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جامعه

مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای کمیته
امداد گفت :در نیمه ماه مبارک رمضان امسال 34هزار
و  745حامی برای ایتام و محسنین جذب شده است.
احس��ان گتمیریان در گفتوگو با فارس ،درخصوص
مش��ارکتوکم��کمردمب��هنیازمندانومددجویان
کمیته امداد اظهار داش��ت :در حوزه ایتام کمکهای
خوبی انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر برای 600
هزار حامی برای  300هزار یتیم تحت پوشش کمیته
امداد جذب شدهاند که امیدواریم تا پایان سال به 800
هزارحامیبرس��د.گتمیریانبیانداش��ت:باآغازدهه
کرامت برنامههایی را برای جذب کمکهای مردمی
برای ایتام و محسنین(فرزندان بد سرپرست) داریم و
تاکنونمشارکتمردمنسبتبهسالهایگذشتهبهتر
بود .خیرین میتوانند با مراجعه با سایت کمیته امداد،
مساجد و مصلیهای نماز جمعه کمکهای خود را به
نیازمندان پرداخت کنند.وی گفت:تاکنون  34هزار و
745حامیجدیدبرایحمایتازایتامومحسنینجذب
شدهاند که از این تعداد  27هزار و  15نفر از طریق دفاتر
امداد در سطح کشور و 7هزار و 730نفر از طریق سایت
برای حمایت از ایتام ثبت نام کردهاند.

راه اندازی «مجمع خیرین ازدواج»
در سطح کشور

مع��اون س��اماندهی ام��ور
جوان��ان وزارت ورزش از
راهان��دازیمجم��عخیرین
ازدواج در س��طح کش��ور
همزمان با هفته ازدواج خبر
داد.محمد مهدی تندگویان
در گفتگ��و با مه��ر ،درباره برنامههای این معاونت به
مناسبت «هفته ازدواج» گفت :امسال به منظور انجام
مؤثرتر اقدامات در حوزه ازدواج ،ستاد برگزاری هفته
ازدواج ایج��اد خواهد ش��د.وی توضیح داد :برگزاری
مراسمهایی همچون جشنها و ترویج ازدواج آسان از
برنامههایهرسالههفتهازدواجاستوامسالنیزطبق
روال گذشته انجام خواهد شد.تندگویان در خصوص
اقدامات س��تاد برگزاری هفته ازدواج نیز عنوان کرد:
یکی از اقداماتی که در این ستاد اجرایی خواهد شد ،راه
اندازی مجمع خیرین ازدواج در کشور است.

خــبرویـژه

جذب  34هزار و  745حامی ایتام
در ماه رمضان

ساخت واحدهای

مسکونی مددجویان با
مشارکتسپاه

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره همکاری این سازمان با نیروی زمینی سپاه برای ساخت مسکن مددجویان گفت ۵:هزار و ۲۵۲واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی با مشارکت سپاه پاسداران
انقالباسالمیاحداثمیشود.وحیدقبادیدانادرگفتوگوباتسنیمدربارهتفاهمنامهمشترکسازمانبهزیستیکشوربانیرویزمینیسپاهبرایتامینمسکنخانوارهایتحتپوششبهزیستیاظهارکرد:
تفاهمنامههاییبادستگاههایمختلفامضاخواهدشدکهیکیازاینبرنامههاتفاهمنامهباسپاهاستچراکهسپاهکارهایناشدنیراشدنیمیکند.ویتصریحکرد:دراینتفاهمنامهتعداد 5هزارو 252واحد
مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش این سازمان در استانهای خراسانهای رضوی و جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کرمان ،آذربایجان غربی ،کرمان ،کردستان ،خوزستان و هرمزگان احداث میشود.

در پی افزایش بیش از  20درصدی در برخی از خطوط

شورای شهر به افزایش کرایه تاکسیها ورود کرد
گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی  :دبی��ر کمیس��یون
حمل و نقل ش��ورای اس�لامی شهر تهران از
برگزاری جلس��ه فوقالعادهای برای بررس��ی
چرایی افزایش نرخ کرایه تاکس��یها خبر داد.
محمدعلی کرونی در گفتوگو با ایسنا درباره
«انتق��ادات مردمی در مورد افزایش نامتعارف
کرایه تاکسیها» اظهار کرد :کرایه تاکسیها
در برخی از خطوط بیش از  ۲۰درصد مصوب
شورای اسالمی شهر تهران  -که مورد تأیید
فرمانداری نیز قرار گرفته است  -افزایش یافته
است.وی با اشاره به اینکه کارشناسان شورای
اس�لامی ش��هر تهران تک به تک خطوط را
بررسی کردهاند و در حال حاضر نیز مستندات
برای جمعآوری جلسهای در کمیسیون حمل و
نقل شورای اسالمی شهر تهران آماده است،
خاطر نشان کرد :شک نداریم که در تعدادی از
خطوط کرایههای تاکسی بیشتر از  ۲۰درصد
افزایش یافته است.دبیر کمیسیون حمل و نقل
ش��ورای اس�لامی شهر تهران در ادامه با بیان
اینک��ه برخی معتقدند که اعداد کرایه باید رند
شود تا مشکل پول خرد حل شود ،گفت :این
دلیل قابل قبولی نیس��ت چرا که همکارانمان
در تاکسیرانی از توسعه هر چه بیشتر دریافت
الکترونیک در تاکس��یها خبر میدهند و اگر
پرداخت الکترونیک باش��د ،دیگر مشکل پول
خرد وجود ندارد.
کرایه برخی از خطوط از اعالم س�ازمان

برنامه و بودجه نیز بیشتر است

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی مصوبه

ش��ورای اس�لامی شهر تهران را آن طور که
بای��د اجرایی نکرده و نامه فرمانداری نیز در
مورد افزایش  ۲۰درصدی کرایه نیز رعایت
نش��ده اس��ت ،اظه��ار کرد :حتی س��ازمان
تاکس��یرانی از س��ازمان برنامه و بودجه در
مورد نرخ تورم حمل و نقل اس��تعالم کرده
است و آنها عددی حدود  ۲۶.۵درصد اعالم
کردهاند که حتی افزایش کرایه در برخی از
خطوط از اعالم سازمان برنامه و بودجه نیز
بیش��تر بوده است.کرونی در بخش پایانی از
صحبتهای خود با اشاره به اینکه ما قبول
داریم که باید از رانندگان تاکس��ی حمایت
کنیم اما نباید منافع مردم و شهروندان نیز در
این بین ضایع شود ،گفت :منتظر جمعآوری
مس��تندات بودیم تا جلسهای در کمیسیون
حمل و نقل برگزار شود و حاال با جمعآوری

مس��تندات بهزودی جلسهای فوقالعاده در
کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر
تهران در زمینه بررسی چرایی افزایش قیمت
کرایه تاکسی برگزار خواهد شد.

افزای�ش نرخ کرایههای تاکس�ی در ۶۰

خط پایتخت

علیرض��ا قن��ادان مدیرعام��ل س��ازمان
تاکس��یرانی تهران نیز درب��اره کرایههای
تاکس��ی در س��ال جدید و برخی از تخلفات
رانن��دگان در ای��ن زمین��ه ،اظهار داش��ت:
رانندگان ملزم به نصب برچس��ب نرخهای
جدید و مصوب س��ال  98هس��تند و در اگر
تاکس��ی مجهز به این برچس��ب نباشد و یا
ام��کان پرداخ��ت الکترونیک در نظر گرفته
نشده باشد ،راننده اجازه دریافت قیمت مازاد
را ندارد.وی افزود :رانندگانی که کرایه مازاد

دریاف��ت کنند در صورت گزارش مردمی از
طری��ق ارتباط با ش��مار ه تلفنهای مردمی
 1888 ،48048احض��ار میش��وند و پ��س
از اخ��ذ گ��زارش از آنها ،ش��کایت در هیأت
تخلفات رانندگان تاکس��یرانی بررسی و اگر
محرز شود که تخلف صورت گرفته اضافه
دریافتی از راننده حتی به میزان  5هزار ریال
نیز باید بازگردانده شود.مدیرعامل سازمان
تاکس��یرانی ته��ران در مورد اینکه افزایش
می��زان ن��رخ کرایهها دقیقا در س��ال جاری
چقدر بوده است ،گفت:این میزان بر اساس
ترافیک مسیر ،طول مسیر و  ...لحاظ شده و
ما میزان پایه را در سامانه مرکزی محاسبات
لحاظ کرده و میزان کرایه به دس��ت میآید
بنابر این محاس��بات ما دس��تی نیست.وی
ب��ه ف��ارس گفت :به ط��ور مثال در صورتی
که س��امانه مرکزی محاسبات نرخ کرایه را
 1440توم��ان اع�لام کند ما آن را رند کرده
و  1500اعالم میکنیم.قنادان با اش��اره به
اینکه برای س��هولت در کار مس��افر و راننده
چارهای جز رند کردن نرخ کرایه نداشتهایم
گف��ت :متوس��ط افزایش ن��رخ کرایهها 20
درصد اس��ت ولی  60خط از خطوط کرایه
تهران افزایش کرایه برای آن  5تا  10درصد
بوده است.وی خاطرنشان کرد :در پایتخت
حدود  700خط تاکسی داریم که  10درصد
خطها افزایش  5تا  10درصدی نرخ کرایه
داشته و برای بقیه نیز متغیر و سقف آن 20
درصد لحاظ شده است.

حوادث

جستجوی گنج  ۳نفر را
به کام مرگ کشید

حفاری غیر مجاز با هدف دستیابی به گنج در محدوده
شهر چمستان از توابع شهرستان نور ۳ ،نفر را به کام
مرگ کشاند.به گزارش ایلنا ،رئیس جمعیت هالل
احمر شهرستان نور گفت :پس از اطالع و حضور ۳
گروه عملیاتی شامل نجاتگران جمعیت هالل احمر
شهرستان و آتش نشانی شهرستانهای نور و آمل
در محل حادثه ،تالش برای نجات افراد محبوس در
چاه آغاز شد.علی اصغر خاکپور با اشاره به عمق ۳۰
متری چاه که در انتهای آن دارای مسیری افقی به
طول حدود  ۱۵متر بوده است ،افزود :با توجه به نبود
موارد ایمنی و حساسیت شرایط جغرافیایی منطقه،
عملیات نفسگیر رها سازی پس از  ۴ساعت تالش
نجاتگران به پایان رسید.رئیس جمعیت هالل احمر
شهرستان نور گفت :در این عملیات یک نفر نجات
یافته (تبعه افغان) و جسد  ۳نفر دیگر نیز به پزشکی
قانونی انتقال داده شد.

اعدام سارق طال فروشی همدان

ب��ا رای دادگاه انق�لاب شهرس��تان هم��دان صبح
روز پنجش��نبه س��ارق مسلح طال فروشی این شهر
اعدام ش��د.به گزارش ایلنا« ،مهدی چراغیفر» که
به جرم «محاربه از طریق س��رقت مس��لحانه» به
اعدام محکوم شده بود ،صبح روز پنجشنبه در بلوار
آیت اهلل نجفی شهر همدان به دار مجازات آویخته
ش��د .دهم اردیبهش��ت سال  ۹۴سرقت مسلحانه از
یک طال فروش��ی واقع در محله حصار رخ داد که
ب��ه دنب��ال اطالع افراد حاضر در محل س��ارقان به
تیراندازی اقدام به فرار با موتورسیکلت کردند که با
کمک اهالی و هوشمندی مردم یکی از این سارقان
دستگیر شد ،اما سارقان اصلی طالفروشی که طالها
را حمل میکرد متواری و از محل گریخت.

بورس
شاخص

رشد امسال بورس به بيش از ۲۰
درصد رسيد

ش��اخص کل بورس از ابتداي امس��ال تاکنون با ۳۶
هزار و  ۵۰۹واحد افزايش معادل  ۲۰.۴درصد رشد
را به ثبت رس��انده اس��ت.به گزارش ايبِنا ،از ابتداي
امس��ال تاکنون تع��داد  ۱۷۷ميليارد و  ۸۳۲ميليون
سهم و حق تقدم به ارزش  ۴۶۴هزار و  ۴۲۵ميليارد
ريال در  ۱۱ميليون و  ۷۲۸هزار و  ۳۹۶دفعه مورد در
بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.شاخص
کل نيز که معامالت امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸
هزار و  ۶۵۹واحد آغاز کرده است تاکنون با  ۳۶هزار
و  ۵۰۹واح��د افزاي��ش معادل  ۲۰.۴درصد رش��د را
به ثبت رس��انده و به ارتفاع  ۲۱۵هزار و  ۱۶۹واحد
رس��يده است.ش��اخص بازار اول نيز در اين مدت با
 ۲۷هزار و  ۲۷۶واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۷۰
هزار و  ۹۰۲واحد افزايش مواجه شدهاند.

ثبت بيش از  ۱۴ميليون قرارداد
زعفراني در بورس کاال

ب��ازار قرارداده��اي آت��ي زعف��ران در حالي از دوم
خردادماه س��ال  ۹۷روي دارايي پايه زعفران نگين
آغاز به کار کرد که با گذشت يکسال از راه اندازي
اي��ن معام�لات ،معامله گران در آماري چش��مگير
بي��ش از  ۱۴ميلي��ون و  ۵۲۲ه��زار قرارداد زعفران
نگين و رش��تهاي را به ارزش��ي بيش از  ۲۰۱هزار و
 ۶۹۳ميلي��ارد ري��ال منعقد کرده اند.به گزارش کاال
خبر ،آغاز به کار معامالت قراردادهاي آتي زعفران
ب��ه عن��وان يک��ي از اقدامات مثب��ت و موثر بورس
کاالي ايران در جهت بهبود بازار زعفران و کمک
به جهانيس��ازي اين محصول مطرح اس��ت .زيرا
عليرغم توليد حدود  ۹۰درصد از زعفران جهان در
ايران ،پيش از راه اندازي اين معامالت ،کشور ما در
س��اختار معامالت سنتي اين دارايي امکان پوشش
ريسک براي توليدکنندگان و فعاالن بازار زعفران را
نداشت .به اين ترتيب ،معامالت زعفران در بورس
کاالي ايران که پيشتر هم به صورت گواهي سپرده
کااليي و هم در بازار فيزيکي به صورت نقد ،سلف و
نسيه انجام ميشد ،راهاندازي معامالت قراردادهاي
آت��ي زعف��ران ضمن توس��عه و رونق معامالت اين
محصول ارزش��مند ،در راس��تاي مديريت ريسک
نوس��انات قيمت��ي احتمالي آن زمين��ه رفع دغدغه
فعاالن اين حوزه را فراهم کرده است.

مدير روابط عموميو امور بينالملل سازمان بورس خبر داد؛

سومينجشنوارهبورسورسانهکليدخورد

گروهبورس:ياسرفالحمديرروابطعموميوامور
بينالملل سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
از دو سال قبل ،روابط عموميو امور بينالملل
س��ازمان بورس رويدادي را با عنوان جشنواره
بورسورسانهطراحيکردکهخوشبختانهدرهر
دودورهبااستقبالفزايندهاصحابرسانهواهالي
قلم مواجه شد .اين استقبال انگيزه مناسبي را
براي دستاندرکاران اين رويداد ايجاد کرد تا با
انرژي بيشتري سراغ سومين جشنواره بورس و
رسانهبروند.بهگزارشبازارسرمايه،رييسستاد
اجرايي سومين جشنواره بورس و رسانه افزود:
جشنوارهبورسورسانهبااهدافيازقبيلتقويت
زمينههاي اطالعرساني مناسب براي افزايش
سواد مالي جامعه ،تجليل از نقش خبرنگاران در
نقادي و همافزايي حوزههاي مالي و سرمايهاي
کشور و فراهمآوردن زمينه افزايش سهم بازار
س��رمايه در اقتص��اد ملي برگزار ميش��ود که
خوش��بختانه در دو سال گذشته موفق شده در
اين زمينه کارآمد باش��د .فالح با بيان اينکه در
حالحاضرپرداخترسانههابهمقولهمهمسواد
ماليافزايشيافتهوسهمبازارسرمايهازاقتصاد
ملينيزروندروبهرش��ديدارد،اظهارداش��ت:
اين جشنواره با داوري حرفهاي و بهرهمندي از
اس��تادان مبرز و متخصصان اين حوزه موفق
ش��ده بدون س��وگيري ،از نقادي و همافزايي
در اي��ن ح��وزه حمايت کن��د .وي با بيان اينکه
رسانههابهعنوانچشمانبينا،گوشهايشنوا

و زبان ش��يوايي عمل ميکنند که در توس��عه
موضوع فعاليت خود نقش کليدي دارند ،افزود:
امروزه نقش رسانهها از صرف ارتباط بين مردم
و مس��ؤوالن فراتر رفته و نقشهاي جديدي
مانند توسعه فرهنگي به خروجي کار آنها اضافه
شدهاست.رييسستاداجراييسومينجشنواره
بورس و رسانه يادآور شد :نقش مهم رسانهها در
شکلدهي به افکار ،موضوعي است که امروزه
کسي درباره آن ترديد ندارد و اين نقش در بازار
سرمايهبيشترازسايرحوزههاست؛زيرااينحوزه
مبتني بر تبادل اطالعات لحظهاي است و اخبار
زي��ادي بر فعاليتهاي جاري اثر ميگذارند؛ از

اينرو،کميت،کيفيت،دقتواعتبارنوشتارهااز
اهميت بسزايي در بازار سرمايه برخوردار است.
وي توضيح داد :در همين راستا ،اين جشنواره در
 ۷قالبخبر،گزارش،گفتوگو،تيتر،يادداشت،
مقالهوس��رمقاله،ديداريوش��نيداريوجايزه
ويژه با موضوع «نحوه اثرگذاري بازار س��رمايه
در تحقق شعار رونق توليد» برگزار ميشود .به
گفته ياسر فالح ،کليه اشخاصي که آثار آنها از
زمان پايان جش��نواره قبل تا پايان مهلت اين
جشنواره توليد و در يکي از رسانهها منتشر شده
باش��دميتواننددرجش��نوارهسومحضوريابند
و ضرورت��ي ندارد که صاحب اثر حتما ش��اغل

در حرفه خبرنگاري باشد .رييس ستاد اجرايي
سومينجشنوارهبورسورسانه،محورهاياين
جشنواره را " نقش بازار سرمايه در تامين مالي
بنگاهها""،اثرمتقابلبازارس��رمايهوکس��بو
کارهاي نوين در رشد اقتصادي کشور" " ،نقش
بورسه��اي کااليي در ش��فافيت اقتصادي و
جلوگيريازانحصار"،چگونگيتوسعهفرهنگ
سهامداري در افق پيش روي بازار سرمايه"" ،
نحوه اثرگذاري بازار سرمايه در حمايت از رونق
توليد" و "تاثير توسعه ابزارها و نهادهاي مالي
در افزاي��ش کارايي بازار س��رمايه اعالم کرد و
اف��زود :آث��اري که با رعايت محورهاي فوق در
رسانههاي خارجي و حول موضوع ايران منتشر
شده باشد ميتوانند در اين رقابت حضور يابند.
وي با اشاره به اينکه آثار به زبانهاي بينالمللي
و منطقهاي پذيرفته ميشوند ،اظهار داشت :در
دورههاي قبل نيز آثاري به زبانهاي مختلف
دريافتکرديمکهدرنشرياتخارجيچاپشده
يا در شبکههاي تلويزيوني خارجي پخش شده
بود .فالح در خصوص روند داوري جش��نواره
س��وم هم گفت :داوران اين جش��نواره همواره
متشکل از استادان فرهيخته و متخصصاني در
رشتههايعلومارتباطات،اقتصادوماليبودهاند
ک��ه در اي��ن دوره نيز اين رويه ادامه دارد .تاکيد
ويژه ما هم اين اس��ت که آثار بر اس��اس اصول
حرفهايومبتنيبراصلبيطرفيکاملبررسي
شده و بهترين آنها انتخاب شود.

مديرعملياتبازارفرابورساعالم کرد؛

محدوديتهايتازهمعامالتاوراقتسهيالتمسکن

مدير عمليات بازار فرابورس با انتشار اطالعيهاي محدوديتهاي تازه
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن بانک مسکن و
نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسکن بانک
مل��ي را اع�لام ک��رد .به گزارش ايبنا؛ فراب��ورس در اين اطالعيه در
خطاب به کارگزاران اعالم کرد  :پيرو مصوبه  ۲۸مهر ماه  ۹۴شوراي
پول و اعتبار ،موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده
از تس��هيالت مس��کن بانک مسکن اعالم ميش��ود .بر اين اساس
محدوديت زماني عدم فروش توس��ط خريداران در کليه نمادهاي

معامالتي اوراق تسهيالت مسکن بانک مسکن به مدت  ۴ماه خواهد
بود .همچنين محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي
نماده��اي اوراق گواه��ي ک��ه فقط چهار ماه تا پايان معامالت آن در
بازار فرابورس باقي مانده ،اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني،
نمادهاي معامالتي «تس��ه« ،»۹۶۰۳تس��ه« ،»۹۶۰۴تسه»۹۶۰۵
و«تسه »۹۶۰۶مشمول محدوديت مذکور نيستند .افزون بر اين ،در
خصوص اوراق گواهي صادره بانک مسکن محدوديت ورود سفارش
خريد و انجام معامله به ميزان حداکثر  ۱۶۰ورقه براي هر کد معامالتي

در هر جلسه معامالتي است و متقاضيان خريد بايد محدوديتهاي
مذکور را در خصوص ورود سفارش��ات خريد و معامالت انجام ش��ده
رعاي��ت کنن��د و در غي��ر اين صورت ،تخطي از پيام ناظر بازار و ورود
س��فارش يا خريد بيش از س��قف مجاز ميتواند منجر به ابطال کليه
معامالت و حذف سفارشهاي ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع
رس��يدگي به تخلفات ش��ود .در عين حال ،اعتبار کليه اوراق گواهي
صادره جهت اخذ تسهيالت تا يک ماه پس از توقف نماد معامالتي
آن در بازار فرابورس است.

بازار

ثبات بازارها با عرضه کامل کاالهاي
اساسي در بورس کاال

ابراهيم بهادراني عضو شوراي رقابت گفت :تنظيم
بسياري از کاالهاي اساسي ميتواند در بستر بورس
کاال و به ش��يوهاي مطلوب رقم بخورد.وي گفت:
کميسيون اقتصاد هيأت دولت با سه هدف «افزايش
ش��فافيت معام�لات»« ،افزاي��ش رضايتمن��دي
کشاورزان و خريداران اين محصوالت» و «کاهش
ب��ار مال��ي دولت» ،با عرضه محصوالت ذرت و جو
در بورس کاالي ايران موافقت کرده است؛ چراکه
تنظيم بسياري از کاالهاي اساسي ميتواند در بستر
بورس کاال و به ش��يوهاي مطلوب رقم بخورد.وي
افزود :در ش��رايط خاص اقتصادي کش��ور که ايجاد
تعادل و تنظيم بازار کاالهاي اساسي و مواد اوليه از
اهميت ويژهاي برخوردار است ،براي شفاف سازي
فعاليتها و جلوگيري از جوالن س��فته بازان ،بايد
تقويت همزمان بازارهاي رسميو تضعيف بازارهاي
غير رسميدر دستور کار قرار گيرد که در اين زمينه
بورس نقش کليدي را بر عهده دارد.

حداکثر ريسک سياسي را پشت سر
گذاشته ايم

عليعالمهراد،رئيسهياتمديرهکارگزاريسرمايه
گذاري ملي ايران در خصوص رفتار س��هامداران در
نزديکي به فصل مجامع بيان داش��ت :امس��ال اکثر
ش��رکتها افزايش سودآوري داشتند که مهمترين
دليل آن هم افزايش قيمتها است .به اين ترتيب،
شرکتهايي که کاالي جانشيني توليد ميکردند به
ش��دت افزايش قيمت داش��تهاند و به دليل رشد نرخ
برابري دالر  ،فضاي باز اقتصادي براي شرکتهاي
داخلي ايجاد شده است .اما پيشنهاد من اين است که
سهامداران به تداوم حجم فروش شرکتها و بودجه
اختصاصي دولت در تصميم گيري خود در خصوص
و فروش سهام دقت کنند.به گزارش سنا ،وي در اين
خصوص ادامه داد :ريسکهاي سياسي از اين به بعد
و از هفته اخير بيشتر نخواهد بود و هر چقدر بگذرد
اين ريسک افت ميکند .البته به نظرم عادت داريم
که ريس��کهاي سياس��ي را در بازار سرمايه مبالغه
آميز توصيف کنيم  .اين کارشناس بازار سرمايه ادامه
داد :به نظر ميرسد که فروش شرکتها در سال ۹۸
مانند  ۹۷باشد و سهامداران بايد با هوشياري ،فروش
شرکتها را زيرنظر داشته باشند.

