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جامعه

معاینه فنی خارج از ِ
نوبت سرویس
مدارس تهران در سه مرکز

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران از اختصاص
خط سرویس��ی وی��ژه برای معاینه فنی س��رویس
مدارس خبر داد.نواب حسینی منش در گفتوگو با
ایسنا اظهار داشت :تا  ۱۵مهر ماه سه مرکز الغدیر،
چمران و ش��قایق یک خط سرویس��ی خود را صرفا
به س��رویس مدارس اختصاص دادهاند.وی با بیان
اینکه س��رویس مدارس میتوانند خارج از نوبت با
حضور در این سه مرکز تستهای معاینه فنی خود
را انجام دهند ،گفت :البته سایر مراکز معاینه فنی،
پذیرای سرویس مدارس هستند ،اما این سه مرکز
خ��ارج از نوب��ت و در ی��ک خط اختصاصی نس��بت
به چک تس��تهای معاینه فنی س��رویس مدارس
اقدام میکنند.

خــبرویـژه

تمدیداعتباربیمهسالمتاتباعخارجی

مدیرکل بیمهگری و درآمد س��ازمان بیمه سالمت
گفت :آن دسته از اتباعی که تحت پوشش سازمان
بیمه سالمت هستند و همچنین اتباع معرفی شده
جدید از س��وی وزارت کش��ور ،میتوانند نس��بت به
تمدی��د اعتب��ار و دریافت دفترچ��ه بیمه خود اقدام
کنند.داوود حاجی قاسمعلی در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص طرح بیمه سالمت پناهندگان ،گفت :این
طرح از س��ال  ۹۴طی توافقنامهای که با اداره کل
امور اتباع خارجه وزارت کشور و کمیساریای عالی
پناهندگان به امضا رسید ،در حال اجرا است و پس
از آن گروهی از پناهندگان شامل سه گروه بیماران
خاص ،اتباع آسیبپذیر و اتباع غیر آسیبپذیر تحت
پوش��ش بیمه سالمت هس��تند.وی با بیان این که
گروه بیماران خاص و اتباع آس��یبپذیر در مجموع
قریب به  ۹۲هزار نفر از اتباع تحت پوشش را تشکیل
میدهند ،ادامه داد :حق بیمه این دو گروه یاد شده
س��االنه حدود یک میلیون تومان اس��ت که توسط
کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت میشود.

پوششبیمهای
پرستاری در منزل
برای پنج بیماری

معاون پرستاری وزیر بهداشت از تدوین استانداردهای خدمتی مراقبت در منزل خبر داد و گفت :در حال حاضر بیش از  ۸۰۰مرکز مراقبت در منزل فعال در کشور داریم که به صورت خصوصی کار
میکنند.دکتر مریم حضرتی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بر این اساس شورایعالی بیمه پوشش بیمهای را برای مراقبت در منزل در پنج بیماری که پیش از این پایلوت شدند ،اعمال میکند ،ادامه
داد :این پنج بیماری شامل بیماریهای پیشرفته نارسایی قلبی ،سکتههای مغزی ،سرطان ،بیماران بستری در آیسییو که فقط نیازمند مراقبت هستند و ...است .حضرتی با بیان اینکه ما مراقبت در منزل
را برای این پنج بیماری به صورت پایلوت اجرا کردیم ،گفت :در حال حاضر در حال تدوین استانداردهای خدماتی آنها هستیم تا در شورایعالی بیمه مصوب شده و این طرح را کشوری کنیم.

هدایت تحصیلی یا هدایت تحمیلی؟

سودایتجارتبرخیمدارسبهبهانهکنکور

گروهاقتصاداجتماعی:یکروانشناسگفت:در
حال حاضر مدارس تجارت خوبی در خصوص
کنکور دارند که فنی و حرفهایها قادر به رقابت
با آن و جذب دانش آموز نیستند.
فائ��زه رمضان��ی در برنامهای ک��ه با موضوع
«هدای��ت تحصیل��ی یا هدای��ت تحمیلی؟»
به کمبود مش��اور آموزش��ی در مدارس اشاره
کرد و گفت :بسیاری از مدارس کشور مشاور
متخصص ندارند و برخی نیز مش��اور ندارند.
تع��داد زیادی از مدارس به ویژه غیردولتیها،
اف��رادی را به عنوان مش��اور معرفی میکنند
که تحصیالت روانشناس��ی و مشاوره ندارند.
وی افزود :آموزش و پرورش دس��تورالعمل و
بخش��نامههای خوبی برای مش��اوره هدایت
تحصیلیدانش آموزاندارد.همچنینجلسات
زیادی برای مشاوران برگزار میکند و درباره
هدای��ت تحصیلی به آنها آموزش میدهد اما
نکته قابل توجه این اس��ت که مش��اور برای
مدارس کار میکند ،به معنای دیگر ،مدارس
کارفرمای مش��اور هس��تند نه اداره آموزش و
پرورش.این مشاور در پاسخ به چرایی عملکرد
مشاورانتحصیلیدرسوقدادندانشآموزان
به سمت رشتههای تجربی و ریاضی گفت :با
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران گفت90 :
درصد اتوبوسهای شهری موفق به اخذ معاینه
فنی شدند و بر همین اساس سرفاصله حرکت
نیز برای آنها کمتر میش��ود .پیمان س��نندجی
در گفتوگ��و با ف��ارس ،در مورد تمهیدات این
ش��رکت به مناسبت بازگشایی مدارس ،اظهار

درنظر گرفتن کارفرما بودن مدارس ،مشاور در
عین حال که کار خود را انجام میدهد تالش
میکن��د رضایت کارفرم��ای خود را نیز جلب
کند.رمضان��ی در تکمی��ل مطلب فوق افزود:
طبیعی است با وجود این که مشاور تشخیص
میدهد بهتر اس��ت دانش آموز در رش��ته فنی
و حرفهای تحصیل کند ،س��عی میکند او را
به ثبت نام در رش��تههای نظری ترغیب کند
ت��ا کالسهای درس مجتمع آموزش��ی را پر
و در جه��ت رضای��ت کارفرمای خود حرکت
کن��د تا ش��غل خ��ود را حفظ کن��د.وی بازدید

دانشآموزان از هنرس��تانها را برای هدایت
تحصیلی آنان بس��یار کمک کننده دانس��ت و
اظهار کرد :تعداد بسیار کمی از مدارس این کار
را انجام میدهند و حتی مدارس غیردولتی به
طور جدی مانع این کار میشوند زیرا ترس از
دست دادن دانش آموز را دارند.این روانشناس
با بیان اینکه مدارس فنی و حرفهای در تمام
دنی��ا جایگاه خ��ود را پیدا کردهاند عنوان کرد:
متاس��فانه رش��تههای فنی و هنرس��تانی در
ایران به لحاظ دید اجتماعی از اقبال کمتری
برخوردارند.رمضانی ادامه داد :زمانی که فنی

6هزاراتوبوسآمادهبازگشاییمدارس
داش��ت :اورهال کردن اتوبوسهای شهری در
پایتخت انجام گرفته و در حال حاضر  97درصد
اتوبوسها چه در بخش خصوصی و چه دولتی
موف��ق به اخذ معاینه فنی ش��دهاند.وی افزود:

ب��ه دلیل اورهال کردن اتوبوسها س��رفاصله
حرک��ت اتوبوسه��ا نیز کاه��ش مییابد و در
س��اعات پیک از ابتدای مهر س��رفاصله حرکت
میانگی��ن ب��رای خطوط بی آر تی  30ثانیه و در

و حرف��های کار خ��ود را به صورت جدی آغاز
کرد مدارس معمولی و شاخه نظری ،تجارت
آنچنانی در زمینه کنکور نداشتند اما اکنون که
مدارس غیردولتی برای هر سال در حدود ۲۰
تا  ۵۰میلیون از دانش آموز دریافت میکنند و
تجارت خوبی در خصوص کنکور دارند ،فنی
و حرفهای ها قادر به رقابت نیستند زیرا کتاب
تس��ت ،کالس کنک��ور و تبلیغات تلویزیونی
ندارن��د.وی ب��ا ابراز تاس��ف از نح��وه هدایت
تحصیل��ی دانش آموزان رش��تههای تجربی
اظه��ار کرد :به صورت قانونی دانش آموزانی
که اولویت «الف» آنها تجربی نباشد حتی اگر
معدل باالی  ۱۹هم داش��ته باشند نمی توانند
در این رش��ته تحصیل کنند ،به همین جهت
به مدارس غیر دولتی روی میآورند که تعداد
کالسه��ای خ��ود را افزایش داده و به راحتی
این افراد را جذب میکنند.به گزارش ایس��نا،
رمضان��ی اضافه کرد :هجوم افراد به س��مت
رش��ته تجربی یک جو رقابتی ش��دید را ایجاد
میکند که حاصل آن قبولی در رشتهای است
که پاسخگوی زحمات زیاد دانش آموز نیست
و این چیزی جز سرخوردگی برای جوانان به
دنبال ندارد.
خطوط عادی به کمتر از  8ثانیه خواهد رس��ید.
س��نندجی ادامه داد :همچنین  22خط اتوبوس
با سرفاصله حرکت  5دقیقه در نظر گرفته شده
و پیشبینی میکنیم  6هزار اتوبوس ش��هری
امس��ال با کیفیت بهتری خدمات الزم را برای
شهروندان داشته باشند.

حوادث

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی
در اسالمشهر

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری
پنج سارق مغازه طالفروشی در شهرستان اسالمشهر
خبرداد.به گزارش ایس��نا ،س��ردار محسن خانچرلی
گف��ت:درپ��یوقوعس��رقتمس��لحانهازیکمغازه
طالفروش��ی در خیابان مهدیه شهرستان اسالمشهر
در تاریخ دوازدهم شهریور ماه امسال ،بررسی موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس اگاهی
قرار گرفت و سرانجام با اقدامات انجام شده ،دو سارق
مسلح مغازه طالفروشی در این شهرستان شناسایی
و دستگیر شدند.وی با بیان اینکه متهمان در بازجویی
های تخصصی پلیس صراحتا به سرقت مسلحانه از
طالفروشی با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کردند،
گفت :ماموران پلیس سه متهم دیگر را نیز شناسایی
و آن��ان را پ��س از هماهنگی قضائی در عملیات های
غافلگیرانه دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه
آن��انی��ککیلوو 300گرمانواعطالجاتمس��روقه
کشف و ضبط شد.

پايان زندگي کشاورز چرداولی
بر اثر واژگوني تراکتور

جانشینانتظامیشهرستانچرداولازواژگونیمنجر
بهفوتیکدستگاهتراکتوردراینشهرستانخبرداد.
سرهنگ «امیر بازیار» در گفت و گو با پايگاه خبري
پليس ،گفت :طی تماس تلفنی مردمی با مركز فوريت
هاي 110مبنیبر واژگونیمنجربهفوتیکدستگاه
تراکتور در منطقه «پشته آسمان آباد» ،ماموران پلیس
برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.وي افزود:
دربررس��يهايانجامش��دهازمحلحادثهمشخص
شد 2 ،نفر از کشاورزان محل با یک دستگاه تراکتور
به منطقه «پشته آسمان آباد» عزیمت که در ابتدای
کوهپایه تراکتور واژگون می شود.

بورس
شاخص

داد و ستد  ۸۹۵میلیون کیلووات
ساعت برق در بورس انرژی ایران

در جریان معامالت روز چهارش��نبه ۲۷ش��هریور ماه
 ،۹۸عرضه اولیه قراردادهای سلف موازی استاندارد
میعاناتگازیشرکتتوسعهنفتوگازصبایکنگان
در نماد "س��میعا "۹۹۱با موفقیت صورت پذیرفت و
تعداد ۷۶۰،۱۳۲قرارداد با قیمت  ۶,۴۴۶,۲۵۰ریال به
ارزش بیش از  ۴،۹۰۰میلیارد ریال در بورس انرژی
منعقد ش��د .همچنین در نماد "سمانک ،"۹۸۱تعداد
۱۰ق��رارداد ب��ه ارزش بی��ش از  ۴۸۷میلیون ریال و
نم��اد " س��نفت  "۹۸۲تع��داد  ۳۵ق��رارداد به ارزش
بیش از  ۲۶۰میلیون ریال معامله شد.به گزارش بازار
س��رمایه  ،بازار مصرف کنندگان بزرگ برق بورس
انرژی ایران نیز ش��اهد معامله  ۱،۱۱۸،۰۰۰قرارداد
مع��ادل  ۸۰۴،۹۶۰،۰۰۰کیلووات س��اعت به ارزش
 ۲۵۸میلی��ارد و  ۶۶۰میلی��ون ریال ب��ود .در این روز
نماد بارپایه با متوس��ط قیمت  ۳۲۱ریال بر کیلووات
ساعت معامله گردید .همچنین در تابلوی برق بازار
فیزیک��ی ب��ورس انرژی ایران نیز  ۱۶میلیون و ۸۰۰
هزار کیلووات ساعت برق به ارزش  ۸میلیارد و ۴۰۰
میلیون ریال که توسط شرکت تولید نیروی برق پرند
مپنا برای دوره تحویل هفتگی مهر عرضه شده بود،
مورد معامله قرار گرفت .همچنین طی هفته جاری
 ۸۹۵میلی��ون و ۶۸۰ه��زار کیلووات س��اعت برق به
ارزش بی��ش از  ۳۰۰میلی��ارد و  ۸۷۷میلیون ریال در
بورس انرژی ایران داد و ستد شد.

قیمت مرجع مبنای محاسبه دامنه
نوسان کل هفته

مع��اون بازاره��ای خارج از بورس فرابورس« :دلیل
نوسان قیمت سهام بازار پایه( ،در روزهای معامالتی
سهش��نبه و چهارش��نبه) که بیش از میزان نوس��ان
هفتگی بوده ،ناش��ی از مقایس��ه قیمت پایانی هر
روز معامالتی نس��بت به قیمت معامالتی روز قبل
است ،این موضوع سبب شده نوسانی بیش از میزان
نوسان هفته را شاهد باشیم ».بهنام محسنی ،ضمن
بی��ان مطل��ب باال ،در مورد دامنه نوس��ان و قیمت
سهام و تغییرات ناموزون قیمت در بازار پایه به بازار
س��رمایه گفت :دلیل اصلی تغییر زیاد و قابل توجه
قیمت در روزهای پس از حراج روز دوشنبه ،اجرای
دس��تورالعمل جدید و نحوه محاس��به قیمت مرجع،
قیمت پایه و مقایسه قیمت پایانی است.

مدیر عامل بورس انرژی مطرح کرد؛

ایرانقطبانرژیغربآسیامیشود

گ�روه ب�ورس :مدیر عامل بورس انرژی ایران
ب��ا بیان این که تامین مالی پروژههای صنایع
نف��ت و ان��رژی از طریق ب��ورس انرژی انجام
میش��ود ،گفت :ایران به قطب انرژی منطقه
غرب آس��یا تبدیل میشود .سید علی حسینی
مدی��ر عامل ب��ورس انرژی ایران در گفتوگو
با فارس با اش��اره به عرضه اولیه  500میلیارد
تومانی اوراق س��لف موازی استاندارد میعانات
گازی در روز چهارش��نبه هفته جاری  ،گفت:
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد میعانات گازی
توس��ط ش��رکت توسعه نفت و گاز صبا کنگان
که از مجموعه ش��رکت های فرعی صندوق
بازنشستگی کارکنان نفت محسوب میشود،
به ارزش  5000میلیارد ریال در بازار مش��تقه
ب��ورس انرژی ایران در نماد «س��میعا »991
طی روز چهارشنبه عرضه و با موفقیت پذیره
نویسی شد .وی با اشاره به حجم و قیمت این
اوراق افزود:حج��م این اوراق در مجموع 760
هزار و  132قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد
میعانات گازی برای ش��رکت توس��عه نفت و
گاز صبای کنگان بود که با هدف تامین مالی
طرح توسعه جامع و تکمیل فازهای  11الی 24
پارس جنوبی و به قیمت عرضه شش میلیون
و  577ه��زار و  800ری��ال ب��رای هر قرارداد با
موفقیت پذیره نویس��ی ش��د .حسینی با بیان
اینکه این عرضه اولیه بخش��ی از تامین مالی

 15هزار میلیارد ریالی ش��رکت توس��عه نفت و
گاز صبای کنگان اس��ت که طی یکس��ال و در
س��ه مرحله انجام می ش��ود ،یاد آور شد :مدت
و سررس��ید قراردادهای مربوط به اوراق سلف
موازی اس��تاندارد میعانات گازی یکساله یا به
عبارتی یکسال پس از شروع دوره عرضه اولیه
با نرخ سود روز شمار  17.5درصد بوده و اوراق
مذکور از طریق شرکتهای کارگزاری دارای
مجوز معامالت سلف موازی استاندارد عرضه
می شود .مدیر عامل بورس انرژی از ظرفیت
تبدیل شدن بازار انرژی ایران به قطب انرژی
غرب آس��یا س��خن گفت و افزود :اوراق سلف
موازی اس��تاندارد یکی از ابزارهای کارآمد در
حوزه تامین مالی اس�لامی محسوب میشود

که از آن میتوان برای تجهیز منابع موجود در
بازار سرمایه با هدف توسعه صنایع نفت،گاز و
برق بهره برد .حس��ینی پیرامون س��هم بورس
انرژی در فرایند تامین مالی صنعت نفت و گاز
و همچنی��ن صنع��ت برق ایران گفت :تاکنون
مجموع ارزش عرضه اولیه و معامالت ثانویه
اوراق سلف موازی استاندارد و صندوق سرمایه
گ��ذاری پروژه در ب��ورس انرژی ایران به رقم
 143ه��زار و  655میلی��ارد و  393میلی��ون و
 216هزار و  84ریال رس��یده اس��ت .وی این
را هم گفت :تا کنون ارزش عرضه اولیه انواع
اوراق سلف موازی استاندارد و صندوق سرمایه
گذاری پروژه در بورس انرژی ایران بالغ بر101
هزار و  644میلیارد و  280میلیون و  238هزار

و  954ریال ش��ده اس��ت و عالوه بر آن ارزش
معامالت ثانویه اوراق س��لف موازی استاندارد
و صن��دوق س��رمایه گذاری پ��روژه نیز بالغ بر
42ه��زار و 11میلی��ارد و 112میلی��ون و977
هزار و  130ریال است .به گفته حسینی از این
رقم می توان به بزرگ ترین تامین مالی دولت
جمهوری اس�لامی ایران مبتنی بر نفت خام
ب��ه ارزش 25ه��زار میلیارد ریال و بزرگترین
تامین مالی صنعت برق کشور برای گروه مپنا
از طریق انتش��ار اوراق سلف موازی استاندارد
به ارزش  2هزار میلیارد ریال در بورس انرژی
اشاره کرد.مدیرعامل بورس انرژی اضافه کرد:
از س��ال  1394تا کنون  ،صنعت برق کش��ور
توانس��ته اس��ت از طریق بورس انرژی ایران
با انتش��ار و عرضه اولیه اوراق س��لف موازی
اس��تاندارد ،بالغ بر  9هزار و  150میلیارد ریال
منابع مالیراجذبنماید.همچنینباراهاندازی
صندوق س��رمایه گ��ذاری پروژه نیروگاه پرند
میل��غ ی��ک هزار میلیارد ریال منابع مالی برای
گروه مپنا در بورس انرژی فراهم و انجام شده
است.حسینی در ادامه افزود:صنعت نفت و گاز
ایران نیز تا کنون توانسته از طریق انتشار اوراق
سلف موازی اس��تاندارد بر روی فرآوردههای
مختلف��ی همچ��ون نفت خام  ،نفت کوره  ،گاز
مایع و بنزین در بازار مشتقه بورس انرژی اقدام
به تامین مالی  92هزار میلیارد ریالی نماید.

شاخص بورس تهران در کانال  ۳۰۰هزار واحدی دوام نیاورد
ه��ر چند که ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی
بورس تهران در ابتدای هفته جاری توانسته بود
قله  ۳۰۰هزار واحدی را پش��ت س��ر بگذارد اما در
نهایت در پنج روز کاری این هفته نسبت به هفته
گذش��ته با  ۱.۹۲درصد کاهش رو به رو ش��د و در
کانال  ۲۹۴هزار واحدی ایستاد.
به گزارش ایسنا در پایان معامالت هفته منتهی
به  ۲۷ش��هریور  ،۹۸ش��اخص کل بازده نقدی و
قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران با  ۵۷۶۴واحد

کاهش نس��بت به هفته قبل ،به رقم  ۲۹۴هزار
و  ۱۶۷واحد رسید.در عین حال شاخص کل
هم وزن با  ۷۴۸واحد افزایش معادل  ۰.۹درصد
رقم  ۸۴۲۴۷واحد را به نمایش گذاشت.شاخص
بازار اول با  ۴۱۲۴واحد کاهش رقم  ۲۱۴هزار و
 ۲۲۵واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار دوم
ب��ا  ۱۲ه��زار و  ۱۳واح��د کاهش عدد  ۵۹۶هزار و
 ۲۷۰واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص
ب��ازار اول  ۱.۸۹درص��د کاهش و ش��اخص بازار

دوم با  ۱.۹۷درصد کاهش نس��بت به هفته قبل
همراه شدند.در  ۵روز کاری این هفته ،ارزش
کل معام�لات اوراق به��ادار ب��ه  ۱۱۷هزار و ۲۴
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۱۲۶
درصد افزایش یافت.همچنین تعداد ۳۷۶۶۰
میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  ۳میلیون و
 ۷۰هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب
 ۲۱۳درص��د و  ۱۲۹درص��د افزایش را نس��بت به
هفته گذشته تجربه کردند.این درحالی است

ک��ه تع��داد  ۹۸۶میلیون واح��د از صندوق های
س��رمایهگذاری قابل معامله در بورس تهران به
ارزش کل بی��ش از  ۱۰۲۴۹میلی��ارد ری��ال مورد
معامل��ه ق��رار گرف��ت و به ترتیب با  ۱۴۰درصد و
 ۱۳۸درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه
ش��دند.در بازار بدهی که اوراق مشارکت ،گواهی
سپرده و صکوک معامله می شود ،تعداد  ۵میلیون
و  ۴۰۰هزار برگه اوراق مش��ارکت به ارزش کل
بیش از  ۵۳۹۸میلیارد ریال معامله شد.

بازار

پیش بینی رونق معامالت فوالد
در بورس

مدیرعام��ل ف��والد کویر گفت :بورس کاالی ایران
مرجع مناس��ب و خوبی اس��ت که می تواند صنعت
ف��والد را در جهت صحی��ح واقعی کردن قیمت ها
یاری رساند.احمد خوروش در گفت و گو با کاالخبر
به فراهم ش��دن زیرس��اخت ها در بورس اشاره کرد
و گفت :در س��ال های ابتدایی فعالیت بورس تنها
چند ش��رکت فوالدی در بورس کاال فعال بودند و
محصوالت خود را ارایه می کردند اما طی چند سال
اخیر شرکت های فوالدی در این زمینه بسیار فعال
شده اند که این امر به دلیل فراهم شدن زیرساخت
ها در بورس بوده تا آنجا که در حال حاضر گستردگی
عرضه محصوالت فوالدی را بیش از گذش��ته در
بورس کاالی ایران شاهد هستیم .وی ادامه داد :با
حضور شرکت های فوالدی در بورس کاال مصرف
کنندگان نهایی این محصول می توانند از قیمتهای
واقعی اطالع حاصل کنند.

روند صعودی شاخص ادامه دارد

شاخص بورس بعد از چند روز رشد چشمگیر و ورود به
کانال  ۳۰۵هزار واحد ،از روز سه شنبه در مسیر نزولی
قرار گرفت و در آخرین روز معامالت هفته جاری با
توجه به کاهش هفت هزار و  ۹۱۵واحدی ،شاخص
دوباره به کانال  ۲۹۴هزار و  ۱۶۶واحد بازگش��ت .در
همین رابطه مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه
به علت کاهش ش��اخص بورس اش��اره و بیان کرد:
شاخص بورس به صورت مداوم به رشد  ۴۰درصدی
دست یافت و طبیعی است که تا حدودی بازار به دلیل
شناسایی سود و افزایش عرضه از سوی سهامداران
روند منفی را در پیش گیرد.به گزارش ایرنا ،طحانی
شهریور را ماه پایانی سال مالی برخی از شرکتهای
کارگزاری و سرمایه گذاری دانست و گفت :بخشی
از روند منفی بازار به تسویه معامالت و کاهش اعتبار
کارگزاریها بر میگردد که به نظر میرس��د بازار تا
چند روز آینده به روند عادی خود باز گردد.

