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ثبت رکوردهای جدید طال و سکه 
در بازار آزاد

توسعه ایرانی- 
دیــروز در بــازار آزاد 
قیمت طالی ۱۸ عیار 
هرگرم ۷۸۲ هزار تومان 
و قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۷میلیون و ۹۱۵ هزار تومان رسید. 
قیمت سکه طرح قدیم ۷ میلیون و 6۵0 هزار تومان 
اعالم شــد. همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت 
نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و ۹00 هزار تومان، 
ربع ســکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۵0 هزار تومان 
و سکه گرمی یک میلیون و ۱۲0 هزار تومان تعیین 
شده است و به فروش می رسد. قیمت هر گرم طالی 
۱۸عیار هم ۷۸۲ هزار و 600 تومان، هر گرم طالی 
۲4 عیار یک میلیون و 40۱ هزار تومان و هر مثقال 
طال 3 میلیون و 3۹0 هزار تومان ارزش گذاری شد. 
ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 

۱۷44 دالر معامله می شود.
    

 افزایش ۵ تا ۱۵ میلیونی 
قیمت خودرو در بازار

 - تسنیـــــم
نــد  و ر نه  ســفا متأ
افزایشــی قیمت دالر 
به همــراه عــدم یک 
ری  سیاســت گــذا
روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو 
باعث شــده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۵ تا 
۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. بازار خرید و 
فروش خودرو متأثر از افزایش قیمت دالر شاهد 
روند صعودی قیمــت ها در انــواع خودروهای 
داخلی اســت. این در حالی اســت که قرار بود با 
عرضه خودرو و اجرای طرح های فروش التهابات 
بازار خودرو کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما 
متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به همراه عدم 
یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار 
خرید و فروش خودرو باعث شــده تا قیمت انواع 
خودرو این هفته ۵ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش 
پیدا کند. در بازار امروز پژو ۲06 تیپ ۲ با قیمت 
۱36 میلیون تومان، پژو۲06 تیپ ۵ با قیمت ۱6۷ 
میلیون تومان، ســمند ال ایکس با قیمت ۱۲۵ 
میلیون تومان و پژو 40۵ با قیمت ۱۲4 میلیون 
تومان به فروش می رسد. عالوه بر این پژو ۲00۸ 
با قیمت ۵۷0 میلیون تومان، سراتو با قیمت ۵۱0 
میلیون تومان، پژوپارس با قیمت ۱4۹ میلیون 
تومان، تیبا ۲ با قیمت ۹۱ میلیون تومان، استیپ 
وی با قیمت 3۱0 میلیون تومان، تیبا معمولی ۷۸ 
میلیون تومان، پرایــد ۱۱۱ با قیمت ۸0 میلیون 
تومان و پراید ۱3۱ با قیمــت ۷3 میلیون تومان 

مورد معامله قرار می گیرد.
    

 ادامه رشد دالر 
در کانال ۱۸هزار تومانی

توسعه ایرانی-  
دالر در صرافی هــای 
بانکی دیروز با رشــد 
۲۵0 تومانــی قیمت 
نسبت به روز معامالتی 
گذشته به بهای ۱۸ هزار و 600 تومان به فروش 
رســید. نرخ خرید هر دالر دیروز ظهر در تابلوی 
صرافی های بانکی ۱۸ هزار و 400 تومان و فروش 
۱۸ هزار و 600 تومان بود. قیمت خرید هر یورو 
نیز ۲0 هزار و 400 تومان و نــرخ فروش آن ۲0 
هزار و 600 تومان شد. بازار ارز در هفته های اخیر 
همراه با ســایر بازارهای موازی، افزایش قیمت 

قابل توجهی را تجربه کرده است.
    

 رشد ۴۱هزار واحدی 
شاخص بورس

توسعه ایرانی-  
شــاخص کل بورس 
در معامــالت دیــروز 
با رشــد حــدودا 4۱ 
هزار واحــدی، برای 
نخستین بار در قله ۱ میلیون و ۲۷0 هزار واحدی 
ایستاد. شــاخص کل بورس در معامالت دیروز 
توانست رکورد رشــد 40 هزار و ۹۲۸ واحدی را 
ثبت کرده و برای نخســتین بار در قله ۱ میلیون 
و ۲۷0 هزار و 6۲0 واحدی بایستد. شاخص هم 
وزن نیــز در معامالت دیروز بازار ســرمایه، رقم 
40۹ هزار و ۲4۲ واحدی را تجربه کرده اســت؛ 
این شاخص رقم بی سابقه ۱0 هزار و 4۹۱ واحد 
را به ثبت رساند.  ارزش بازار در معامالت دیروز 4 
هزار و ۵6۷ میلیارد تومان بود اما ارزش معامالت 
به طور بی سابقه ای رقم ۱۱ هزار و 4۸3 میلیارد 
تومان را ثبت کرد. ضمن اینکه تعداد ۱ میلیون و 

4۹0 هزار فقره معامله انجام شد.

خبر اقتصادی

 شماره   542   /     یکشنبه 1 تیر   1399  / 29 شوال 1441  / 21 ژوئن   2020

نرگس رسولی

توانیر رســما  اعالم کرد :» انتشار 
نقشه  مصرف برق در روز 3۱ خرداد ۹۹ 
نشان داد که در حال حاضر  6 استان و دو 
کالنشهر در وضعیت قرمز و ۱۵ استان و 
3 کالنشهر در وضعیت زرد قرار دارند.« 
گویا تمام خواهش های مســوالن 
برای کاهش مصرف پاسخ نداده و این 
بار  سوت خاموشی سریعتر از همیشه 
زده شده اســت. دولت که پیش از این 
دستور العمل های متعددی برای کاهش 
مصرف ارائه داده بــود حاال باید فکری 
دیگر کنــد؛ یا بی هیچ قید و شــرطی 
مشغول تدوین جدول خاموشی ها شود 
یا به روال همه ساله اول برق صنایع را 
قطع و بعــد از خواهش های متعدد به 
سمت خاموشی های برنامه ریزی شده 
برود تا شاید از پس بار مصرفی که هر روز 

بیشتر می شود بر آید.
البته  یکی دو هفتــه پیش بود که 
مســئوالن توانیر از مردم خواســتند 
تا با کاهش مصرف برق یا بهتر اســت 
بگوییم مدیریت مصرف برق هم از موارد 
تشویقی استفاده کنند و پول کمتر بابت 
برق مصرفی شان پرداخت کنند و هم به 
دولت کمک کنند تا امکان تامین برق 
برای همه هم وطنــان را فراهم کند  و 
حاال هنوز تابستان شروع نشده پیک بار 
مصرف در برخی استان ها از حد گذشته 

و استان های کشور قرمزپوش شده اند.
این گزارش حاکي از آن اســت که 
هم اکنون استان هاي خراسان رضوي، 
ســمنان، چهارمحــال و بختیاري، 

کهگیلویه و بویــر احمد، چهارمحال و 
بختیاري، ایالم و سیستان بلوچستان 
و کالنشهرهاي مشــهد و اصفهان در 
محدوده قرمــز مصرف قــرار دارند. 
همچنین حاکــي از آن اســت که در 
حــال حاضر اســتان هاي خراســان 
شمالي، خراســان جنوبي، گلستان، 
مازندران، گیالن، آذربایجان شــرقي، 
البرز، قم، مرکزي، همدان، خوزستان، 
بوشــهر، فارس، کرمان و هرمزگان و 
کالنشــهرهاي تبریز، اهواز و شیراز در 

وضعیت زرد مصرف برق قرار دارند.
طبق آماری کــه وزارت نیرو داده 
است ایران روزانه یک میلیارد مگاوات 
برق تولید می کند و این روز ها با توجه 
به افزایش بی سابقه دما در کشور مصرف 
برق به بیش از یک میلیــارد مگاوات 
رسیده است؛ یعنی تنها ۱000 مگاوات 
دیگر باقی مانده تا شــبکه برق ایران و 

سراسر کشور از مدار خارج شود.
هموطنان ساکن در مناطق یاد شده 
مي توانند با کاهش تنها  ۱0 درصدي 
مصرف بــرق خود، به وضعیت ســبز 
مصرف بازگشــته و امکان بهره مندي 
همه مردم به ویژه هموطنان ســاکن 
در مناطق جنوبي از برق را که در حال 
حاضر با گرماي شدیدي روبه رو هستند 
و نیاز به مداومي به اســتفاده از وسایل 

خنک کننده دارند، فراهم کنند.
 هفتــه پیــش بــود کــه معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شــرکت 
توانیر و سخنگوی سازمان برق در گفت 
و گویی از سر به سر شدن مصرف و تولید 
در پیک مصرف روزهای خردادی سخن 

می گفت و حتی بارها تاکید کرد که این 
شرایط در حالی سپری می شود که هنوز 
روزهای تابستان آغاز نشده و این مصرف 
آغازگــر مصرف فزون تــر در روزهای 
گرم تابســتان مخصوصا در شهرهای 

جنوبی است.
مصطفی مشهدی رجبی در همان 
زمان از فاصله هزار مگاواتی بین مصرف 
و تولید صحبت کرد که امروز این مرز 
نیز به مدد مصرف باالی مردم رد شده 
و وارد فاز سر به ســری تولید و مصرف 
در بسیاری از شهرها رسیده ایم. طبق 
گفته وی هر یک درجه افزایش دمای 
هوا تا حدود یک هزار و ۵00 مگاوات به 

مصرف برق اضافه می کند.  
از سوی دیگر طبق گفته غالمعلی 
رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع 
توانیر، بــرای هر هزار مــگاوات تولید 
برق حــدود ۱0 هزار میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری نیاز است که این رقم 
صرفا بــرای بخش نیروگاهی اســت. 
سرمایه گذاری ۵0 هزار میلیارد تومانی 
در این بخش صرفا برای تامین برق ۱00 
ساعت از پیک مصرف سال است؛ از این 
رو در تمامی دنیا مصرف بهینه در زمان 
اوج بار در دستور کار قرار گرفته است تا 
نیازی به این حجم از سرمایه گذاری در 
بخش نیروگاه ها و شــبکه های انتقال 

برق نباشد.
در بسیاری از ســاعات روز با وجود 
اینکه می توان از نور طبیعی خورشید 
برای تامین روشنایی مورد نیاز منازل 
و یا ادارات استفاده کرد، اما عمال شاهد 
انجام این اقدام نبوده ایم که نقش مهمی 

در کاهش مصرف برق خواهد داشت.
موضوعی که حتی صدای مسئوالن 
توانیــر را نیز به اعتــراض بلند کرده و 
در طی هفته های گذشــته بارها اعالم 
کرده اند کــه »در زمینه اســتفاده از 
سیســتم های سرمایشــی که بخش 
اعظمی از پیک مصــرف برق را به خود 
اختصاص داده اند، می توانیم با تنظیم 
دمــای کولر های گازی بر عــدد ۲4 و 
یا اســتفاده از دور کند کولر های آبی 
شاهد کاهش محســوس مصرف برق 

مشترکان باشیم.«
رخشــانی مهر در همین زمینه  با 
تاکید بر اینکه بایســتی رفتار مصرفی 
خود را در ساعات اوج بار تغییر دهیم، 
گفته است: اوج مصرف برق کشور هر 
ساله بین اول تیر تا پانزدهم مرداد رخ 
می دهد؛ بر همین اســاس الزم است 
مشترکان در ساعات اوج بار )۱3 تا ۱۷( 
این مقطع از ســال مصرف بهینه را در 
دستور کار قرار داده و استفاده از وسایل 
پرمصرف مانند لباس شویی، اتو و غیره 

را به ساعات کم مصرف منتقل کنند.
او ادامه داد: از میان 60 هزار مگاوات 
پیک مصرف برق کشور حدود چهار تا 
پنج هزار مگاوات از این رقم صرفا برای 
۱0 تا ۲0 روز از سال و آن هم بین ساعت 
۱3 تا ۱۷ مورد نیاز است که برای تامین 
انرژی مــورد نیاز این بخش بایســتی 
هر ساله ســرمایه گذاری قابل توجهی 

صورت بگیرد. 
رخشــانی مهر البته به یک اشتباه 
مصطلح در بین مردم هم اینگونه پاسخ 
داده اســت :» در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه با وجود وقــوع بارندگی های 
مناســب چرا همچنان بر لزوم مصرف 
بهینه برق در کشور تاکید می شود؟باید 
گفت: در بهترین شرایط میانگین تولید 
نیروگاه هــای برقابی بیــش از ۹ هزار 
مگاوات نخواهد بود که با توجه به سقف 
60 هزار مگاواتی اوج بار نمی توان انتظار 
داشت که با وقوع بارندگی های مناسب 
دیگر مشــکلی برای تامین برق کشور 

وجود نخواهد داشت.«
 عبور از مرز ۵۷ هزار مگاوات 

در هفته آینده 
روالی که ســخنگوی صنعت برق 
تیر خــالص آن را می زنــد و می گوید 
»مصرف برق از مــرز ۵۷ هزار مگاوات 
در هفته آینده عبــور می کند. « و این 
یعنی کشیده شدن آژیر قرمز خاموشی 
و بی برقی بــرای برخی اســتان های 

کشــور؛ موضوعی که مســئوالن را 
مجاب می کند در صحبت هایشــان 
بارها بگویند :»مصرف برق در کشــور 
ازمرز ۵6 هزار مگاوات گذرکرده است. 
توصیه ما به مردم این است که از مصرف 
بی رویه بخصوص در ساعات پرمصرف 
خودداری کنند تا با مشکل برق روبه رو 

نشویم.«
وی تاکید می کند:»تداوم افزایش 
دما احتمال عبور پیک مصرف از مرز ۵۷ 
هزارمگاوات در هفته آینده را جدی تر 
می کند. در حال حاضر هنوز به روز های 
گرم تر در کشــور نرســیده ایم اما هم 
اکنون ۱۵ استان کشــور مصرف برق 
آن ها از میزان مصرف در مدت مشابه 

پارسال عبور کرده است.«
گویا  ایــن روزها بــرای مدیریت 
مصرف برق، برای وزارت نیرو تنها یک 
راه باقی مانده است و آن هم کاهش ۱0 
درصدی  مصرف برق توسط مشترکان 

صنعتی و خانگی است.
رضا اردکانیان وزیر نیرو می گوید: 
»۲۱ هزار مــگاوات بــرق تنها صرف 
سیستم های سرمایشــی می شود که 
بیش از چهار هزار مــگاوات مربوط به 
سازمان های دولتی اســت، قرار دادن 
دمای دســتگاه های سرمایشی روی 
۲4 درجه بــه صرفه جویی در مصرف 
برق کشــور کمک می کند.  از ساعت 
۱3 تا ۱۷ و ۲0 تــا ۲۲ اوج مصرف برق 
در کشور اســت، پیش بینی می کنیم 
با کمک مردم، میــزان مصرف برق در 
اوج بار به ۵۸ هزار و 300 مگاوات برسد و 
این به میزان ظرفیت تولید کشور است، 
اما اگر مصرف برق مدیریت نشــود و با 
روند کنونی پیش برویم، پیک مصرف 
برق از 60 هزار مگاوات عبور می کند و 
مجبور به ایجاد خاموشی های مدیریت 
شده می شویم.« او افزود: »در سال های 
گذشته میزان مصرف برق در اوج بار به 
طور میانگین ســالیانه حدود پنج و دو 
دهم درصد افزایش می یافت، اما از دو 
سال پیش با همکاری مردم و مدیریت 
مصرف، ابتدا دو و ۹۸ صدم درصد اوج 
بار کاهش یافت و پارسال نیز سه هزار 
و ۸۷4 مگاوات پیک مصرف کم شــد. 
امســال به دلیل آغاز زود هنگام گرما 
و پایداری آن شــرایط متفاوت شده و 
مصرف برق افزایش چشمگیری یافته 
است، در ۱۲ خرداد امسال مصرف برق 
در مقایسه با ســال گذشته ۱۲ درصد 

افزایش یافته است.«

 معمای  خاموشی  
همایون حائــری، معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی البته گفته اســت: 
متاســفانه گرمای هوا مصرف برق را 
نسبت به سال های گذشته افزایش داده 
است. البته برای عبور از پیک امسال، 
اولین اقدام تعمیر نیروگاه ها اســت تا 
بتوانیم تا حدامکان جلو خاموشی را در 
کشور بگیریم. پتانسیل ظرفیت مورد 
نیاز کشور ما ســالیانه ۵ هزار مگاوات 
است که باید برای آن سرمایه گذاری 
کنیم تا بخشی از آن صرف تأمین رشد 
مصرف سالیانه نسبت به پیک تابستان 
سال قبل و مقداری هم به عنوان ذخیره 
باشد. ما ســالیانه 3 هزار مگاوات رشد 
مصرف داریم و ۲ هزار مگاوات هم باید 
ذخیره داشته باشــیم که اگر مشکلی 
برای یکی از واحد ها به وجود آمد یا در 
شرایط اضطراری و رشد غیر طبیعی 
مصرف بتوانیم نیاز برق کشور را پاسخ 

دهیم.
حائری تاکید کرده که  اگر شــمال 
و جنوب کشــور همزمان گرم نشود، 
افزایش بار سراسری نداریم به طوری که 
خاموشی ها را پیش بینی کرده ایم، اما 
امیدواریم شرایط آب وهوایی به گونه ای 

دیگر رقم بخورد.
طبق پیــش بینی های ســازمان 
هواشناسی هوای کشور امسال گرم تر 
می شود به طوری که سحر تاجبخش، 
رئیس سازمان هواشناســی کشور از 
افزایش بی سابقه هوا در کشور خبر داده 
و گفته است: طبق پیش بینی های انجام 
شــده دمای هوای تهران به 3۸ درجه 
خواهد رسید به طوری که این افزایش 
دما در کل کشــور حاکم خواهد شد و 
پیش بینی می شود امســال تابستان 

گرمی پیش رو داشته باشیم.

صدای مسئوالن توانیر به اعتراض بلند شد 

کشیده شدن آژیر قرمز در صنعت برق 
تداوم افزایش دما احتمال 

عبور پیک مصرف از مرز 
۵۷ هزارمگاوات در هفته 
آینده را جدی تر می کند. 

در حال حاضر هنوز به 
روز های گرم تر در کشور 

نرسیده ایم، اما هم اکنون 
مصرف برق ۱۵ استان کشور  

از میزان مصرف در مدت 
مشابه پارسال عبور کرده 

است

دبیر کل سابق ســازمان صادرکنندگان گاز 
گفت: باید به وزارت نفت اجازه دهیم که با سیاست 
رقابتی الزم این کار را مدیریت کند و حاشیه سازی 
سیاسی برای آن بوجود نیاوریم . این مطلب را نه 
برای امروز بلکه برای هر دولت دیگر حیاتی می دانم. 
وزارت خارجه هم باید به کمک نفت بیاید تا این 
بازار را نگه دارد. اینکه نگذاریم گاز صادر شود و بعد 
بگوییم پتروشیمی صادر می کنیم ناشی از رویکرد 
صفر و صدی است که نسبت به صادرات گاز و نفت 

وجود دارد و از جمله حرف هایی است که چندین 
دهه است بر سیاست گذاران ما فشار سیاسی آورده 
و ما را از حضور در بازارهای صادراتی گاز باز داشته 
است. محمدحسین عادلی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره سیاســت های گازی ترکیه چه در حوزه 
واردات و چه در زمینه توسعه واحدهای خطوط 
لوله برای صادرات اظهار داشت: برداشت من این 
است که ترکیه یک بازار صادراتی خوبی برای ایران 
محسوب می شود. ایران باید بازار صادراتی ترکیه را 

حتی المقدور نگهدارد. این کشور زمانی به ترانزیت 
گاز ایران به اروپا و عوایدی که از آن می توانســت 
داشته باشد فکر می کرد، اما اکنون با استفاده از 
تحوالتی که در بازار گاز از نظر ژئوپلیتیک پیش 
آمده خود را بازیگر مهمی می شمارد و می خواهد 
از این وضعیت اســتفاده کند. رقابت بین روسیه 
و آمریکا بر سر بازار اروپا به آنکارا فرصت داد که با 
مسکو خط لوله ترک استریم را اجرا کند و روسیه 

گاز خود را به ترکیه و اروپای شرقی صادر کند.

وی افــزود: روابــط رقابت گرایانــه ترکیه با 
جمهوری آذربایجان که با حمایت آمریکا گسترش 
می یابد هم به ترکیه امکان انتخاب گزینه های دیگر 
را داده و با قطر هم رابطــه گازی و ال.ان.جی پیدا 
کرده است. حتی از آمریکا هم ال.ان.جی می خرد. 
بنابراین ترکیه با ۱0-۱۵ سال پیش تفاوت اساسی 
پیدا کرده است و ما باید این تفاوت ها و تحوالت را 
درک کنیم و بر مبنای آن سیاست گذاری کنیم. 
سیاست گذاری ما باید تابع رقابت های بین المللی 
باشد نه رقابت های سیاسی داخلی و خرده گیری و 

مچ گیری های داخلی.
وی درباره موضوع صادرات گاز به هند نیز گفت: 

موضوع صادرات گاز به پاکستان و هند چند دهه 
است که مطرح است. اینجانب نیز در مقطعی در  
بخش مذاکرات بین المللی آن با کمک دوستان 
وزارت نفت کمک می کردم. به نظر بنده این پروژه 
از ابتدا محصور در سیاست های آمریکا بوده است. 
دولت های پاکســتان و هند همواره با تهدید و یا 
تشــویق های آمریکا برای عدم اجرای این پروژه 
روبرو بوده اند. هر زمان مذاکرات پیشرفت می کرد 
آمریکا با تهدید پاکستان و هند و یا با تشویق، آنها را 
وادار به عقب نشینی می کرد. البته اکنون آمریکا هم 
خود آمادگی عرضه ال.ان.جی دارد و هم همپیمان 

امریکا یعنی قطر این کار را کرده است.

عادلی: باید هند را از چنگ آمریکا بیرون بیاوریم

خبر

معاون بیمه و بانــک وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان 
اینکه واحدهای اولین صندوق واســطه گری مالی یکم از روز 
چهارشنبه 4 تیر ماه قابل خرید و فروش می شود، گفت: ارزش 

واحدهای این صندوق بیش از دو برابر شده است.
عباس معمارنــژاد، در مــورد اینکه قبال گفته شــده بود 
واحدهای صندوق واســطه گری مالی یکم که قرار بود از اول 
تیرماه وارد معامله شود، گفت: واحدهای اولین صندوق قابل 
معامله بورسی دولت موسوم به صندوق واسطه گری مالی یکم 
از روز چهارشــنبه 4 تیر ماه ۹۹ در بورس قابل خرید وفروش 
می شود. البته از فردا اول تیرماه نماد آن به نام دارایکم در بورس 
باز می شــود و افراد می تواننــد ارزش آن را در پرتفو )ترکیب 

سهام( خود ببینند.

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: با 
توجه به اینکه از 4شنبه واحدهای صندوق واسطه گری قابل 
معامله است هر کسی می خواهد آن را بخرد یا بفروشد باید اول 

کد بورسی بگیرد و در سامانه سجام ثبت نام کند.
وی در مورد کسانی که زیر سن قانونی هستند، گفت: برای 
آنها هم باید از طریق ولی آنها در ســامانه سجام ثبت نام شود 
و کد بورسی گرفته شــود تا بتواند معامله واحدهای صندوق 

واسطه گری مالی را انجام دهد.
معمارنژاد در مورد آخرین آمار از صنــدوق گفت: 3و نیم 
میلیون نفر برای خرید واحدهای صندوق واسطه گری مالی 
یکم ثبت نام کردنــد که در ابتدا 6۱00 میلیــارد تومان واریز 
کرده بودند اما از این مبلغ ۲00 میلیارد تومان تکراری بود و در 

نهایت ۵ هزار و ۹00 میلیارد تومان پول از طریق این صندوق 
جمع آوری شد و واحدهای این صندوق را فقط افراد حقیقی 
خریداری کردند. البته از روز چهارشــنبه که واحدهای این 
صندوق در بورس قابل خرید وفروش می شود هم افراد حقیقی 

و هم حقوقی می توانند آن را خرید و فروش کنند.
وی در مورد ارزش واحدهای صندوق واســطه گری مالی 
گفت: طبق آخرین آمار ارزش هر واحد ۱0 هزار تومانی آن به 
بیش از ۲0 هزار تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصــادی و دارایی در مورد 
واگذاری ETF بعدی گفت: صندوق بعــدی در تیر ماه ارائه 

می شود.
معمارنژاد همچنین در مورد اینکه فردی عضو هیأت مدیره 

بانک پارسیان بوده و به تازگی عضو هیأت مدیره بانک توسعه 
صادرات هم شده است، گفت: آقای احتشام فالح فر با حکم وزیر 
امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیأت مدیره بانک توسعه 
صادرات انتخاب شده البته وی از عضویت از هیأت مدیره بانک 
پارسیان استعفا کرده و بانک مرکزی هم آن را تائید کرد، چون 
از نظر قانونی یک فرد نمی تواند عضو هیأت مدیره دو بانک باشد.

ارزش هر واحد صندوق 2 برابر شد

امکان معامله اولین صندوق واسطه گری مالی از چهارشنبه


