده اس��ت که نسبت 
به ش��هریور ماه سال گذشته نیز ٢٣.٩ درصد افزایش قیمت 
دارن��د.   گروه »چای، قهوه و س��ایر نوش��یدنی ها« که انواع 
نوشابه و آبمیوه را نیز در بر می گیرد سومین گروه خوراکی 
ها در افزایش قیمت اس��ت که تورم ٥.١ درصدی داش��ته و 

نسبت به پارسال بیش از ٣٢ درصد افزایش قیمت دارد.  

تورم حمل و نقل در صدر ایستاد
ام��ا در بین گروه های غیر خوراک��ی و البته تمامی کاالها 
این حمل و نقل است که باالترین رشد را نسبت به مرداد 
دارد؛ ب��ه گونه ای که تورم ماهانه به ٨.۴ درصد رس��یده و 
نسبت به شهریور سال گذشته ٨٠.٨ درصد افزایش قیمت 
وج��ود دارد. در گروه حمل و نقل قیم��ت انواع خودروها 
موثر اس��ت که در چند ماه گذشته افزایش قیمت خودرو 

در بازار به با شیب تندی روبه افزایش بوده است.  
»تفری��ح و فرهن��گ« که مجموع��ه لوازم تحری��ر، قطعات 
کامپیوت��ر، دوچرخه و لپ ت��اب را نیز در بر می گیرد دیگر 
گروه غیر خوراکی با تورم باال اس��ت که نسبت به مرداد ماه 
۴.٢ درصد تورم داش��ته اس��ت. این گروه نسبت به شهریور 
س��ال قبل ٣۷.٦ درصد گران شده است.  دیگر گروهی که 
در مقایسه با ماه مرداد رشدی بیشتری از افزایش قیمت را 
داشته »مبلمان و لوازم خانگی« بوده که کاالهایی همچون 
لوازم پالستیکی آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر 
و ظروف شیش��ه ای آشپزخانه را در بر گرفته که نسبت به 

پارسال به طور متوسط ٣٩.۴ درصد گران شده است.  

اثر گرانی ارز و مدیریت بازار چقدر است؟
افزای��ش قیمت ها و ت��ورم در حالی در ماه ه��ای اخیر به 
خصوص در بخشی از کاالها اتفاق می افتد که مسئوالن آن 
را ناشی از افزایش قیمت ارز می دانند و این در حالی است  
که قیمت دالر در س��ال جاری از حدود ١٥ هزار تومان در 
ابتدای سال به بیش از ٢۷ هزار تومان در حال حاضر رسیده 
که خود عامل موثری در افزایش قیمت کاالها به شمار می 
رود.  در عی��ن حال که حذف ارز دولتی از اغلب کاالها آثار 
خود را بر بازار و افزایش قیمت ها گذاشته است، ارز ۴٢٠٠ 
تومانی از اغلب کاالهای اساسی وارداتی از جمله برنج و کره 
و برخی اقالم دیگر در ماه های اخیر حذف و واردات آنها با 
نرخ نیمایی که به بیش از ٢٠ هزار تومان می رسد انجام می 
شود که اثر آن بر رشد قیمت ها روشن خواهد بود. اما اینکه 
در این رشد قیمت ها مدیریت و نظارت بر بازار چگونه است 
و آیا تمامی رش��د قیمت ها از گرانی ارز نش��ات می گیرد، 
موضوعی است که دولت و سایر دستگاه های ذیربط باید به 

آن پاسخ دهند.  فارس
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وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
  برآوردهای خوب نسبت به آینده بورس  
 وزی��ر اقتص��اد با تاکید ب��ر این که نظرس��نجی هایمان 
برآوردهای خیلی خوبی نس��بت به آین��ده بورس دارد، 
گفت: من این نگران��ی را دارم که عده ای با برنامه ریزی 
قصد دارند سهامداران را وادار به فروش سهام خود کنند 

تا با ایجاد فضای روانی، مشکالتی را ایجاد کنند.
فرهاد دژپسند گفت: من همیشه از همه سرمایه گذاران 
در بورس که قصد ورود یا خروج از این بازار را دارند این 
سه خواهش را داشته و دارم؛ مطالعه، مشاوره و معامله.

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی افزود: االن که بحث خروج از 
بازار سرمایه مطرح است این تاکید را دارم که سهام، دارایی 
شما است و این دارایی را نباید در معرض "بیا بخر" قرار داد. 
عبارت بیا بخر سبب می شود ارزش واقعی دارایی و سهام 
آنها مشخص نش��ود. وی با تاکید بر این که من هیچ گونه 
اختیاری ندارم که به سهامداران بگویم بخرید یا بفروشید؛ 
اما خواهش می کنم در م��ورد فروش دارایی خود حداکثر 
دقت خود را بکنند؛ چون سهام دارایی سرمایه گذاران است 

و باید به قیمت مناسب دادوستد شود.
وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به آن دسته از سهامدارانی که 
در صف های فروش قرار می گیرند، تصریح کرد: چرا سهام 
و دارایی خود را در معرض فروش قرار می دهید که عرضه 
زیاد شود و خریداران فکر کنند هنوز موقعیت آن را دارند 
که در قیمت های پایین تر س��هام سرمایه گذاران را در تور 
بندازند. دژپسند افزود: من این نگرانی را دارم که عده ای با 
برنامه ریزی قصد دارند سهامداران را وادار به فروش سهام 
خود کنند تا با ایجاد فضای روانی، مشکالتی را ایجاد کنند. 
این در حالی است که نظرسنجی هایمان برآوردهای خیلی 
خوبی نس��بت به آینده ب��ورس دارد و برخی برخی افراد 

نظرسنجی بد را بزرگ می کنند. فارس

مدیریت نظارت بر بورس  خبرداد؛ 
ممنوعیت معامالت الگوریتمی در بورس  

  مدیریت نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در اطالعیه ای اس��تفاده از معامالت الگوریتمی و 
تقسیم سفارشات توسط کلیه مشتریان برخط در بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع کرد.
محس��ن خدابخش در این اطالعیه به کلیه شرکت های 
کارگ��زاری اعالم کرده اس��ت: به منظور حفظ ش��رایط 
تع��ادل عرض��ه و تقاضا در ب��ازار بر ورود سفارش��ات و 
معامالت، کلیه مش��تریان اع��م از حقیقی و حقوقی )به 

ج��ز بازارگردانان دارای مجوز که با شناس��ه مش��خص 
ش��ده برای معامالت اقدام به ارسال سفارش می کنند( 
در خص��وص امکان انجام معام��الت الگوریتمی در همه 
نمادهای معامالتی در بورس و فرابورس تا اطالع ثانوی 

غیرفعال شود.
همچنین تقسیم سفارشات به هر روشی توسط مشتریان 
برخ��ط اع��م از حقیق و حقوق��ی در تمام��ی نمادهای 

معامالتی در سمت فروش، ممنوع است.
در همین راس��تا باید در اس��رع وقت تنظیمات الزم در 
کلیه س��امانه های برخ��ط کارگزاران جه��ت جلوگیری 
از تقس��یم سفارش��ات در هنگام ورود س��فارش توسط 
مشتریان برخط و همچنین عدم استفاده از الگوریتم های 

معامالتی انجام شود.
معام��الت الگوریتم��ی از جمله معامالتی اس��ت که به 
صورت خ��ودکار انجام می ش��ود، به عن��وان مثال، حد 
سود و ضرر یک الگوریتم، معامالتی است که با رسیدن 
قیمت به اعداد خاصی، دس��تور خرید یا فروش خودکار 
را انجام می دهد. در معامالت الگوریتم، هوش مجازی به 

جای فرد، تصمیم گیری کرده و اقدام می کند. 
 سنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

در شهریور 99 رقم خورد؛

خودنمایی گرانی در سبدخانوار 

26 درصد؛ تورم شهریور99
نرخ تورم ساالنه شهریور ماه با افزایش دو درصدی به ٢٦ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ١٣٩٩ به عدد ٣۴,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
٣۴.۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای ش��هریور ماه ١٣٩٩ در مقایس��ه با ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ٥,٥ واحد درصدی به ٣١.٥ درصد و گروه »کاالهای 

غیر خوراکی و خدمات« با افزایش ٣.٣ واحد درصدی به ٣٥.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ٣۴,٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٣,٩ واحد 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣۴,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۴,٥ واحد درصد افزایش داشته است.

نمای نزدیک

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبرداد؛

بازگشت 35  میلیارد یورو ارز 
صادراتی به کشور 

رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات 
غیرنفتی تا پایان مردادماه ٩٩ را ٣٥ میلیارد یورو اعالم کرد.

حمید زادبوم با ارائه گزارش��ی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی 
تا پایان مردادماه ٩٩ را ٣٥ میلیارد یورو اعالم کرد و اظهار داش��ت: این رقم با 
توجه به کل صادرات مش��مول تعهدات ارزی سال های ٩۷، ٩٨ و فروردین ماه 
٩٩، نشان دهنده بازگشت ٦٨ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کش��ور است و این در حالی اس��ت که بر اس��اس گزارش بانک مرکزی ٣.١٦ 
میلی��ارد یورو ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کش��ور باز 
نگش��ته است. رئیس کل سازمان توس��عه تجارت ایران افزود: از ٢٢ فروردین 
٩۷ ت��ا پای��ان فروردین ٩٩ تعداد ٢١ هزار و ٢٥۴ نف��ر صادرکننده ارز خود را 
بازگردانده اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند ٩٨، تعداد ۷٠ 

صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده اند.
وی با اش��اره به تش��کیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و 
س��ازمان های صمت استان ها، گفت: با فعالیت این کارگروه ها در سراسر کشور، 
از ابتدای مردادماه س��ال جاری، بازگشت ارز به اقتصاد کشور افزایش یافته که 
امیدواریم این روند در سایه تعامل با صادرکنندگان سرعت بیشتری پیدا کند.

مسئول کمیته اقدام ارزی بیان داشت: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد ماه 
سال جاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند ٢٢٨٦ نفر صادرکننده بوده 
در صورتی که این تعداد در پایان تیرماه امسال، ٢٠١۴ نفر صادرکننده بوده اند. وی 
همچنین میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را ٦.١٦ میلیارد یورو اعالم کرد 
که بر اساس ترتیبات بانک مرکزی ٩.١۴ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود 
را به چرخه اقتصاد کش��ور بازگردانده اند که این صادرکنندگان از لحاظ تعداد، ١١ 
درصد از کل صادرکنندگان، از نظر میزان صادرات ٢٩ درصد کل صادرکنندگان، از 
لحاظ بازگشت ارز ۴٣ درصد کل صادرکنندگان و از نظر تعهد، ٢٩ درصد میزان کل 

تعهدات را به خود اختصاص داده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیر نیرو خبرداد؛

سال آبی خوبی در راه است
وزیر نیرو گفت: س��ال آبی ٩٩-١۴٠٠ س��ال خوبی خواهد بود و ان ش��اء هلل 
کمبود نخواهیم داش��ت. رضا اردکانیان  اظهار کرد: در اثر س��یالب اخیر، ابتدا 
در بخش برق حدود ٣۷٠٠ مشترک و در بخش آب بیش از ١١٦٠ مشترکمان 
دچار قطعی ش��دند. ولی در همان س��اعات اولیه جاهایی که مشکل دسترسی 
نبود اتصال برقرار ش��د و در بخش برق فقط ١٠٠ مشترک باقی ماندند. یعنی 
٩۷ درصد وصل ش��دند. در بخش آب هم ٩۴درصد وصل شدند ، چند موردی 

باقی مانده که منتظر رفع مشکل هستیم. 
وی ادامه داد: دیروز اولین روز سال آبی جدید بود؛ سال ٩٩-١۴٠٠ .سالی که 
پشت سر گذاشتیم ٩٨-٩٩ از حیث بارش ها سال خوبی بود. متوسط ٥٠ ساله 
ما ٢٥٠ میلیمتر اس��ت درحالی که س��ال گذشته ٣١۷ میلیمتر بارش داشتیم 
یعنی ٢۷ درصد بارش��مان از متوسط درازمدت بیشتر شد و باعث شد بتوانیم 
پاس��خگوی همه بخش ها باش��یم.  وزیر نیرو گفت: در بخش کشاورزی حتی 
بیش از س��ال های گذشته توانس��تیم آب تحویل دهیم. االن هم از حدود ٥١ 
میلیارد متر مکعب حجم مخازن حدود بیست و هفت و نیم میلیارد متر مکعب 
آب داریم. وضعیت خوبی است. جز در دو مورد که شرایط لب به لبی است به 
تعبیری و ان ش��اء اهلل مدیریت خواهد ش��د دغدغه ای نداریم. ان شاءاهلل مردم 
رعایت هم خواهند کرد که بدون مش��کل این س��ال آبی را پشت سر خواهیم 
گذاش��ت.  اردکانیان تصریح کرد: موضوع بعدی که حتما در خبرها ذکر شده 
این اس��ت که موفق شدیم به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی با افغانس��تان نمایش��گاه تجاری صنعتی را از روز گذشته در کابل با 
مشارکت بیش از ۷٠ شرکت و تولید کننده ایرانی در بخش های محتلف انرژی 
و مخابرات برگزار کنیم. معاون برق و انرژی وزارت نیرو مشترکا با وزیر تجارت 
افغانس��تان این نمایشگاه را افتتاح کردند و امیدوار هستم که با عرضه خدمات 

و توانمندی های ایرانی زمینه توسعه برقرار باشد. 
وی اف��زود: هم��ان طور که می دانید ما مرکز منطق��ه ای را برای مدیریت آب 
ش��هری در ایران تاس��یس کردیم که با مش��ارکت سایر کش��ورهای منطقه و 

سازمان های بین المللی است. پاون 

مدیر توسعه و برنامه ریزی سپرده گذاری مرکزی  مطرح کرد؛

فروش ۱۱.5 هزار میلیارد تومان سهام 
عدالت در بورس

 
مدیر توس��عه و برنامه ریزی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی بی نتیجه ماندن 
فروش مستقیم سهام عدالت را عدم هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری 
و بانک��ی عنوان کرد و گفت: حدود ١١٥٠٠ میلیارد تومان س��هام عدالت تا به 

این لحظه به فروش رسیده است.
محمدجوادفرهانیان درباره ثبت نمادهای ش��رکت های استانی سهام عدالت در 
بورس گفت: عملیات درج نمادهای این شرکت ها به پایان رسیده است و پس 

از رعایت قانون بازار سرمایه این شرکت ها معامله پذیر خواهند بود.
مدیر توس��عه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: بر این اساس 
دارندگان س��هام عدالت در صورت انتخاب روش غیرمس��تقیم می توانند پس از 
سجامی شدن و دریافت کد معامالتی از طریق این شرکت ها اقدام به فروش یا 
خرید سهام عدالت کنند. وی اضافه کرد: گروهی از سهامداران عدالت نیز قبل 
از راه اندازی س��امانه س��جام موفق به دریافت کد معامالتی شده اند و تاکید ما 
سجامی شدن تمامی معامله گران و انجام خرید و فروش با کد یکپارچه است؛ 
چرا که به دنبال پذیرفته ش��دن ش��رکت های استانی و س��جامی شدن مردم، 
معامله گران می توانند از مزایای مرتبط با توزیع سود و برگزاری مجامع مختلف 
برخوردار ش��وند. مدیر توس��عه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
خصوص بی نتیجه ماندن فروش مس��تقیم س��هام گفت: دارندگان سهام عدالت 
ب��رای رفع این مش��کل باید از کارگزار خود و یا بانک مس��ئول در قبال فروش 
سهام، درخواست گزارش کنند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، معامله گران 

می توانند از طریق تلفن گویا ١٥٦٩ نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: حدود ١١٥٠٠ میلیارد تومان س��هام عدالت تا به 
این لحظه به فروش رس��یده و اطالعات این جابه جایی ها در ش��رکت س��پرده 
گذاری ثبت شده است و محدویت و ممنوعیتی در خرید و فروش سهام وجود 
ندارد. البته ما از مردم درخواس��ت کرده ایم تا معامالت خود را با درایت انجام 

دهند تا در آینده موجب ضرر و پشیمانی نشود. تسنیم 


