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بانک دی مسابقه » آینده در انتظار 
مهربانی تو است« را برگزار می کند

بانک دی با هدف ترویج فرهنگ اســتفاده بهینه از 
آب و برق در فصل گرما و در راســتای مســئولیت 
اجتماعی، مســابقه » آینــده در انتظار مهربانی تو 

است« را برگزار می کند. 
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، تمامی 
شــرکت کنندگان بدون محدودیت سنی می توانند 
با ضبط یک ویدیوی کوتاه و انتشــار پیام خالقانه 
و اثرگــذار برای دعوت بــه صرفه جویی در مصرف 
آب و برق در صفحه اینســتاگرام شخصی خود در 
این مسابقه شرکت کنند. فیلم منتشر شده باید به 
صورت افقی با کیفیت مطلوب و حداکثر زمان یک 
دقیقه باشــد.همچنین ضرورت دارد شرکت کننده، 
صفحه اینســتاگرام بانک را دنبال کرده باشــد و 
صفحه خــود را در حالت عمومی قرار دهد در غیر 
این صورت باید فیلم را برای دایرکت اینســتاگرام 
بانک دی ارســال کند. گفتنی است، عالقه مندان 
می توانند آثار خود را از روز یکشــنبه پنجم تیرماه 
تا روز جمعــه دهم تیر ماه در صفحات شــخصی 
اینســتاگرام خود منتشــر کنند. قرعه کشــی این 
مسابقه در روز دوشنبه بیستم تیرماه انجام خواهد 
شــد و به قید قرعه به 10 نفــر از برندگان کارت 

هدیه 10 میلیون ریالی اعطا می شود.

پرداخت بیش از 48 هزار فقره 
 تسهیالت به واحدهای 

تولیدی دام و طیور
مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی، مشارکت 
این بانک در اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها برای حمایــت از تولید کنندگان 
و رونق واحد هــای تولیدی دام و طیور را فرصتی 
مغتنم برای خانواده بزرگ بانک کشاورزی دانست 
و گفت: تا کنون بیش از 48هزار فقره تسهیالت با 
مبلــغ افزون بر 54 هزار میلیارد ریال در قالب این 

طرح پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک کشــاورزی، رضایی  در آیین تجلیل و معارفه 
مدیر امور شعب این بانک در تهران بزرگ با اعالم 
این مطلب افزود: طــی هفته های اخیر و با تالش 
کارکنان سراســر کشــور به ویژه کارکنان شعب، 
خوشبختانه پرداخت تسهیالت به واحدهای دام و 
طیور به نحو مطلوبی در حال انجام اســت. وی با 
اشــاره به ضرورت رعایت انضباط مالی و پرهیز از 
اضافه برداشــت از بانک مرکزی خاطر نشان کرد: 
با تــالش خانواده بزرگ بانک کشــاورزی و همت 
همــکاران در جــذب منابع ، طی مــاه های اخیر 
اضافه برداشــتی از بانک مرکزی نداشتیم. رضایی 
در تشریح عملکرد بانک کشاورزی در حوزه تجهیز 
منابع، روند رشد منایع این  بانک را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: در حــوزه اعتبارات نیز تعهدات بانک 
بــرای حمایت از بخش کشــاورزی در حال انجام 
و پیگیری اســت و با اختصاص خطــوط اعتباری 
مناســب با هدف کمک به تحکیــم امنیت غذایی 

کشور از این بخش حمایت خواهیم کرد.

 هلدینگ فناوری اطالعات 
 بانک ایران زمین، میزبان 
روسای شعب استان تهران

روسای شعب اســتان تهران بانک ایران زمین، در 
سه گروه از هلدینگ فناوری اطالعات بانک بازدید 

و با توانایی و امکانات آن آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، در این 
بازدیدها که با حضور معاون فناوری اطالعات، مدیر 
امور شعب استان تهران، مدیر امور روابط عمومی، 
مدیران شــعب مناطق 1 و ۲ استان تهران برگزار 
شــد، روســای شــعب ضمن بازدید از ساختمان 
هلدینگ فناوری اطالعات بانک در جلساتی که به 
منظور آشنایی با توانایی های این هلدینگ برگزار 
شد، حضور داشــتند. در این دیدار فرهاد اینالوئی 
معــاون فناوری اطالعات بانــک ایران زمین ضمن 
تشــریح مأموریت هلدینگ فنــاوری اطالعات، در 
خصوص چشــم انداز بانکداری دیجیتال این بانک 
گفت: بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی است که 
بانک ایران زمین پیشــتاز در این موضوع اســت و 
به این نکته متمرکز شــده است که مشتریان می 
توانند بر اســاس درخواست و نیاز خود، محصوالت 
مخصوص خــود را دریافت کنند. به گفته اینالویی 
شخصی سازی سرویس در بانکداری، تعریف جدید 
بانکداری دیجیتال است و این مشتریان هستند که 

سرویس ها را تعریف می کند

ششمین جشنواره حساب های 
قرض الحسنه بانک سینا آغاز شد

ششــمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانــک ســینا با هــدف ترویج ســنت پســندیده 

قرض الحسنه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ در راســتای 
قدردانــی از نیت خیر ســپرده گذاران و به منظور 
ایجــاد زمینه هــای افزایش مشــارکت عمومی در 
جهت گســترش ســنت قرض الحســنه، ششمین 
جشنواره حساب های قرض الحســنه پس انداز این 
بانک برگزار می شــود. در این جشنواره، جوایزی 
به ســپرده گذاران دارای حســاب قرض الحســنه 
پس انــداز در بازه زمانــی اول مهرمــاه 1400 تا 
پایان شــهریور ماه ســال 1401 اهدا خواهد شد. 
حداقــل موجــودی برای شــرکت در جشــنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا یک 
میلیون ریال اســت و بــه ازای هر 500 هزار ریال 
 در پایــان هر روز یک امتیاز برای صاحب حســاب 

منظور می شود.

اخبـــار

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آمارها نشــان داده ۷0 
درصد از تراکنش های کســبه مربوط به کســب و کار 

هست و مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.
در چند وقت اخیر کسبه نسبت به تغییر نحوه پرداخت 
مالیات اعتراض داشــتند و برخی از آن ها معتقد بودند 
که میزان آن افزایش یافته در صورتی که بیشــتر کسبه 

در ضرر هستند .
برخی از کاربــران در فضای مجازی هــم معتقد بودند 
که در شــرایط فعلی نباید مالیات کســبه افزایش یابد 
امــا برخی دیگر نیز بر این باور هســتند که علت اصلی 

اعتراض کسبه واقعی شدن نرخ مالیاتشان است. 
در جــواب این موضوعات آقای خانــدوزی وزیر اقتصاد 
تاکید کــرده پایه مالیاتی جدیدی برای کســبه تعریف 
نشده و با راه اندازی سامانه مودیان نگرانی آن ها برطرف 
خواهد شــد.حال برای فهم بیشــتر این موضوع در باره 
مشکالت کسبه برای مالیات با رییس اتاق اصناف گفتگو  

کرده ایم که به شرح زیر است.
نوده فراهانی: امســال درباره وضعیت مالیاتی به دالیل 
اینکه به مدت ۲ ســال درگیر شیوع ویروس کرونا و در 
رکــود بازار  در کشــور بوده ایم  مشــکالتی در مالیات 
اصناف داشتیم و از طرف دیگر عملکرد سال 99 کسبه 
و اصنــاف بعضی از ممیزان مالیــات آن ها را چند برابر 
کردند.در  پی  موضوع  میزان افزایش مالیات کســبه و 
اصناف اعتراض کردند که این موضوع را  به وزیر اقتصاد 
بازگو کردیم. طی صحبت های انجام شده بنا بر این شد 

که هر کسبه ای احتمال داد که در  مالیات به آن اجهاف 
شده و مالیات بیشتری تعیین شده است سوابق را نوشته 
و بررســی می کنیم و سعی بر این است که به هیچ کس 

در این مورد  اجهاف صورت نگیرد. 
آقای نوده فراهانی: از طرف دیگر ۳1 خرداد زمان اظهار 
نامه مالیاتی به پایان می رسد و به مدت 15 روز تمدید 
شــد و تا 15 تیر فرصت برای تحویل اظهار نامه مالیاتی 
وجود دارد. درخواســت ما  مبنی بر ضرایب مالیاتی که 

در نظر گرفته اند باید مقداری تقلیل یابد. 
آقای نوده فراهانی: تاثیر مالیات بر تراکنش های دستگاه 
کارتخوان که در  واحد های صنفی به کار می رود تا ۳0 
در صد موافقت شد که کاهش یابد چرا که به میزان ۷0 
درصد از این تراکنش ها مربوط به کسب و کار هست و 

مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.
هر شخصی که صاحب کسب و کاری است  و حس می 
کند در میزان مالیات تعیین شــده او اجهاف شده است  
می تواند نامه ای به اتحادیه مربوطه تنظیم کند و سوابق 
قبلی که بر آن اســاس مالیات برایش تعیین شده است 
را بــه اتحادیه ارجاع دهد. آقای نوده فراهانی: مالیات به 
صورت نقدی نداریم و اظهار نامه  به صورت قانونی است 
و همه صاحبان اصنــاف موظفند اظهارنامه پر کنند اما 
آن هایی که تــا میزان 4 میلیون و 800 هزار تومان در 
طول ســال  فروش داشته باشند برای این گروه به هیج 
عنوان بر مالیات آن ها افزوده  نخواهد شد و با همان نرخ 
قبلی  مالیات خود را می پردازند.  باشگاه خبرنگاران

رئیس اتاق اصناف تهران:

۳۰ درصد تراکنش های کارتخوان کسبه تجاری نیست
بیـان  بـا  ایـران  د    سـتباف  فـرش  اتحاد    یـه  مد    یرعامـل 
اینکـه مصوبـۀ تعهـد ارزی بانـک مرکزی باعـث کاهش 
صـادرات فـرش شـده اسـت گفـت: در حـال حاضـر بـا 
توجـه بـه شـرایط موجـود و مصوبـه تعهـد ارزی هیـچ 

تاجـری حاضـر بـه صـادرات فـرش نیسـت.
عبـداهلل بهرامـی, مد    یرعامـل اتحاد    یـه سراسـری تعاونی 
بـه  اشـاره  ،بـا  د    سـتباف  فـرش  تولید    کننـد    گان  هـای 
اینکـه فـروش داخلی فـرش از بیـن رفته اسـت گفت:با 
توجـه بـه اینکـه مـواد اولیـه فـرش وارداتـی اسـت و با 
قیمـت گـران و ارز آزاد وارد مـی شـود, هزینـه هـای 
فـرش افزایـش یافتـه اسـت و همیـن موضـوع باعـث 
افزایـش قیمـت فـرش داخلی شـده اسـت و دیگر مردم 

ندارند. تـوان خریـد 
وی ادامـه داد:بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت هـای جانبی 
افزایـش یافتـه اسـت همین باعـث افزایـش قیمت تمام 
شـده اسـت. قـدرت خریـد مـردم نیـز کاهـش یافتـه 
اسـت. بـا قـراردادن تعهـدات ارزی میـزان صـادرات به 
یـک دهـم گذشـته رسـیده اسـت. تنهـا خواسـت مـا 
حـذف مصوبـۀ تعهـد ارزی بانک مرکزی اسـت که مانع 
صـادرات سـاالنه 500میلیـون دالری فـرش و موجـب 
خـروج تدریجـی بافنـدگان از ایـن صنعت شـده اسـت.
 بهرامـی بیـان کـرد: بانک مرکزی مصوبـۀ تعهد ارزی را 
در سـال 98ابـالغ کـرد و انگیـزۀ کار در حـوزۀ فرش را 

از بیـن بـرد، چـون بـا ایـن مصوبه هیـچ تاجـری حاضر 
بـه صـادرات فـرش ایرانـی نبـود و ایـن رویـه علیرغـم 
ادامـه  مـداوم همچنـان  پیگیری هـای  و  درخواسـت ها 
دارد.وی ادامـه داد: بعـد از اینکـه واردات فـرش ایرانـی 
در برخـی کشـورها از جملـه آمریـکا تحریم شـد، بحث 
تعهـد ارزی بانـک مرکـزی بـه میـان آمـد کـه نـه تنها 
کمکـی بـه صـادرات فـرش نکرد بلکـه مانع بزرگی سـر 
راه صـادرات فـرش شـد و حجم صادرات فـرش ایران به 
50 میلیـون دالر در سـال رسـید.بهرامی گفت: صادرات 
فـرش بـه تولیـد و اشـتغال برمی گـردد. اگـر صادراتـی 
انجـام نشـود تولیـد داخلی هم از بین می رود و اشـتغال 
بـا خـروج بافنـدگان کاهش می یابـد. در حـال حاضر با 
توجـه بـه شـرایط موجـود و مصوبـه تعهـد ارزی هیـچ 
تاجـری حاضـر بـه صـادرات فـرش نیسـت. مد    یرعامـل 
اتحاد    یـه سراسـری تعاونـی هـای تولید    کننـد    گان فرش 
د    سـتباف ایـران بابیان اینکـه یکی دیگر از مشـکالت ما 
بیمـه نشـدن قالیبافـان اسـت گفـت:از سـال9۲ تأمین 
اجتماعـی بیمه جدید نداشـته اسـت. حـدود ۲۲0 هزار 
نفـر در کل کشـور بیمه شـده داریم, با توجـه به برگزار 
نشـدن نمایشـگاههای فـرش و عـدم جلـب توجـه تجار 
خارجـی، افزایـش قیمت مـواد اولیه و بحـران کرونا نیاز 
اسـت کـه حمایـت بیشـتری از تولیـد و صـادرات فرش 

صـورت گیرد.  تسـنیم 

زمین گیر شدن صادرات فرش دستباف در پی مصوبه تعهد ارزی

 هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست

گزارش

یک کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه بازار ســهام 
مدتهاســت در شــرایط معطلی و رخوت فرو رفته، گفت: 
موضــوع ورود نقدینگی چالش اصلی امروز بازار بوده و این 
در حالی اســت که ابهام در مورد نرخ ســود سپرده بانکی 

بسیار جدی است.
سعید اسالمی بیدگلی پیرامون ارزیابی وضعیت کنون بازار 
سهام و دلیل تداوم رخوت در کلیت معامالت بورس گفت: 
شــرایط کنونی مدتهاست که بازار ســهام را درگیر خود 
کرده و باعث تداوم رخوت و حاکم شــدن سکون بر کلیت 

معامالت بازار سهام شده است.
وی افزود: مســئله ورود نقدینگی به بازار سهام هم اکنون 
دغدغه جدی بازار سهام بوده و این در حالی است که طی 
ســه ماه گذشــته همواره خروج نقدینگی از سوی معامله 
گران حقیقی وجود داشــته اســت.دبیر کانــون نهادهای 
سرمایه گذاری ابهام ها و عدم تعیین تکلیف آنها را یکی از 
دالیل مؤثر تداوم رخوت در بازار سهام عنوان کرد و افزود: 
شایعه تغییر احتمالی نرخ سود سپرده بانکی و در عین حال 
توصیه های جســته و گریخته برخی اقتصاددان ها مبنی بر 
لزوم افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد 
در سرازیری ابرتورمی، یکی دیگر از ریسک های این روزها 
برای بازار ســهام بوده و این در حالی است که هم اکنون 
شاهد هستیم به طور دائم برخی سیاستگذاری ها در اروپا 
و غرب که منجر به افزایش نرخ بهره بانکی آنها در مواجهه 

با تورم شده، برجسته می شود.
به گفته وی چشم انداز اقتصاد ایران همچنان در هاله ای از 
ابهام قرار داده و این در حالی اســت که در حوزه سیاست 

خارجــی همچنان وضعیت برجام و گفتگوهای هســته ای 
ایران با غرب روشن نیســت.این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه تکلیف دولت با بازار ســهام هنوز روشن نیست، 
ادامــه داد: در برخی موارد از جمله سیاســت گذاری در 
بورس کاال در راســتای حمایت از بازار سرمایه نیست. این 
در حالی است که وضعیت ارزی کشور نیز با چالش مواجه 

بوده و بر ابهامات بازار افزوده است.

اســالمی بیدگلی با اشــاره به رفتار معامله گران حرفه ای 
بازار و تمرکز آنها بر روی تک ســهم ها عنوان کرد: در حال 
حاضر همچنان نگاه عمده معاملــه گران به وضعیت بازار 
ســهام توأم با تردید و ابهام اســت. این در حالی است که 
در صورت عدم وجود ریسکی بزرگ در بازار سهام می توان 
انتظار داشت تورم آتی در نگاه بلندمدت به نفع بازار سهام 
تمام شــود. این مســئله برای حقوقی ها و سرمایه گذاران 

بزرگ بازار سهام به معنی عدم خروج از بازار کنونی خواهد 
بود چــرا که در مواجهه با ســایر بازارهای مــوازی نیز با 
دورنمای نه چندان واضحی مواجه هستند.وی با توصیه به 
سرمایه گذاران بازار سهام در شرایط کنونی گفت: به طور 
طبیعی سرمایه خود را بر روی سهم هایی که بتوانند ضمن 
حفظ حداقلی ارزش پول، با ریسک سیستماتیک کمتری 
مواجه باشــند و در عین حال از نقدشــوندگی باالتری در 
سبد ســرمایه گذاری ها برخوردار باشند، متمرکز کنند و 
حتی بخشی از پرتفوی خود را به صندوق های درآمد ثابت 

اختصاص دهند.
این مقام مســئول ادامه داد: در حوزه سیاســتگذاری اما 
شــرایط فعلی به گونه ای اســت که رویه هــای نظارتی و 
سیاست ها از سطح سازمان بورس باالتر بوده و در نهادهای 
باالدســتی می بایست تعیین تکلیف شــود. با این همه تا 
زمان بازگشــتی دوباره چرخ اقتصاد بر روی ریل طبیعی، 
می توان اصالح برخی زیرســاخت ها از ســوی نهاد ناظر را 
انتظار داشــت. از جمله این اصالحات می توان به افزایش 
دامنه نوســان قیمت سهام و یا راه اندازی مجدد معامالت 
الگوریتمــی و ســایر اقدام هــای اصالحی در بازار اشــاره 
کــرد.وی در پایان گفت: چنانچه بازار ســرمایه در اولویت 
سیاســت های دولت قرار داشته باشــد حمایت از این بازار 
صرفاً به حمایت پولی و تزریق منابع وابســته نیست بلکه 
اصالح برخی قوانین مالیاتی، حذف قیمت گذاری دستوری 
و همچنین تاکید بر شفافیت اطالعاتی از طریق عرضه دار 
تابلو معامالت بورس ها می تواند از جمله حمایت های مؤثر 

دولت از بازار سرمایه باشد.  مهر

احواالت بورس این روزها چگونه است 

بازار سهام غرق در بالتکلیفی

معاون فناوری و توســعه نوآوری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه گفت: مرحله ســوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت 

شماره شبای جاماندگان است.
 واریز ســود سهام عدالت هر سال در اسفندماه انجام می شود و البته تعدادی از 
افراد به دالیل مختلف مانند نادرســت بودن شــماره شبا و یا ثبت نام نکردن در 

سامانه سجام، از دریافت این سود جامانده اند.
در سال های گذشته این سود به افراد جامانده واریز نمی شد؛ اما در دوره جدید 
مدیریت در سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، افراد می 
توانند با تکمیل اطالعات خود، این ســود را دریافت کنند.محمود حسنلو، معاون 
فناوری و توســعه نوآوری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه در این زمینه می گوید: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به 

دریافت شماره شبای جاماندگان است؛ در اواخر تیر انجام می شود.
حسنلو تصریح کرد: شرکت ســپرده گذاری مرکزی بعد از دریافت شماره شبای 
بیش از ۲00 هزار نفر از مشــموالن سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود 

این عده از جاماندگان را واریز کرد.
وی با بیان این که برخی از جاماندگان ســهام عدالت، در مرحله دوم واریز سود 
ســهام عدالت ســال های 98 و 99 را همزمان با یکدیگــر دریافت کردند، ادامه 
داد: مرحله ســوم واریز سود سهام عدالت که مشــروط به دریافت شماره شبای 
جاماندگان اســت در اواخــر تیر ماه صورت می گیرد.به گــزارش فارس، تاکنون 
حدود 4 هزار میلیارد تومان ســود سنواتی به حساب دو میلیون و 900 هزار از 
ســهامداران از طریق سامانه سجام واریز شده است.سبد سهام عدالت از تعدادی 

ســهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته  های 
گذشــته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده اســت. این سهام در بهمن ماه با 
کاهش ارزش مواجه شــد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.ارزش این سهام 
در هفته اول فروردین ماه برخالف رشــد شاخص های عملکردی بازار سرمایه، با 
کاهش ارزش مواجه شــد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشــد شاخص کل، 
ارزش سهام عدالت نیز رشــد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در 
هفته ســوم فروردین ماه با افت مواجه شــد. ارزش این ســهام در هفته چهارم 

فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش 
ســهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشــد 0,85 درصدی مواجه شده 
است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0,4۲ درصدی یافت. 
ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0,68 درصدی را تجربه 
کرد. ارزش ســهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشــت ماه با رشد 1,۷ درصدی 
روبرو شــد.ارزش برگه های ســهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 
1,۲9 درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد 
و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲,1۳ درصدی مواجه شد. ارزش 

برگه های ســهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش 1,55 درصدی 
روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص های عملکردی بورس رخ داده 
اســت. ارزش ســهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی مواجه 
شــد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲,15 درصدی داشت. 
این مســاله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش ۲ درصدی و 
شــاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش 1,55 درصدی داشته اند.برگه های سهام 
عدالت در قیمت های اســمی 409 هزار تومانی، 49۲ هــزار تومانی، 5۳۲ هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی در هفته پایانی خرداد ماه به ترتیب با کاهش  16۲ 
هزار تومانی، 195 هزار تومانی، ۲10 هزار تومانی و ۳96 هزار تومانی نســبت به 
هفته گذشته مواجه شده اند.بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در 
سبد سهام عدالت از ارزنده ترین سهم های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش 
برگه های ســهام عدالت در برگه های مختلف به ترتیب برابر است با ۷ میلیون و 
۳84 هــزار تومان، 8 میلیون و 88۳ هزار تومــان، 9 میلیون و 605 هزار تومان 
و 18 میلیون و 55 هزار تومان.ارزش فعلی ســهام عدالت نســبت به دوران اوج 
بازار در مرداد  سال 99 با افت 5۳ درصدی مواجه شده است. از مهمترین دالیل 
ریزش قیمت ســهام عدالت،  ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایه گذاری و عدم 
برگزاری مجامع این شــرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه  ای برای این شــرکتها 
به شــمار می رود.بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال 
گذشــته به ترتیب با کاهش قیمت 8 میلیــون و 194 هزار تومانی، 9 میلیون و 
85۷ هزار تومانی، 10 میلیون و 659 هزار تومانی و ۲0 میلیون و ۳6 هزار تومانی 

روبرو شده است.  فارس

 اواخر تیر زمان واریز سود
 سهام عدالت جاماندگان

هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان

  رمز ریال بانک مرکزی 
جایگزین اسکناس می شود

 
طبق اعالم بانک مرکزی، رمز ریال بناســت تا شهریورماه 
اجرایی شود؛ با انتشار رمز ریال، افراد اسکناس ریال خود را 
تحویل بانک مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند 
که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و 

صرفاً جایگزین اسکناس خواهد شد.
 طی دهه گذشــته رمزارزها در دنیــا جایگاه ویژه ای پیدا 

کردند و همین امر نیز باعث شد تا به مرور بانکهای مرکزی 
تصمیم جدی در این خصوص بگیرند. برخی از کشــورها 
طی این ســال ها از رمز ارز ملی خود رونمایی کرده اند و 

برخی دیگر نیز کماکان درحال بررسی ابعاد آن هستند.
برهمین اســاس نیز رویکرد جدیدی در بانک های مرکزی 
شــکل گرفته و بانک های مرکزی در دنیا از این فناوری و 
برخــی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ای وارد 
نمی کند، استفاده و مفهوم جدیدی با عنوان »رمز ارز ملی« 
ارائه کرده اند. در صورتی که پول های ســنتی را یک سر 
طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول 

بانک مرکزی در میانه این دو طیف قرار دارد. 
رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشــتوانه 

نیســتند. در حال حاضر در 90 کشور، بانک های مرکزی 
پروژه ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که 
برخــی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر 
مقررات را تصویب کرده اند و آماده ارائه رمزپول هســتند، 
برخی ارائه اولیه و آزمایشــی را آغاز کردند و در کشورهای 
معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می 
توانند در سطح کل کشــور از رمزپول ها استفاده کنند.در 
ایران نیز آنطور که پیش از این بارها از سوی بانک مرکزی 
اعالم شــده، برنامه های جدیدی برای استفاده از رمزارزها 
تدوین شــده و بناست در ماه های آینده بصورت آزمایشی 
در دستور کار قرار گیرد.  ۲۷ دی ماه سال گذشته رمزپول 

ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

علی صالح آبادی رسماً اعالم کرد که »رمزریال« به عنوان 
یک ابزار جدید پرداخت قرار اســت در شــهریورماه سال 

جاری البته به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کند.
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی، رمزریال قرار است جای 
ریال اسکناسی را بگیرد و با مفهوم جهانی آن متفاوت است. 
زمان شــروع به کار رمزریال شــهریور ماه است و احتماالً 
به صورت آزمایشــی دریکی از مناطق کشور آغاز می شود.

صالح آبادی گفت: رمزریال به  جای همین اسکناسی که در 
دســت مردم است، خواهد بود. فرد به  جای اینکه اسکناس 
داشــته باشــد رمزریال دارد. این مفهوم با مفهوم جهانی 
)رمزارز( متفاوت اســت. در »رمزریال« ریال های اسکناس 

جای خود را به رمزریال می دهند.  تسنیم


