آگهی
آخرین آمارها از روند پرداخت بیمه بیکاری کرونا نشان
می دهد که همچنان  ۹۱هزار نفر از متقاضیان ،مقرری
بیمه بیکاری ایام کرونا را دریافت نکرده اند و وزارت کار
و سازمان تامین اجتماعی با جدیت در حال پیگیری واریز
پرداختی ها به جاماندگان هستند .به گزارش ایسنا ،به
دنبال گسترش ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری
از مشاغل مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند  ۱۳۹۸و
فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۹به افراد بیکار شده و کارگران
آسیب دیده از کرونا پرداخت شود .بر این اساس به منظور
حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا ،مبلغ
 ۵۰۰۰میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت به صندوق بیمه
بیکاری اختصاص یافت و وزارت کار با راه اندازی سامانه
ثبت درخواست بیمه بیکاری bimebikari.mcls.gov.
 irاز کسانی که در مدت سه ماهه دچار بیکاری و توقف
فعالیت شده بودند درخواست کرد که به سامانه مراجعه
و درخواست خود را ثبت کنند .آنطور که وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی می گوید در حوزه بیمه بیکاری با راهاندازی
سریع سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ،بیش از ۸۶۰
هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری ثبت نام کردند و بیش از
 ۳۵۰۰میلیارد تومان برای چهار ماه عالوه بر بیمه بیکاری که
بر اساس قانون تعلق میگرفت ،پرداخت شده است .وی
با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور ،تثبیت اشتغال
را از جمله سیاستهای دولت در دوران همه گیری بیماری
کرونا اعالم کرده و می افزاید :در ایام کرونا بیش از  ۸۰۰هزار
نفر از بیکاران در سامانه های طراحی شده برای دریافت
بیمه بیکاری ثبتنام کردند که  ۶۷۰هزار نفر بیمه بیکاری
گرفتند و  ۴۹۰هزار نفر به کار بازگشتند .بر اساس آخرین
آمارها ،مقرری ایام بیکاری کرونا در ماههای اسفند ۱۳۹۸
و فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۹برای یک میلیون و  ۸۲هزار
نفر با مساعدت دولت پرداخت شده و  ۹۱هزار نفر موفق
به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشده اند .علیرغم عدم
دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا از سوی جاماندگان،
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با جدیت در حال
پیگیری این مساله هستند تا پرداختها با سرعت بیشتری
انجام شود و جاماندگان بتوانند هرچه سریع تر مقرری ایام
بیکاری کرونا را دریافت کنند.
بنابر اعالم رئیس گروه بیمه بیکاری امور فنی بیمه شدگان
سازمان تامین اجتماعی ،لیست  ۹۱هزار نفر از کسانی که
به دلیل تبعات کرونا شغل خود را از دست داده و بیمه
بیکاری دریافت نکرده اند به سازمان برنامه و بودجه ارسال
و دستور تامین اعتبار برای پرداخت مقرری بیکاری کرونا
نیز برای این عده صادر شده است .آنطور که وی درباره

معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با معاونت
هماهنگی معاون اول رئیس جمهور از تعیین تکلیف
کاالهای بالتکلیف و واردات ممنوع مانده در گمرک خبر
داده است .به گزارش ایسنا ،کاالهای گروه چهار و  ۲۷از
جمله اقالم غیر ضرور و مصرفی هستند که در سال های
اخیر با محدودیت های ارزی با ممنوعیت واردات مواجه
شد ،از این رو کاالهای در قالب این گروه ها که قبل از
ممنوعیت نیز به گمرک و بنادر رسیده بود ،امکان ترخیص
پیدا نکرد .این در حالی است که برای گروه چهار که
بیش از  ۸۰میلیون دالر برآورد می شد ،بر اساس مصوبه
هیات دولت از  ۲۹بهمن پارسال تا  ۲۶شهربورماه امسال
در دو دوره زمانی مهلت برای تعیین تکلیف و ترخیص
تعیین شد که همچنان بخشی باقی ماند ولی گروه ۲۷
با برآورد حدود  ۴۰میلیون دالری با اولویت ارزی غیرفعال
فرصتی برای ترخیص نداشت .با توجه به گذشت زمان و
قرار گرفتن اغلب این کاالها در آستانه فساد و متروکه و
بالتکلیفی صاحبان کاال ،طی مذاکرات صورت گرفته قرار
بر تعیین تکلیف این کاالها شده است .مهرداد جمال
ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران -به تازگی
در مکاتبه ای با شیرکوند -معاون هماهنگی و نظارت
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور -گزارشی
از وضعیت اقالم و کاالهای بالتکلیف در گمرکات کشور را
ارائه کرده است .بر اساس گزارش معاون فنی گمرک ایران
درخصوص ترخیص کاالهای رسوبی در بنادر و گمرکات
کشور از جمله کاالهای مشمول گروه چهار اعالم شده
است که طی مکاتبه با دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) برای کاالهای
دارای ثبت سفارش بانکی و همچنین ثبت سفارش بدون
انتقال ارز بررسی ها انجام و تصمیماتی اتخاذ شده است.
ترخیص ثبت سفارش بانکی بدون قید زمانی
در همین رابطه برای کاالهای با ثبت سفارش بانکی مقرر
شده که امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از تمدید ،ویرایش
و یا ترخیص) برای آن دسته از پرونده های مشمول تعرفه
های گروه چهار که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت،
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جاماندگانبیمهبیکاریکرواناتیکمنتظرمبانند؟
تاخیر در واریز مقرری گفته با وجود آنکه  ۲۷دی ماه دستور
تامین اعتبار از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه داده
شده هنوز پرداختی از طرف خزانه انجام نگرفته و تاخیر
در واریز مقرری از طرف سازمان تامین اجتماعی نیست.
به گفته بایندریان حدود  ۱۵هزار نفر از متقاضیان به دلیل
ایراد در اطالعات خود یا ناقص بودن شماره شبا موفق به
دریافت بیمه بیکاری نشده بودند که لیست آنها برای رفع
اشکال از سوی سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی
ارجاع شده بود تا وزارت کار برای اصالح اطالعات به این
افراد اطالع دهد .وی همچنین پیشتر درباره تاخیر در
پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا گفته بود «بر اساس
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت مقرری بیمه
بیکاری کرونا بر عهده دولت بود که از محل صندوق توسعه
ملی تامین اعتبار شد اما دولت با مشکل تامین اعتبار در
پرداخت بیمه بیکاری روبرو شد و به همین دلیل بیمه
بیکاری کرونا به تمامی افراد واریز نشده است .طی روزهای
اخیر مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار
در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری کرونا

اعالم کرد :پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا به  ۶۷۰هزار
نفر در کشور انجام شده و پیگیریها جهت پرداخت
به مابقی افراد نیز در حال انجام است .وی با اشاره به
تبعات ناشی از کرونا افزود :کرونا در حوزه کسب و کار
خسارتهایی وارد کرد و با شیوع این بیماری در کشور
 ۷۳۰هزار نفر از بیمهشدگان شغل خود را از دست دادند.
از این تعداد  ۶۷۰هزار نفر مقرری دریافت کردند و  ۶۲هزار
نفر با  ۹۲میلیارد تومان هنوز موفق به دریافت تسهیالت
نشدهاند که میطلبد پرداخت این تسهیالت تسریع شود.
به گفته بابایی از ابتدای خردادماه  ۲۲۰هزار نفر به دلیل
کرونا بیکار شدند که  ۱۱۰هزار نفر مقرری دریافت کرده و
در مجموع  ۱۶۰هزار نفر تعیین تکلیف شدند ۱۱۴ ،هزار
نفر هم با درخواستهایشان موافقت نشده که برای رفع
نقص ارجاع داده شدند .به گزارش ایسنا ،سازمان تامین
اجتماعی از همان روزهای شیوع کرونا و بر اساس وظیفه
ذاتی خود ،پرداخت بیمه بیکاری کرونا به متقاضیان را در
دستور کار قرار داد و مطابق فهرستی که وزارت کار ارسال
کرده بود ،وضعیت متقاضیان را بررسی و پس از تایید
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به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد تا جهت واریز بیمه
بیکاری به خزانه تحویل شود .به گفته مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی ،در روند پرداخت مستقیم بیمه بیکاری،
سازمان نقشی برعهده نداشته و دولت بیمه بیکاری ۹۰
درصد مشموالن را پرداخت کرده و افراد واجد شرایط
مقرری خود را دریافت کرده اند .او می گوید :فهرست
آن دسته از افرادی که دارای نقص اطالعات بودند و بر
همین اساس موفق به دریافت مقرری نشده بودند تهیه
و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است ولی هنوز
مبلغی از طرف خزانه بابت بیمه بیکاری ایام کرونا به آنها
واریز نشده است؛ با این حال سازمان تامین اجتماعی تمام
وظایف خود را در قبال پرداخت بیمه بیکاری کرونا انجام
داده و با توجه به پیگیری وزیر کار در این خصوص ،تامین
اجتماعی هم از خزانه دولت این موضوع را پیگیری می
کند تا در امر پرداخت بیمه بیکاری با سرعت بیشتری دنبال
شود .به گفته ساالری با وجود تداوم بیکاری برخی افراد
از خرداد به بعد ،این سازمان در برابر افراد واجد شرایط
همچنان متعهد بوده و علیرغم آنکه بخشی از منابع بیمه
بیکاری باید از سوی دولت پرداخت شود سازمان تامین
اجتماعی پرداختی های خود را به پرداخت دولت موکول
نکرده و واریز مقرری بیمه بیکاری به مشموالنی که از
خرداد امسال بیکار شده اند را آغاز کرده است .در حالی
که اعالم شده بود در هفته های اخیر واریز مقرری بیمه
بیکاری کرونا به جاماندگان صورت خواهد گرفت اما
این امر به دالیلی که از سوی مسئوالن و مقامات وزارت
کار و سازمان تامین اجتماعی عنوان شد با تاخیر همراه
گشته و کارگران بیکار شده از کرونا و متقاضیان مشمول
همچنان چشم انتظار دریافت مقرری هستند .با توجه
به اظهارات مسئوالن و مقامات وزارت کار و سازمان
تامین اجتماعی به نظر می رسد صرفنظر از وجود برخی
ایرادات در اطالعات جاماندگان که نیازمند اصالح بوده
تا پرداخت مقرری به آنها صورت گیرد ،عدم واریز مقرری
بیمه بیکاری جاماندگان را باید از خزانه جستجو کرد؛
چنانچه تاکید مقامات بر پیگیری از خزانه جهت تسریع
در پرداخت بیمه بیکاری مشموالن نیز از این موضوع
حکایت دارد .به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین آمارها
بیش از یک میلیون و  ۲۵۰هزار نفر به دلیل شیوع کرونا
از کار بیکار شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته
شدند که از این تعداد یک میلیون و  ۱۶۹هزار و  ۵۳۴نفر
در حال دریافت بیمه بیکاری هستند .در شوک نخست
کرونا دستکم یک میلیون و  ۶۰۰هزار شغل آسیب دیده
و یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر از کار بیکار شدند.

 ۱۳۹۸هیأت وزیران و اصالحیه بعدی آن ،کاالهای گروه
چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از  ۳۱اردیبهشت دارای
ثبت سفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آنها قبل از این
تاریخ به صورت بدون انتقال ارز باشد با پرداخت حقوق
ورودی و دو برابر سود بازرگانی تا  ۲۶شهریورماه امسال
قابل ترخیص بوده است .این مقام مسئول در گمرک ایران
در این مکاتبه یادآور شده که درخصوص ترخیص کاالهای
گروه چهار دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز با هماهنگی
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ،پیش نویس
مصوبه جهت تمدید مصوبه بهمن  ۱۳۹۸با اعمال تغییرات
الزم ،جهت حل مشکالت این قبیل کاالها و اتخاذ رویه
واحد در این خصوص تنظیم و در اختیار وزارت صمت قرار
گرفت تا اقدام الزم در راستای تمدید مهلت مقرر انجام
شود.

در مکاتبه گمرک با معاون جهانگیری اعالم شد

جزئیاتتعیینتکلیفوترخیص
کاالهایممنوعه
تأمین ارز شده باشند ،فراهم شود ،بنابراین چنانچه
بانک عامل به طور کتبی و صریح تامین ارز را تائید و
در سامانه تامین ارز بانک مرکزی ،تامین ارز رویت شود،
امکان ادامه فرایند تجاری به صورت بانکی مقدور است.
ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی
ترخیص نیست .طبق اعالم ارونقی بخشنامه مربوطه در ۲۹
بهمن  ۱۳۹۹از سوی گمرک ایران صادر و به کلیه گمرکات
اجرایی جهت اقدام الزم ابالغ شده که به نظر می رسد با

آگهي فقدان سند مالكيت پالك ثبتي  4/403واقع در بركه چوپان
نظر به اينكه خانم معصومه توك با تسليم استشهاد محلي مدعي است
يك جلد سند مالكيت به شماره سريال  0616837مربوط به ششصد سهم
از هشتصد سهم سهام ششدانگ پالك  4/403به شماره ثبت  42017صفحه
 254دفتر امالك  247به نام احمد خميسي صادر و تسليم گرديده سپس مع
الواسطه به موجب سند قطعي شماره  46584مورخ  1398/10/23تنظيمي
دفتر اسناد رسمي شماره  55كنگان به نامبرده (خانم معصومه توك) انتقال
قطعي يافته؛ به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست صدور سند
مالكيت المثني را نموده است .لذا مراتب طبق ماده 120اصالحي آئين نامه
قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي
نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد .ظرف مدت ده روز
پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد
 .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به
متقاضي تسليم خواهد كرد /.شماره /470:م الف
99120610
تاريخ انتشار آگهي1399/12/03 :
اميرحسين شعباني-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان

اجرای این بخشنامه مشکل ترخیص کاالهای گروه چهار
دارای ثبت سفارش بانکی که دارای کد رهگیری بانک
باشند مرتفع شود.
پیش نویس تعیین تکلیف کاالهای با ثبت سفارش بدون
انتقال ارز آماده شد
اما در مورد کاالهای گروه چهار با ثبت سفارشات بدون
انتقال ارز نیز اعالم شده که طبق مصوبه  ۲۹بهمن ماه

اقدام فوری در مورد گروه 27
اما موضوع دیگر مطرح شده در مکاتبه معاون فنی گمرک
ایران با معاون جهانگیری به کاالهای گروه  ۲۷بر میگردد
و اعالم شده است که درخصوص ترخیص کاالهای دارای
اولویت ارزی غیرفعال یا گروه  ۲۷که اصالت قبض انبار و
بارنامه آنها همچنین موجود بودن کاالها در بنادر و گمرکات
کشور توسط گمرکات اجرایی و گمرک ایران احراز و به
وزارت صمت منعکس شده است و همین طور انطباق
آنها با شرایط مادۀ  ۱۱آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات ،توسط دفتر مقررات صادرات و واردات
احراز شده ،مقرر شد وزارت صمت به قید فوریت نسبت
به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص این
کاالها اقدام کند .ارونقی تاکید کرده که این اقالم که ماهها
در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده و صاحبان کاال دارای
حق مکتسبه برای ترخیص کاالهای خود هستند در آستانۀ
فساد قرار دارد و مقتضی است اقدامات فوری توسط
مراجع ذیربط درخصوص تعیین تکلیف این اقالم بوجود
آید تا تبعات بعدی عدم ترخیص این اقالم متوجه دستگاه
های مرتبط از جمله گمرک نشود.

آگهي دعوت به مزايده عمومي
به شماره /06زZPC 99/
شركت پتروشيمي زاگرس(سهام عام) در نظر دارد اقالم و كاالهاي مازاد
انبار خود (شامل :انواع كولر گازي پنچره اي و اسپيلت مستعمل UPS،فاراتل
مستعمل به همراه باتري كابينت مربوطه و انواع قاب مهتابي مستعمل)
را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .لذا متقاضيان محترم مي
توانند جهت اطالع از شرايط مزايده به وب سايت رسمي شركت به آدرس
 WWW.ZPCIR.COMمراجعه و از جزئيات آن آگاهي حاصل نمايند.
99120611
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روابط عمومي شركت پتروشيمي زاگرس

روسیه به دنبال ارز دیجیتالی
راشاتودی :بانک مرکزی روسیه پس
از مشورت با بانکهای این کشور
در خصوص راه اندازی ارز رسمی
دیجتال روسی اعالم کرد تا تابستان
جزییات بیشتری را در خصوص ایده
اولیه این ارز اعالم خواهد کرد .الویرا
نابلیولینا ،مدیر بانک مرکزی روسیه
با اشاره به دریافت بازخورد و نظرات
بانکهای روسی در خصوص روبل
دیجیتالی از ماه اکتبر سال گذشته
تاکنون گفت ،روبل دیجیتالی به
معنی شکل تازهای از پول ملی
خواهد بود .به گفته خانم نابلیولینا
بیشتر بانکها از ارز دیجیتالی دو
مرحلهای حمایت میکنند یعنی ارزی

که کیف پول آن توسط بانک مرکزی
ایجاد و خود این نهاد هم وظیفه
ت انتقال وجه را بر
نظارت بر عملیا 
عهده خواهد داشت .رییس بانک
مرکزی روسیه در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه در آغاز
تابستان جزییات بیشتری از ساز
و کار روبل دیجیتالی برای مردم و
مشتریان تشریح خواهد شد ،گام
بعدی در راه اندازی روبل دیجیتالی
را شروع عملیات آزمایشی این ارز
در بستیر مخصوص دانست .ارز
جدید همچنین برای تطاب با نظام
بانکی نیاز قانون گذاری در این حوزه
خواهد داشت.

طال به کمرتین رقم هفت ماه
گذشتهرسید

قیمت طال در معامالت دیروز به
کمترین رقم در هفت ماه گذشته
رسید ،زیرا سود اوراق قرضه
خزانهداری آمریکا افزایش یافت و
سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در
طال دور کرد .هر اونس طال با ۳.۲۹
دالر کاهش  ۱۷۷۲.۳۸دالر فروخته
شد .طال هفتمین جلسه متوالی
کاهشی را رقم زد که از نوامبر ۲۰۱۸
تاکنون دیده نشده است .این فلز
گرانبها در ساعات اولیه معامالت،
به کمترین رقم از دوم جوالی برابر با
 ۱۷۵۹.۲۹دالر رسید و تاکنون در این
هفته بیش از  ۲.۷درصد ارزش خود
را از دست داد .اوله هانسن ،تحلیلگر

ساکسو بانک گفت« :تا زمانی که
سود اوراق قرضه باالتر رود ،بازار برای
یافتن جای پا با چالش مواجه است».
شاخص درآمد خزانه داری آمریکا
همچنان در نزدیکی باالترین رقم یک
سال گذشته که در اوایل این هفته رقم
خورد ،باقی مانده و سرمایهگذاران را
بر آن داشت تا طال را کنار بگذارند.
افزایش غیرمنتظره در رقم بیکاری
آمریکا که امید به بهبود اقتصاد آمریکا
را تضعیف کرد ،نتوانست باعث
جذابیت طال شود .اما تحلیلگران
میگویند ،طال امسال همچنان از
سیاست پولی انبساطی و نرخ واقعی
بهره پایین منفتع خواهد برد.

کاهش قیمت طال و سکه در پی
سقوط طالی جهانی
طبق اعالم یک عضو هیات مدیره
اتحادیه طال و جواهر تهران،
همزمان با سقوط  ۵۰دالری
بهای جهانی طال طی هفتهای که
گذشت ،قیمت سکه و طال نیز در
این مدت با کاهش مواجه شد ،به
گونه ای که هر گرم طالی  ۱۸عیار
 ۳۳هزار تومان و سکه نیز  ۳۰۰هزار

تومان افت قیمت داشتهاند؛ این
در حالی است با توجه به نزدیک
شدن به سال جدید ،تقاضا کمی
در بازار بیشتر شده و نسبت به دو
هفته گذشته و پیش از آن حباب
سکه کمی بزرگتر شده و در محدوده
 ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان قرار گرفته
است/ .ایسنا

پیش بینی یک کارشناس از روند
معامالت بورس در اسفند
عمیدی کارشناس بازار سرمایه
گفت :با توجه به شرایط حاکم در
بازارهای موازی و تثبیت قیمت دالر
در کانال  ۲۵هزار تومان پیش بینی
می شود که کف شاخص بورس و
قیمت سهام در همین محدوده ها
بماند و دیگر شاهد افت بیشتر در
قیمت ها و شاخص کل نباشیم .وی
روند معامالت بورس در ماه اسفند
را پیش بینی کرد و افزود :بر اساس
پیش بینی های انجام شده به نظر
می رسد معامالت بورس ،ماه آخر
سال را با رشد و بازدهی معقولی
به پایان برساند .تغییرات در قوانین
حجم مبنا و دستورالعمل بازارگردانی

از دیگر مواردی است که در دستور
کار شورای عالی بورس و رییس
سازمان بورس قرار گرفته است که
امیدواریم هر چه زودتر این موضوع
جهت بهبود روند بازار به جمع بندی
نهایی برسد تا بتوان شاهد تاثیر
مثبت آن در بازار باشیم .طرح برخی
مسائل در سیاست خارجی ،برای
سوداگران و نوسان گیران معنای
مناسبی نداشت و با تشکیل صف
های فروش در نمادهای بانکی،
فلزی و معدنی بدون توجه به آثار
مثبت گزارش شرکت ها و عملکرد
مثبت آنها اقدام به عرضه و نقد
شدن سهام خود کردند.

پیش بینی یک کارشناس از روند
معامالت بورس در اسفند
عمیدی کارشناس بازار سرمایه
گفت :با توجه به شرایط حاکم در
بازارهای موازی و تثبیت قیمت دالر
در کانال  ۲۵هزار تومان پیش بینی
می شود که کف شاخص بورس و
قیمت سهام در همین محدوده ها
بماند و دیگر شاهد افت بیشتر در
قیمت ها و شاخص کل نباشیم .وی
روند معامالت بورس در ماه اسفند
را پیش بینی کرد و افزود :بر اساس
پیش بینی های انجام شده به نظر
می رسد معامالت بورس ،ماه آخر
سال را با رشد و بازدهی معقولی
به پایان برساند .تغییرات در قوانین
حجم مبنا و دستورالعمل بازارگردانی

از دیگر مواردی است که در دستور
کار شورای عالی بورس و رییس
سازمان بورس قرار گرفته است که
امیدواریم هر چه زودتر این موضوع
جهت بهبود روند بازار به جمع بندی
نهایی برسد تا بتوان شاهد تاثیر
مثبت آن در بازار باشیم .طرح برخی
مسائل در سیاست خارجی ،برای
سوداگران و نوسان گیران معنای
مناسبی نداشت و با تشکیل صف
های فروش در نمادهای بانکی،
فلزی و معدنی بدون توجه به آثار
مثبت گزارش شرکت ها و عملکرد
مثبت آنها اقدام به عرضه و نقد
شدن سهام خود کردند.

