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جامعه

کاهش  60درصدی کشف حجاب
با اجرای طرح ناظر یک

رئی��س پلی��س امنیت
عموم��ی پایتخ��ت
گفت :ب��ا اجرای طرح
ناظر یک  ،بیش از 60
درصد کشف حجاب در
داخل خودروها کاهش
یافته است.به گزارش
فارس ،س��ردار ذوالقدر رئیس پلیس امنیت عمومی
پایتخت اظهار داشت :طرح ناظر یک از ابتدای سال
جاری با طراحی پلیس امنیت و عمومی پلیس ناجا
کلید خورد و کسانی که اقدام به کشف حجاب درون
خودرو میکردند با ارسال پیامک به آنها تذکر داده
میش��د که در اصل همان امر به معروف و نهی از
منکر اس��ت .رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت
تصری��ح ک��رد :اگ��ر تذکر اثر نداش��ت فرد احضار و
تعهد اخذ میش��د؛ اگر تعهد هم اثر نداش��ت بحث
ارشادی را اجرا کرده و در ادامه برخی افراد را حتی به
کارشناسان بیرون از مجموعه نیز ارجاع میدادیم.
وی گفت :تعدادی انگشتش��مار که گستاخ بوده و
تحت هیچ شرایطی تذکر را نپذیرفتند را به دستگاه
قضایی معرفی کردیم .س��ردار ذوالقدر خاطرنشان
ک��رد :از ابت��دای اجرای ط��رح ناظر تاکنون بیش از
 60درصد کش��ف حجاب در داخل خودرو کاهش
داشته است.

خــبرویـژه

خونایرانی،سالمترینخوناهداییدنیا
ِ

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت
سالمت خون در ایران ،گفت :تمامی مراحل اهدای
خون در مراکز انتقال خون در شرایط کامال استریل
و طبق استانداردهای جهانی انجام میشود.
دکت��ر بش��یر حاجیبیگ��ی در گفتوگو با ایس��نا،
ب��ا تاکید بر اینکه س��المترین اج��زاء خونی موجود
در کش��ور محصوالت س��ازمان انتقال خون است،
گفت :سالمت خونهای اهدایی در سازمان انتقال
خون هش��ت تا  ۱۰برابر باالتر و س��المتر از جمعیت
عمومی کش��ور اس��ت و س�لامت خون در سازمان
انتقال خون ایران با تمهیدات انتخاب اهداکنندگان
و انجام تستهای غربالگری خون و رعایت اصول
بهداش��تی و  GMPدر تهی��ه محص��والت خون از
باالترین استانداردهای جهانی برخوردار است.

صدور بیش از 500
هزار برگ تردد
موقت اربعین

فرمانده ناجا گفت :امس��ال با توجه به درخواس��ت ها و اش��تیاق مردم برای حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین با هماهنگی های به عمل آمده با طرف عراقی ،اقدام به چاپ برگ تردد موقت
زائر کرده ایم که تاکنون بیش از  500هزار برگ چاپ و ارسال شده است .سردار اشتری در سفر به ایالم اظهارداشت :صدور گذرنامه نسبت به سال گذشته  78درصد رشد داشته است.وی
از افزایش  4برابری خروج زائران اربعین نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت :امنیت کامل در مرزهای چهارگانه حاکم است .فرمانده ناجا در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ایالم نیز با
اشاره به اینکه مرزهای سه گانه»شلمچه ،چذابه و مهران» آماده خدمت رسانی به زائران هستند ،اظهار کرد :نیروی انتظامی برای عملیات بزرگ اربعین آمادگی کامل دارد.

اداره مستقل بیمارستانهای دولتی ضروری است؛

بیمیلیبیمههایتکمیلیبهبیمارستانهایدولتی

گروه اقتصاد اجتماعی  :رییس سابق دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حلقه
وص��ل کنن��ده بیمههای تکمیلی و توریس��م
سالمت به بیمارستانهای دانشگاهی مفقود
اس��ت ،گف��ت :تحق��ق این مس��اله میتواند
ضم��ن تامی��ن رضای��ت بیم��اران بیمههای
تکمیل��ی ،به تس��ریع و تقوی��ت چرخه درمان
و کاه��ش هزینهه��ای پرداختی و بیمههای
تکمیل��ی و بیماران کم��ک کند .دکتر محمد
آقاجانی رییس دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه
اداره بیمارس��تانها اصوال باید مستقل باشد،
اظهار کرد :بیمارستان یک سازمان مستقل با
گردش مالی ،منابع مالی ،انس��انی و فیزیکی
مستقل بوده و بنابراین مدیریت آن باید برای
تصمیمگی��ری همه منابع خود صاحب اختیار
باشد.وی با بیان اینکه مدیریت بیمارستان باید
جهت ارتقای کیفیت و بهرهوری برای حال و
آینده برنامهریزی کند ،گفت :کیفیت خدمات،
ایمنی و رضایت بیمار ،مدیریت مالی و مدیریت
درآمد و هزینه جزو مسائلی است که باید توسط
خود بیمارستان و با استقالل عمل شود ،ولی
این مسائل هنوز در دانشگاههای علوم پزشکی
کشور محقق نشده است.وی یکی از اقدامات
اساس��ی برای بهبود وضعیت بیمارستانهای
دولتی وزارت بهداش��ت را اس��تقالل در اداره
بیمارس��تانها دانس��ت و ادامه داد :مدیریت
بیمارس��تانباید مس��تقل ام��ا در چاچ��وب
سیاس��تهای دانش��گاه و وزارت بهداش��ت

باش��د.آقاجانی ب��ا اش��اره ب��ه مباحث مطرح
ش��ده در رابطه با پذی��رش بیماران بیمههای
تکمیلی در بخش��ی از بیمارستانهای دولتی،
خاطرنش��ان کرد :به اس��تناد مصوبه سال 96
هیات وزیران 10 ،درصد از ظرفیت تختهای
بیمارستانهایدولتی،بهعنوانبخشخاص،
با تعرفه متفاوت و از طریق بیمههای تکمیلی
قابل اس��تفاده اس��ت ،بنابراین این ظرفیت از
سوی هیات وزیران پیشبینی شده و به صورت
قانونی قابل اجراس��ت.وی با اش��اره به موانع
و فراه��م نبودن س��از و کاره��ای اجرای این
قان��ون ،تصریح کرد :اولی��ن مانع اجرای این
طرح عدم همکاری بیمههای تکمیلی و رغبت
پایین آنها برای همکاری با بیمارستانهای

دولتی است.وی با بیان اینکه رغبت و تمایل
بیش��تر بیمههای تکمیلی به س��مت و سوی
بیمارس��تانهای خصوص��ی اس��ت ،اظه��ار
کرد :این در حالیس��ت که بیمههای تکمیلی
اصلیترین مش��تری خری��د خدمات درمانی
هس��تند و اگر به بیمارس��تانهای دولتی رو
آورده و ای��ن خدمات را خریداری کنند ،زمینه
و بس��تر مناس��ب سرمایهگذاری برای تعریف
خدم��ات خ��اص در بیمارس��تانهای دولتی
فراهم میش��ود .این مس��اله میتواند ضمن
تامین رضایت بیماران بیمههای تکمیلی ،به
تسریع و تقویت این چرخه ،کاهش هزینههای
پرداختی و بیمههای تکمیلی و بیماران کمک
کند.وی با تاکید بر اینکه اش��کال اساس��ی،

عدم اقبال بیمههای تکمیلی درمانی اس��ت،
گفت :دلیل این عدم رغبت را باید سندیکای
بیمههای تجاری و بیمه مرکزی بررسی کنند؛
چراکهبیتردید،برجستهترینخدماتپزشکی
تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانهای
دانش��گاهی ارایه میشود.وی ادامه داد :البته
بیمارس��تانهای خصوص��ی از نظر هتلینگ
شرایط بهتری دارند ،اما پیشرفتهترین خدمات
تخصص��ی ،ف��وق تخصصی و دش��وارترین
خدمات در مراکز پیش��رفته دانش��گاهی ارایه
میش��ود .بنابراین در صورت اقبال بیمههای
تکمیلی به بیمارستانهای دولتی ،منابع مالی
برای س��رمایه گذاری بیش��تر و ایجاد شرایط
هتلینگ در خور سلیقه بیماران بیمه تکمیلی،
نیز تامین میشود .آقاجانی گفت :در صورت
تحقق این مس��اله ،در حین اینکه  90درصد
تختها به عامه مردم خدمت رسانی میکنند،
 10درصد نیز به بیمههای تکمیلی ارایه خدمت
میکنند .با این حال متاسفانه هنوز این چرخه
برقرار نش��ده و بیمههای تکمیلی همچنان از
بیمارستانهای خصوصی خرید خدمت کرده
و بیمارس��تانهای دانش��گاهی از این منابع
بیم��ه محرومند.معاون درمان س��ابق وزارت
بهداش��ت در ادامه با اش��اره به وضعیت اجرای
طرح «توریس��م درمانی» در بیمارستانهای
دانشگاهی ،اظهار کرد:رونق توریسم درمانی
به شرکتهای نقل و انتقال بیمار وابسته است
که این شرکتها نیز بیشتر با بیمارستانهای
خصوصی ارتباط میگیرند.

حوادث

شناسایی و بازداشت کالهبرداران
سایبری درخصوص اربعین

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت :کالهبرداران
ب��ه بهان��ه تس��هیل در صدور روادید و س��ایر موارد
اق��دام ب��ه دریافت پول و مبالغ هنگفت از هموطنان
میکنند.س��رهنگ رامین پاش��ایی در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :کالهبرداران اتاق
مانیتورینگ جامعی دارند ،به بررسی موضوعات روز
جامعه میپردازند و در پی اقدام مقاصد کالهبردارانه
در خصوص مس��ائل روز جامعه هس��تند.وی افزود:
مجرم��ان ب��ا راهان��دازی آژانسهای مس��افرتی
غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات در زمینه خریداری
بلیته��ای هواپیم��ا و قطار و ایجاد تورهای زیارتی
به کشور عراق میکنند که هیچ کدام از این موارد
وجود خارجی ندارند.وی تصریح کرد :کالهبرداران
با این ترفند و به بهانه تس��هیل در صدور روادید و
سایر موارد اقدام به دریافت پول و مبالغ از هموطنان
میکنند.

سارق حرفهای به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری سارق
حرفهای و اعتراف وی به  ۴۰فقره انواع سرقت در
شهرس��تان مینودش��ت خبر داد .به گزارش میزان،
س��ردار روح االمین قاسمی گفت:سارق حرفهای و
اعتراف وی به  ۴۰فقره انواع سرقت در شهرستان
مینودش��ت دستگیر ش��د .وی اظهار داشت :در پی
وق��وع چندین فقره انواع س��رقت در مینودش��ت و
با توجه به اهمیت موضوع ،دس��تگیری س��ارق یا
س��ارقان احتمال��ی به صورت ویژه در دس��تور کار
مام��وران انتظامی شهرس��تان قرار گرفت.فرمانده
انتظامی گلستان افزود :ماموران پس از بررسیهای
اطالعاتی ،موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر
کنند.

بورس
شاخص

ریزش  1420واحدی
شاخص بورس تهران

ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در روز پایانی
معامالت این هفته عالوه بر اینکه ش��اهد عرضه
اولیه یک شرکت فوالدی بود ،در عین حال با ریزش
 1420واحدی ش��اخص کل همراه ش��د و شاخص
کل به رقم  313هزار و  48واحد رس��ید .ش��اخص
کل بورس تهران در این هفته بعد از رکورد شکنی
های هفته قبل با افت های عجیب و غریب رو به
رو ب��ود و ب��ه گفته علی صحرایی مدیرعامل بورس
اوراق بهادار تهران نوس��ان در بازار بورس یک امر
طبیعی است و کاهش شاخص کل در هفته جاری به
پایان میرسد و امیدواریم از هفته آینده شاخص کل
در مسیر تقویت قرار بگیرد .وی همچنین از دالیل
افزایش ش��اخص کل در هفتههای قبل این گونه
عن��وان ک��رد که با توجه به رکود بازارهای موازی،
س��رمایههای جدید به س��مت بورس اوراق بهادار
وارد شده است ،اما در عین حال به سرمایهگذاران
ع��ادی توصی��ه میکنیم با تحلیل وارد بازار ش��ده
و از ش��رکتهای مج��وزدار و اف��راد م��ورد اعتماد
مش��ورتهای مالی را دریافت کنند و به هیجانات
ب��ازار و نیز فضای مجازی توجه نکنند .مدیرعامل
ب��ورس اوراق به��ادار تهران همچنین گفت :مردم
پساندازهای خود را برای سرمایهگذاری به بورس
تهران بیاورند و از فروش دارایی خود مانند خانه و
ماشین برای سرمایهگذاری در بورس پرهیز کنند.
دیروز شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 1755
واحد به رقم  91300واحد رس��ید .ارزش روز بازار
در ب��ورس اوراق به��ادار تهران بیش از یک میلیون
و  144هزار میلیارد تومان شده است .معاملهگران
بورس بیش از  4میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی
در قالب یک میلیون نوبت معامله و به ارزش 1773
میلیارد تومان دادو س��تد کردند .ش��اخص قیمت با
معی��ار وزن��ی ارزش��ی  381واحد کاهش یافته و به
رقم  84هزار و  138واحد رسید .همچنین شاخص
قیم��ت ب��ا معیار هم وزن  1174واحد افت کرده و
به رقم  61هزار و  116واحد رس��ید .ش��اخص آزاد
ش��ناور با کاهش  2708واحد به رقم  362هزار و
 72واحد رسید .شاخص بازار اول بورس با کاهش
 420واح��د ب��ه رقم  226هزار و  232واحد رس��ید.
ش��اخص بازار دوم بورس با کاهش  5635واحد به
رقم  642هزار و  364واحد رسید.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران مطرح کرد؛

بازارسرمایهبهتریننهادبرایجذبنقدینگیسرگردان

گ�روه بورس:یکی از مدیران بورس��ی ضمن
اش��اره به اینکه بازار س��رمایه محلی مناس��ب
برای حل مش��کالت اقتصادی کش��ور است،
از وزارتخانهها خواس��ت تا با اتخاذ راهکارهای
صحیحدرصنایعمختلفزمینهرابرایافزایش
بازدهی فراهم آورند .به گزارش اس��کناس به
نقل از س��نا؛ محمودرضا خواجه نصیری نایب
رئیس هیئت مدیره ش��رکت بورس تهران با
اشاره به اینکه بازار سرمایه تنها جایگاهی است
ک��ه م��ی تواند منافع م��ردم ،اقتصاد و تولید را
یک جا جمع کند گفت :برآیند ثبت رکوردهای
پ��ی در پی؛ افزایش تعداد کدهای معامالتی و
همچنین میزان نقدینگی جذب ش��ده در این
ب��ازار ،از ایج��اد یک فرصت بی نظیر حکایت
دارد ک��ه می تواند راهکار مناس��بی برای حل
نقدینگی س��رگردان ب��ه عنوان یکی از اصلی
ترین مشکالت در فضای کلی اقتصاد کشور
باش��د.وی افزود:طییکس��الاخیروبهدلیل
شوک ارزی ایجاد شده دراقتصاد کشور در سال
97؛ تمایل مردم به سرمایه گذاری هوشمندانه
در کش��ور افزای��ش یاف��ت و در پی آن همواره
ت�لاش م��ی کنند تا فضایی را برای س��رمایه
گذاری بیابند که بتوانند به نوعی قدرت خرید
خود را نسبت به شرایط تورمی و سایر مسائل
مرتبط با آن باال برده و به نوعی این نوس��ان
را پوش��ش دهند   .به گفته خواجه نصیری
وج��ودچنی��ننگاهیازس��ویمردم منجر به
بروز حرکت هایی در بازار های موازی مانند ارز،
سکه و حتی مسکن شد و در نهایت حاصلی جز
کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی
به معیش��ت مردم را به همراه نداش��ت اما در
نهایت این حجم نقدینگی مسیری را پیدا کرد
که به بازار سرمایه منتهی می شد .نایب رئیس
هیات مدیره ش��رکت بورس تهران با تاکید به
نقش بازارسرمایهدرتوسعهملیگفت:رویکرد
کنونی که نس��بت به بازار س��رمایه وجود دارد
قطع به یقین فرصتی بینظیر است که توانسته
اث��ر مخ��رب نقدینگی را به یک اثر س��ازنده

تبدیل کند .به گفته خواجه نصیری؛ بر خالف
س��ایر بازارها که زمینه افزایش سطح عمومی
قیمتها ؛رشد تورم و کاهش قدرت اقتصادی
مردم را به همراه داشته است ،ورود این حجم
نقدینگی به س��مت بازار س��رمایه و هدایت آن
به سمت تولید ؛ می تواند عالوه بر اشتغالزایی،
نتایج مثبتی را به همراه داش��ته باش��د .وی با
بیان اینکه اتکا فوق العاده سیس��تم اقتصادی
کش��وربهبازارپول،کمیوکاس��تیسیس��تم
پول��ی و بانک��ی کش��ور را در وضعیت اقتصاد
کش��ور و معیشت مردم مش��هود کرده است ؛
تصریح کرد :اساس��ا بازار س��رمایه جایگاهی
است که می توان در آن به گونه ای عمل کرد
که عالوه بر کس��ب س��ود توسط مردم زمینه
شفافیت درامد و شفافیت عملکرد مالیاتی مهیا
شود .به اعتقاد وی در شرایط کنونی اقتصادی
کشور،تنها یک راهحل وجود دارد که می توانند
عالوه بر حل مشکل نقدینگی کشور؛ منجر به
رشد اشتغال زایی وافزایش ثروت مردم شود
و آن افزایش فعالیت در بازار سرمایه است .به
سخن دیگر بازار سرمایه تنها جایگاهی است
ک��ه م��ی تواند منافع م��ردم ،اقتصاد و تولید را
یک جا جمع کند .خواجه نصیری خاطرنشان

ک��رد :به نظر می رس��د فرص��ت کنونی ایجاد
ش��ده در بازار س��رمایه فرصت بی بدیلی است
و کلیه دست اندرکاران این بازار و کسانی که
نس��بت به سیاست گذاری هایی در حوزههای
مختلف اقتصادی کش��ور اقدام می کنند باید
به آن توجه داش��ته باش��ند و با پایش پیوس��ته
این مس��یر در حفظ و تعالی آن کوش��ا باشند .او
افزود :باید با بها دادن به فضای سرمایهگذاری
س��ازمان یافته و تخصصی ،مسیرهای درست
س��رمایهگذاری را به مردم نش��ان داد تا افراد
ب��ا بهره گیری از یک روش س��رمایهگذاری
مطمئن و تخصصی بتوانند به افزایش ثروت و
بهتر شدن وضعیت معیشتی خود دست یابند.
تحقق این امر به فرهنگسازی نیاز دارد .وی
با اش��اره به اینکه فرهنگ س��ازی اولین گام
افزایشضریبنفوذبازارسرمایهدرمیانجامعه
اس��ت ،گفت :نباید از این نکته غافل ش��د که
مردمی که امروز نیم نگاهی به بازار س��رمایه
دارند از دانش کافی برخوردار نیستند و ممکن
است در اولین پایگاه هایی که به آن دسترسی
می یابند و عمدتا ش��بکههای فضای مجازی
هستند که دسترسی به آنها آسان است مراجعه
ک��رده و به آنها اطمینان کنند .خواجه نصیری

خاطرنش��ان کرد :تحرک کلیه نهادهای مالی
اعم از شرکتهای تامین سرمایه ،سبدگردان
ها و کارگزاریها با راهبری سازمان بورس باید
به س��مت جذب موثر در بازار س��رمایه و همراه
با فرهنگ س��ازی افراد باش��د تا با تکیه بر آن
مردم بتوانند س��ریع و در عین حال با آرامش��ی
از بابت مدیریت تخصصی س��رمایه های خود
وارد بازار سرمایه شده و نگرانی های موجود در
ذهنشان ،این فرصت سرمایه گذاری را تبدیل
به فضای سرمایهگذاری زودگذر نکند .بدیهی
اس��ت که باید پیشخوان های تخصصی بازار
س��رمایه رش��د پیدا کند .به گفته نایب رئیس
هیئت مدیره شرکت بورس ،سرمایهگذاری در
بازار سرمایه فضایی بلندمدت است و باید این
نگاه بلند مدت و یا میان مدت به سرمایهگذاری
در مردم شکل بگیرد و این تصور که می توانند
در بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به کسب سود
باال اقدام کرده و از آن خارج ش��وند ،تغییر کند
تا دچار خس��ران ناش��ی از انتظارات ناسنجیده
نش��وند .این مدیر بورس��ی تصریح کرد :نکته
اساس��ی آن اس��ت که این نگاه بلند مدت در
سرمایه گذاری باید از طریق ابزارهایی ساخته
شود که هم اکنون در تمام دنیا متداول است و
استفادهکنندگانازآنکوشیدهاندتابادورههای
س��رمایه گذاری بلند مدت ،بازه های انتظاری
بلند مدت را برای مردم ایجاد کرده و آنها را به
این مهم در جهت کسب سود و بهره مندی هر
چه بیشتر از فرصت پدیدآمده ؛ تشویق کنند .
خواج��ه نصیری با بیان اینکه نهادهای متولی
باید به گونهای عمل کند تا مردم سرمایه های
خود را به سمت شاداب تر کردن بازار سرمایه
و کس��ب س��ود بیشتر س��وق دهند گفت :بی
شک با افزایش فرهنگ سهامداری در میان
مردم و بهره گیری از نهادهای تحت نظارت و
س��ازمانیافته و دارای مجوز وپاسخگویی به
آنها عالوه بر جذب بیش��تر س��رمایه ها به این
بازار ،نهایت بهره مندی از فرصت ایجاد شده
مهیا خواهد شد.

بازار

روزهای پیشرو شاهد روند متعادلی از
معامالت خواهیم بود

یک کارش��ناس بازار س��هام اظهار اعالم کرد :پس از
ورود شاخص کل به کانال  ۳۰۰هزار واحد ،اصالح دور
از انتظار نبود و این امر طبیعی است ،از طرفی با توجه
به حجم نقدینگی وارد شده ،میتوان طی روزهای آتی
رون��دمتعادل��یرابرایبازارس��هامپیشبینیکرد .به
گزارشاقتصادآنالینبهنقلازسنا؛ابراهیمخلیلییکی
ازکارشناسانبازارسهامبااشارهبهافتشاخصبورسو
کاهشقیمتسهامشرکتهادرچندروزگذشته،گفت:
دراینمدتشاهدفشارفروشودربرخیمواردتشکیل
صفهایفروشدربرخینمادهایمعامالتیبودیمکه
عمدهتریندالیلایناتفاقشناساییسودتوسطبرخی
سهامداران و نیز اصالح و استراحت شاخص بورس و
قیمت سهام است .این کارشناس بازار سرمایه افزود:
ورودشاخصبهکانال۳۰۰هزاراتفاقیبودکهپیشبینی
میشد برای چند روز شاخص بورس در این کانال به
استراحت بپردازد ،اما شاخص بورس نه تنها در ارتفاع
 ۳۰۰هزار واحد استراحت و اصالحی نداشت ،بلکه به
رشد شتابان خود ادامه داد ،بنابراین بسیار طبیعی است
که این روزها شاهد اصالح ۶تا ۷هزار واحدی شاخص
بورس بهصورت روزانه باشیم .وی با تاکید بر این نکته
که افتهایی که این روزها در بازار سهام شاهد هستیم
تحت تاثیر شناسایی سود توسط سهامداران و اصالح
شاخصونمادهایمختلفمیباشد،گفت:ایندرحالی
است کههمزمانباایناتفاقخبربدیدربعدسیاسیو
یااقتصادیبهبازارسهامنرسیدهاستکهبخواهیمسایر
عوامل را در کاهش شاخص بورس و افت قیمتهای
شرکتهامرتبطبدانم.

«کویر» رکورددار مشارکت در
عرضههای اولیه شد

فرایندعرضهاولیه  10درصدازس��هامش��رکت240
میلیارد تومانی فوالد سپید فراب کویر با نماد «کویر»
در بورس تهران انجام گرفت و با  625تومان کشف
قیمتش��د.طبقاعالمقبلیش��رکتبورستهران،
این عرضه شامل  240میلیون سهم بود که پیش از
این در محدوده  600تا  625تومان و اختصاص 600
سهم برای هر فرد حقیقی و حقوقی درنظر گرفته شده
بود؛ اما به دلیل استقبال خریداران ،مقرر شد به هر کد
 275سهم تخصیص داده شود که با توجه به قیمت آن
حدود 172هزار تومان نقدینگی نیاز است.

