
 مراسم بزرگداشت سردارسلیمانی 
در بانک توسعه تعاون 

آئین گرامیداش��ت و پاسداشت سردار رشید اسالم 
امیر س��پهبد حاج قاس��م س��لیمانی در بعدازظهر 
روز سه شنبه از س��اعت 15 در بانک توسعه تعاون 
برگزارمی می شود.هم زمان با مراسم تشیع و تدفین 
پیکر س��رباز وطن، اس��طوره مقاومت و ایستادگی 
و م��رد خس��تگی ناپذیر در عرصه مب��ارزه با ظلم و 
استکبار جهانی و پدیده شوم تروریست و داعش در 
سطح منطقه و جهان و چهره نام آشنا برای دفاع از 
همه مظلومان و س��تمدیدگان عالم، از سوی بانک 
توس��عه تعاون مجلس ترحیم و پاسداش��ت شهید 
سرافراز و همیشه جاودان ایران اسالمی حاج قاسم 
سلیمانی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، 
اعضاء هیات مدیره، مدیران س��تادی، مش��اورین، 
روس��ای ادارات، کارکن��ان س��تادی، ایثارگ��ران، 
بس��یجیان، فرزندان ش��اهد و خانواده شهدا ء ...در 
محل این بانک برگزار می گردد.ش��ایان ذکر اس��ت 
قدرشناس��ی، تکریم و پاسداشت و اظهار ارادت به 
س��احت مقدس همه ش��هدای عزیز ازجمله فرزند 
رش��ید و دالور نظام و والیت حاج قاس��م سلیمانی 
ک��ه اصلها ثابت و فرعها فی الس��ماء اس��ت عالوه 
بر بی��ان وظیفه اعتقادی، ایمان��ی و تعصب و عرق 
ملی تک تک آحاد این مرزوبوم، نش��انگر درک واال 
و بصیرت و فهم مثال زدنی و احس��اس مسئولیت و 
تعهد مردم ش��ریف و والیت مدار ایران نس��بت به 
ارزش ه��ای نظام و رهب��ری در برهه های مختلف و 
مش��ت محکم به دهان همه متجاوزان، زورگویان و 

ستمگران خواهد بود.

تسلیت مدیر عامل بانک آینده، به 
مناسبت شهادت سردارسلیمانی

س��ردار س��پهبد قاس��م س��لیمانی، پس از سال ها 
مجاهدت در راه خدا، به آرزوی دیرینه  خود رس��ید 
و به پیشوای خود سیدالشهدا)ع( و دیگر هم رزمان 
شهیدش پیوس��ت. بانک آینده، شهادت مظلومانه 
فرزند وطن، س��ردار سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی 
را ب��ه مقام معظ��م رهب��ری، خانواده این ش��هید 
واالمقام، ملت بزرگ و ش��هیدپرور ایران اس��المی، 
تبریک و تس��لیت عرض نموده و برای روح پاک و 
پرفتوح او، رحمت بی کران الهی و برای بازماندگان 
این ش��هید، از خداوند منان، صبر جمیل مس��ألت 
دارد.روح آن قهرم��ان مل��ی و اس��طوره صالبت و 

مقاومت شاد و راهش پر رهرو باد.

هموارسازی محیط کسب و کار با 
تسهیالت مضاربه بانک ملی 

    تس��هیالت مضارب��ه بان��ک ملی ای��ران فرصتی 
ارزش��مند برای اش��خاص حقیقی و حقوقی است 
تا س��رمایه مورد نیاز خود را جهت توس��عه و رونق 
کس��ب و کار و تجارت شان تامین کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ، این بانک س��رمایه مورد 
نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام فعالیت 
ه��ای تجاری و بازرگانی ب��ه منظور خرید و فروش 
کاال در داخل کشور  و خرید و صدور کاال به خارج 
از کش��ور را در چارچوب تس��هیالت مضاربه تامین 
م��ی کند.مدت ق��رارداد مضاربه متناس��ب با دوره 
گ��ردش عملیات )فعالیت تج��اری( بنگاه، حداکثر 
ش��ش ماه و منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل 
تجدید اس��ت و در قالب این ق��رارداد، بانک نیز از 
س��ود حاصل از فعالیت های مذکور مطابق س��هم 

پیش بینی شده، منتفع می شود.

 طرح ویژه بخشودگی جرایم 
در بانک پارسیان

امکان بخشودگی جرایم بدهکاران بانک پارسیان تا 
پایان اسفند ماه سال 1398 فراهم شد.

بانک پارسیان به منظور تکریم مشتریان و حمایت 
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، "طرح پیمان" 
ویژه بخش��ودگی جرایم بدهی بدهکاران را به اجرا 
گذاشت.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ بر 
این اساس، مشتریانی که در سررسید مقرر نسبت 
به پرداخت اقس��اط و تسویه بدهی های خود اقدام 
نکرده اند، می توانند با پرداخت و تسویه کل بدهی 
هر ی��ک از قراردادها از مزایای بخش��ودگی مزبور 

بهره مند شوند. 

اخبار

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛
 الزام دولت  به واگذاری بنگاهها

از طریق بورس 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
و دارایی باید به بانکها فش��ار بیاورند تا بنگاه ها از طریق بورس به مردم 

واگذار شود.
حجت االس��الم  مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با موضوع چرایی توقف بانکها بر بنگاه داری  بیان کرد: علت 
اصلی بنگاه داری بانکها مربوط به مطالبات آنها از بنگاه هایی اس��ت که 

موفق به تسویه بدهی های خود نشده اند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر این مطلب گفت: 
مجموعه مطالبات بانکی به عالوه سود جریمه به قدری انباشته شده که 

بانکها وثیقه را تملک کرده و به بنگاه دار تبدیل شده اند.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: اصل بنگاه داری بانکها تا سقف 
40 درص��د پذیرفته اس��ت اما در حال حاضر بانکه��ا بیش از 50 درصد 
بنگاه داری می کنند و این موجب بلوکه شدن پول های بانکها در بنگاه 

ها شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بانکها در ش��رایط فعلی امکان واگ��ذاری بنگاه های 
اقتصادی را آنگونه که باید ندارند افزود: عوامل مختلفی باعث چسبندگی 

بانکها به این بنگاه شده اند.
حجت االس��الم مصباحی مقدم در پایان با بیان اینکه بانکها طبق قانون 
واگذاری بنگاه های اقتصادی باید ظرف س��ه س��ال این کار را انجام می 
دادن��د تصریح کرد: هم اکنون این مدت تمام ش��ده و بانکها هم اقدامی 
نکردن��د ل��ذا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید به بانکها فش��ار 

بیاورند تا بنگاه ها از طریق بورس به مردم واگذار شود.  سنا 

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:
گسترش بازار کاالهای ایرانی  

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با افزایش نسبی فعالیت در شهرکهای 
صنعتی، آمار اشتغال کشور حفظ شده است.

مهدی پورقاضی اظهار کرد: با توجه به مش��کالتی که در سالهای گذشته 
برای حوزه تولید به وجود آمده و به کاهش استفاده از ظرفیتهای صنعتی 
و تولیدی منجر شده بود، در ماههای گذشته با توجه به تغییراتی که در 

شرایط اقتصادی کشور به وجود آمد، این منحنی تغییر وضعیت داد.
به گفت��ه وی، هرچند تحریمها محدودیتهای زیادی در مس��یر اقتصاد 
ای��ران ایجاد کردهاند اما با توجه به افزای��ش نرخ ارز و کاهش واردات 
کاال، این موضوع فضایی جدید را برای توس��عه تولید در ایران به وجود 

آورد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بررس��یها نش��ان میدهد از ابتدای سال، 
فعالیت در برخی ش��هرکهای صنعتی از س��ر گرفته ش��ده ی��ا با قدرت 
بیش��تری پیگیری میشود، تصریح کرد: بر اس��اس برآوردها، درصد قابل 
توجهی از ظرفیت تولیدی ما در س��الهای گذشته عمال بال استفاده مانده 

و از این رو فرصت فعلی میتواند به فعال کردن دوباره آنها منجر شود.
پورقاضی ادامه داد: در کوتاه مدت با توجه به ممنوع شدن واردات برخی 
کاالها و به صرفه نبودن استفاده از کاالهای خارجی، بازار کاالهای ایرانی 
گس��ترش یافته و همین موضوع تداوم تولید را باعث ش��ده و انگیزهای 

برای حفظ سرمایهها شده است.
به گفته وی، برای حفظ این روند و طوالنی مدت ش��دن رونق تولید در 
برخ��ی واحدهای صنعتی، از بین بردن موان��ع قانونی، تامین مواد اولیه، 
کاهش فش��ار بر تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصوالت ایرانی برای 
ب��ه دس��ت آوردن بازارهای صادراتی اولویتهایی هس��تند که باید به آنها 

توجهی ویژه صورت گیرد.  ایسنا 

وزیر اقتصاد عنوان کرد؛
 مجوز فروش اموال دولت با ترک 
تشریفات فقط در موارد خاص  

وزی��ر اقتصاد با بیان "از اختیارات واگذاری 40هزار میلیارد اموال دولتی 
با "ترک تش��ریفات" فقط در موارد خاص استفاده میکنیم"، گفت: شرط 
عدموقوع کس��ری بودجه از این محل، تصویب پیش��نهاد دولت از سوی 

مجلس است.
فرهاد دژپس��ند با اش��اره به بند 3 تبصره 12 الیحه بودجه و فروش 40 
ه��زار میلیارد توم��ان از اموال دولتی بدون تش��ریفات قانونی گفت: این 
پیش��نهاد با این هدف در الیحه بودجه گنجانده شده تا 50 هزار میلیارد 

تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.
وزی��ر اقتص��اد همچنین گف��ت: برای تحق��ق این عدد نیاز به یکس��ری 
اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این اس��ت که روی 

این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمیدهیم.
دژپس��ند، در توضیح بیش��تر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این 
مجوز فقط در موارد خاص استفاده میکنیم، توجه کنید که وقتی بهعنوان 
مثال اموال و ش��رکتهای دولتی در بورس عرضه میش��ود تمام تشریفات 

انجام میشود و در عین شفافیت این اقدام صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه بهزودی ش��رکتهای غیربورس��ی که دولت در آنها سهم 
دارد، در بازار پایه بورس عرضه میشوند، گفت: واگذاری بهروش واگذاری 
مدیریت نیز یکی دیگر از روش��های وزارت اقتصاد برای خصوصیس��ازی 
بنگاهها و شرکتهای دولتی است. همچنین واگذاری به تعاونیهای فراگیر 

شهرستانی نیز از دیگر روشهای در اختیار وزارت اقتصاد است.
این مقام مسئول تأکید کرد: البته قصدی برای واگذاری شرکتهای زیانده 

دولتی نداریم.  تسنیم

نوسان  گذرای شاخص بورس  
کارشناسان بازار سرمایه مطرح کرد؛

گزارش

معاون کانون نهادهای سرمایه گذاری از توقف 
روند کاهش��ی ش��اخص نهایتا تا پایان هفته 
جاری خب��ر داد و گفت: برخ��ی صندوقهای 
سرمایه گذاری با اشراف بر شرایط بازار، وارد 

خرید سهام پرسود شده اند.
علیرضا توکلی کاش��ی ، در خصوص تحوالت 
بازار س��رمایه در اولین روز از معامالت هفته 
ج��اری و تأثیر کاهش ش��اخص کل بورس بر 
س��ایر بازارها گفت: بازار سرمایه همانند یک 
دماس��نج عمل میکند ک��ه در واقع، رفتار آن 
معلول اتفاقات بیرونی اس��ت؛ ام��ا این رابطه 
لزوماً معکوس نیست، به عبارت بهتر، معموالً 
انتظار نداریم که اتفاقات و نوس��انات قیمتها 
در بازار س��رمایه، بر فضای بیرونی آن اثرگذار 

باشد.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری 
افزود: به دنبال انجام حمله تروریستی ایاالت 
متح��ده آمریکا در عراق که موجب ش��هادت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی شد و به خصوص 
اینک��ه این حمله، یک حمل��ه کور نبوده و به 
اعت��راف مقامات آمریکایی کام��اًل با برنامه از 
پیش طراحی ش��ده بوده است، بگونه ای که 
پهپاد متخاصم فقط س��ه خودروی امنیتی را 
که حامل سپهبد قاس��م سلیمانی که یکی از 
باالتری��ن و مؤثرترین مقامه��ای نظامی ایران 
ب��ود، مورد ه��دف ق��رار داده اس��ت، برخی 
نگرانیهایی در کشور ایجاد شد که آیا احتمال 
وقوع تن��ش و احیاناً جنگ در منطقه افزایش 

یافته است.
وی تصری��ح کرد: البته این نگرانیها به معنای 
آن نیس��ت که وقوع تن��ش و اعالن جنگ در 
منطقه حتمی خواهد ب��ود؛ بلکه این موضوع 
صرفاً س��بب بروز نگرانیهایی در بازار سرمایه 
ش��ده است که صرفاً از جنس س��وال و ابهام 
اس��ت؛ نه اینکه جامعه اطمین��ان پیدا کرده 
باشد که این گمانه زنی ها به وقوع میپیوندد 
و همی��ن نگرانیها، منجر به کاهش ش��اخص 
ب��ورس در اولین روز معامالت��ی هفته و پس 
از انتش��ار خبرهای مذکور شد که این عکس 
العم��ل بازار به ی��ک اقدام تروریس��تی کاماًل 
طبیعی بوده است که حتی ممکن است ظرف 

چند روز آینده هم ادامه داشته باشد.
توکلی کاش��ی گف��ت: اما جای هی��چ نگرانی 
نیس��ت؛ زیرا با رفع ابهام��ات و انجام اقدامات 
مدبران��ه و هوش��مندانه نظام، بازار س��رمایه 
میتواند به س��رعت این کاهش شدید را ظرف 

چن��د روز جبران ک��رده و در جایگاه قبلی و 
حتی به مراتب باالتر از آن قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگرچه ممکن اس��ت کاهش 
ش��اخص بورس ظرف چن��د روز آین��ده نیز 
ادامه داش��ته باشد، اما به احتمال خیلی زیاد، 
تا پایان هفت��ه جاری، این نوس��انات متوقف 
خواهد شد؛ همانطور که در چند سال گذشته 
نیز ش��اهد وقایع مش��ابهی در منطقه بوده و 
ب��ه خوبی از آن گ��ذر کردهایم؛ این در حالی 
است که در یکسال اخیر، دو اتفاق مهم حمله 
به پاالیش��گاه آرامکو در عربس��تان از س��وی 
پهپادهای یمنی و س��قوط پهپاد آمریکایی از 
سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خاک 
ایران که آنها نیز اتفاقات مهمی از نظر نظامی 

و امنیتی بودند، برخی نگرانیها را ایجاد کرده 
بود که مبادا جرقه وقوع یک جنگ در منطقه 
زده شود و بازار سرمایه نیز پیرو همین مسائل 
نوساناتی را شاهد بود؛ ولی بعد از گذشت چند 
روز، روند کاهشی شاخص بورس فروکش کرد 

و اثر آن در بازار سرمایه از بین رفت.
توکلی کاش��ی با بیان اینکه بس��ته به بزرگی و 
کوچکی وقایعی که در عرصه سیاسی در منطقه 
رخ میدهد، بازار سرمایه طبیعتاً دچار نوساناتی 
میشود و این یک پدیده کاماًل طبیعی و منطبق 
بر انتظارات در بازار سرمایه است، تصریح کرد: 
در چنین ش��رایطی نباید سهامداران رفتارهای 
هیجان��ی از خود نش��ان دهند زی��را رفتارهای 
هیجانی ایش��ان عمدتاً س��بب آس��یب دیدن 

سرمایه خودشان خواهد شد.
توکلی کاش��ی در پاس��خ به این سوال که آیا 
میت��وان پیش��بینی کرد که ش��اخص بورس 
ظرف روزهای آینده در چه کانالهایی نوس��ان 
کند، تصریح کرد: نوس��انات بازار س��رمایه به 
ط��ور قطع موقتی خواهد بود و ممکن اس��ت 
چن��د روز به طول بیانجام��د، که این موضوع 
کاماًل طبیعی است؛ اما اینکه کاهش شاخص 
چند روز ادامه داش��ته باش��د را میتوان بسته 
به این دانس��ت که عکس العمل ایران و پاسخ 
ایران به این مساله به لحاظ دیپلماسی چگونه 
خواهد بود و از آن مهمتر، زمان پاس��خ است. 
ب��ه این معنا که اگر دول��ت در کمترین زمان 
ممکن به این موضوع، پاس��خ مناسبی بدهد، 

تب نوسانات و نگرانیها در بازار زودتر فروکش 
کرده و طبیعتاً ش��اخص کل بورس، زودتر در 

سطوح تعادلی خود آرام خواهد گرفت. 

ضرر ناشی از رفتار هیجانی 
همچنین کوروش شمس اظهار داشت: بخشی 
از ارزشگذاری س��هام مربوط به ریسک است 
ک��ه این موضوع به عن��وان یکی از نقاط مهم 

برای ارزشگذاری سهام تلقی میشود.
وی با بی��ان اینکه تصور اهالی بازار س��رمایه 
افزایش ریسک سیستماتیک در بورس است، 
افزود: س��هامداران حاضر در بازار سرمایه در 
انتظار اصالح قیمتها بودند که این اتفاق بهانه 
ای برای اصالح شاخص بورس بود، به همین 

دلیل روند کنونی بازار موقتی است.
ش��مس خاطرنشان کرد: از دو روز آینده روند 
منفی بازار و ریسکهای سیستماتیک حاکم در 
بازار جمع خواهند ش��د و بازار به روند عادی 

خود را ادامه خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به 
نظر میرسد که ریسک سیستماتیک از جنس 
جنگ در کشور ایجاد نشود زیرا فردی به نام 
س��ردار س��لیمانی جان خود را در راه ایران و 
دف��اع از مرزهای کش��ور فدا ک��رد. وی ادامه 
داد: با توجه ب��ه اینکه رییس جمهوری اعالم 
کرده اس��ت آمریکا در ط��ول زمان جواب کار 
خود را خواهد گرفت؛ بنابراین به نظر میرسد 
ریس��کهای حاکم در کش��ور خود به خود از 
بین بروند. ش��مس اظهار داش��ت: رفتار روز 
گذشته س��رمایهگذاران که با قیمتهای پایین 
س��هام خود را به فروش رساندند هیجانی بود 
ب��ه همین دلیل بعد از بین رفتن هیجان تازه 

متوجه ضرر و زیان های خود خواهند شد.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: با 
توجه ب��ه تحلیلهای ص��ورت گرفته، حمایت 
حقوقیه��ای حاضر در ب��ازار و مباحث مربوط 
به ارزشگذاری سهام متوجه میشویم که بازار 
س��رمایه همچنان چندان گران نیس��ت و اگر 
ریسک سیس��تماتیک از دوش بازار برداشته 
شود بازار س��رمایه همچنان گزینه اول برای 

سرمایه گذاری است.
وی اظهار داش��ت: تصمیمگیران کالن کشور 
مانند افراد عوام بازار به دنبال تصمیم هیجانی 
نیس��تند و تصمیماتی که اتخ��اذ میکنند در 
جه��ت منافع مل��ی و مناف��ع کالن اقتصادی 

کشور است.  سنا 
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براساس آمار ها نشان داد؛
کاهش جمعیت شاغالن در پاییز  

تعداد ش��اغالن جمعیت 15ساله و بیشتر از 
24 میلیون و 44۶ هزار و 94 نفر در مقایسه 
با پاییز سال گذش��ته 4۷2 هزار نفر افزایش 
دارد،اما نسبت به تابستان حدود 304 هزار و 

۷90 نفر کاهش پیدا کرده است.
مطاب��ق آماره��ای  نتای��ج ط��رح آمارگیری 
نیرویکار درپاییز س��ال 98، در بین جمعیت 

2۷ میلیونی فعال ایران، نرخ بیکاری نس��بت 
به پائیز سال گذشته 1.2 درصد کاهش دارد 
ولی در مقایسه با تابستان امسال حدود 0.1 
درصد رش��د دارد، در عین ح��ال که در این 
فاصله بیش از 300 هزار نفر از تعداد شاغالن 

کاسته شده است.
 از جمعی��ت 15 س��اله و بیش��تر فع��ال 
ح��دود 24 میلیون و 44۶ هزار و 94 نفر 
ش��اغل هس��تند که این تعداد ش��اغل در 
مقایس��ه با پاییز س��ال گذشته 4۷2 هزار 
نفر افزایش دارد، اما نس��بت به تابس��تان 
ح��دود 304 هزار و ۷90 نفر کاهش پیدا 

کرده اس��ت.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله 
و بیشتر نشان میدهد که در پاییز 1398، 1 
.۶ درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی 
کمتر از 44 س��اعت در هفت��ه کار کرده اند. 

 تسنیم 

در هفته منتهی به بیستم دی ماه ؛
اسامی ۵ کاالی اولویت دار نظارتی 

اعالم شد
5 کاالی الس��تیک س��نگین، میلگرد و ورق، 
حبوبات، ش��کر و خدمات حمل و نقل بار به 
عنوان کاال و خدم��ات اولویت دار نظارتی در 
هفته منتهی به بیستم دی ماه معرفی شدند.

تعیین کاالهای اولویت دار به صورت مستمر، 
در هر هفته از س��وی کارگ��روه تنظیم بازار 

صورت م��ی گیرد ک��ه بر همین اس��اس 5 
کاالی الس��تیک س��نگین، میلگ��رد و ورق، 
حبوبات، ش��کر و خدمات حمل و نقل بار به 
عن��وان کاال و خدمات اولوی��ت دار در هفته 

منتهی به بیستم دی ماه  معرفی نمود.
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان 
ه��ا و س��ازمان حمای��ت مص��رف کنندگان 
تولیدکنن��دگان در کنار نظارت و بازرس��ی 
ه��ای معمول و همیش��گی خ��ود، تمرکز و 
توجه بیش��تری بر عملکرد بنگاههای مرتبط 
ب��ه کااله��ا و خدم��ات اولوی��ت دار مذکور 
معط��وف نم��وده و رس��یدگی ب��ه تخلفات 
احتمال��ی پیرامون این کااله��ا را در اولویت 

نظارتی قرار می دهند.
در طی 9 ماهه ابتدای س��ال جاری بیش از 
یکصد هزار بازرس��ی در موضوع ش��کر انجام 
ش��ده و پن��ج ه��زار و پانصد و ن��ود پرونده 

تشکیل شده است.  تسنیم 

وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛
 بخشی از جنگ اقتصادی دشمن 

روانی است
وزی��ر صمت با اش��اره به مثبت ش��دن تراز 
تجاری 9 ماهه امس��ال گفت: امروز بخش��ی 
از جنگ اقتصادی روانی است و ما برای حل 
مشکالت پیش روی برخی واحدها که دارای 
درجه اهمیت بیش��تری هس��تند باید شبانه 

روز کار کنیم.

  وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت در جلس��ه 
ش��ورای معاونین وزارتخان��ه افزود: در 9 ماه 
امسال صادرات کشور با حدود 103 میلیون 
تن کاال، بیش از 18.5 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وزی��ر صم��ت گف��ت: مهمتری��ن کار بخش 
بازرگانی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
سال جاری توجه به وفور کاال و تامین مناسب 
کاال در سطح عرضه بوده است و با تدابیر اتخاذ 
شده خوشبختانه جلوی بسیاری از شوکهای 
اقتصادی در مقاطع مختلف گرفته شده با این 
حال ضرورت دارد در تصمیمگیریها به موقع 
اقدام و برنامه ریزیها کامال دقیق باشند تا مانع 
هر گونه مشکلی در سطح بازار شویم. رحمانی 
افزود: در راستای حفظ تعادل بازار و در تامین 
بهنگام کاال در س��طح بازار، باید منافع مردم 
و بخ��ش تولید به صورت همزمان مورد توجه 

قرار گیرد.  شاتا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


