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ایران به 22 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در صنعت گاز نیاز دارد

ایرنا- وزیــر نفت 
ایــران گفــت: بــرای 
جلوگیــری از افــت 
تولیــد گاز کشــور نیاز 
بــه ۲۲ میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری است. جواد اوجی اعالم کرد برآورد 
ما این است با توجه به افت فشار میدان های گازی 
به حدود ۲۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری طی ۶ تا 
۸ سال آینده برای حفظ و نگهداشت تولید گاز نیاز 
است. وی قبال گفته بود در زمستان امسال انتظار 
می رود کشور با کســری روزانه ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز مواجه شود و تولید گاز کشور نیز افزایش 

نخواهد یافت.
    

تهاتر دام زنده با نهاده غیرممکن است
ایلنا- رئیس شورای تامین دام کشور درباره تهاتر 
دام زنده با نهاه های دامی گفت: این پروژه نمی تواند 
در عمل موفق باشد چراکه دام به کشورهای که از آنها 
نهاده وارد می کنیم صادر نمی شود. نهاده دام بیشتر 
از کشورهای آمریکای التین و روسیه وارد می شود. 
بنابراین تهاتر به این نحو در عمــل موفقیت پذیر 
نخواهد بود. منصور پوریان افزود: بانک های کشورها 
با ما مراوده مالی ندارند، این مهم صادرات دام را دشوار 
کرده و از آنجایی که صادرات دام هزینه بر اســت از 
قرنطینه 14 روزه آن گرفته تا اجاره دامداری، کارگر، 
هزینه های دامپزشکی و.... صادرات صرف مالی ندارد. 
وی درباره روند صادرات دام زنده، گفت: چند وقتی 
است که در خصوص صادرات دام سبک و سنگین 
بحث های مطرح شــده اما هنوز از چگونگی نحوه 

صادرات آن شیوه نامه ای ارائه نشده است.
    

وزیر صمت:
صادرات لوازم خانگی 2 برابر 

واردات می شود
روابــط عمومی 
وزارت صمت- وزیر 
صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( گفــت که 
صادرات لــوازم خانگی 
باید در ســال 14۰4 حداقل ۲ برابر واردات شود. 
سید رضا فاطمی امین در نشســت هم اندیشی با 
تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت وظیفه دولت 
است. وزارت صمت اولویت هایی را تعیین می کند 
و انتظار داریم بنگاه های ذی نفع متناســب با این 
اولویت ها به ما برنامه دهند تا با یک برنامه تلفیقی 
در بخش کالن به اهداف برسیم.  اما به گفته وی علی 
رغم رشد خوب تولید لوازم خانگی، نسبت واردات 
به صادرات قابل دفاع نیست. البته اسفناک نیست 
ولی باید تا سال آینده نسبت صادرات به واردات به 
۵۰ درصد برسد و معادل ۵۰ درصد واردات قطعات، 

صادرات داشته باشیم . 
    

زمستان قطعی برق نداریم
ایلنا- سخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری 
از اینکه طبق برنامه تا پایان آبان ماه مخازن سوخت 
از کفایــت الزم برخوردار شــوند، گفــت: به نظر 
می رســد اگر این روند سوخت رسانی ادامه داشته 
باشد مشــکلی در تامین برق مشترکان نخواهیم 
داشت. مصطفی رجبی مشــهدی گفت: مطابق 
برنامه ریزی ها و توافقات صــورت گرفته با وزارت 
نفت روند سوخت رســانی به مخازن سوخت مایع 
نیروگاه ها از سرعت خوبی برخوردار است و در حال 
حاضر میزان گازوئیل مخــازن نیروگاه ها بیش از 
۶۲درصد ظرفیت است.  وی ابراز امیدواری کرد که 
طبق برنامه تا پایان آبان ماه مخازن سوخت از کفایت 

الزم برخوردار شوند.
    

  خرید و فروش امتیاز مسکن 
ممنوع است

وزارت راه و  شهر 
سازی- معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی اعالم کرد: 
هرگونه خرید و فروش 
امتیاز طرح اقدام ملی مســکن و ســایر طرح های 
حمایتی حوزه مســکن ممنوع اســت. حســب 
گزارش های واصله مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی 
از مشاورین امالک فعال در سطح شهرستان ها اقدام 
به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی 
مسکن می کنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی 
خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب 
واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سو استفاده 
و تضییع حقــوق خریداران امتیازهــا و در نهایت 
درگیری پروژه ها بــا پرونده های حقوقی و قضائی 

ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 اولین کاهش قیمت دســتوری در 
دولت رئیسی حسابی حاشیه ساز بود. 
جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی دولت 
سیزدهم در سفری به کرمان و در جمع 
روستاییان و عشایر گفته بود که »بنا به 
دستوری که رئیس جمهور در مورد ثبات 
قیمت ها صادر کردند از شنبه کاهش 1۰ 
درصدی قیمت در سه محصول اصلی 
شیر و پنیر و ماست عملیاتی می شود.« 
دیروز شنبه خبر کاهش قیمت برخی 
اقالم لبنیات روی خروجی رســانه ها 
قرار گرفت اما ایــن خبر با واکنش های 

متفاوتی روبرو شد.
پیش تر البته مانور خبری باالیی بر 
موضوع کاهش قیمت سیمان صورت 
گرفت اما انچه مسلم بود بازگشت قیمت 
سیمان به وضعیت عادی پس از خروج 
از بحران برق بود. دولت سیزدهم اما از 
این اتفاق خــوراک تبلیغی پر و پیمانی 

را تدارک دید. 
مانور جدید بر قیمــت لبنیات در 
حالی صــورت می گیرد کــه گزارش 
مرکز آمار نشان می دهد که اقالم لبنی 

در شــهریور ماه امسال نسبت به سال 
گذشته بین ۶1 تا بیشتر از 1۰7 درصد 

افزایش قیمت داشته اند!
 فقط سه قلم کاال 
کاهش قیمت دارند

گویــا دولــت ســیزدهم برخالف 
توصیه های کارشناسی راهکار کاهش 
دســتوری قیمت ها را برای مهار تورم 
در نظر گرفته است. راهکاری که البته 
دهه هاســت در ایران تجربه می شود و 
بی نتیجه بوده اســت. در همین زمینه 
دیروز محمدرضا بنی طبا، ســخنگوی 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی توضیح 
داده است که کاهش 1۰ درصدی قیمت 
محصوالت لبنی، فقط در رابطه با 3 قلم 

کاال اعمال خواهد شد. 
او در ادامه به ایلنا توضیح داده است: 
صنعت گران خواهان کاهش قیمت 1۵ 
درصدی این 3 قلم بودند اما ازآن جایی 
که دامــداران آمادگــی اعمال کاهش 
۵ درصدی را نداشــتند، شبکه توزیع 
فروشــگاه های زنجیــره ای و اصناف و 
صنایع لبنی ۵ درصد از ســود مشروع و 

قانونی خود را کاهش دادند.
به گفته این مقام صنفی، ســه قلم 

لبنی که قیمت آن کاهش داشته است، 
عبارتند از ماست ســاده ۲ و نیم کیلو 
گرمی، پنیر یو.اف 4۰۰ گرمی و شــیر 

پاستوریزه ساده کیسه ایی 9۰۰ گرمی.
بنی طبا البته درباره کاهش قیمت 
سایر اقالم لبنی گفته است که دامداران 
هنوز نتوانستند نهاده با قیمت مصوب 
را دریافت کنند و از این رو نتوانســتند 
در زمینه کاهش قیمت همراهی کنند. 
همچنین اینکه باید قیمت شیرخام و 
سایر مولفه های تولید مانند بسته بندی 
و هزینه های سربار و حقوق و دستمزد 
ثابت بماند تا همچنان شاهد این کاهش 

قیمت باشیم.
او تاکید کــرده اســت: اگر قیمت 
شــیرخام برای کارخانه داران بیشــتر 
از۶۶۰۰ شود بدون شک ادامه کاهش 
قیمت مقدور نخواهد بــود از این رو ما 
انتظــار از معاونت دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی انتظار داریم که مهم ترین 
مولفه تغییر قیمــت محصوالت لبنی 

یعنی شیر خام تثبیت شود.
براین اساس قیمت شــیر نایلونی 
9۰۰ گرمی 74۰۰ تومان، ماست دبه ای 
۲۵۰۰ گرمی 3۰۶۰۰ تومــان و پنیر 

لیوانی 4۰۰ گرمی ۲۰ هزار تومان برای 
مصرف کننده است.

 10 درصد کاهش در مقابل
 چند درصد افزایش؟

جالب اســت که بدانید کاهش 1۰ 
درصدی سه قلم کاالی لبنی در حالی 
رخ می دهد که در ماه گذشته لبنیات بین 
۶1 تا بیش از 1۰7 درصد گران شده اند که 
باالترین میزان افزایش قیمت مربوط 
به کره بوده اســت. بر اســاس گزارش 
مرکز آمار ایران ماست 7۵.7 درصد در 
شهریور ماه افزایش قیمت داشته است 
و هر یک کیلو ماســت در شهریورماه 
به طور متوســط 17 هزار و 3۰۰ تومان 
فروش رفته و حتی تــا ۲1 هزار و ۸۰۰ 
تومان هم قیمت خورده است؛ در حالی 
که در شهریور پارسال متوسط قیمت هر 
کیلوماست 9۸۵۰ و در مرداد امسال 14 
هزار و 1۰۰ تومان بوده اســت؛ بنابراین 
ماست نسبت به مرداد 1۸.3 و در مقایسه 
با شهریور پارسال 7۵.7 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
همچنین بهای یک لیتر شــیر در 
شهریور امسال نسبت به شهریور سال 
گذشــته ۶9.۲ درصد افزایش قیمت 
داشته است. هر بطری یک لیتری شیر 
نیز در شهریور به طور متوسط 13 هزار 
تومان بوده و تا 1۵ هزار و 7۰۰ تومان هم 

فروخته شده است.
اما پنیر دیگر کاالیی است که نسبت 
به سال گذشته افزایش زیادی داشته و تا 
۶۸.4 درصد برای آن ثبت شده است؛ به 
طوری که هر نیم کیلو پنیر در شهریور 
پارســال 14 هزار تومان بــوده که در 
شهریور امسال به طور متوسط ۲3 هزار 
و ۶۰۰ تومان و حداکثر ۲۸ هزار و 4۰۰ 

تومان رسید.
هر نیم کیلو پنیر در مردادماه حدود 
۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشــته 
که در ماه بعد با افزایش 1۵.4 درصدی 

قیمت همراه شد.
و کــره کاالی پرحاشــیه ای که در 
ماه گذشــته افزایش قیمــت برای آن 

رقم خورد هر بســته 1۰۰ گرمی آن تا 
1۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروش رفته و به 
طور متوسط در شــهریورماه 11 هزار 
و 3۰۰ تومان قیمت داشــته است که 
نشــان می دهد نســبت به پارسال که 
حدود ۵4۵۰ تومان بوده 1۰7.۵ درصد 
افزایش قیمت داشته است. همچنین 
قیمت خامــه با ۶9.7 درصــد افزایش 
نسبت به شهریور پارسال مواجه شده 
است و دوغ در همین مدت ۶1.4 درصد 

گران شده است. 
 تورم 40 قلم خوراکی 

در مرحله بحران
البتــه افزایش سرســام آور قیمت 
مــواد غذایی فقط بــه لبنیات خالصه 
نمی شــود و آخرین گزارش مرکز آمار 
نشــان می دهد کــه از ۵3 قلم کاالی 
خوراکی 4۰ قلم کاال در محدوده بحران 
قرار گرفته اند و رشد تورم ماهانه باالی 
۲ درصد را تجربه کرده اند. مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعــی می گوید هرگاه قیمت 
یک کاال در هر ماه رشــد باالی ۲ درصد 
را تجربه کند یا اینکه در یک بازه زمانی 
یک ساله رشد قیمت باالی ۲4 درصدی 
داشته باشد، نشان می دهد قیمت این 
کاال ها از کنترل خارج شده و می تواند 
باعث جهش تورم شــود، زیرا قیمت به 

مرحله یا حد بحران رسیده است.
بر اســاس این گزارش باالترین نرخ 
تورم نقطه به نقطــه کاال های خوراکی 
را هویج با رشدی ۲94 درصدی تجربه 
کرده اســت و پس از آن هندوانه با 14۵ 
درصد، گوجه فرنگی با 13۲ درصد، نخود 
با 11۲ درصد، قارچ و کره پاســتوریزه 
هرکدام با 1۰۸ درصد، پیاز با 1۰۲ درصد 

و هلو با 1۰۰ درصد قرار دارند.
مرکز آمار ایران تأیید کرده که قیمت 
کاالهایی، چون خربزه، نوشابه گازدار، 
ماهی قزل آال و روغــن نباتی جامد در 
شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 
رشــدی باالی 9۰ درصد داشته است. 
رشد قیمت کاالهایی، چون روغن مایع، 

ماست پاســتوریزه، شیرخشک، شکر، 
قند و سس مایونز در شــهریور امسال 
نسبت به شــهریور پارســال براساس 
روایت آمارگیران مرکــز آمار باالی 7۰ 
درصد بوده و کاالهایی که رشد قیمت 
آن ها در بازه زمانی مــورد نظر در داالن 
باالی ۶۰ درصد بوده شــامل لپه، چای 
خارجی بسته ای، دوغ پاستوریزه، خیار 

و انار می شود.
کاهش قیمت ها ادامه دار است؟

نجمــن صنایــع  ســخنگوی ا
فرآورده های لبنی حاال شــرط تداوم 
این روند را ماندگاری قیمت شیرخام در 
محدوده ۶4۰۰ تا ۶۶۰۰ تومان می داند و 
گفته است در این صورت می توان تا شش 
ماه این قیمت ها را پایدار نگه داشــت. 
بی تردید به تدریج شروط دیگر صنایع 
لبنی نیــز رونمایی خواد شــد. برخی 
ناظران بازار اما معتقدند کاهش قیمت 
این سه محصول لبنی می توان زمینه ساز 
افزایش قیمت ســایر محصوالت لبنی 
در ســبد خانوار باشــد چرا که سود از 
دســت رفته در این محصوالت ر جایی 
دیگر جبران خواهد شد.   هر چه هست 
تجربه سالیان طوالنی اجرای سیاست 
قیمت گذاری دستوری نشان می دهد 
این سیاســت همواره با درهای بسته 
روبرو شده اســت . باید صبر کرد و دید 
بازار لبنیات از پس این تصمیم عجیب 
روی آرامش را خواهد دید و از فاز افزایش 

لحظه ای قیمت بیرون خواهد آمد. 

کاهش دستوری قیمت لبنیات؛ عجیب اما واقعی

10 درصد کاهش در ازای 107 درصد افزایش قیمت!
گویا دولت سیزدهم 
برخالف توصیه های 

کارشناسی راهکار کاهش 
دستوری قیمت ها را برای 

مهار تورم در نظر گرفته 
است. راهکاری که البته 

دهه هاست در ایران تجربه 
می شود و بی نتیجه بوده 

است

 شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا در نظــر دارد خریــد دو دســتگاه پکیــج فــوم دوزینــگ  درخواســت 
شماره KBD-0000141 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت  4 از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2-آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه)الف، ب، ج( و ارزیابی کیفی ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه 
به نشانی  مندرج  در بند 5

3-مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 1،136،234،486)یک میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و دویست و سی و چهار 
هزار و چهارصد و هشتاد و شش( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 

می باشد.
4-زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5-متقاضیان برای کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشــار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی   WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

بسمه تعالی 
مناقصه  عمومی

نوبت دوم

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

)سهامی عام(

خبر

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ارمنستان به دنبال ساخت 
جاده ترانزیتی جدید از ایران تا گرجستان است که برای مشارکت 
در ساخت این مسیر جدید که کشورمان را گرجستان می رساند، 

اعالم آمادگی کرده ایم.
خیراهلل خادمی در گفت وگو با ایلنا از مذاکره با ارمنی ها برای 
احداث یک کریدور جدید خبر داد و گفــت: البته این کریدور 
جدید ترانزیتی جدا از ساخت مسیر جایگزین گوریس- قاپان 
است و درباره ساخت مسیر جایگزین یا همان جاده تاتو هم به 

توافقاتی رسیدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سفری که بنا به دستور 
وزیر راه وشهرسازی از مسیر جایگزین قاپان- گوریس بین دو 
کشور آذربایجان و ارمنستان و مسیر مستقل ایران به ارمنستان 
انجام شد، با وزیر زیرساخت این کشور و معاونان مربوطه در حوزه 
احداث زیرساخت ها جلساتی فشرده و موثری برگزار کردیم و 
برای زمان بندی رفع مشکل به وجود آمده مذاکراتی داشتیم 

خوشبختانه به تصمیمات خوبی هم رسیدیم.
خادمی گفت: در حال حاضر یک مســیر ارتباطی از مرز 

نوردوز در آذربایجان شرقی تا مرکز کشــور ایروان به طول 
حدود 4۰۰ کیلومتر وجــود دارد که این مســیر به عنوان 
کریدور شمال- جنوب به مرز گرجستان می رسد و عمال این 
مسیر بخشی از کریدور شمال- جنوب کشورمان محسوب 
می شود که از این مســیر از طریق ارمنستان و گرجستان به 

حوزه قفقاز و در نهایت به اروپا متصل می شویم.
آذربایجان برای ناوگان ایرانی سختگیری می کند

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
ادامه داد: در محدوده نوردوز به ایروان که حدود 4۰۰ کیلومتر 
است، حدود ۲1 کیلومتر از آن مسیر با توجه به تحوالت اخیر، 
جزو خاک اذربایجان به حساب می آید که در حال حاضر کشور 
اذربایجان برای همین مسیر کوتاه برای ناوگان ایرانی عوارض 

سختگیرانه ای در نظر گرفته است .
وی با بیان اینکه آذربایجان برای همین محدوده که تنها یک 
پست وجود دارد و مسیر کوتاهی است، مانند ورود به یک کشور 
با مسیر طوالنی عوارض دریافت می کند، گفت: مسافت عبوری 
برای کامیون های ایرانی برای عبــور از آذربایجان کمتر از ۲۰ 

کیلومتر است. همین موضوع اخذ عوارض سختگیرانه و عالوه بر 
این موانعی هم برای عبور ناوگان ایرانی ایجاد کرده اند باعث شده 
که برای ساخت کریدور جدید و مسیر جایگزین با ارمنستان وارد 

مذاکره شویم.
خادمی تاکید کــرد: معتقدیم کشــور آذربایجان عوارض 
بیشتری از ناوگان و مسافران ایرانی دریافت می کند و این موضوع 

تحمیل عوارض اضافه مورد اعتراض ایران است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مذاکرات انجام شده 
با طرف ارمنی گفت: درباره دو موضوع با کشور ارمنستان وارد 
مذاکره شدیم. اول اینکه باید سریعا یک مسیر جایگزینی ایجاد 
شود که دیگر از خاک آذربایجان ترددی انجام نشود و این موضوع 
برای ارمنی ها هم حایز اهمیت و خواست آنها هم است. بنابراین 
احداث مسیر جایگزین در دو واریانت موضوع مورد توافق بود و در 

برنامه کار قرار گرفته است.
وی افزود: واریانت اول عمال از قاپان به ســمت تاتو است 
و از تاتو به ســی ســیان می رود. از آنجایی که شهر تاتو یک 
شهر تفریحی است، جاده ای آسفالت شــده دارد اما با جاده 

آنتی پس از حــدود ۲1 کیلومتر از منطقــه گوریس به این 
مسیر می رســیم که طول این جاده جایگزین، حدود 3۰ تا 
3۵ کیلومتر و بخشــی از آن جاده اســفالته است و مشکلی 
در آن محدوده وجود نــدارد. بخش باقی مانده آن حدود ۲۰ 
کیلومتر بوده که 1۰ کیلومتر آن آسفالت باقی مانده و تا سه 
هفته آینده عملیات آسفالت این محدود را به پایان می رسد 
البته باید توجه داشت که در این منطقه در آستانه فصل سرما، 

بارندگی ها آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
ادامه داد:بنابراین با تکمیل این جاده یک راه جایگزینی موازی 
جاده قبلی ایجاد خواهد شــد تــا بدون عبــور از اذربایجان به 

ارمنستان متصل شویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

توافق برای ساخت کریدور ترانزیتی جدید ایران- ارمنستان- گرجستان

با توجه به اعالم استخراج سه بیت کوین در شرکت بورس، 
هنوز مشخص نیست منافع مادی این بیت کوین ها که ارزشی 
نزدیک به 1۶۲ هزار دالر برابر با 4 میلیارد و ۵39 میلیون دارد، 

متعلق به کیست. 
به گزارش قرن نو، محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در 
شورای عالی بورس درباره کشف ماینر از ساختمان شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران، گفته است: کشف تعدادی ماینر 
برای اســتخراج غیرمجاز رمزارز در شــرکت بورس اوراق 
بهادار تهران ، بازار سرمایه را شوکه کرد؛ پس از بررسی های 

انجام گرفته مشخص شــد که ماینر ها از خرداد 
1399 به مدت چند ماه در بورس نصب و حدود 3 

بیت کوین نیز استخراج شده است.
نکته مهم اینجاست که ریزش بازار سرمایه 
یا به عبارتی بزرگترین ریزش شاخص در تاریخ 

حیات این سازمان، از نیمه مرداد، درست یک ماه و نیم پس از 
اقدام بورس در خصوص نصب ماینرها اتفاق افتاده است. برخی 
ناظران این سؤال را مطرح می  کنند که با توجه به اینکه هیات 
مدیره شرکت بورس در جریان نصب ماینرها بوده اند آیا چنین 
اقدامی نیز در ریزش یک میلیون واحدی بازار در چندین ماه 
موثر بوده است؟   بازار سرمایه از نیمه مرداد وارد فاز ریزشی شد 

و این روند بیش از 1۰ ماه تداوم یافت.
علیزاده با بیان اینکه ماینر ها با مصوبه هیات مدیره شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران، نصب شده بود، افزود: باید به این نکته 
توجه کرد که تمامی جلسات هیات مدیره های 
شرکت های بورسی با حضور یک ناظر از سازمان 
بورس اوراق بهادار برگزار می شود، این در حالی 
است که ســازمان بورس در ابتدای امر از نصب 

ماینر اظهار بی اطالعی کرده و معترض شده بود.

سرگردانی 162 هزار دالر در زیرزمین بورس 


