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آل اسحاق :سفرای ایران عمال توجهی به
دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی ندارند

شاخص

«بازار متشکل ارز» یک گام تا راه اندازی

مزایای بازار جدید ارزی برای صرافی ها ،بانک مرکزی و مقابله با تحریم

زمان مناسب برای دخالت پولی دولت
به نفع تولید
بر اساس روابــط اقتصاد پولی ،نقدینگی از حاصل
ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی به دست می آید.
عمده تفاوت میان رشد نقدینگی از طریق رشد پایه
پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام
بانکی) در نحوه تخصیص پول است .در مورد اول،
گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام
می شود و دیگر گــردش های بعدی از طریق نظام
بانکی انجام می شود .اما در مورد دوم ،تمام گردش
پول از طریق نظام بانکی صــورت می گیرد .با این
تفاصیل ،اگر چه در سال های اخیر ،سهم پایه پولی
از نقدینگی تا حد زیادی کاهش یافته و منافع حاصل
از خلق نقدینگی بیشتر به بانک ها (آن هم با برداشت
های غیر مجاز از منابع بانک مرکزی) رسیده است ،با
وجود این ،بانک مرکزی هم اینک در صدد تغییر این
رابطه است تا نقش فعال دولت در تخصیص اعتبارات
و رونق دهی به تولید افزایش یابد .اظهارات رئیس
کل بانک مرکزی در روزهای اخیر ،موید این چرخش
سیاستی است.

...

گزارش خبری
وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با ظریف
اعالم کرد:

ترکیه و ایران سیستم تجاری
مشابه اینستکس
راه اندازی می کنند
بعیدی نژاد :راه اندازی کانال مالی با
چند کشور همسایه در دستور کار است

دی ماه سال گذشته بود که شــورای پول و
اعتبار مقررات بازار متشکل ارزی را تصویب
کــرد تا در آن با حمایت از معامالت آزاد،
نــرخ تعادلی ارز به صــورت واقعی و شفاف
کشف شــود .دو هفته قبل نیز رئیس کل
بانک مرکزی وعده داد که این بازار تا پایان
فروردین راه انــدازی می شود .در این باره،
روز پنج شنبه روابــط عمومی بانک مرکزی
خبر از تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره
این بازار داد که نشان می دهد ساعت صفر
آغاز به کار این بازار احتما ًال در روزهای آینده
فرا خواهد رسید .بر اساس این گزارش ،در
جلسه فــوق ،ضمن تعیین مدیر عامل بازار
متشکل ارزی ،مقرر شد صرافی های مجاز
و بانک های عامل از درگاهی که متعاقب ًا
اعالم می شود ،برای دریافت کد کارگزاری
بازار متشکل ارزی اقدام کنند .به گزارش
فارس ،قربانی (کانون صــرافــان) ،یوسف
حــســن پـــور ،صــمــد کــریــمــی (مــدیــر اداره
صادرات بانک مرکزی) ،محمود شکستهبند
(مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایــران) و
امیر هامونی (مدیرعامل شرکت فرابورس)
به عنوان اعضای هیئت مدیره این شرکت
تعیین شدند .همچنین با تایید هیئت مدیره،
محمود شکستهبند به عنوان مدیرعامل و



سخنگوی این شرکت انتخاب شد.
▪بازار متشکل ارزی ،چیست؟

در ایــن بـــاره ،مجید شــاکــری کارشناس
اقتصادی در گفت وگــو بــا مهر ،جزئیات
بیشتری از بــازار متشکل ارزی را تشریح
کرد و گفت :بــازار متشکل ارزی یک بازار
عمد ه فروشی نقدی اسکناس در تهران
است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی
هم نیست .البته بر اساس آن ،قرار نیست یک
مکانیزم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود،
چرا که این بــازار هم اکنون وجــود دارد اما
نظام مند نیست و صرافان ،به صورت روزمره،

...



نفت

بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده
و باقی مانده تهاتر را در بازار خرده فروشی
وارد می کنند.
▪منافع صرافان و بانک مرکزی

وی منافع راه اندازی این بازار را بدین گونه
بر شمرد که او ًال کارایی اطالعاتی را برای
صرافان باال میبرد .در فقدان بازار متشکل
ارزی ،اگر یک صراف در پایان معامالت ۵۰
هزار یورو نیاز داشته باشد ،منابع اطالعاتی
محدود و مشخصی در اختیار دارد که نشان
میدهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار
دارنــد و کدام واردکنندگان میتوانند این

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت :امروز آقای ظریف میگوید سفرا باید به موضوعات اقتصادی توجه کنند ولی در عمل نتیجه
خاصی دیده نمیشود .یحیی آل اسحاق در گفت وگو با مهر ،گفت :دولت باید برای محصوالت داخل کشور ،زمینههایی را در خارج با ایجاد
فرایندهای داخلی فراهم کند از جمله آن ها ایجاد مذاکرات اقتصادی بین تجار و تولیدکنندگان داخلی با تجار خارجی است.

مبلغ را به صــورت نقدی در تهران تحویل
دهند؛ یا این که به صورت تلفنی تعهد کنند
که معامله انجام شود ،اما در بــازار متشکل
ارزی یک بستر معامالت رو در رو وجود دارد
که کام ً
ال شفاف است و به ازای این شفافیت،
تأمین نیاز ارزی بــرای معامالت صرافی
صورت میگیرد؛ در بازار متشکل ارزی ،کل
بستر تسویه که بزرگ ترین اصل معامالتی
است ،در یک بستر شفاف و قانونمند پیش
یرود.
م 
شاکری با بیان این که مکانیزم بازار متشکل
ارزی کام ً
ال با بورس متفاوت است ،در تشریح
منافع بانک مرکزی از این بازار اظهار کرد:
همواره یکی از ریسکهایی که بانک مرکزی
با آن مواجه اســت ،این است که در فقدان
بازار متشکل ارزی ،و به ویژه در تالطمات
ارزی ،طرف بیرونی و داخلی میتوانست به
صورت لفظی و با انجام معامالت کم عمق،
نــرخ ارز را افزایش دهــد و تغییرات نــرخ را
رقم زند ،اما در بازار متشکل ارزی ،صحبت
از معامالتی است که به صــورت واقعی رخ
میدهد و حجیم است؛ با این حال ،تاثیر نرخ
های کم عمق (دارای حجم کم) بر بازار کم
خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی در بــازار متشکل
ارزی یک صندلی دارد و میتواند به صورت
پیوسته ،شفاف ،قانونی و مؤثر در بــازار ارز
مداخله کند؛ بــدون این که نگرانی دربــاره
تبعات آینده قضایی آن داشته باشد یا این که
فکر کند از کجا باید عامل مداخله پیدا کند.

...
تجارت



▪دستاوردهای ضد تحریمی بازار جدید

این کارشناس مالی به دستاوردهای بازار
متشکل ارزی در حوزه اقتصاد کالن و تحریم
اشــاره کرد و گفت :هم اکنون به رغم این که
میزان مبادالتی که از طریق کانال دبی انجام
میشود،نسبتبهاواخرسال ۲۰۱۷میالدی
بهشدتکاهشیافته،ولیمرجعنرخهمچنان
دبیاست؛بازارمتشکلارزییکشانسجدی
دارد که به مرور زمان ،روش محاسبه را تغییر
دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران
آورد و مرجعیت دبی در نرخ گذاری را از بین
ببرد .به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران
استکهوزارتخزانهداریآمریکاوسیایدی
در امارات با فشار امنیتی بر درهم ،در مقطعی
توانستهاندکهنرخارزدرتهرانراباالببرند.وی
به نکته ظریفی در این باره اشاره کرد و گفت:
ساعت کاری تهران از دبی جلوتر است و این
شانسوجودداردکهنرخدرتهرانزودترتولید
شود و دبی هم بر این اساس ناگزیر تابع نرخ
تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود
ناچاراستآنرالحاظکند.ویاظهارکرد:هم
اکنون حتی بازارهای سبکی مثل هرات نیز از
این پیشگامی جغرافیایی و جلو بودن ساعت
کاری،حسناستفادهرامیکندوسعیمیکند
نرختهرانراتحتتأثیرقراردهد.بهگفتهمجید
شاکری ،یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوب در
بازار متشکل ارزی ،این است که خود کانون
صرافان نیز یک صندلی در (هیئت مدیره) آن
دارد و در راه اندازی این بازار از مشاوره این
کانون استفاده شده است.

...

پول ملی

افزایش  33درصدی صادرات نفت ایران به چین

هدف گذاری برای مبادالت  ۵میلیارد دالر ایران و پاکستان

پورابراهیمی :مجلس با حذف صفراز پول ملی موافق است

در حالی که پیشتر گزارش ها از رشد صادرات نفت ایران در ماه مارس
(اسفند)بهسطوحقبلازتحریمحکایتداشت،اکنونرویترزازرشد33
درصدی خرید نفت چین از ایران در این ماه خبر داده است .به گزارش
فارس ،رویترز در این باره نوشته است :واردات چین از ایران در ماه آوریل
(فروردین)98باافزایش 33درصدینسبتبهماهقبلازآنمواجهشده
و به  754هزار بشکه در روز رسیده است .چین در ماه مارس  565هزار
بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده بود .انتظار میرود واردات چین از
ونزوئال تا 399هزار بشکه در روز در آوریل باال برود .چین در مارس266
هزار بشکه از ونزوئال وارد کرده بود .احتما ًال با سختتر شدن تحریمهای
آمریکاعلیهایراندراوایلماهمی،وارداتچینازاینکشورهمتحتتأثیر
قرار میگیرد .همزمان ،وزیر اقتصاد ژاپن ازمذاکره با آمریکا برای تداوم
خریدنفتازایرانخبرداد.

وزیرصنعتگفت:افزایشمیزانمبادالتباپاکستانبه ۵میلیارد دالر تا
سال ۲۰۲۱در چشم انداز روابط دو کشور ترسیم شده است که میتواند
تأثیرقابلتوجهیدرروابطفیمابینبگذارد.بهگزارشصداوسیما،رضا
رحمانیدرجشنوارهفرهنگیپاکستانکهبهمناسبتروزملیاینکشور
برگزار شد ،تصریح کرد :رشد اقتصادی بیش از  ۵درصدی پاکستان در
دو سال متوالی ،جمعیت باال و دیگر ظرفیتها ،این کشور را به منطقهای
جذاب برای سرمایه گذاران همه دولتها تبدیل کرده است .رحمانی به
توانمندیهایباالیایراندرتولیدانواعمصالحوتجهیزاتساختمانیو
همچنین فوالداشاره کردوگفت:ظرفیتهایگسترشهمکاریدوکشور
درزمینههایدیگرچونکشاورزی،توریسم،دارویی،پزشکیودانشگاهی
نیز فراهم است .وی افزود :افزایش میزان مبادالت به پنج میلیارد دالر تا
سال ۲۰۲۱درچشم انداز روابطدوکشورترسیمشدهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق نمایندگان با تصمیم
دولت برای حذف صفر از پول ملی خبر داد .محمدرضا پورابراهیمی
در گفت وگو با ایبنا با اشاره به بررسی حذف چهار صفر از پول ملی
در هیئت دولت ،گفت :در شرایط تورمی فعلی حذف صفر از پول ملی
اقدام مناسبی است .نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی
با بیان این که حذف صفر از پول ملی به ساده سازی محاسبات در
حوزه اقتصادی می انجامد ،افزود :نحوه مقایسه واحد پول ملی با
ارزهای دیگر نیز با این رویه تسهیل می شود .پورابراهیمی با تاکید
بر این که بسیاری از کشورهای دنیا به حذف صفر از پول ملی خود
اقدام کرده اند ،تصریح کرد :هم اکنون نیز در مراودات روزانه کسی
اصطالح ریال را به کار نمی برد ،از این رو عمال در جامعه یک صفر
حذف شده است.

در حالی که کانال مالی ایــران و اروپــا به خاطر کم کاری
اروپایی ها با سرعت و کیفیت اندکی تکمیل می شود،
ایران ساز و کارهای مالی با کشورهای همسایه مخصوصا
ترکیه را به زودی راه اندازی می کند .در این باره ،وزیر امور
خارجه ترکیه ،اعالم کرد :برای دور زدن تحریمهای آمریکا
سیستم جدید تجاری با ایران را راه انــدازی میکنیم که
مانند اینستکس خواهد بود.

...

بازار خبر
هفته قبل ،قیمت طال  ٤٠هزار تومان ارزان
شد
ایرنا-آیت محمدولی ،رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
گفت :قیمت طالی  ١٨عیار در نخستین روز هفته ٤٧٠
هزار تومان بود اما تا پایان هفته با کاهش حدود  ٤٠هزار
تومانی همراه شد و به قیمت  ٤٣٠هزار تومان رسید که
امیدواریم این کاهش قیمت ادامه دار باشد و ثبات دوباره
به بازار بازگردد.

تحریمها به افزایش صادرات سیمان ایران
به افغانستان منجر شد
فارس -جان آقا نوید سخنگوی اتاق بازرگانی و صنعت
افغانستان گفت :واردات سیمان افغانستان از پاکستان
کاهش یافته اما واردات از ایران رشد کرده است که دلیل
آن کاهش ارزش ریال در برابر ارزهــای دیگر است .وی
تاکید کرد :مصرفکنندگان افغانستانی سیمان ایران را به
سیمان پاکستان ترجیح میدهند چرا که کیفیت آن باالتر
است در سال  2018ایران  127میلیون دالر سیمان به
افغانستان صادر کرد.

صادرات سیب و پرتقال ،لغو شد
مهر-وزیرصنعت،معدنوتجارتدرمکاتبهای با رئیس کل
گمرکایرانموضوع«لغوممنوعیتصادراتسیبدرختی
و پرتقال» را اعالم کرد.

سقوط آزاد پول سوئد در مقابل دالر
ایبنا -تحوالت اخیر باعث سقوط آزاد  ۵۰درصدی ارزش
کــرون در مقابل دالر آمریکا شده اســت .به گفته برخی
از کارشناسان اقتصادی ،علت کاهش ارزش کــرون به
سیاست های بانک مرکزی این کشور بر می گردد که نرخ
بهره را در زمره پایین ترین نرخ ها در جهان قرار داده است.
البته رئیس بانک مرکزی سوئد از سیاست های خود که
مدعی است منجر به افزایش اشتغال زایــی و رشد بهتر
اقتصادی شده ،دفاع کرده است.

خسارت  ۱۳هزار میلیارد تومانی سیل به
بخش کشاورزی
تسنیم  -قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان این
که مجموع خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود
 ۱۳هزار میلیارد تومان است گفت :از این رقم فقط ۷۵۰
میلیارد تومان بیمه شده است.

▪ترکیه :با تحریم های آمریکا علیه ایران کامال مخالفیم

به گزارش فارس به نقل از رویترز ،مولود چاووش اوغلو اعالم
کرد :ترکیه به دنبال برقراری سازوکار جدید با ایران است.
وی تأکید کرد :این سازوکار همانند سیستم اینستکس
است که کشورهای اروپایی برای فرار از تحریمهای آمریکا
با ایران راه اندازی میکنند.
چاووش اوغلو همچنین اعالم کرد :آنکارا با تحریمهای
آمریکا کام ً
ال مخالف است و الزم است که روابط همکاری
دوجانبه ترکیه و ایران تا رسیدن به میزان  30میلیارد دالر
یعنی سه برابر مقدار کنونی ادامه یابد .وی در کنفرانس
خبری پس از مذاکره با همتای ایرانی خود جواد ظریف
اعالم کرد« :در کنار سازوکار موجود ارزیابی کردیم که تا
چه اندازه میتوانیم سازوکار جدیدی را همانند اینستکس
را هانـــدازی کنیم که بتوانیم موانع پیشروی تجاری را
برداریم».
▪ایجاد کانال مالی به ترکیه محدود نمی شود

به گزارش ایرنا ،حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس
در توئیتی نوشت :کشورمان با دیگر کشورها از جمله
ترکیه ،عــراق ،روســیــه ،چین ،هند ،سوئیس و دیگران
بــرای راهان ــدازی ساز و کارهای مشابه اینستکس برای
توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا
میگذارد.
گفتنی است سال گذشته ،رجب طیب اردوغــان ،رئیس
جمهور ترکیه ،در دیدار با حسن روحانی ،رئیس جمهور
ایران در سوچی گفته بود :ترکیه آماده است تا یک کانال
مالی ،همانند کانال مالی اروپا برای همکاری و تجارت با
ایران ایجاد کند .وزیر امور خارجه کشورمان هم که به ترکیه
سفر کرده بود ،روز پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ،از
توافق درباره همکاریهای بانکی و ایجاد سازوکار مشابه
اینستکس در روابط دوجانبه با مقامهای این کشور خبر
داد .وی تصریح کرد :قرار شد وزیر خارجه ترکیه اجرای
این موضوعات را بهطور ویژه دنبال کند ،البته مسئوالن
کمیسیونهای مشترک دو کشور هم به سهم خود کار را
انجام خواهند داد.
▪دیدار و گفت وگوی همتی با سفرای ترکیه و سوئیس
درباره گشایش کانال مالی

همزمان ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در
پست اینستاگرامی خود نوشت :بنا به در خواست سفرای
سوئیس و ترکیه جداگانه با آن ها دیــدار کــردم ،سفیر
سوئیس آمادگی کشورش را برای گشایش مجدد کانال
بانکی بین ایــران و سوئیس اعــام کــرد .به ایشان گفتم
راهاندازی کانال بانکی بین دو کشور برای توسعه تجارت
پس از چند سال وقفه مورد حمایت ماست و باید بدون توجه
به فشارهای آمریکا ،براساس منافع دو کشور همکاریهای
تجاری و پولی را گسترش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامــه ایــن پست
اینستاگرامی آورده اســت ،در دیــدار با سفیر ترکیه بر
نارضایتی تجار و بانکهای ایــرانــی از نحوه همکاری
بانکهای آن کشور اشاره شد و خواستار تسهیل روابط
بانکی دو کشور بر مبنای توافق رؤسای جمهور دو کشور
شدند.

عرضه گوشت نیمایی در سایت ها ،حاشیه دارشد

گوشت با ارز نیمایی چه قیمتی در می آید؟!
در حالی که هنوز هیچ یک از مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی و صنعت خبری از آغاز واردات و عرضه گوشت با
ارز نیمایی نداده اند ،برخی سامانه های توزیع دیجیتالی
محصوالت پروتئینی در اقدامی سوال برانگیز ،اقدام به
عرضه گوشت قرمز با ارز نیمایی کرده اند.
به گزارش فارس ،پس از اعالم مسئوالن وزارت صمت،
مبنی بر قطع واردات گوشت قرمز با ارز  4200تومانی
و واردات این کاال با ارز نیمایی ،برخی سامانه های توزیع
اینترنتی محصوالت پروتئینی در هفته جاری اقدام به
عرضه این محصوالت کرده اند .به عنوان مثال یکی از این
سایت ها ،قیمت یک کیلو گوشت سردست تازه گوسفند
(چربیگیری شده) را  98هزار و  500تومان و یک کیلو
گوشت تازه گوسفند (ممتاز چربی گیری شده) را 99هزار
و  500تومان اعالم کرده است.
از آن جا که هنوز هیچ یک از مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی و صنعت خبری از آغاز واردات و عرضه گوشت با
ارز نیمایی نداده اند ،هم اکنون این پرسش مطرح است که
اینمحصوالتآگهیشده،چگونهتهیهشدهاند؟همچنین
چرا قیمت این محصوالت در حدود همان قیمت های بازار
آزاد گوشت است؟ به گزارش خراسان ،هم اکنون قیمت
گوشت در بازار بین  90تا  110هزار تومان ،قیمت نرخ
نیمایی ارز حدود چهار هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد و9
هزار و  300تومان است .بنابراین با توجه به این که پیشتر

گوشت با ارز  4200تومانی ،به قیمت حدود  40هزار
تومان عرضه می شد ،می توان گفت که گوشت وارداتی با
دالر نیمایی باید قیمتی در حدود  88هزار تومان داشته
باشد .در حالی که هم اینک فروشگاه های یادشده با فرض
صحت ادعا ،این محصوالت را با بیش از  10هزار تومان
افزایش قیمت (یعنی  98هزار تومان) آگهی کرده اند.
اپراتور سامانه توزیع دیجیتالی محصوالت پروتئینی در
پاسخ به سوالی در این باره گفته است« :ما این گوشت را با
ارز نیمایی وارد کردیم و برای سفارش هم موجود داریم».
اما حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور
دام وزارت جهاد کشاورزی هم با بیان این که اطالعی از
واردات گوشت نیمایی به کشور ندارد ،گفت :در این باره
فعال موضوعی به ما اعالم نشده است .وی همچنین در
پاسخ به این سوال که سایت «به روز رسان» اعالم کرده
که گوشت قرمز وارداتی با ارز نیمایی را به قیمت کیلویی
 95هزار تومان توزیع میکند آیا قرار است گوشتی را که
با ارز نیمایی وارد میشود  ،این سایت توزیع کند و آیا این
قیمت صحت دارد؟ گفت :قطعا اگر چنین چیزی باشد
تخلف است.
این اظهارات در حالی است که پیش از این ،محمد قبله
مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صمت نیز اعالم کرده
بود :اقدام فروشگاه های زنجیره ای مبنی بر اطالع رسانی
برای عرضه گوشت تنظیم بازاری خودسرانه است.

شفاف سازی کامل ،فقط برای  ۳۲درصد شرکت های بورسی
مدیر امــور ناشران بــورس تهران اعــام کــرد :از مجموع
 ۳۲۶شرکت پذیرفته شده در بورس ،تعداد  ۱۰۴شرکت
« ۳۲درصد از کل شرکتها» تمامی اطالعات مربوط به
صورتهای مالی را در سال  ۹۷ب ه موقع ارائه کرد هاند.
به گــزارش ایبنا ،طوبی دهقانی با بیان مطلب فوق به
اقدامات بورس تهران در حوزه ناشران در سال  ۹۷اشاره
کرد و گفت :با توجه به گذشت حدود یک سال از اجرایی
شدن اصالحات دستورالعمل های پذیرش ،افشا و نحوه
انجام معامالت ،وضعیت به موقع بودن اطالع رسانی
شرکت ها توسط مدیریت امــور ناشران بــورس تهران
پایش شــده اســت .طــی بــررســی انــجــام شــده مشخص
شد که تعدادی از شرکتها زما نبندی ارائــه شده در
دستورالعمل افشا را رعایت کرده و هیچ گونه تأخیری
نداشتهاند.همچنینبیشترینمیزانتأخیرتجمیعیشرکت

ها به ترتیب مربوط به صورتهای مالی  ۶ماهه حسابرسی
شده ( ۳۰۶۶روز تأخیر) ،ساالنه حسابرسی نشده (۷۷۲
روز) و ساالنه حسابرسی شده ( ۶۹۶روز) است.دهقانی
گفت :آمار مقایسه ای تاخیر گزارش فعالیت ماهانه شرکت
ها سیر نزولی داشته و نشان می دهد که اکثر شرکت ها
گزارشماهانهخودرابهموقعارائهمیکنند.بهطوریکهدر
بهمن ماه  ۳۱۵ ،۹۷شرکت از مجموع  ۳۲۶ناشر بورسی
(بیش از  ۹۵درصد) گزارش خود را به موقع داده اند ولی با
توجه به تعطیالت پایان سال ارائه گزارش های اسفند ماه با
تاخیربیشتریارائهشدهاست.ازشرکتهایپذیرفتهشده
در بورس انتظار می رود که برای ارائه گزارش ماهانه پایان
سالوصورتهایمالیحسابرسیشدهونشدهتدابیرالزم
اندیشیدهشودتااینگزارشهانیزبهموقعبهدستسرمایه
گذارانوتحلیلگرانبرسد.
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