
بانکآیندهومردممالکایرانمال
مجتمع چندمنظ��وره، تجاری، تفریحی، گردش��ی، 
ورزشی، خدماتی و فرهنگی ایران مال بر اساس اسناد، 
به صورت کامل، متعلق به بانک آینده اس��ت و هیچ 
فرد حقیقی و حقوقی دیگری در آن س��هیم نیست؛ 
خبر »انتقال مالکیت ایران م��ال به بانک آینده برای 
تس��ویه بدهی علی انصاری با تصویب شورای پول و 
اعتبار«، کاماًل کذب و جعلی است؛ احداث پروژه بازار 
ب��زرگ ایران )ایران مال(، از ش��روع به کار بانک تات 
در پایان س��ال ١٣٨٨ و آغاز سال ١٣٨٩ سر گرفته، 
پس از آن، طی فرایند ادغام و تأس��یس بانک آینده 
و انتقال دارایی ه��ا و بدهی ها، به بانک آینده منتقل 
ش��ده، بر اس��اس آخرین کارشناس��ی رسمی کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ایران مال، بس 
فزون تر از بهای تمام شده آن و یک دارایی ارزشمند و 
بی بدیل اعالم شده که حسب توافق با بانک مرکزی 
و دس��تگاه های نظارتی، با رعایت موازین قانونی، به 
زودی نزد س��ازمان بورس کش��ور، ثبت خواهد شد؛ 
ضمن��أ با هدف بهره مندی ش��مار بیش تری از عموم 
جامعه از منافع ایران مال، س��هام ش��رکت توس��عه 
بین الملل ایران مال )سهامی عام( در آینده ای نزدیک 

در بازار سرمایه کشور، عرضه خواهد شد. 
بانک آینده ضمن انتش��ار این بیان، حق پی گیری 
حقوق��ی و قانون��ی ب��ه منظ��ور صیان��ت از منافع 
س��هام داران، سپرده گذاران، مش��تریان و ذی نفعان 

خود را محفوظ می دارد.
امورروابطعمومیوبازارافزاییبانکآینده

افزایش40درصدیمصرفآبدر
برخیکالنشهرها

وزیر نیرو، گفت: مصرف آب در س��ال جاری با رشد 
جدی مواجه ش��ده اس��ت، به طوریکه در برخی از 
کالنش��هرها تا 40 درصد شاهد افزایش مصرف آب 

شرب بوده ایم.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اش��اره به شکسته شدن 
رکورد مصرف آب در کالن شهر تهران، گفت: مصرف 
آب در سال جاری با رشد جدی مواجه شده است، 
به طوری که در برخی از کالن شهرها شاهد افزایش 

تا 40 درصد مصرف آب شرب بوده ایم.
وزی��ر نی��رو، در تش��ریح دالی��ل افزای��ش مصرف 
بی سابقه آب در کشور، اظهار داشت: یکی از دالیل 
اصلی مصرف آب در کشور، شیوع ویروس کووید-

١٩ و بیم��اری کرونا به حس��اب می آید و توجه به 
نکات بهداش��تی منجر به افزایش چشمگیر مصرف 
آب شده است. وی با اشاره به مصوبات ستاد مبارزه 
با بیماری کرونا، افزود: وزارت نیرو تمام تالش خود 
را به کار برد تا در ش��رایط سخن موجود و دست و 
پنجه نرم کردن م��ردم با ویروس کرونا، تامین آب 

بدون هیچ گونه قطعی از سر گرفته شود.
اردکانیان، در بیان لزوم استفاده از رویکرد مدیریت 
تقاضا در حوزه آب، تصریح کرد: اهمیت اس��تفاده 
از سیاس��ت مدیریت مص��رف و تقاضا در حوزه آب 
بیش��تر از بخش برق نباش��د، قطعا کمتر نیست و 
وزارت نیرو برای تبیین سیاست های مدیریت تقاضا 

پاون در این حوزه اهتمام کافی را دارد. 

جهش۷0درصدیتولیدآلومینیوم
طبق اعالم س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدنی ایران، تولید ش��مش آلومینیوم در 
پنج ماه ابتدای امس��ال رشد ۷0 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
با توجه به هدف گذاری تولید این فلز اس��تراتژیک 
در برنامه های توس��عه کشور، تولید این محصول از 
ابتدای س��ال جاری تا پایان مرداد ماه در واحدهای 
آلومینیوم س��ازی، حدود ١۷۵ هزار تن بوده که در 
مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته حکایت 

از رشد تولید ۷0 درصدی این محصول دارد.
تولید این محصول به تفکیک واحدهای تولیدکننده 
آلومینیوم در کشور شامل شرکت آلومینیوم ایران با 
تولید بیش از ٨0 هزار تن رشدی معادل شش درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است این رقم 
برای شرکت المهدی و هرمزال بیش از ۶۶ هزار تن 
با رش��دی معادل ١۶0 درصد است. در همین راستا 
شرکت آلومینای ایران با راه اندازی واحد شمش طی 
یکس��ال اخیر، در  مدت مذک��ور بیش از ٩000 تن 
تولید داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ایرنا ٣0۷ درصد رشد تولید داشته است.

صادرات۷8میلیوندالریمبلمان
درسالگذشته

رئیس اتحادی��ه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان 
مبلمان با اش��اره ب��ه افزایش ص��ادرات مبلمان در 
س��ال گذشته، گفت: برای اس��تمرار روند صادرات، 
باید مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به موقع تامین 
ش��ود.  حس��ن احمدیان با اش��اره به شرایط خوب 
صادرات مبلم��ان، گفت: افزایش قیمت ارز بر روند 

صادرات مبلمان اثرات مثبتی داشته است.
وی اف��زود: کش��ورهای عمان، قط��ر، دوبی، عراق، 
افغانس��تان، آذربایجان، تاجیکستان و ارمنستان از 
کشورهای هدف صادراتی مبلمان کشورمان است. 
  رئی��س اتحادیه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان 
مبلمان کش��ور، اف��زود: خوش��ه های صنعتی تولید 
مبلمان که در کش��ور به وجود آمده، هر کدام از این 
مجموعه ها، صادرات مبلمان به یک کشور را به عهده 
دارند، به عنوان مثال تولید کنندگان مبلمان در غرب 
کشور محصوالت صادراتی به عراق را تامین می کنند 
و تولید کنندگان خوش��ه صنعتی جنوب کش��ور نیز 
صادرات محصوالت صادراتی مبلمان به کش��ورهایی 

فارس مانند عمان و قطر را تامین می کنند.

اخبار گزارش

قرم��ز پوش ش��دن مداوم ب��ورس ؛بار دیگ��ر حقوقی ها و 
متولیان س��ازمان ب��ورس را به دور یک میز کش��اند . روز 
پنجشنبه بار دیگر این بازیگران  برای حمایت از بازار پیرو 
نگرانی های س��هامداران خرد که تا پی��ش از این با تبلیغ 
گس��ترده متولیان وارداین بازار شده بودند ؛ بار دیگر منجر 
به آن ش��د تا تصمیمات جدیدی برای  تعادل بخش��ی به 

بازار گرفته شود.
 البته این جلس��ه در پی فش��ار حداکثری سهامداران خرد 
و م��ردم عادی بود که با راه اندازی هش��تگ بورس محکم 
کوش��یدند تا بار دیگر دولت را ب��ه حمایت ازاین بازار وادار 
کنن��د چرا که خ��ود تحلیل گران و  متخصص��ان بازار هم  
معتقد بودند ؛ مش��کالت امروز بازار از جنس��ی اس��ت که 
مداخالت سیاس��ت گذار می تواند بازار را از ادامه س��قوط  
و خروج پول توسط دولت جلوگیری کند. به باور این افراد 
ای��ن روند نزولی به حدی اس��ت که کل پ��ول  حقوقی ها 
پاس��خگوی نیاز مالی یک ماه دولت نب��وده بنابراین جمع 
کردن این بازار کار چند تا حقوقی نیست چراکه حقوقی ها 
هم  دست آخر فقط به منافع سهامداری خود فکر میکنند؛ 
نه م��ردم عادی . به باور این افراد نس��خه هایی که اکنون 
ب��رای این بازار مبنی بر حمایت ص��رف حقوقی ها از بازار 
پیچیده  می ش��ود برای شرایط بازار در سال های ٩١و٩2 

نه  برای معامالت  20 هزار میلیارد تومانی امروز بازار. 
این گروه از کارشناسان با تاکید بر اینکه ریزش امروز بازار 
به دس��ت مردم ع��ادی رقم نخورده  برای��ن موضوع تاکید 
کردند ک��ه  با توجه به تبلیغ گس��ترده دولتم��ردان برای 
حضور مردم دراین بازار امروز به جایگاهی رس��یده ایم که 

دولت نباید این اعتماد و اطمینان را سلب کند.

عیوب مثبت 
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  
در گفت وگو با سیاس��ت روز با بیان اینکه  2 بحث در رابطه 
با بازار س��رمایه مطرح اس��ت گفت:در ش��رایط کنونی بازار 
س��رمایه ؛ جدا از بحث  حمایت دولت و تصمیماتی که در 
این حوزه ه برای حمایت از بورس باید گرفته ش��ود ؛موضوع 
و بح��ث دیگ��ر به ماهیت  بازار س��رمایه باز م��ی گردد که 

ویژگی های خاص خود را دارد .
وی افزود: س��اختار بازار سرمایه ایران علیرغم اینکه سهام 
ش��ناور باالیی ندارد و کماکان شرکتهای پذیرفته شده در 
بورس و فرابورس ، بخش عمده ای از س��هام آنها در تملک 
بنگاه های اقتصادی بزرگ بوده به صورت مس��تقیم یا غیر 
مس��تقیم توس��ط دولت و یا  در قالب شرکت های وابسته 
به مجموع��ه دولت اداره می ش��وند، از وزارت دفاع گرفته 
تا وزارت نف��ت ،وزارت اقتصاد صنع��ت و غیره....همچنین  
بخ��ش عمده ای از دارندگان س��هام عدال��ت که علی رغم 
فروش س��هام عدالت خ��ود هنوز مالکی��ت 40 درصد آن 

دردست دولت است.
پورابراهیمی با بیان اینکه آزادسازی به منظور شناور شدن 
س��هام و افزایش سقف سهام ش��ناور به مفهوم حضور ریز 
مردم در مالکیت شرکت ها است گفت: هرچند این اتفاقات 
رقم خورده در راستای افزایش درصد سهام شناور بوده اما 
اکثریت غالب ترکیب  س��هام در تمام سال ها هنوز هم غیر 

ش��ناور است.  رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره 
ب��ه این که در این ش��رایط با همین اب��زار   می توان بازار 
س��رمایه را مدیریت کرد گفت: هرچنداین اتفاق همیش��ه 
یک ویژگی منفی به ش��ما رفته  اما در شرایط کنونی بدان 
معناست که  بازار سرمایه قابل مدیریت توسط شرکت ها و 
بنگاه هایی که  مس��تقیم و غیر مستقیم توسط دولت اداره 

میشود را دارد .
ب��ه گفته وی این ابزار در فضای بازار احساس��ی امروز می 

تواند به  تعادل بخشی کمک کند.

همراهی حقوقی ها 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  حقوقی 
ها در ش��رایطی خاص بازار مثل همیشه باید به کمک این 
بازار بیایند تصریح کرد: دراین ش��رایط انتظار می رود برای 
خروج ب��ازار از این حالت روانی حقوقی ه��ا باید همراهی 

خودرا داشته باشند  و حتی اگر هم همراهی نمی کنند در 
صف فروش هم قرار نگیرند.

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس  بخش  دیگر ش��رایط 
کنون��ی بازار س��رمایه را به نب��ود نظارت دقیق و مس��تمر 
متولیان بازار س��رمایه نس��بت داد و گفت:مادامی که سهام 
ش��رکتهای موجود در بازار سرمایه رشد شارپی و شتابی به 
خود گرفتند این وظیفه سازمان بورس بود تا با  نظارت دقیق 
خود، درخواس��ت گزارش های کارشناس��ی کند و با اعمال 
محدودیت ه��ای قانونی برای ارائ��ه اطالعات جدید و .. روند 

افزایشی برخی شرکت ها و قیمت آنها را بررسی می  کرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه رس��یدن بازار به این ش��رایط از 
نب��ود نظارت دقیق و کافی حکایت دارد و نش��ان می دهد 
بازار ،برای خودش رها ش��ده اس��ت؛تصریح کرد: وضعیت 
فضای مجازی و سیگنال فروشی در آن برای سهام مختلف  
عمال ش��رایطی را پدی��دآورده که  توده م��ردم بدون هیچ 

اطالع��ی با اس��تفاده از این اطالعات که بعضا نادرس��ت و 
غلط هس��تند ،بدون آگاهی وارد این بازار می ش��وند و در 
صف خرید قرار می گیرند و در نهایت که دچار ضرر و زیان 

می شوند هم کسی پاسخگوی آنها نیست. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه  سازمان 
بورس و مجموعه متولیان بازار سرمایه باید پاسخگو باشند  
گفت:در زمانیکه بازار رش��د ش��تابی س��هام را به خود می 
بیند،متولی��ان آن  باید با تدابیر الزم  روند  تقاضا و عرضه 
را متعادل کنند تا ش��اهد افزایش غیر منطقی  سهام و اثر 

منفی آن نباشیم.

 فرهنگ سازی شرط الزم است 
 این نمایند مجلس درکنار همه این موارد؛مس��اله فرهنگ 
سازی را نکته مهمی برشمرده و اظهار داشت:  این باور که 
هر کس��ی وارداین بازار شود همیشه با یک روند صعودی و 
روبه باال مواجه اس��ت نگاه درس��تی نیست  و سرمایه گذار 
باید بپذیرد که  ذات بازار س��رمایه نوس��ان است و افرادی  
ک��ه انتظارچند برابر ش��دن قیمت را در ب��ازه زمانی کوتاه 
مدت دارند باید انتظار ریسک به همان میزان را نیز داشته 
باش��ند،ضمن اینکه  ن��گاه کوتاه مدت به ای��ن بازار خیلی 
خطرناک است و س��رمایه گذاران باید حداقل نگاهشان را 

میان مدت کنند.
وی افزود: این نوسانات ذات بازار است اما ایجاد بازدهی در 
دراز مدت و میان مدت به نفع کس��انی اس��ت که در سهام 

های اصلی و بنیادی سرمایه گذاری می کنند .
پورابراهیمی با بیان اینکه توصیه به مردم برای اس��تفاده از 
روش های تکنیکال به صالح نیس��ت گف��ت: در کنار اینکه 
مردم باید س��هام بنیادی را انتخاب کنند  ؛نظارت س��ازمان 
بورس و جلوگیری از باز نش��ر اطالع��ات غلط  نکته مهمی 
است ،ضمن اینکه دولت نیز باید به تکالیف خودعمل کند و 
از تبلی��غ بیش از حد برای ورود مردم به این بازار خودداری 
کند چراکه تبلیغ بیش از حد برای ورود مردم به بازار سرمایه 

اثر منفی در حوزه عملکردی دارد و مطلوب نیست.

ورود مجلس به ریزش بورس
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در خص��وص برنامه  
مجلس برای ادامه پیگی��ری های دولت ازاین بازار تصریح 
کرد: س��ه ماه قبل هم به رئیس جمهور در رابطه با تبعات 
چنی��ن تبلیغاتی ب��رای ورود مردم به ب��ورس بدون برنامه 
ریزی و فرهنگ س��ازی، نامه نوش��تیم که اگ��ر بازار با این 
رون��د ادامه یابد ؛ تبعات سیاس��ی ؛اجتماع��ی و امنیتی به 

همراه خواهد داشت. 
 پورابراهیم��ی از ط��رح موض��وع بازار س��رمایه، از س��وی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس  در صح��ن علنی مجلس در 
روز یکش��نبه خبر داد و افزود: طرح کمیس��یون اقتصادی  
برای اس��تمرار حمایت  دولت در صحن بررسی خواهد شد 
و  دراین طرح کامال  ؛ ظرفیت حمایتی دولت و تکالیف آن 
را مشخص کردیم چرا که معتقدیم ادامه این روند در بازار 

به نفع کشور نیست .
 رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس همچنین از برگزاری 
جلس��ه در روز دوش��نبه با تیم اقتص��ادی دولت خبرداد و 
گفت  : دراین جلسه وزیر اقتصاد هم حضور دارد و  احتمال 
دارد دستور جلس��ه به واسطه حساسیت و اهمیت موضوع 
بازار سرمایه به این موضوع اختصاص یابد.  وی افزود: البته 
همزمان با کار کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ،کمیته بازار 
سرمایه مجلس در حال آماده کردن پیشنهادات خود است 
تا در کناربررسی شرایط فعلی بازار سرمایه ؛ نحوه حمایت 
از بازار برای کمک به رونق و اس��تمرار آن در جهت  تعادل 

بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد.
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معاونمسکنوساختمانوزارتراهو
شهرسازیخبرداد؛

۳۳0هزارمتقاضیواجدشرایطدریافت
وامودیعهمسکن

  معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی 
گف��ت: از 440 هزار متقاضی وام ودیعه مس��کن، ٣٣0 
هزار نفر واجد شرایط دریافت شناخته شدند که تاکنون 

به ٣00 نفر وام پرداخت شده است.
محم��ود محم��ودزاده درب��اره آخرین وضعی��ت ارایه و 
پرداخت کمک ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اظهار 

داش��ت: از حدود 4١0 هزار متقاض��ی که مدارک خود 
را بارگذاری  کردند ٣٣0 هزارنفر واجدش��رایط شناخته 

شدند و ۵4 هزار نفر به بانک ها معرفی شدند. 
وی با تاکید بر اینکه تا پایان شهریورماه تمام متقاضیان 
جهت دریافت وام ودیعه مس��کن به بانک ها معرفی می 
ش��وند، تصریح کرد: بر اس��اس آخرین آمار، یک هزار و 
٣00 پرونده در بانک ها تش��کیل شده و ٣00 واحد وام 

نیز به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
ب��ه گفته وی، یک��ی از ش��روط اصلی س��رعت دادن به 
پرداخ��ت ودیعه اجاره مس��کن بارگ��ذاری هرچه زودتر 
 tem.mrud.ir مدارک موردنیاز متقاضیان در س��امانه
است تا امکان پاالیش و معرفی آنها فراهم شود. ستاد ملی 
کرونا به منظور حمایت از مستاجرانی که در زمان شیوع 
این ویروس با بحران مواجه ش��ده اند اقدام به حمایت از 
این قش��ر کرده است، رقم ودیعه مسکن برای مستاجران 
ته��ران ۵0 میلیون تومان، برای س��ایر کالنش��هرها ٣0 
میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ١۵ میلیون تومان 
است. متقاضیان باید بعد از یکسال اصل ودیعه را به بانک 
بازگرداند و درعین حال س��ود این تس��هیالت ١٣ درصد 

وزارتراهوشهرسازی تعیین شده است.

دبیرستادتنظیمبازارتشریحکرد؛
واردات90درصدینخودبرایتولیدلپه

دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت: ٩0 درصد نخودی که به 
کشور وارد می شود، نخود سیاه است که برای تولید لپه 

مورد استفاده قرار می گیرد.
محمدرضا کالمی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای ملی 
نخود که قیمت تمام ش��ده نخود در سال جاری را بیش 
از ٩000 تومان و در س��ال ١٣٩۷ ح��دود ۷000 تومان 
اعالم کرد و انتقادات مطرح شده درباره فروش ٩00 گرم 
از همین محصول در بازار به قیمت 20 هزار تومان گفت: 

نخود به اندازه کافی در کشور تولید می شود؛ به طوری که 
تولید در س��ال ١٣٩٨ حدود 2٨0 هزار تن بوده و برآورد 
تولید امس��ال حدود ٣00 هزار تن اس��ت. مصرف هم بر 
پایه سرانه حدود سه کیلو و 200 گرم یعنی ساالنه 2۶0 
تا 2۷0 هزار تن اس��ت؛ بنابراین ٩0 درصد نخودی که به 
کش��ور وارد می شود، نخود سیاه است که برای تولید لپه 
مورد استفاده قرار می گیرد. کالمی با بیان اینکه برداشت 
نخود از تیر تا اواس��ط ش��هریور انجام می ش��ود، گفت: 
بنابراین حجم زیادی از محصول در عرض دو ماه تولید و 
به بازار عرضه می ش��ود؛ در حالی که طی ١2 ماه مصرف 
می ش��ود. از طرف دیگر این محصول بازار رقابتی دارد و 
دولت س��عی می کند حداقل دخالت را داشته باشد. وی 
ب��ا بیان اینکه از خرداد ماه س��ال قبل ارز 4200 تومانی 
برای واردات حبوبات حذف شده است و نیمایی شدن ارز 
واردات همچون دیواری برابر واردات عمل می کند، گفت: 
بهای تمام ش��ده این محصول با ارز دولتی حدود ۷000 
توم��ان بود اما در حال حاضر نرخ ارز نیمایی به 20 هزار 
تومان رس��یده و هر کیلو نخود در بن��در، بدون در نظر 
گرفتن انواع تعرفه ها و س��ود بخش های مختلف در حال 

صداوسیما حاضر حدود یک دالر قیمت دارد.

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با سیاست روز مطرح کرد؛

 بررسی  تکالیف دولت برای حمایت از بازار سرمایه  در مجلس 

از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد

ایفای نقش بازارسازی مالکان عمده سهام در بازار سرمایه  
  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: مالکان عمده س��هام که طی چند ماه اخیر به دلیل رش��د قیمت 
سهام ش��ان منتفع ش��ده اند، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به س��رمایه گذاران خرد، درجهت 

نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
همتی تأکید کرد: اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه گذاران کوچک و بزرگ، پشتوانه بازار 
سرمایه است. لذا، نظر به ورود طیف گسترده سرمایه گذاران جدید، تعامل حرفه ای، ارایه آموزش های سرمایه گذاری 
و ش��فافیت نهادهای مجری معامالت و معامله گران با این دس��ته از س��رمایه گذاران، منجر به حفظ منافع و تداوم 

حضور بلندمدت و فعالیت آنها در بازار خواهد بود.
همتی افزود: شایس��ته است، مالکان عمده س��هام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاه های خصوصی 
بزرگ و حتی شرکتهای تابعه بانکها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، بارعایت 
ضوابط قانونی، نقش بازارس��ازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به س��رمایه گذاران خرد، درجهت نقدش��وندگی 

بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود می افزاید: بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه  و افزایش سهم 
آن در نظام تأمین مالی را در راستای اصالح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می داند و از آن حمایت می کند.استقرار 
نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را در این راستا پی می گیرد. 
همتی پیش��نهاد  کرد که  بازارس��ازی در جهت حفظ نقدشوندگی الزم در بازار س��هام به صورت عاجل با همکاری 

جدی سهامداران عمده و صندوق های سرمایه گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار سرمایه انجام گیرد.

نمای نزدیک

رییس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به افزایش سه تا شش 
براب��ری قیمت نهاده های کش��اورزی و به تبع آن افزایش 
هزینه های تمام شده تولید، از نمایندگان مردم در مجلس 
و تش��کل ها خواس��ت که از س��ازمانها و نهاد های مرتبط 

بخواهند پاسخگوی دلیل این افزایش قیمتها باشند.
محمد ش��فیع ملک زاده با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده 
ه��ای کش��اورزی هزینه تولید را افزایش م��ی دهد، گفت: 
قیمت کودهای فس��فاته و پتاسه با حذف ارز دولتی شش 

برابر ش��ده اند و برای مثال یک لیتر سم دلتامترین که در 
اردیبهش��ت امس��ال 4۷ هزارتومان ب��ود در حال حاضر به 
بیش از ١١0 هزار تومان رس��یده یا سم اکسی کلرور مس 
44 هزارتومانی در بازه س��ه ماهه به ١٣0 هزارتومان و سم 
فنیتروتیون نیز که در اردیبهش��ت ١0٨ هزارتومان بود در 
حال حاضر به 4٣4 هزار تومان رس��یده است. در حقیقت 
باید پرس��ید با این افزایش قیمت ه��ا و کاهش نقدینگی، 

کشاورز چگونه می تواند شرایط را تاب بیاورد؟

 وی با اش��اره به اینک��ه دولت باید نهاده ها و تس��هیالتی 
ارزان قیمت در اختیار کش��اورزان قرار ده��د تا بتوانند به 
کش��ت بپردازند، گفت: ارائه تسهیالت ارزان قیمت یا ارائه 
نهاده های کش��اورزی با قیمتهای ارزانتر به کشاورزان تنها 
راه کاه��ش هزینه های تولید اس��ت. در غی��ر این صورت 
کش��اورزان حاض��ر نخواهند بود محصوالت اس��تراتژیک و 
پرزحمت��ی مانند گندم، جو و کلزا بکارند و با قیمت پایین 

ایسنا بفروشند. 

 رییس نظام صنفی کشاورزی خبرداد؛

افزایش ۳ تا ۶ برابری 
قیمت کود و سم

sara.aliyari@gmail.com

ساراعلیاری


