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جامعه

مــــع��اون اش��ــتغال و
خودکفای��ی کمیت��ه امداد
گفت :تا پایان س��ال جاری
 200هزار فرصت ش��غلی
ب��رای مددجوی��ان کمیته
ام��داد ایجاد خواهیم کرد.
حجتاهلل عبدالملکی ،معاون اش��تغال و خودکفایی
کمیت��ه ام��داد در گفتوگو با ف��ارس ،درباره میزان
اش��تغالزایی در مددجویان کمیته امداد گفت:یکی
از اولویته��ای مه��م کمیته امداد رفع فقر با ایجاد
اشتغال است و کمیته امداد یکی از اعضای شورای
عالی اشتغال کشور محسوب میشود که بر همین
اس��اس نیز اقداماتی را در راس��تای توس��عه اشتغال
مددجویان انجام داده اس��ت.وی ادامه داد:در س��ال
جاری پیشبینی شده است که  3هزار و  500میلیارد
تومان از س��وی بانکها تس��هیالت به مددجویان
کمیته امداد داده ش��ود و در همین خصوص نیز ما
تفاهمنام��های ب��ا بعضی از بانکها منعقد کردهایم.
عبدالملکی بیان داشت :امسال متعهد شده ایم که
 200ه��زار فرصت ش��غلی ایج��اد کنیم که تاکنون
بخشی از این اقدام صورت گرفته است.

تاکسیهایاینترنتی
زیر ذرهبین معاینه فنی

مدیر عامل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای تهران،
گفت :ش��رایط معاینه فنی تاکس��یهای اینترنتی از
روزشنبه مشابه تاکسیهای رسمی است.سید نواب
حس��ینیمنش در گفتوگ��و با ف��ارس ،در ارتباط با
چگونگی معاینه فنی تاکسیهای اینترنتی با توجه به
قرار گرفتن این تاکسیها تحت نظارت شهرداریها
اظهار داش��ت :از روز ش��نبه تاکس��یهای اینترنتی
شرایط معاینه فنی آنها مشابه تاکسیهای عمومی
خواهد بود و زیر ذره بین معاینه فنی قرار میگیرند.
وی افزود :این اقدام با هدف ارتقا ایمنی سرنشینان
و حفظ کیفیت شرایط عمومی خودرو در نظر گرفته
شده و بر همین اساس تاکسیهای اینترنتی بسته
ب��ه س��ن ه��ر  6ماه یا  3ماه یکب��ار حتما باید معاینه
فنی آنها انجام گیرد .حسینیمنش خاطرنشان کرد:
تاکسیهای اینترنتی که سن کمتر از یکسال داشته
باشند از معاینه فنی معاف خواهند بود.

خــبرویـژه

ایجاد  200هزار فرصت شغلی
برای مددجویان کمیته امداد

ارسال نامه به حناچی
درباره توقف طرح

کاهش آلودگی هوا

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ارسال نامهای به شهردار تهران در خصوص توقف اجرای طرح کاهش آلودگی هوا خبر داد و گفت :چنانچه آقای حناچی پاسخ مشخصی به
نامه فرماندهی پلیس راهور تهران بزرگ ندهد ،این طرح در شورای عالی ترافیک با حضور وزیر کشور مطرح و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد .سردار کمال هادیانفر خاطرنشان کرد:
به صراحت در این نامه تاکید شده که این طرح پاسخگوی نیاز ترافیک تهران نخواهد بود و ضمن اینکه گرههای ترافیکی و افزایش سفر ایجاد کرده است ،باعث افزایش آلودگی هوا شده
و بار مالی نیز بر مردم از جهت پرداخت حق ورود به طرح داشته است .همچنین در رینگ دوم با افزایش بار ترافیک مواجه بودیم.

مقام مسئول سازمان حج و زیارت تشریح کرد؛

ارائهخدماتبیمهای بهزائراناربعین

گروه اقتصاد اجتماعی  :مدیرکل برنامه ریزی
و نظارت عتبات سازمان حج وزیارت با اشاره
به خدمات بیمهای برای ثبت نام کنندگان در
سامانه سماح گفت :شرکت بیمهای تعهداتی
را در خص��وص درم��ان س��رپایی ،کلینیکی،
نقص عضو و فوت انجام میدهد.
حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی ،مدیرکل
برنامه ریزی و نظارت عتبات عالیات سازمان
حج و زیارت درباره نام نویسی زائران اربعین
در سامانه سماح و تعهدات بیمهای برای آنها
اظهار کرد :طبق مصوبه ستاد مرکزی اربعین
حسینی ،نام نویسی از زائران اربعین حسینی
در س��امانه س��ماح و زیر نظر کمیته ثبت نام و
اعزام که به عهده سازمان حج وزیارت است،
انجام میگیرد؛ در این سامانه موضوع بیمه و
خدمات درمانی هالل احمر نیز وجود دارد.وی
افزود :بیمه یکی از الزاماتی محسوب میشود
که خدمات قابل توجهی برای بیمه ش��دگان
به دنبال دارد بنابراین ما نیز توصیه میکنیم
که تمامی زائران در زمان ثبت نام در س��ماح
ضمن تکمیل اطالعات ،هزینههای بیمه ۱۵
ه��زار توم��ان و خدمات درمانی  ۷هزارتومان
را واریز نمایند.

 هزینه بیمه برای زائران اربعین نسبت به

سال گذشته تغییری نکرده است

حجت االسالم والمسلمین رحمانی تصریح
کرد :هزینه بیمه برای زائران اربعین نس��بت
به س��ال گذشته تغییری نکرده ،اما تعهدات
بیم��ه افزایش یافته اس��ت.مدیرکل برنامه

طب�ق تعهدات ش�رکت بیمهای پرداخت

خسارت مستلزم مدارک الزم خواهد بود

ری��زی و نظ��ارت عتبات عالیات س��ازمان
ح��ج و زیارت با اش��اره ب��ه خدمات بیمهای
برای زائ��ران اربعین گفت :خدمات بیمهای
فقط ش��امل زائرانی میش��ود که در سامانه
س��ماح ثب��ت نام کرده و ب��ا گذرنامه معتبر از
مرزه��ای قانونی کش��ور به ع��راق عزیمت
میکنند و به کشور بازمی گردند.وی افزود:
معیار محاس��به مدت پوش��ش بیمهای ،مهر
ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی
کش��ور در مبادی خروجی و ورودی اس��ت و
طبق تعهدات ذیل خدمات مناسبی از سوی
ش��رکت بیمه گر صورت میپذیرد.مدیرکل

برنامه ریزی و نظارت عتبات عالیات سازمان
ح��ج و زی��ارت به تعهدات ش��رکت بیمه گر
برای ثبت نام کنندگان در سماح اشاره کرد و
گفت :پرداخت هزینههای درمانی ،بستری،
بیمارستانی ،اعمال جراحی به علت بیماری
یا حادثه برای هر یک از بیمه شدگان تا سقف
 ۲۷۵میلیون ریال معادل  ۲۷میلیون و ۵۰۰
هزار تومان خواهد بود و پرداخت هزینههای
درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه
شدگان نیز تا سقف  ۲۷میلیون و  ۵۰۰هزار
ری��ال مع��ادل  ۲میلی��ون و  ۷۵۰هزار تومان
تعیین شده است.

حجت االس�لام والمس��لمین رحمانی افزود:
پرداخت غرامت فوت به هر علت (عمر زمانی)
هر یک از بیمه شدگان به میزان  ۴۰۰میلیون
ریال معادل  ۴۰میلیون تومان انجام میگیرد.
وی به پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث
اش��اره کرد و گفت :پرداخت غرامت ناش��ی از
فوت بر اثر حوادث نیز به میزان مبلغ  ۲میلیارد
و  ۴۰۰میلیون ریال معادل  ۲۴۰میلیون تومان
انجام میگیرد.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت عتبات عالیات
سازمان حج و زیارت افزود :پرداخت غرامت
نق��ص عض��و یا از کار افتادگ��ی دائم کلی یا
جزئ��ی در اث��ر حوادث ب��رای هر یک از بیمه
شدگان نیز تا سقف  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون
ریال معادل  ۲۴۰میلیون تومان در نظر گرفته
شده است.
ب��ه گ��زارش میزان ،وی افزود :طبق تعهدات
ش��رکت بیمهای پرداخت خس��ارت مستلزم
م��دارک الزم خواه��د بود و در صورت ایجاد
هرگونه خسارت برای هر یک از بیمه شدگان
مربوط به حداکثر ظرف مدت  ۹۰روز از تاریخ
وقوع حادثه میبایست به بیمه گر اعالم شود
و متعاقب آن مدارک و مستندات ارسال گردد.
حجت االس�لام والمسلمین رحمانی توصیه
کرد که زائران اربعین امسال ضمن نام نویسی
در سماح از خدمات بیمهای و درمانی با حداقل
هزینه ها ،بهره بگیرند.

حوادث

جاسازی  ۸۶۰۰کیلو موادمخدر
در تانکر گاز

جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی از کش��ف ۸هزار و
 ۶۰۰کیلوگرم موادمخدر جاس��از ش��ده در تانکر گاز
خبر داد .سردار ایوب سلیمانی با اشاره به توقیف یک
محمول��ه بزرگ موادمخ��در در ارومیه ،در این رابطه
گفت :مأموران در تحقیقات دریافتند اعضای این باند
قصد انتقال یک محموله بزرگ موادمخدر را از مرکز
کشور به استان آذربایجان غربی دارند که برای توقیف
محمولهودستگیریسوداگرانمرگ،هماهنگیهای
الزم با مرجع قضایی و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
به عمل آمد.به گزارش تسنیم  ،سلیمانی خاطرنشان
ک��رد:ب��اهدایت لحظهبهلحظهاطالعاتی،مأموران
موفق ش��دند اعضای این باند را شناس��ایی و با تحت
نظر قرار دادن آنها در یک عملیات ضربتی ،محموله
هشت تن و  600کیلوگرمی مواد افیونی را که در یک
تانکر گاز جاسازی شده بود ،کشف کنند.

افزایش  ۲درصدی سرقت
در نیمه نخست سال ۹۸

رئی��س پلی��س آگاهی تهران ب��زرگ گفت :در  ۶ماه
نخست سال  ۹۸نسبت به مدت مشابه سال گذشته
شاهد افزایش دو درصدی سرقت در پایتخت بودیم.
س��ردار علیرضا لطفی در گفتوگو با تس��نیم با اشاره
بهکاهش��یش��دنروندمیزانسرقتدرپایتخت،در
این رابطه اظهار کرد :آمار وقوع س��رقت در پایتخت
در شهریور ماه  98نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش داش��ته اس��ت.رئیس پلی��س آگاهی تهران
بزرگ افزود :در شهریور ماه  ،98نسبت به مرداد ،98
کاهش هفت درصدی سرقت در پایتخت روی داد و
در مجموع در  6ماه نخست سال  98نسبت به مدت
مشابه سال گذشته شاهد افزایش دو درصدی سرقت
در پایتخت بودیم که در پی کنترل آن هستیم.

بورس
با رشد  5هزار رقم خورد؛

شاخص

رکوردشکنیجدیدبورستهران

 ۲میلیون بشکه میعانات گازی در
بورس انرژی عرضه میشود

اطالعیه عرضه  ۲میلیون بشکه میعانات گازی پارس
جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی با قیمت پایه
 ۵۸دالرو ۵۸س��نتبرایهربش��کهسهش��نبه،نهم
مهرماه منتشر شد.به گزارش شرکت ملی نفت ایران،
بر اس��اس قانون بودجه س��ال  ۹۸وزارت نفت مکلف
است ماهانه حداقل  ۲میلیون بشکه نفت خام سبک،
 ۲میلیون بشکه نفت خام سنگین و  ۲میلیون بشکه
میعانات گازی عرضه کند که عرضههای امس��ال از
جمله عرضه این هفته بر اساس این قانون است.این
یازدهمین عرضه میعانات گازی در رینگ بینالملل
از س��ال ۹۷و شش��مین عرضه در رینگ بینالملل بر
اساس شیوهنامه ابالغی از سوی وزیر نفت در سال۹۸
است.حداقل میزان بارگیری برای حمل زمینی۱۰۰۰
بشکه معادل  ۱۱۰تن است .خریداران میتوانند تا سه
ماه پس از انجام معامله محموله را تحویل بگیرند و
تحویل محموله در دیگر مناطق منوط به تائید شرکت
ملی نفت ایران امکانپذیر است.

سهام وال استریت قرمز پوش به
استقبالتعطیالترفت

بازارس��هام آمریکا پس از این که این کش��ور اعالم
کرد سرمایهگذاری در چین را محدود خواهد کرد و با
این کار باعث تشدید تنشهای تجاری با چین شد،
افت کرد و هفته گذش��ته را با ضرر به پایان رس��اند.
به گزارش اقتصادایران به نقل از سیانبیس��ی،
ب��ه گفت��ه یک منب��ع آگاه ،مقامات دولت ترامپ در
حال مذاکره در مورد راههای کاهش آسیبپذیری
مالی آمریکا در چین هستند ،که این شامل محدود
کردن سرمایهگذاری کل آمریکاییها در این کشور
میباش��د .هرچند این منبع آگاه اعالم کرد که این
مذاکرات هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد ،با این
حال چنین اقدامی میتواند موجی از ش��وک برای
بازارهای مالی به وجود آورد و با سقوط شاخصهای
مهم سرمایهگذاری ،باعث از دست رفتن میلیاردها
دالر گردد.میانگی��ن صنعت��ی داوجون��ز پس از این
گزارش  ۱۳۰واحد سقوط کرد و در  ۲۶۸۲۰.۲۵بسته
شد .اساندپی ۵۰۰سودهای اولیه خود را از دست داد
و  ۰.۵درصد هم افت کرد تا در  ۲۹۶۱.۷۹واحد بسته
شود .کامپوزیت نزدک  ۱.۱درصد سقوط کرد و روز
خود را در  ۷۹۳۹.۶۳واحد به پایان رساند.

بازار

گروه بورس :شاخص کل بورس اوراق بهادار
ته��ران در شش��مین روز مه��ر ماه با جهش 5
هزار و  615واحد به رقم  320هزار و  24واحد
رسید .به گزارش خبرگزاری فارس ،بر اساس
اطالعات مندرج در س��امانه شرکت مدیریت
فن��اوری بورس تهران ،ش��اخص کل بورس
اوراق به��ادار ته��ران در پای��ان معامالت روز
ش��نبه  6مه��ر  1398با جه��ش  5هزار و 615
واحد به رقم بی س��ابقه  320هزار و  24واحد
رسیده و رکورد شکست .شاخص کل با معیار
هم وزن نیز  2413واحد رش��د کرده و به رقم
 93هزار و  964واحد رسید .کارشناسان دلیل
رکورد ش��کنی بورس تهران را در مرحله اول
فضای مثبت مذاکرات سیاس��ی و امید به باز
ش��دن راههایی برای انتقال پول و باز ش��دن
راه صادرات دانستند .همچنین تامین نقدینگی
برایشرکتهایبورسیازیکطرف،رکوددر
بازارهای موازی مانند سکه ،طال،ارز ،مسکن،
همچنی��ن افزایش درآمد ریالی ش��رکتهای
صادرات محور بعد از جهش نرخ ارز از دالیل
رکورد شکنی بازار در بورس اوراق بهادار تهران
به شمار میرود .ارزش روز بازار در بورس اوراق
بهادار به بیش از یک میلیون و 169هزار میلیارد
تومانرسید.معاملهگراندربورستهرانبیش
از  4.7میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی
در قال��ب  511ه��زار نوبت معامله و به ارزش 2
هزار و  221میلیارد تومان داد و س��تد کردند.
ش��اخص قیمت با معیار وزنی ارزش��ی 1509
واحد رش��د کرده و به رقم  86هزار و  13واحد
رسید .شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش

 2413واحد به رقم  93هزار و  964واحد رسید.
ش��اخص قیم��ت با معیار ه��م وزن با افزایش
 1615واحد به رقم  62هزار و  899واحد رسید.
ش��اخص آزاد ش��ناور با افزایش 7877واحد به
رقم  371هزار و  91واحد رسید .شاخص بازار
اول بورس با افزایش  4202واحد به رقم 232
هزار و  867واحد رس��ید .ش��اخص بازار دوم
ب��ورس ب��ا افزایش  10877هزار واحد به رقم
 649و  527واحد رسید .با توجه به اینکه بازار
دوم معموال به معامالت بلوکی اختصاص دارد
افزایش  10هزار واحدی شاخص کل نشان از
کد به کد ش��دن معامالت بلوکی در این بازار
دارد .نمادهای تاثیر گذار در تقویت ش��اخص
بورس شامل فوالد مبارکه اصفهان ،مخابرات
ایران ،توسعه معادن و فلزات ،معدنی و صنعتی
گلگه��ر ،بانک پاس��ارگاد ،تاپیکو و ش��رکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی بودهاند.

نماده��ای پر بیننده مرب��وط به بانک تجارت
به قیمت هر س��هم  497ریال ،بانک صادرات
 564ری��ال ،بانک اقتصاد نوین ،ایران خودرو،
سایپا ،فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت گلتاش،
بان��ک پارس��یان و آهنگری تراکتور س��ازی
ایران و داروس��ازی زهراوی ،بودند .همچنین
در فرابورس ایران شاخص کل  79واحد رشد
کرده و به رقم  4247واحد رس��ید .ارزش روز
بازار اول و دوم فرابورس به بیش از  241هزار
میلی��ارد تومان رس��ید .معاملهگران فرابورس
بیش از  1.4میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق
مالی در قالب  225هزار نوبت معامله و به ارزش
 1012میلیارد تومان داد و ستد کردند .نمادهای
تاثیرگذار در تقویت شاخص فرا بورس شامل
پتروشیمیمارون،پتروشیمیزاگرس،سهامی
ذوبآهن اصفه��ان ،فوالد هرمزگان جنوب،
قاسم ایران ،تولید نیروی برق دماوند و توسعه

رابطه مستقیم رشد عرضه ها در
بورس کاال با تولید و اشتغال

مولد نیروگاهی جهرم بودهاند و نماد پتروشیمی
زاگ��رسبیش��تریناث��رکاهشدرش��اخص
فرابورس را داش��ته است .نمادهای پربینده در
بورس تهران شامل ذوبآهن اصفهان ،بانک
دی ،گ��روه س��رمایهگذاری میراث فرهنگی،
توس��عه وعمران اس��تان کرمان ،صنایع کاغذ
پارس ،س��یمان الر س��بزوار ،نیروگاه زاگرس
کوث��ر بودهان��د .در گزارش��ی  ،با پیام ناظر بازار
توقف نماد معامالتی ش��رکت سرمایهگذاری
شاهد و شرکت سرمایهگذاری مسکن شمال
ش��رق و نیز ش��رکت بیمه ما صورت گرفت.
همچنی��ن بازگش��ایی نماده��ای معامالتی
ت داروس��ازی ابوریحان ،صنعتی پارس
شرک 
مینو ،دارایی البرز و حق تقدم گروه دارویی البرز
انجامشد.درپیامدیگریازناظربازارتوقفنماد
لبنیاتپاکانجامشد.همچنینبازگشایینماد
معامالتی شرکت لبنیاتی کالبر ،تولیدی چدن
سازان صورت گرفت .بازگشایی نماد تولید فیبر
ایرانونمادشرکتگروهسرمایهگذاریمسکن
صورت گرفت .همچنین توقف نماد معامالتی
ش��رکت لیزینگ رایان سایپا به علت تغییرات
بیش از  50درصدی قیمت صورت گرفت .نماد
شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان به علت
افش��ای اطالعات با اهمیت گروه الف متوقف
ش��د.نمادمعامالتیش��رکتچاپافس��تبه
علت تغییرات بیش از  50درصدی قیمت روی
داد .توقف نماد داروسازی کیمی دارو به علت
تغیی��رات بی��ش از  50درصدی قیمت صورت
گرفت و نماد شرکت شیمی دارویی داروپخش
صورت گرفت.

داد و ستد ۲۲هزار میلیارد ریالی در بازار فیزیکی بورس کاال

 ۴۵۹ه��زار و  ۸۵۰ت��ن ان��واع کاال به ارزش بیش
از  ۲۲ه��زار میلی��ارد ری��ال در هفت��ه منتهی به ۵
مه��ر م��اه در بازار فیزیکی بورس کاال مورد داد و
ستد قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش ایبِن��ا ،ط��ی هفته اخی��ر و در تاالر
محص��والت صنعت��ی و معدنی  ۲۱۳هزار و ۲۹۸

ت��ن ان��واع کاال ب��ه ارزش  ۱۰هزار و  ۴۳۶میلیارد
ریال معامله شد.همچنین در این تاالر  ۲۰۶هزار
و  ۴۴۶تن فوالد ۲ ،هزار و  ۶۰۰تن مس ۴ ،هزار
و  ۱۸۰تن آلومینیوم ۶۰ ،تن کنسانتره مولیبدن،
 ۱۲تن کنس��انتره فل��زات گرانبها و  ۱۷کیلوگرم
ش��مش طال از س��وی مشتریان خریداری شد.بر

اس��اس این گ��زارش ،در هفته معامالتی مذکور
در دو بخ��ش داخل��ی و صادراتی ت��االر فرآورده
ه��ای نفتی و پتروش��یمی ۲۴۶ه��زار و  ۳۴۵تن
ان��واع کاال ب��ه ارزش  ۱۲هزار و  ۶۵میلیارد ریال
به فروش رس��ید.از س��ویی دیگر ،در این تاالر
 ۹۹ه��زار و  ۲۲۲ت��ن قیر ۷۵ ،هزار و ۱۵۰تن مواد

پلیمری ۲۴ ،هزار و  ۳۷۶تن مواد شیمیایی۲ ،هزار
و  ۱۷۳ت��ن عای��ق رطوبت��ی ،یک هزار و  ۵۱۸تن
روغن۲ ،هزار تن س�لاپس واکس ۳۰ ،تن گازها
و خوراکه��ا و  ۴۱ه��زار و  ۸۷۵ت��ن گوگرد معامله
ش��د.همچنین  ۲۰۷ت��ن کاال ه��م در بازار فرعی
بورس کاال معامله شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با
اشارهبهمشکالتبازارمحصوالتکشاورزی،عرضه
کاالهای کش��اورزی در بورس کاال را با رش��د تولید
واش��تغالزاییوکاهشمهاجرتروس��تاییانبهشهر
مرتبط می داند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
احمد صفری عنوان کرد :بازار محصوالت کشاورزی
با مشکالت عدیده ای در حوزه قیمت گذاری ،حضور
واسطه ها و سود کم کشاورزان روبه رو است که اگر
مزایای ورود محصوالت کشاورزی در بورس کاال از
جمله فروش مستقیم محصوالت با قیمت واقعی از
سوی کشاورزان ،کنار رفتن واسطه ها ،رشد کیفیت
کاالها و دریافت س��ریع وجه معامالت به کشاورزان
آموزش داده ش��ود بدون ش��ک شاهد توسعه بخش
کشاورزی و تولیدات خواهیم بود.

اصالح قوانین بازار پایه،
نیاز امروز اقتصاد کشور

نماین��ده مجل��س و عض��و
کمیس��یون اقتصادی بیان
داش��ت :به دلیل اعتراضات
برخی از س��هامداران نسبت
ب��ه تغییر مق��ررات بازار پایه
فرابورس،هفتهگذش��تهجلس��هایبادکترش��اپور
محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار
شد .در این جلسه رئیس سازمان بورس در خصوص
روندافسارگسیختهنوسانقیمتسهامشرکتهای
موجود در بازار پایه گزارشی ارائه کردند و نسبت به
ای��ن بازار ،اطالعات کامل��ی را ارائه دادند.معصومه
آقاپور علیش��اهی در گفت و گویی با پایگاه خبری
بازار سرمایه ،اظهار داشت :واقعیت امر این است که
این قانون نه تنها زود اجرایی نشده است بلکه باید
در سال های گذشته عملیاتی می شد تا مانعی برای
افزایش قیمت های افسارگسیخته شود.علیشاهی
اف��زود :ام��ا معتقدم جلوی ضرر را باید گرفت .وضع
اینقوانینممکناستاعتراضاتیرابههمراهداشته
باشد اما در آینده سهامدارانی که بابت همین روند رو
به رشد قیمت سهام شرکت های بازار پایه سودهای
هنگفتی به دست آورده اند ،با ضرر مواجه می شدند
و باب��ت تعلل فراب��ورس ،در وضع قوانین بازدارنده،
شکایت می کردند.

