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رشد ۵درصدی تولید گندله در کشور
شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه۲۸ ،میلیون و ۴۳۳هزار و ۷۸۱تن
گندله (نوعی ماده اولیه برای تولید آهنخام) تولید کردند .این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد
۵درصدی را نشان میدهد.

ردپای افت نرخ جهانی در بازار پتروشیمی
قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی بورسکاال روز گذشته با ترکیبی از کاهش و افزایش در حالی اعالم شد
که بخش عمده این محصوالت کاهش بها را تجربه کردند .سکاندار اصلی تعیین نرخ پایه در معادله کشف نرخ این
محصوالت ،بهای جهانی مواد اولیه پتروشیمیایی به شمار میرود که عالوه بر تمایلنداشتن به افزایش بها ،در
برخی محصوالت افت محسوسی را تجربه کرد.

تداوم کاهش قیمت شمش فوالد
در معامالت روز یکشنبه  ۳۰آبانماه ،شمش فوالد کیمیا با افت نرخ روبهرو شد .سایر ذوبیها در این روز ،قیمت
شمش تولیدی خود را بهصورت توافقی اعالم کردند.

به زودی اسناد همکاری تهران و باکو در حوزه انرژی امضا میشود
وزیر نفت ایران و معاون نخستوزیر جمهوریآذربایجان با تاکید بر رابطه دیرینه دو کشور در بخش انرژی ،از
امضای اسناد تازه همکاری تهران  -باکو در بخش نفت و گاز در آیندهای نزدیک خبر دادند .جواد اوجی پس از
دیدار با شاهین مصطفییف ،معاون نخست وزیر جمهوریآذربایجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :نشست
سازندهای با هیات آذربایجانی برگزار شد و توافقهای خوبی شکل گرفت.

وی به ذخایر عظیم نفت و گاز ایران اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به این ظرفیت دو کشور ایران و آذربایجان
میتوانند همکاری مطلوبی با یکدیگر داشته باشند ،تصریح کرد :جمهوریآذربایجان هم ظرفیت مطلوبی در بخش
نفت و گاز دارد.

آبان پرنوسان بورس تهران
آبان برای بورس تهران ،ماهی پرنوسان بود و سهامداران با افتوخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند .در
نهایت اما پرونده بازار سهام در دومین ماه از فصل پاییز با عقبنشینی ۳ /۴درصدی دماسنج تاالر شیشهای و ثبت
چهارمین افت ماهانه در کارنامه سال جاری بسته شد .افت میانگین قیمت سهام طی این ماه در حالی رقم خورد که
در میان رقبا ،دالر و سکه با رشد قیمت همراه شدند .با این حال آمارها حاکی از آن است که نگاه بلندمدت در
بورس برنده خواهد بود.

واریز سود مجامع همه شرکتها از طریق سجام تا  ۲ماه آینده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در بحث تکمیل سامانه سجام به زیرساختهای فنی و
دسترسی به سیستم بانکی نیاز بود ،افزود :در توافقی که با بانک مرکزی انجام دادیم امیدوارم کمتر از  ۲ماه
آینده ،زیرساختها آماده شود تا همه شرکتها سود خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند تا سهامداران
برای دریافت سود مجبور نشوند به شرکتهای متعدد مراجعه کنند.

آلودگی هوا را گردن نمیگیرند -همه در پی رفع اتهام
به نقل از روزنامه همشهری ،سطح آلودگی در هوای کالنشهرهای ایران دوباره اوج گرفته است .هرچند نفس
شهروندان به تنگ آمده اما هیچ مقام مسئولی تصمیمی جدی نمیگیرند ،گویا به روال گذشته همه به امید باران و
باد نشستهاند .اوجگیری مصرف سوختهای فسیلی در  ۳دهه اخیر و کمتوجهی ملی به بهینهسازی مصرف سوخت
در بخشهای مختلف خانگی و حملونقل ،باز هم پاییز تلخی را برای شهروندان ایرانی ،بهویژه در کالنشهرها ،رقم
زده است .این بار سازمان صنعت ،معدن و تجارت تهران هم از نقش معادن شن و ماسه در آلودگی هوا رفع اتهام و
اعالم کرد :فعالیت واحدهای تولیدی معدنی تهران شامل واحدهای شن و ماسه ،آسفالت ،بتن آماده تعطیل خواهند

بود .علی عبدی ،معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت تهران با تأکید براینکه بارها
اعالم شده فعالیت این معادن تأثیر چندانی در افزایش آالیندگیها و آلودگی هوا ندارد ،اعالم کرد :واحد ایمنی
بهداشت سازمان در این جلسه حضور داشته است و حدود  ۱۰۰واحد شن و ماسه و حدود  ۲۰۰واحد تولید بتن در
تهران فعال هستند که فعال تعطیل شدهاند .او افزود :معتقدیم فعالیت معادن مذکور تأثیری در افزایش آلودگی هوا
ندارند.

بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
شاخص کل بازار بورس در روز یکشنبه ۳۰ ،آبانماه با سههزار و  ۴۸۰واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۳۸۶
هزار واحدی قرار گرفت.شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۲۴۶واحد ،گسترش نفت و گاز پارسیان
(پارسان) با  ۲۴۰واحد ،بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با  ۲۳۱واحد ،گروه دارویی برکت (برکت) با  ۲۱۹واحد،
پتروشیمی پردیس (شپدیس) با  ۱۹۵واحد ،پتروشیمی شازند (شاراک) با  ۱۹۳واحد ،سایر اشخاص بورس انرژی
(انرژی  )۳با  ۱۸۳واحد و بورس کاالی ایران (کاال) با  ۱۴۶واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش ،امروز نماد شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) ،در
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

سهامداری مردم در طرحهای زیربنایی ،راهکاری برای مهار نقدینگی
حجم نقدینگی موجود در کشور از مرز  ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است همین میزان از نقدینگی در
شرایطی که بستری برای سرمایه گذاری امن ،پر سود و مولد برای مردم فراهم نشده است ،به سمت فعالیت های
غ یرمولد و سوداگرانه گسیل شده و در نتیجه منجر به ایجاد تورم می گردد .در دو سال گذشته شاهد ورود بخشی از
این نقدینگی به بازار ثانویه بورس بودیم که نهایتا به واسطه محدود بودن حجم بازار ،به ایجاد حباب قیمتی در سهم
ها و نهایتا آسیب دیدن مردم و سرمایه گذاران منتج شد .در چنین شرایطی ،کارشناسان معتقدند می توان با ایجاد
مدل های نوین تامین مالی ،نقدینگی را به سمت پروژه های مولد زیرساختی هدایت کرد تا هم شاهد تکمیل پروژه

های نیمه تمام عمرانی و زیربنایی در کشور و منتفع شدن مردم از مواهب آن ها باشیم و هم هدایت نقدینگی صورت
پذیرد .ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند به عنوان راهکاری نوین و تجربه شده در مقیاس جهانی،
این دو مهم را جامه عمل بپوشاند.

جلسه عشقی با فعاالن بازار سرمایه
جلسه هم اندیشی با سهامداران و فعاالن بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عصر دیروز(یکشنبه)
با هدف ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت عمق بخشی به بازار سرمایه و ارتقا ساختار و روند های نظارتی برگزار شد.
همچنین در این جلسه پیشنهاداتی از قبیل ارتقا سامانه های نظارتی ،پشتیبانی های حقوقی ،راه های حفظ منافع
سهامداران ،تالش برای حذف مداخالت و قیمت گذاری دستوری از مهمترین دغدغه های فعالین بود که مورد تایید
عشقی نیز قرار گرفت .اشاره نهادهای مالی و صندوق های درآمد ثابت از تالشهای عشقی در عدم وارد آمدن هرگونه
فشار به این نهادها جهت خرید اوراق دولتی یکی دیگر از نکات مهم جلسه بوده که در این خصوص با پیگیری های
رئیس سازمان بورس و همراهی وزیر اقتصاد این روند حذف هرگونه جبر و فشار بر نهادهای مالی برای خرید اوراق
دولتی ادامه دار خواهد شد و خزانه داری وزارت اقتصاد با متنوع تر کردن سررسید ها تالش خواهد کرد ضمن رعایت
سقف مجاز فروش اوراق ،کشش بازار و ظرفیت چه در بانک ها و چه در بازار سرمایه سنجیده شود و هیچ فشار و
اجباری بر هیچ نهادی وارد نیاید و چنانچه منافع اقتصادی نهادها ایجاب کرد اقدام به خرید اوراق کنند.
همچنین تالش سازمان بورس برای حذف مداخالت و قیمت گذاری دستوری و همسو شدن بدنه دولت و معاونت اول
ریاست جمهور با این روند از دیگر خبرهای عشقی برای سهامداران و نمایندگان ایشان و تمرکز بر ارتقا ابزارهای بازار
سرمایه و موافقت کمیته فقهی با کلیات خرید و فروش تعهدی نیز از دیگر خبرهای خوش این جلسه بود.

 ۵پروژه ریلی شرکت ساخت دارای چالش است
مقام مسئول شرکت ساخت و توسعه با بیان اینکه  ۵پروژه ریلی دارای چالش است ،گفت :رلواژ  ۲۰کیلومتر از
مسیر ریلی همدان-سنندج انجام شد .
مدیرکل روسازی راهآهن در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به چالشها و فرصتهای
روسازی راهآهن در کشور گفت :با اقدامات انجام شده در حال حاضر تمام مصالح و تجهیزات مورد نیاز بخش

روسازی خصوصاً ریل ،سوزن و  ...با استفاده از تولیدات داخلی تامین شده و در بخش ارتباطی نیز به غیر از یک
سیستم رادیویی ،باقی تجهیزات شامل فیبر نوری ،سیستمهای انتقال  (SDHو ) Accessو دکلهای مخابراتی
ساخت داخل است .وی افزود :دانش فنی روسازی راهآهن و ظرفیت پیمانکاری کشور در این حوزه در وضعیت
مطلوبی قرار دارد و در صورت تامین منابع و پرداخت مطالبات پیمانکاران ،روسازی طرحها و پروژههای راهآهن
میتواند به سرعت و بدون هیچ مشکلی انجام شود.

دستورالعملهای رفع گره معامالتی در بورس
نمادی که شامل اجرای دستورالعمل رفع گره معامالتی شود ،بنا به شرایط اعالم شده توسط سازمان بورس باید
شرایط زیر را دارا باشد:
نماد معامالتی عالوه بر این که در موقعیت صف خرید یا صف فروش قرار دارد ،در پایان جلسه معامالتی حداقل
معادل  ۱برابر حجم مبنا در شرکتهایی با سهامی معادل با  ۳میلیارد سهم و بیشتر از این مقدار و  ۲برابر عددِ
حجم مبنا برای دیگر شرکتها ،حداقل به مدت  ۵جلسه معامالتی پی در پی به علت عدم تقارن قیمتهای
خریداران و فروشندگان ،مورد معامله قرار نگرفته و یا میانگین معامالت روزانه نماد در این مدت کمتر از  ۵درص ِد
عدد حجم مبنا باشد .در نماد معامالتی تمام معامالت طی  ۵روز معامالتی پی در پی در قیمت حداکثری دامنه
نوسان روزانه انجام شود .در نماد معامالتی تمام معامالت طی  ۵روز معامالتی پی در پی در قیمت حداقلی دامنه
نوسان روزانه انجام شود .دستورالعمل رفع گره معامالتی در بازار سرمایه به چرخش درست روند معامالت نمادها
کمک میکند .در شرایطی که نماد در وضعیت گره معامالتی قرار دارد ،قیمت نماد در آینده تغییر چندانی نخواهد
کرد؛ زیرا نماد قفل در صفهای خرید و فروش سنگین خواهد بود که در آن عمال انجام معامله ممکن نیست.

بارش باران و برف در  ۲۱استان تا جمعه
سازمان هواشناسی از بارش باران و برف طی امروز تا جمعه در  ۲۱استان خبر و نسیت به بارشهای
سیلآسا،آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانهها در  ۹استان هشدار داد .بر اساس تحیلیل نقشههای
همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در اکثر مناطق نیمه غربی و به صورت پراکنده
در شمال شرق و شرق کشور فعال است.

اثر مخاطره :احتمال باال آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها ،احتمال آبگرفتگی معابر عمومی ،پدیده مه،
لغزندگی و کاهش دید و کوالک برف در جادههای کوهستانی ،در نواحی مستعد بارش تگرگ ،احتمال تأخیر
در پروازها.

هدایت سرمایههای سرگردان به سوی تولید از راه بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهداف «نقشه راه رشد غیرتورمی» گفت :با فعال کردن بازار سرمایه و تشکیل
صندوقهای پروژهمحور شاهد جذب منابع بیشتری در پروژهها خواهیم بود که در این صورت فشار مالی از بازار
پول (نظام بانکی) برداشته شده و منابع سرگردان موجود به سمت بازار مولد خواهد رفت .ارشناس بازار سرمایه
ادامه داد :بزرگترین عامل برتری بازار پول نسبت به بازار سرمایه را می توان به دو عامل ربط داد که رفع آنها
کمک کننده و زمینه ساز پویاتر شدن بازار سرمایه خواهند بود.
وی با بیان اینکه این دو عامل مربوط به بی ثباتی اقتصاد کشور و مساله تورم است ،اظهار داشت :این دو عامل
باعث ایجاد جذابیت در بازارهای سرمایه گذاری می شوند و سرمایهها بیشتر با هدف انتفاع کوتاه مدت و مسایل
مربوط به سوداگری به سمت بازار ارز ،طال و مسکن پیش خواهند رفت که این امر باعث میشود تا کمتر شاهد
ورود جریان پول به بازار مولد برای تکمیل پروژه ها باشیم.

آغازفصل جدید همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان
دیروز همزمان با سفر معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران ،اجالس کمیسیون همکاری های
مشترک دو کشور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان و شاهین
مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در جریان این اجالس بر لزوم همکاریهای بیشتر دو کشور
در زمینه حمل و نقل و ترانزیت تاکید کردند و با ابراز نارضایتی از سطح کنونی همکاریها اقتصادی میان دو
کشور ،خواهان گسترش روابط در زمینههای مورد عالقه دو کشور شدند.معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان
در این جلسه گفت :اشتراکات فرهنگی ،دینی و تاریخی دو کشور بسیار زیاد است و امیدواریم همکاری ها
توسعه یابد .وی با بیان اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور کل حوزه های اقتصادی را پوشش می دهد،

افزود :در زمینه افزایش روابط تجاری می توانیم مذاکره داشته باشیم .در حوزه نیرو و انرژی هم پروژه های
متعددی داریم که در حال انجام است.مصطفی یف یادآور شد :ایران پیشنهاد داده تا به جمهوری آذربایجان
خودرو صادر کند و خط تولید مشترکی در باکو راه اندازی کند؛ با این وجود ما تمایل داریم عالوه بر این راهبرد
مشترک ،در زمینه تولید قطعات خودرو هم با ایران همکاری کنیم .جمهوری آذربایجان همچنین خواهان
واردات ماشین آالت کشاورزی از ایران است .گزارش خبرنگارما حاکیست :معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان
همچنین دیروز در دیدار با وزیر نفت ایران برای توافق در حوزه همکاری ?های انرژی اعالم آمادگی کرد.جواد
اوجی وزیر نفت پس از دیدار با شاهین مصطفییف گفت :جمهوری آذربایجان ظرفیت خوبی در بخش انرژی
دارد و در سفر اخیر معاون نخست وزیر این کشور به تهران توافقهای مطلوبی برای سوآپ گاز از کشورهای
همسایه به جمهوری آذربایجان از قبیل سوآپ ترکمنستان انجام شد.همچنین در مذاکرات اخیر توافق شدکه
قرارداد توسعه میدانهای نفتی دریای خزر در هفتههای آینده امضا شود.اوجی همچنین از امضای سندهای
جدیدی میان ایران و حمهوری آذربایجان در

حضور  ۱۳شرکت دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه پالست اوراسیا ترکیه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نمایشگاه بین المللی ،سیاوش ملکیفر درباره خدمات صادراتی صندوق و
حمایت از حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای بینالمللی گفت :پاویون شرکتهای دانشبنیان در
سی امین نمایشگاه پالست اوراسیا در شهر استانبول با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور  ۱۳شرکت
دانشبنیان برپا میشود .این شرکتها با ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه پالستیک ،پلیمر و صنایع
وابسته در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی افزود :نمایشگاه پالستیک و صنایع وابسته اوراسیا ( )Plast Eurasiaاز  ۱۰تا  ۱۳آذر  ۱۴۰۰در شهر
استانبول ترکیه برگزار میشود که یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنعت پالستیک و پلیمر در منطقه اوراسیا
است .این نمایشگاه با همکاری سازمان صنعت پالستیک ترکیه فرصتی مناسب برای تعامل تجاری با سایر
شرکتها و برندهای بینالمللی فراهم میکند .در این نمایشگاه معتبر جهانی ماشینآالت تولید پالستیک ،مواد
شیمیایی و مواد خام ،ماشینآالت و صنایع کمکی ،تجهیزات گرما و کنترل ،قالب ،هیدرولیک و پنوماتیک،
روشهای بازیافت و ...ارائه میشود .این نمایشگاه فرصتی برای حضور در بازارهای بینالمللی و به ویژه یافتن
بازارهای وسیع در منطقه اوراسیا است و از این رو اهمیت زیادی برای شرکتهای دانشبنیان دارد.

چهره بورس سرخ شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ،در آبان ماه بازدهی ماهانه بورس پس از وقفهی یک ماهه منفی شد.
شاخص کل بورس در پایان معامالت روز یکشنبه  ۳۰آبان به سطح یک میلیون و  ۳۸۶هزار واحد رسید تا آبان
ماه را یک کانال پائینتر از ماه قبل به پایان ببرد.

"ثاخت" به دنبال شریک کافی شاپ در مزایده
به گزارش بورس نیوز ،شرکت بین المللی توسعه ساختمان از برگزاری مزایده خبر داد .بر این اساس ،این
شرکت اعالم کرد ،تجهیز و بهره برداری از فضای فودکورت واقع در طبقه پنجم و یک واحد کافی شاپ به
متراژ  ۲۲۵مترمربع واقع در طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی به نشانی :شهر شیراز ،خیابان
عفیف آباد ،جنب خیابان عرفان منش را به صورت مشارکت بلندمدت  ۱۰ساله (درصد از درآمد صندوق) و با
مدیریت یکپارچه از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار میشود.

حمایت ،شاید در پله  ۱,۳۸۶واحدی
نخستین روز در هفته بازارسرمایه با افت  ۲۷هزار واحدی همراه بود و مطابق پیشگشایش دیروز ،با افت همراه بود و
شاخص راه خود را به سوی پله یک میلیون و  ۳۸۶هزار واحدی کج کرد تا اگر حمایتی از سوی بازار میخواهد شکل
بگیرد ،در این نقطه باید عملی شود .البته اگر توجه داشته باشیم ،شاخص در زمانی که با رشد نفت تکان نخورد ،نباید
با تزریق هیجان در روزهای نزولی نفت ،پاالیشیها را هم منفی کند و از ابتدای معامالت باید بدور از هیجان گام
برداشت؛ با این وجود یکی دو روز آتی برای بازار بسیار مهم است ،چرا که شاخص کل با حمایت مهم بین راهی در
محدوده یک میلیون و  ۳۸۶هزار واحد مواجه میشود و با اینکه شکست آن قدری بعید است ،اما نوع بازگشایی
بازار های جهانی در روز دوشنبه ،بویژه بازگشایی قیمت نفت در تعیین مسیر بازار در افق کوتاهمدت پیش رو تعیین
کننده است.

دستور کار وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس و اعالم مهمترین ماموریت و اهداف
م جید عشقی با اشاره به دستور کار وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه به سنا گفت :موضوعاتی همچون توسعه
نهادها ،رفع انحصار ،بهرهگیری از ابزارهای جدید ،تقویت بازار اولیه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است .رفع
انحصار در تأسیس نهادهای مالی از جمله مهمترین مأموریتهای سازمان بورس است .توسعه و عمقبخشی بازار
سرمایه از جمله اهداف اساسی در رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها است اما این هدف،
سازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی بیش از پیش دقیقتر کرده تا مانع هرگونه مشکل احتمالی برای
سهامداران شود .با توسعه بازار از نظر کمی ،ایدهها و ابزارهای جدیدی نیز وارد میشوند که نظارت قویتر را الزامی
میکند تا از بروز ریسکهای جدید جلوگیری شود .ا تأسیس یک نهاد مالی ،سرمایه ،سهامداران ،افراد متخصص،
کاردان و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع میشوند تا خدمات مختلفی را بنا به ماهیت به مردم ارائه دهند.
تجمیع سرمایهها ،ایدهها و تخصصهای مختلف به بهبود کمیت و کیفیت فرایند خدماترسانی و در نهایت توسعه
این بازار میانجامد .طبیعی است با افزایش شمار نهادهای مالی ،رقابت میان آنها بیشتر خواهد شد .با ورود
نهادهای مالی جدید ،توانایی ،مهارت و ایدههای جدیدی نیز وارد بازار سرمایه میشوند که عالوه بر تقویت رقابت،
باعث میشوند شکل مفید و سازندهتری به خود بگیرد.

افزایش  ۹هزار واحدی شاخص کل در آغاز معامالت امروز
شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نوسانی خود پس از افت چند روز اخیر در آغاز معامالت امروز با رشد
بیش از  ۹هزار واحدی همراه است .شاخص هم نیز افزایش بیش از  ۱۵۰۰واحدی را دارد.

شیب نزولی نفت تندتر شد
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در واکنش به سیگنال ژاپن درباره احتمال برداشت از ذخایر
استراتژیک و وخامت وضعیت کرونا در اروپا نزدیک به پایینترین رکورد هفت هفته اخیر ماند .بر اساس گزارش
رویترز ،وخامت وضعیت کووید  ۱۹در اروپا و سودگیری بعضی از سرمایه گذاران به سمت پایان سال ،به ابهامات
در بازار نفت افزوده است..

افزایش سرمایه  ۱۱۷۲درصدی شستا در بورس
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مقدمات افزایش سرمایه  ۱۱۷۲درصدی شستا از محل تجدید
ارزیابی داراییها فراهم شد گفت :سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ضمن حمایت
از بازار سرمایه و افزایش منافع سهامداران و بیمهشدگان پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در
اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع فوقالعاده افزایش سرمایه اقدام خواهد کرد .به گزارش روابط عمومی شستا،
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد :انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در
راستای منافع سهامداران و همچنین بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دارای مزایایی چون
اصالح ساختار مالی و بهبود نسبتهای بدهی و نسبت مالکانه ،ارتقای موقعیت اعتباری شرکت ،انعکاس واقعیتر
ارزش منصفانه داراییها در ترازنامه و مهمتر از همه افزایش شفافیت است و از این طریق امکان ارزیابی دقیقتر
عملکرد شستا نیز فراهم میشود.

