
مدیرکل جدید دفتر مرکزی حراست 
بانک رفاه کارگران منصوب شد

 یوس��ف کمالی فر به س��مت مدیرکل جدید دفتر 
مرکزی حراست بانک رفاه کارگران منصوب شد.

به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، در 
مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
بانک رف��اه کارگران، تن��ی چند از مدی��ران عالی 
دستگاه های نظارتی، مسئوالن سازمان حراست کل 
کشور و جمعی از مدیران عالی بانک، یوسف کمالی 
ف��ر به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراس��ت بانک 
رفاه کارگران معرفی ش��د و از زحمات س��ید روح 
اهلل موس��وی سرپرست سابق دفتر مرکزی حراست 

بانک قدردانی به عمل آمد.

تدارک ویژه بانک صادرات ایران برای 
مقابله با کرونا

حجت اله صیدی، مدی��ر عامل بانک صادرات ایران 
با تش��ریح ش��یوه نامه مقابله با کرونا از آمادگی این 
بانک برای همراهی با برنامه ویژه دولت در دو هفته 

اول آذرماه برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
حجت اله صیدی، در نشست هفتگی شورای مدیران 
این بانک، شیوه نامه  چگونگی حضور کارکنان صف 
و س��تاد، نحوه ارائه خدمات بانکی به مش��تریان و 
مصون س��ازی و رعایت نکات بهداشتی در دو هفته 
اول آذر م��اه را تبیین کرد.مدیرعامل بانک صادرات 
ای��ران با تاکی��د بر اجرا ش��دن ضواب��ط و مقررات 
اعالمی از سوی دولت برای حضور حداکثر یک سوم 
کارکنان در استان ها و مناطق قرمز، حضور حداکثر 
نیمی از کارکنان در مناطق نارنجی و حضور حداکثر  
دو س��وم کارکنان در مناطق زرد از نظر آلودگی به 
ویروس کرونا در س��طح شعب و ستاد بانک، گفت: 
شیوه نامه مورد نظر در دو هفته اول آذر ماه با توجه 
به شرایط ویژه کش��ور از سوی بانک صادرات ایران 
با جدیت به کار گرفته خواهد شد و تمامی امکانات 
بانک برای ارائه خدمات غیرحضوری به مش��تریان 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارایه خدمات درمانی بیمارستان بانک 
ملی ایران در سیستان و بلوچستان

طرح ویزیت و معاینه همکاران بانک ملی ایران این 
بار در سیس��تان و بلوچس��تان از سوی بیمارستان 

بانک به اجرا در آمد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ای��ران، ارایه 
خدمات درمانی به منظور حفظ و ارتقای س��المت 
همکاران با اس��تفاده از تجهی��زات به روز و در یک 
برنامه مدون در دس��تور کار بیمارس��تان این بانک 
قرار دارد و در همین راس��تا درمانگاه بیمارس��تان 
در سیس��تان و بلوچس��تان اقدام به ویزیت و ارایه 
خدم��ات درمان��ی به هم��کاران کرده اس��ت.طرح 
غربالگری همکاران در شهرس��تان های نیکشهر و 
چابهار اجرا ش��د و در مجموع ۱۷۵ نفر از همکاران 
ویزیت ش��دند.نوار قل��ب، چک فش��ارخون، پالس 
اکسیمتری، سونوگرافی تیرویید، اکوکاردیو گرافی، 
تعیین BMI۱۷۵ و... از جمله خدمات ارایه ش��ده 
به همکاران در این اس��تان بوده است.همچنین به 
هم��کاران دارای بیماری توصی��ه های الزم غذایی 
ارایه و جهت بررس��ی بیشتر و درمان به متخصص 

ارجاع داده شدند.

مراحل فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف 
کارت از طریق اینترنت بانک انصار

دانل��ود و نص��ب برنامه آپ��ان )ثبت ن��ام و تکمیل 
اطالعات درخواستی(

پ��س از ورود به برنامه آپان ، می بایس��ت از طریق 
منوی »رمز یک ب��ار مصرف« ، ابتدا الگو یا پین را 

جهت ورودهای بعدی انتخاب و تعیین نمایید.
ورود ب��ه اینترنت بانک انصار در صورت داش��تن نام 
کاربری و رمز اینترنت بانک )در صورت نداشتن نام 
کاربری و رمز عبور می توانید از طریق منوی "فعال 
س��ازی – بازیابی خدمات نوین" اق��دام به دریافت 
اطالع��ات کارب��ری خ��ود نمایید.( پ��س از ورود به 
اینترنت بانک ، در صفحه خانه از منوی "فعال سازی 
رم��ز دوم یک بار مصرف "می توانی��د مراحل فعال 
س��ازی را ادامه دهید. در صفحه "فعال سازی برنامه 
رمز ساز "، از قسمت "ش��ماره کارت" ، کارت مورد 
نظر خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه قرمز رنگ 
"افزودن کارت " کلیک نمایید تا پیغام "رمز یک بار 
مصرف برای کارت . . . فعال شد " برای شما نمایش 
داده ش��ود و سپس بر روی دکمه "بازگشت" کلیک 
نمایید. در صفحه باز ش��ده بر روی دکمه "رمز دوم 
یک بار مصرف کارت" کلیک نمایید. سپس یک بار 
دیگر از منوی "شماره کارت " ، کارت خود را انتخاب 
کرده و این بار بر روی دکمه قرمز رنگ "فعال سازی 
برنامه رمز ساز" کلیک نمایید پس از نمایش تصویر 
بار کد )QRCode( و زمان باقی مانده ، می بایست 
برنامه آپ��ان را اجرا نمایید و از من��وی رمز یک بار 
مصرف تصویر QRCode را اسکن کنید. همزمان با 
نمایش QRCode ، یک پیامک کد رمز پویا )چهار 
رقمی ( به شماره موبایل شما ارسال می شود . پس 
از ورود به برنامه آپان و قس��مت رمز یک بار مصرف 
، می بایس��ت بارکد را به وسیله گوشی همراه خود 
اس��کن نمایید و در مرحله بعد ،کد فعال سازی که 
از طریق پیامک ارسال شده است را در قسمت "کد 
فعال س��ازی "وارد کرده و در قس��مت بعد یک "کد 
ش��ش رقمی به دلخواه وارد نمایید." پس از تایید و 
ارسال ، نر م افزار رمز ساز شما فعال می شود و هر 

60 ثانیه یک رمز برای شما تولید می نماید.

اخبار گزارش

طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو دیروز در حالی 
به تصویب اولیه رس��ید که بر این اساس، محدودیت خرید 
3 س��ال یکبار برای خری��داران در نظر گرفته ش��ده و در 
عین حال، خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق 

بورس صورت گیرد.
 طی روزهای اخیر طرح تولید و س��اماندهی عرضه خودرو 
توس��ط اعضای کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار 
گرفت و به تصویب رس��ید. در این راستا مقرر شده عرضه 
همه خودروهای پرتیراژ در بورس کاال صورت گیرد و فقط 
خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا ش��رکت هایی 
که تولیدش��ان بسیار محدود اس��ت، از این قاعده مستثنی 
می شوند. به گفته حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون 
صنای��ع و مع��ادن مجلس، خودروهایی ک��ه در بورس کاال 
عرضه نشوند اعم از فروشنده و خریدار، جرم انگاری شده و 
مجازات می شوند و کاال نیز به عنوان کاالی قاچاق محسوب 
می ش��ود. وی می گوید: در بورس کاال به هر خودرو توسط 
بورس یک شناس��ه یا کد تعلق می گیرد که به این ش��کل 
خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی 
می تواند هر 3 س��ال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در 
بورس کاال خریداری کند و قبل از پایان س��ه س��ال مقرر 

نمی تواند اقدام به فروش خودرو کند.
به گفته فیروزی، اگر ش��خصی قبل از پایان 3 سال، اقدام 
ب��ه فروش خ��ودرو کند،  بای��د ۸0 درص��د از مابه التفاوت 
قیم��ت پایه و قیمت ف��روش بازار را به عن��وان مالیات به 
دول��ت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداش��تن 

داللی است.
وی با اشاره به تشکیل صندوقی در وزارت صنایع و معادن، 
توضیح می دهد: از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که 
توسط کارخانه دار ساخته و به بورس ارائه می کند صندوقی 
در وزارت صنایع تش��کیل می شود که از محل آن صندوق، 
۱0 درص��د به عن��وان پاداش به تولیدکنن��ده خودرو بابت 

افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می شود.

به گفته این نماینده مجلس، از محل این صندوق همچنین،  
۲0 درصد به عنوان تس��هیالت وام ب��ه زوج های جوان که 
توان خرید خودرو را ندارند، ۵0 درصد به عنوان تسهیالت 
قرض الحس��نه به خودروس��ازان برای تحقیق و توسعه، ۲0 
درصد برای ش��بکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن 

خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می گیرد.

حباب قیمت شکسته می شود
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس در خصوص عرضه خودرو در بورس معتقد اس��ت: 
با اجرای این طرح، حباب افزایش قیمت خودرو می ش��کند 
و خودرو به صورت ش��فاف و با قیمت واقعی به بازار عرضه 
می ش��ود. به گفته وی، در این مدل به دلیل عرضه خودرو 
با قیمت واقعی در بازار از میزان س��وداگری  و داللی ها هم 
کاس��ته می ش��ود و دیگر اختالف قیمت خ��ودرو از درب 

کارخانه تا بازار را نخواهیم داشت.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز در این مورد معقد اس��ت:  با توج��ه به وضعیت فعلی، 
عرض��ه خ��ودرو در بورس از جمله بهتری��ن راهکارها برای 
س��اماندهی بازار اس��ت. در این صورت، ن��ه دالل ها دیگر 
می توانن��د داللی کنند و نه کارخانه آس��یب می بیند چون 
قیم��ت کارخان��ه ای خودرو دقی��ق محاس��به و در بورس 

قیمت گذاری می شود.
ب��ه  گفته وی، اینکه برای فروش خودرو قرعه کش��ی انجام 
ش��ود و ۲ میلیون نفر برای ۱6 هزار خودرو ثبت نام کنند، 

خجالت آور و نشان از برنامه ریزی برای دالل ها دارد.
پایان فروش خودرو از درب های پشتی

 روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
نیز در این خصوص می گوید: مبنای این طرح، اصالح توزیع 
خودرو با عرضه خودرو در بورس کاال است و تالش شده تا 
با استفاده از این ساز و کار، همه راه های توزیع خودرو صفر 
به غیر از مس��یر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از 

درب های پشتی خودرو را به فروش برسانند.
وی ب��ا بیان اینکه با فروش خ��ودرو در بورس کاال، عرضه 
و تقاضا اس��ت که قیمت را تعیی��ن می کند و عمال قیمت 
گذاری دس��توری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می ش��ود، 
معتقد است: وقتی یک کاالی مصرفی مانند خودرو تبدیل 
به کاالی س��رمایه ای شود، ناخودآگاه بازار خودرو نابسامان 

شده و قیمت ها باال می رود.

عرضه کافی نباشد، قیمت باالتر می رود
رضا محتش��می پور، معاون بورس کاال نیز در این مورد می 
گوی��د: خودرو را می توان در بورس کاال عرضه کرد، اما این 
عرضه در بورس مزیت ویژه ای ندارد، البته قیمت را شفاف 
می کند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس همراه با 

کنترل قیمت باشد، فایده ای ندارد.
وی افزود: اگر قرار بر کنترل قیمت خودرو باشد، بهتر است 
در خارج از بورس تعیین قیمت شود، چون قیمت دستوری 
در ب��ورس رانت ایجاد می کند. مثاًل قیمت خودرو در بورس 
40 میلیون و در بیرون ۱00 میلیون می شود که این باعث 
ایجاد رانت خواهد شد. وی معتقد است: توان تولید و عرضه 
مداوم خودرو باید از س��وی خودروس��ازان مشخص باشد و 
کاالیی که در بورس عرضه می ش��ود، به اندازی کافی باشد، 
مث��اًل اگر هزار واحد تقاضا وج��ود دارد، اما فقط ۲00 واحد 
کاال در بورس ارائه ش��ود، باعث باال رفتن قیمت می شود و 

مشکلی در بازار وجود دارد مشکل عرضه مستمر است.
البته برای عرضه خودرو در بورس، نحوه عملکرد و مدیریت 
بورس کاال نیز باید مورد س��نجش دقیق قرار گیرد چرا که 

هم اکنون برخی فعاالن صنعت و همچنین مسئوالن وزارت 
صنعت معتقدند حضور مدیران ش��رکت های خصوصی در 
هیأت مدیره بورس کاال مانع از عملکرد صحیح این نهاد در 

عرضه برخی محصوالت شده است.
احم��د رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
در ای��ن خصوص با بیان اینکه بورس کاال، حق مالکیتی به 
فوالدسازان داده است، می گوید: 3 عضو اصلی هیأت مدیره 
بورس کاال به ش��رکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان 
و ذوب آه��ن اصفهان اختصاص دارد و آنچه فوالدس��ازان 

بخواهند در بورس انجام می دهند.
همچنین عرضه خودرو بدون س��قف قیمت در بورس کاال 
زمانی می تواند رقابت و تعدیل در بازار را به همراه داش��ته 
باش��د که عرضه و تقاضا تا حدی به یکدیگر نزدیک باشند 
و هم��ه خودروه��ای تولیدی خودروس��ازان در بورس کاال 
عرضه ش��وند، وگرن��ه در صورت وجود تقاض��ای باال برای 
خرید و عرضه پایین خودرو، سقف قیمت در بورس فراتر از 

وضعیت فعلی بازار خواهد بود.
در این ش��رایط، برای قیمت گذاری خودروها نیز جلساتی 
با محوریت س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در 
حال برگزاری اس��ت به طوری که یکی از موضوعات مورد 
بحث این است که خودروهای با تولید انبوه و قیمت پایین 
تر نس��بت به بقیه خودروها کماکان مشمول قیمت گذاری 
دس��توری  ش��وند ولی خودروهای با تیراژ پایین تر و قیمت 
باالتر توس��ط خودروسازان قیمت گذاری شوند.باید منتظر 
ماند و دید در نهایت چه طرحی برای مدیریت بازار خودرو 

قطعی و اجرایی می شود.  فارس
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۴۵ روز دیگر نمایان می شود؛
اثر ترخیص نهاده های دامی  در بازار مرغ 

معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: اثرات ترخیص نهاده های دامی در بازار مرغ و تخم 

تا 4۵ روز دیگر مشخص می شود.
عباس قبادی در مورد وضعیت ترخیص کاالهای اساسی 
و مواد اولیه تولید از گمرکات کش��ور، اظهار داشت: در 
ش��رایط فعلی که با جن��گ اقتصادی مواجه هس��تیم، 
نمی ت��وان با ضوابط و ش��رایط عادی و بورکراس��ی های 

س��خت کاال رس��انی کرد، لذا س��تاد اقتصادی ریاست 
جمه��وری ب��رای تأمی��ن کاالهای اساس��ی و س��رعت 
بخش��یدن برای ترخیص کاالهای اساس��ی و ضروری و 

مواد اولیه تولید اختیاراتی را به وزیر صمت داد.
معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: در مجموع ۸.3 میلیون تن کاال شامل 3.۷ میلیون 
ت��ن کاالی اساس��ی )ذرت، جو، کنجال��ه، روغن خام(، 
4 میلی��ون تن م��واد اولیه و الباقی ب��ه صورت کاالهای 
کانتینری در گمرک موجود بود که تاکنون ۱.3 میلیون 
تن از این کاال ترخیص ش��ده است و اقدامات الزم برای 

ترخیص سایر مقادیر در دست انجام است
وی با اش��اره به ۲00 هزار تن برن��ج مانده در گمرکات 
کش��ور بیان داش��ت: از این برنج که مان��دگاری آن در 
گمرکات به معضل تبدیل ش��ده بود، تاکنون 40 درصد 

ترخیص شده است.
قبادی بیان داش��ت: نتیجه ترخی��ص نهاده های دامی از 
گم��رکات 4۵ روز دیگ��ر بر روی م��رغ و تخم مرغ تأثیر 
می گ��ذارد. وی گفت: در زمینه تولید گوش��ت وضعیت 
خوبی داریم و مشکل روغن نیز حل شده است.  مهر 

 مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی  اعالم کرد؛
پیشگیری از صدور چک بی محل، هدف 

اصلی قانون جدید
  مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی گفت: قانون جدید 
چ��ک با هدف بازگرداندن اعتب��ار به چک، تهیه و تدوین 
شده است و کاهش قابل مالحظه آمار چک های برگشتی 

نشان می دهد در مسیر درستی حرکت می کنیم.
محبوب صادقی با اش��اره به پیش��رفت ها و چالش های 
روند اج��رای قانون جدید چک و خدم��ات جدید نظام 

بانکی افزود: پس از احصا و شناس��ایی نیازها و مشکالت 
قانون پیشین چک، در س��ال ۱3۹۷ قانون جدید چک 
توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای 

اجرا ابالغ شد.
وی با بیان اینکه قانون جدید، یکی از مشکالت کنونی چک، 
یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را 
حل کرده اس��ت، افزود: اعتبارس��نجی چ��ک به صورت 
سامانه محور انجام می شود و به طور کلی بیشتر امکانات 
جدید چک به صورت نرم افزاری و سیستمی به هموطنان 
ارایه خواهد ش��د. صادقی اظهار داشت: برای مثال فردی 
ک��ه می خواهد ب��رای معامله خود از چک اس��تفاده کند، 
نمی تواند بیش��تر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه های 
اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر 
کند.  مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در گذش��ته برای مردم الزم بود برای انجام معامالت 
خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر 
ش��ده اعتماد کنند اما طبق قانون جدید این شناسایی را 
بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارس��نجی انجام 

خواهند داد.  بانک مرکزی

خ��ب��رخ��ب��ر

 گام اولیه مجلس برای ساماندهی برداشته شد؛

تصویب اولیه عرضه خودرو 
در بورس

تا یک ماه دیگر؛

مشکل تامین روغن کشور حل می شود
معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با بیان اینکه 
مش��کل تامین روغن کش��ور تا یک ماه دیگر حل می شود، گفت:۱40 هزار تن 

روغن از محل ذخایر استراتژیک تامین و توزیع می شود.
سعید صارمی گفت: ستاد تنظیم بازار به صورت ویژه موضوع تنظیم بازار روغن 
نباتی را در دس��تور کار قرار داده اس��ت و بر اس��اس تصمیم ستاد تنظیم بازار 
مقرر ش��د تا ۷0 هزار تن روغن از محل ذخایر اس��تراتژیک در بخش خانوار به 

صورت مایع توزیع شود که کار توزیع از اول آبان ماه شروع شده است.
مع��اون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اضافه کرد: 
توزیع در وهله اول از بخش فروش��گاه های زنجیره ای شروع شد که این توزیع 
تاکنون نیز به خوبی و به وفور تداوم دارد. صارمی گفت: توزیع این ۷0 هزار تن 
البته در سایر صنوف نیز شروع شده است تا به تدریج این سهمیه توزیع شود.

وی در خص��وص موضوع روغن جامد بخ��ش صنف و صنعت، نیز بیان کرد: بر 
اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار برای این بخش نیز از محل ذخایر استراتژیک 

کشور ۷0 هزار تن تامین و توزیع شده است.
مع��اون دفتر برنامه ریزی تامین، توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در 
ح��وزه تولید نظ��ارت ها بر واحدهای تولید روغن انجام می ش��ود و واحدهای 
تولیدی ورود و خروج روغن خود را در سامانه جامع تجارت باید ثبت نمایند.

صارم��ی در خصوص جلوگی��ری از تخلفات احتمالی، گفت: م��ا منکر این که 
تخلف هست نیس��تیم و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
سازمانهای صمت استان و اتاق اصناف به عنوان متولیان نظارت بخشنامه های 
الزم را ابالغ کرده اند و بازرس��ی های الزم دارد صورت می گیرد. وی همچنین 
از تش��دید بازرس��ی ها در بازار توس��ط س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، س��ازمانهای صمت استان و اتاق اصناف به کمک بسیج اصناف 
و به صورت هوشمند خبر داد. معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صمت گفت: با تمهیدات انجام شده و توزیع ۱40 هزار تن روغن از 

محل ذخایر استراتژیک کشور بازار روغن تنظیم خواهد شد.  ایرنا 

سازمان بورس اعالم کرد؛

آغاز بازارگردانی ۱۰ شرکت پتروشیمی 
در بورس

عملیات بازارگردانی س��هام ۱0 ش��رکت از جمله چند ش��رکت پتروشیمی در 
بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

شرکت بورس روز یکشنبه  از آغاز عملیات بازارگردانی حق تقدم سهام شرکت 
پتروش��یمی پارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، بین المللی  توسعه  ساختمان، 
س��یمان  سپاهان، پاالیش نفت تبریز، پتروش��یمی پردیس، پتروشیمی  شیراز، 
صنایع پتروش��یمی کرمانشاه، س��رمایه گذاری  غدیر و س��رمایه گذاری  توسعه 
 آذربایجان  خبر داد. امس��ال از ۱0 مهرماه تمامی ش��رکت های بورسی و تا ۱۵ 
آبان ماه جاری شرکت های حاضر در فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند 
که به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورس، همه ناشران پذیرفته شده دربورس 
موظفن��د برای انعقاد قرارداد بازارگردان��ی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق 

بهادار تهران یا فرابورس ایران اقدام کنند.
ابالغیه مزبوری در صورتی که  اجرا نش��ود، ناش��ران متخلف محسوب و جرایم 
برای آنان در نظر گرفته می ش��ود که این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر، 
اخط��ار، محدودیت موقت یا دائم در دسترس��ی به س��امانه معامالت، تعلیق یا 
لغو مجوزهای صادره توس��ط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار 
س��رمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیئت مدیره 
اش��خاص تحت نظارت، س��لب صالحیت و لغو پذیرش می شود. قانون عرضه و 
تقاضا تعیین کننده قیمت س��هام در بازار اس��ت، اما چنانچه به هر دلیلی روند 
معم��ول عرضه و تقاض��ا و به دنبال آن وضعیت معمول در قیمت س��هم دچار 
آش��فتگی ش��ود، وجود یک بازارگردان در بازار ضروری خواهد شد. بازار ممکن 
اس��ت تحت تاثیر هیجان های ناشی از اخبار سیاس��ی و اقتصادی دچار نوسان 
شود و زمانی که تعادل بازار به دلیل وجود چنین عواملی، بهم ریخته شود دیگر 
ب��ورس، بازار چندان قابل اعتمادی برای س��رمایه گذاری نخواهد بود، به همین 

دلیل بازارگردان کمک به حفظ تعادل نسبی در بازار خواهد کرد. سنا 

با وجود عرضه باال رخ داد؛

سایه گرانی بر سرمیوه های پاییزی 
می��وه به رغم فراوانی بیش از اندازه قیمت های بس��یار گران��ی دارد و با وجود 
قول های مس��ؤوالن قیمت ها پایین نمی آید؛ قیمت گوجه فرنگی هم که تولید 

مازاد در کشور دارد هم چنان در اوج است.
جدید ترین قیمت در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران حکایت از باال بودن 
قیمت ها اس��ت که به رغم قول مس��ئوالن برای کاهش همچنان قیمت ها در 

اوج است.
رئیس اتحادیه میوه فروش��ان اعالم کرده بود ک��ه قیمت میوه ها با ورود میوه 
ه��ای پاییزه کاهش خواهد یافت اما با وجودی ک��ه بازار مملو از انواع میوه به 
وی��ژه میوه های پاییزه اس��ت و فراوانی موج می زند اما قیمت ها هم بس��یار 

گران است.
ایران جزو کش��ورهای بزرگ در تولید میوه اس��ت ساالنه ۱۸ میلیون تن انواع 
میوه در این کش��ور تولید می ش��ود که در 3۵ میوه جایگاه تولید اول تا دهم 

را داریم.
معاون بازرگانی س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ای��ران هم از کاهش قیمت 

گوجه فرنگی خبر داده بود که در روزهای اخیر سر به فلک کشیده بود.
معتمد با بیان اینکه از جنوب کش��ور گوج��ه فرنگی های درجه یک خریداری 
شده گفته بود قرار است این گوجه فرنگی ها در میادین میوه و تره بار توزیع و 

با قیمت هرکیلو ۱۱ هزارتومان به دست مصرف کننده برسد.
قیم��ت گوجه فرنگی اکنون در میدان مرکزی می��وه و تره بار که محل عمده 
فروش��ی در نزدیکی اتوبان آزادگان اس��ت به قیمت کیلویی ۱3 هزار تومان به 
فروش می رود و زمانی که پای این محصول به مغازه های سطح شهر میرسد 
به ۱۸ هزار تومان فروخته می ش��ود. نباید فرام��وش کرد که این قیمت های 
عمده فروش��ی اس��ت و مغازه های سطح شهر طبق قانون 30 درصد باید روی 
این قیمت ها بکش��ند تا به دس��ت مصرف کننده برسد اما اغلب بدون رعایت 
 قان��ون و در س��ایه بی نظارتی ت��ا ۱00 درصد هم افزایش قیم��ت می دهند. 

 فارس


