
افتتاح درمانگاه تخصصی بانک ملی 
ایران در زائرسرای بانک ملی ایران 

در مشهد
معاون ش��عب بانک ملی ایران با تاکید بر این که در 
عرصه نب��رد اقتصادی، کارکنان بان��ک ها به عنوان 
س��ربازان خط مقدم باید از سالمت کامل برخوردار 
باشند، گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک 
همه امکانات الزم بیمارستانی و درمانگاهی را برای 

پیگیری سالمت کارکنان در اختیار قرار داده اند.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حس��ن 
مونس��ان در مراسم افتتاح درمانگاه بیمارستان بانک 
ملی ایران در زائرسرای ش��هر مشهد با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و ذکر یاد ش��هدای مدافع حرم و 
شهدای مدافع س��المت، خاطرنشان کرد: بانک ملی 
ایران در جبهه نبرد اقتصادی پیشگام است و با وجود 
خس��اراتی که به کارکنان بان��ک در جریان بیماری 
کرونا وارد ش��د، اما هرگز خدمت رس��انی به مردم و 
مشتریان تعطیل نشد.وی افزود: در شرایط اقتصادی 
کنونی، اگر خدمات بانک ها و به ویژه بانک ملی ایران 
نبود، اش��تغال و تولید نمی توانست به شکل کنونی 
ادامه یابد، اما همه باید بدانیم که نیروی انسانی سالم 
و س��المت می تواند امور را به ش��کل درست پیش 
ببرد.معاون شعب بانک ملی ایران با اشاره به این که 
در ش��رایط تحریم و مش��کالت اقتصادی، تجهیزات 
بهداش��تی و بیمارستانی با س��ختی تهیه می شود، 
ادامه داد: در چنین ش��رایطی تحوالت بسیار خوبی 
در خدمات بیمارس��تانی بانک رخ داده و این مدیون 

مدیریت امور بیمارستان و دانشکده پرستاری است.

بازشناسی نیازها و انتظارات 
شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از 

بانک شهر
معاون مالی و اقتصادی بانک ش��هر با تاکید بر اینکه 
طراحی خدمات نوین بانکی و تسهیل امور در شعب 
همواره در صدر اقدامات این بانک قرار دارد،گفت: در 
همین راستا بازشناسی نیازها و انتظارات شهروندان 
و مش��تریان ش��بکه بانک��ی از بانک ش��هر طی نیم 
س��ال دوم س��ال جاری در دس��تور کار قرار دارد.به 
گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومی بانک ش��هر، 
رسول خوش بین افزود:معتقدیم شناسایی نیازهای 
مشتریان و بررسی انتظارات آنان از دریافت خدمات 
بانک��ی، گام دیگری در راس��تای افزایش محبوبیت 
بانک شهر در میان هموطنان است.وی با بیان اینکه 
امروزه انتظار بس��یاری از مش��تریان دریافت سود از 
بانکها نیس��ت بلکه آنها خواس��تار دریافت خدمات 
متنوع بانکی هستند،تصریح کرد: در تالش هستیم 
ب��ا توجه به اص��ول بانکداری حرفه ای و گس��ترش 
بانک��داری ش��رکتی در س��ال "جه��ش تولی��د" به 
مشتریان حقیقی و حقوقی، تسهیالت ویژه ای ارائه 
کنیم.معاون مالی و اقتصادی بانک ش��هر ادامه داد: 
همچنین از طریق توس��عه فرهنگ مشتری مداری، 
بهبود مس��تمر کیفیت خدمات و گسترش استفاده 
از فناوری های نوین الکترونیکی خدمات رس��انی به 

مشتریان را بهبود خواهیم بخشید.

بانک رفاه کارگران 1200 تانکر 
آبرسانی به شهروندان استان 
سیستان و بلوچستان اهدا کرد

 بانک رفاه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
ه��ای اجتماعی و کمک به مناطق محروم کش��ور، 
1200 تانکر آبرسانی به روستاهای استان سیستان 
و بلوچس��تان اهدا کرد. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و با هدف تامین آب ش��رب برای مناطق 
روس��تایی در اس��تان، با حضور جمعی از مسئوالن 
بانک رفاه و مقامات اس��تان سیستان و بلوچستان، 
تفاه��م نامه اه��دای 1200 تانکر آبرس��انی 2 هزار 
لیتری برای روستاهای محروم این استان امضا شد. 

اخبار گزارش

همزم��ان با وعده های تکراری متویان امر برای مهار قیمت 
ارز و جلوگیری از دالل بازی، بانک مرکزی بعد از گذش��ت 
1.۵ س��ال، برنامه تبدیل ش��دن تهران به »پایتخت ارزی 
کش��ور« را در س��ر می پروراند، اما آفتاب نیمه جان میدان 

فردوسی، بازار گرمی برای دالالن فراهم کرده است.
تالطمات ارزی همچنان گلوی اقتصاد ایران را می فش��ارد. 
روزهای زیادی اس��ت که قیم��ت ارز در بازار رو به افزایش 
نهاده و ش��رایط به گونه ای پیش رفت��ه که نقش دالالن و 

سفته بازان در نرخ سازی پررنگ شده است.
این البته داس��تانی تکراری در بازار ارز ایران اس��ت. ظرف 
سال های گذشته، بارها و بارها بازار ارز ایران با تالطم هایی 
مش��ابه مواجه بوده اس��ت؛ اما بانک مرکزی در دوره جدید 
فعالیت خود به ریاس��ت عبدالناصر همتی، بارها اعالم کرد 
به روش��ی متفاوت و اصولی قصد دارد تا بازار ارز را هدایت 
کن��د و رئیس کل بانک مرکزی بارها وعده داد با تش��کیل 
دادن بازار ثانویه یا همان بازار متش��کل ارزی، قیمت دالر 
در ب��ازار ارز ای��ران از متن معامالت رس��می بین بازیگران 
رسمی یعنی بانک مرکزی، بانک ها و صرافی ها بیرون بیاید 
و دیگر ش��اهد آن نباشیم که معامالت غیررسمی و عموماً 
کاغذِی سفته بازان در معامالت غیررسمی، قیمت ارز را در 

بازار ایران تعیین کند.
اقدامات اجرایی تش��کیل بازار ثانویه هم تا آنجا پیش رفت 
که حداقل 100 شرکت صرافی بزرگ ثبت نام برای عضویت 
در بازار متش��کل را انجام دادند؛ بازاری که قرار بود از عید 
قربان س��ال ۹۸ فعالیت خود را آغاز کند اما ساختمانی که 
برای پش��تیبانی فنی بازار متش��کل ارزی اختصاص یافته 
بود، یکباره آتش گرفت و همه چیز در آتش س��وخت؛ آنجا 
بود که گویا پرونده راه اندازی بازار متشکل ارزی بر اساس 
برنامه قبلی، مختومه اعالم ش��د.پس از این حادثه، تشکیل 
بازار متش��کل ارزی به س��کوت خبری رفت اما رئیس کل 
بانک مرکزی بارها و بارها اعالم کرد که این بازار تش��کیل 

شده و در حال رسیدن به بلوغ است.
بازار متشکل ارزی پس از تشکیل، در نقطه اثرگذاری خود، 
قرار نبوده و نیست که هیچ بازاری را حذف کند؛ بلکه برای 
کش��ف نرخ و تضمین امنیت معامالت، اعمال نظارت بانک 
مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تش��کیل خواهد 

ش��د.بر اس��اس اعالم بانک مرکزی، چش��م انداز مسئوالن 
بانک مرکزی و بازار متش��کل ارزی حضور ۶00 صرافی در 
این بازار اس��ت که تا نیمه س��ال ۹۸ فقط 100 صرافی به 
عضویت در آمده بودند؛ ضمن اینکه سامانه اصلی این بازار 
به س��امانه های بانک ها، صرافی ها و چند بخش مختلف در 

بانک مرکزی متصل است.
آن روزه��ا پیش بینی ها بر این بود ک��ه راه اندازی این بازار، 
»ته��ران« را به پایتخت ارزی کش��ور تبدیل می کند و این 
امکان را ایجاد نماید که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط 
ارز مش��خص ش��ده و معامالت بین بازیگران و بازارسازان 
اصل��ی بازار ارز یعنی بانک مرک��زی، بانک ها و صرافی ها بر 
اس��اس آن نرخ انجام ش��ود. این در حالی است که نرخ ارز 
در بازارهای خارج از کشور حدود ساعت 11 ظهر مشخص 
می ش��ود؛ ضمن اینکه در این سامانه، حراج ناپیوسته ارز از 
س��اعت ۹ تا 10 صبح برگزار ش��ود و پس از آن نیز حراج 
پیوس��ته عملیاتی گردد تا در نهایت بازار در س��اعت 1۵ و 
۳0 دقیقه بسته ش��ود.در واقع قرار بود که همزمان با آغاز 
به کار بازار متش��کل ارزی، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا 
تعیین شود و در پایان هر روز نیز بر اساس میانگین قیمت 

ارز در هم��ان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین ش��ود؛ 
ب��ه نحوی که نرخ های معامالتی در این بازار آن الین برای 

اطالع مردم نمایش داده شوند.
بنا به اعالم بانک مرکزی، صرافی های عمده فروش در بازار 
متش��کل ارزی می توانند ارز خ��ود را عرضه نمایند؛ ضمن 
اینکه در س��ایت این ب��ازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده 
خواهد ش��د؛ اما س��امانه بازار به گونه ای طراحی شده است 
که پایین ترین قیمت فروش را در باالترین س��طح نمایش 
ق��رار می دهد و در عین ح��ال، باالترین قیمت خرید را در 
باالترین س��طح نمایش می دهد، بر همین اساس قیمت ها 
به صورت آن الین در سیس��تم َمچ می ش��ود و کش��ف نرخ 

صورت می گیرد.
در این می��ان، راهکاری که بانک مرک��زی آن روزها برای 
جلوگیری از ثبت نرخ های کاذب در این بازار در نظر گرفته 
بود، تدوین آئین نامه معامالتی از سوی بازیگران اصلی بود؛ 
ب��ه نحوی ک��ه در آئین نامه به هیئت مدیره بازار متش��کل 
اجازه داده ش��د نرخ را بر اساس کلوز آخر وقت روز قبل با 
نوس��ان ۵ درصد تعیین کنند؛ ب��ه خصوص اینکه بازیگران 
اصلی بازار متش��کل ارزی یعنی صرافی های مجاز، بانک ها 

و صرافی ه��ای بانک ها موظف به معرفی حس��اب ارزی به 
بانک مرکزی هستند.محمود شکسته بند، اولین مدیرعامل 
بازار متش��کل ارزی اعالم کرده بود که بانک ها اس��کناس 
ارز را از صرافی ه��ا دریافت می کنند و در صورت اعالم نیاز 
آنها، اسکناس را نیز برمی گردانند.به گفته وی، این موضوع 
تضمین ش��ده و بانک ها موظف هستند همه نیاز صراف ها 
به اسکناس را به صورت لحظه ای تأمین کنند؛ ضمن اینکه 
هر صراف موظف اس��ت یک حس��اب مبتنی بر دالر، یک 
حس��اب مبتنی بر یورو و یک حس��اب مبتن��ی بر ریال در 
بان��ک مورد نظرش افتتاح کند، به نحوی که صراف به بازار 
متش��کل ارزی وکال��ت دهد که از حس��اب های او به اندازه 
معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم 

معامله واریز شود.
همچنی��ن قرار ب��ود صرافی هایی که در این ب��ازار خرید و 
ف��روش عم��ده را انجام می دهند باید ی��ک درصد باالتر از 
نرخ بازار متش��کل، نیازهای ُخرد ارزی را بر اساس فهرست 

مصارف 2۴ گانه پوشش دهند.
از آتش سوزی در ساختمان بازار متشکل تا امروز جزئیاتی 
از پیشرفت عملیات فعال سازی آن منتشر نشده اما رئیس 
کل بانک مرکزی بارها وعده داده بازار در حال رس��یدن به 
بلوغ است؛ اگر سخنان عبدالناصر همتی صحیح بوده باشد، 
مشخص نیس��ت چرا این بازار اثرگذاری مورد انتظار را در 
بازار ارز کش��ور نداش��ته و از کارایی مورد انتظار برخوردار 
نیست. چرا که اگر بازار ثانویه به نقطه اثرگذار خود رسیده 
بود، امروز به استناد بخشنامه دیروز بانک مرکزی خطاب به 
شرکت های صرافی، برخی صرافی ها مجال آن را نمی یافتند 
که در معام��الت غیرقانونی، قیمت های نامتعارفی برای ارز 

اعالم کرده و اقدام به نرخ سازی کنند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در جدیدترین 
اظهارنظر خود، اعالم کرده این بانک برنامه هایی برای بازار 
ثانویه دارد که به تدریج عملیاتی خواهد شد. وعده تازه ای 
که عملیاتی ش��دن آن با تردید مواجه اس��ت و مش��خص 
نیس��ت با دس��ت فرمانی که بانک مرک��زی دارد، عملیاتی 
ش��دن و تبدیل بازار متشکل ارزی به بازیگر اثرگذار و لیدر 

بازار ارز به عمر دولت دوازدهم خواهد رسید یا خیر. 
 مهر
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مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام:
توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب در 

کشور آغاز شد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از آغاز 
توزیع تخ��م مرغ با نرخ مصوب در سراس��ر 
کش��ور خبرداد که از جمله توس��ط سازمان 
میادی��ن می��وه و تره ب��ار و فروش��گاه های 

زنجیره ای انجام می شود.
» محمدرضا طالیی « با اشاره به آغاز توزیع 
تخ��م مرغ با قیمت مصوب در کش��ور افزود: 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام و اتحادیه مرغ 
تخم گذار نسبت به توزیع گسترده تخم مرغ 
با قیمت مص��وب در س��ازمان های میادین، 
و  کارخانج��ات  زنجی��ره ای،  فروش��گاه های 
مص��ارف عمده تخم م��رغ اق��دام کنند.وی 

اضافه کرد: دفاتر شرکت های پشتیبانی امور 
دام در کل کش��ور موظف شده اند، نسبت به 
هماهنگی برای خرید تخم مرغ از مرغداران 
با قیم��ت مصوب درب مرغداری و توزیع آن 
اقدام کنند.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام کشور تصریح کرد: محدودیتی در خرید 
و توزیع تخ��م مرغ با قیم��ت مصوب وجود 
ندارد. هفته گذش��ته نرخ مصوب هر ش��انه 
تخم مرغ توس��ط وزیر جهاد کش��اورزی 2۶ 
هزارتومان اعالم ش��د. الزم به ذکر است که 
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده 
بود که  صادرات تخم مرغ از مبادی گمرکی 

منوط به مجوز این وزارتخانه است.
وزی��ر جهاد کش��اورزی اعالم ک��رد صادرات 
تخم مرغ منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد 

کشاروزی است.
کاظم خاوازی در نامه ای به جعفر س��رقینی 
سرپرس��ت وزارت صنعت مع��دن و تجارت 
نوش��ت: پیرو تصمیمات متخذه در جلس��ه 
مورج 2۶ ش��هریور ۹۹ که ب��ا حضور معاون 
اول ریاست جمهوری برگزار شد. خواهشمند 
است دس��تور فرمایید هرگونه صادرات تخم 
مرغ از تمامی مبادی گمرکی کش��ور منوط 
به مجوز صادره از س��وی ای��ن وزارت گردد.

 فارس

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
تصمیم مهم برای کاالهای 

دپوشده در گمرک
رئی��س کل بان��ک مرک��زی از تصمی��م مهم 
برای ترخیص کاالهای اساس��ی و مواد اولیه 
کارخانج��ات از گم��رکات خب��ر داد و گفت: 
در خصوص کاالهای اساس��ی و مواد اولیه و 
قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت و 
تمام کاالهای گمرکات را می توانیم ترخیص 
کنی��م. عبدالناص��ر همت��ی از تعیین تکلیف 
کااله��ای دپوش��ده در گم��رک خب��ر داد و 
گفت: امروز ب��ا آقای دکتر جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری برای بازدید از گمرکات 
ش��هید رجایی آمدیم و قطعاً اطالعات س��ایر 
بنادر از جمله بندر امام و شهید بهشتی را نیز 

در اختیار داریم.وی با بیان اینکه "هدف اصلی 
ما تعیین تکلیف کاالهای دپوشده در گمرک 
اس��ت"، افزود: دو س��ه نوع کاال در گمرکات 
داریم که ش��امل کاالی اساسی و مواد اولیه 
و قطعات خط تولید و سایر کاالهاست؛ آنچه 
برای کشور مهم است کاالهای اساسی و مواد 
اولیه  کارخانجات اس��ت که برای تولید بسیار 
اهمی��ت دارد.رئیس کل بانک مرکزی تصریح 
کرد: تصمیمات خوب و مهمی گرفتیم؛ بانک 
مرکزی آمادگی خود را برای ترخیص کاالهای 
اساس��ی و مواد اولی��ه کارخانجات اعالم کرد 
البته از چن��د روز قبل نیز برنامه ریزی جدی 
انجام دادی��م که کاالهایی ک��ه در گمرکات 
هس��تند ترخیص ش��وند و کارخانجات دچار 
مش��کل نش��وند.همتی تأکید کرد: بنابراین 
تصمیم این ش��د که واردکنندگان کاالهایی 
که اآلن در گمرک هستند )شامل مواد اولیه 
و قطعات خط تولید( اگر ثبت سفارش هایشان 
را به بانک مرکزی اعالم کنند، بانک مرکزی 
ظرف 2۴ س��اعت تخصیص را انجام می دهد 
و می توانند کااله��ا را از گمرک خارج کنند. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی اع��الم ک��رد: با 
تصمیمات��ی که گرفتیم و بان��ک مرکزی نیز 
فراین��د اجرایی آنها را به طور جد از این هفته 

شروع خواهد کرد. تسنیم 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران؛
وزارت صمت ماشین تولید 
مقررات زائد در کشور است

نای��ب رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران با بیان 
اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماشین 
تولید مقررات زائد در کش��ور اس��ت، گفت: 
امیدواریم وزیر جدید صمت در زمینه اصالح 
س��اختارهای معیوب در نظام تصمیم گیری 

وزارت صمت گام بردارد.
در حال��ی اصرار دول��ت بر تش��کیل وزارت 
بازرگان��ی موج��ب ش��ده ت��ا وزارت صمت 
همچنان از داش��تن وزیر محروم باش��د که 
حس��ین س��الح ورزی دیروز در جلسه دیدار 
فع��االن بخش خصوصی با وزیر پیش��نهادی 
وزارت صنع��ت، معدن وتج��ارت که در اتاق 

بازرگانی ای��ران با بیان اینکه طی دو س��ال 
گذش��ته به نظر می رسد دولت بخش صنعت 
و تج��ارت را فراموش کرده اس��ت گفت: در 
دو س��ال گذش��ته گوی��ا وزارت صمت هیچ 
ماموریت و وظیفه ای مگر مداخله در بازارها 
و دخال��ت در هم��ه ش��ئون قیم��ت گذاری 
را ندارن��د ل��ذا امیدوارم که ش��ما  آقای رزم 
حس��ینی با ای��ن ش��رط یعن��ی دخالت در 
همه ش��ئون قیمت گذاری این مس��ئولیت را 

نپذیرفته باشید. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داش��ت: 
بی اق��رار باید گف��ت که طی س��ال های اخیر 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ماش��ین و 
ارابه تولید مقررات زائد در کش��ور اس��ت لذا 
امیدواریم که مش��کالت مربوط به این بخش 
در م��دت زمان باقی مان��ده از دولت فعلی در 
بخ��ش وزارت صمت حل ش��ود. وی خطاب 
به وزی��ر پیش��نهادی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت:با توجه به ش��رایط اقتصاد کالن 
کشور توقع اتفاقات مهم را از شما در این حوزه 
نداری��م اما امیدواریم بتوانی��د با نگاه به درون 
وزارتخانه و اصالح ساختارهای معیوب در نظام 
تصمیم گیری وزارت صمت آن را اصالح کنید 
و حداقل حرکت ماشین مقررات دست و پاگیر 

وزارت صمت را کند کنید.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مشکالت ارزی به رغم وعده های متولیان ادامه دارد 

 بازار ارز در زندان انحصار طلبی سفته بازان

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان 
ای��ن که فروش س��هام عدالت منطقی نیس��ت گفت: به 
دارندگان س��هام عدالت توصیه می کن��م عجله ای برای 
فروش س��هام عدالت خود نداش��ته باش��ند و ت��ا بهبود 

وضعیت بازار شکیبایی کنند.
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس یازدهم درمورد 
نارضایتی مردم از نحوه فروش سهام عدالت گفت: اکنون 
سهام عدالت کمتر از گذشته مورد توجه خریداران است و 
برای رفع این موضوع باید مجددا در بورس عرضه و معامله 
ش��ود.طغیانی افرود: البته مشتری برای سهام عدالت کم 
نیس��ت اما وضعیت نامطلوب بازار س��رمایه فروش بعضی 
سهام ها را دشوار کرده است. وی ادامه داد: اکنون خرید و 
فروش نمادهای ارزشمند کاسته شده و در چنین وضعیتی 
فروش س��هام عدالت منطقی نیس��ت. به دارندگان سهام 
عدالت توصیه می کنم عجله ای برای فروش سهام عدالت 
خود نداشته باشند و تا بهبود وضعیت بازار شکیبایی کنند.
س��خنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اصرار 
بر فروش س��هام عدالت حجم عرضه و صف های فروش را 

س��نگین تر می کند که این امر باعث می شود تا قیمت آن 
نس��بت به از ارزش ذاتی کاهش بیش��تریرا تجربه کند و 

همچنین ساماندهی بازار به تعویق بیوفتد.
طغیانی بیان کرد: پیش از این کارگزاری ها با عرضه های 
سنگین خود باعث شکل گیری صف فروش شدید شدند 
و اکنون نیز با اصرار دارندگان این سهام به فروش به این 

موضوع بیشتر دامن زده می زند.
وی درم��ورد اعتراض برخی از س��هامداران مبنی بر واریز 
نش��دن وجه حاص��ل از فروش س��هام آنها، اظه��ار کرد:  
بانک های عامل باید پس از فروش سهام عدالت افراد وجه 
حاصل از آن را با نرخی که در آن روز به فروش رفته و در 
همان روزی که فروش انجام ش��ده است، واریز کنند. در 
غیر این صورت متخلف محس��وب می شوند. این نماینده 
مجلس مطرح کرد: کوتاهی بانک های عامل و کارگزاری ها 
در فروش سهام  عدالت افراد قابل پیگیری است. دارندگان 
سهام عدالت که دچار چنین مشکلی هستند می توانند با 
مراجعه به نهاد مرجع یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار 

و ارائه اسناد خود شکایت کنند. تسنیم 

مش��اور عالی نظام صنف��ی کش��اورزی و منابع طبیعی 
ب��ا انتق��اد از تعیین و اعالم قیم��ت ۴000 تومانی برای 
خرید تضمینی گندم، گفت: قیمت اعالمی با هزینه های 

کشاورزان و نرخ تورم عمومی تناسبی ندارد.
س��ید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش 
به تعیین قیمت ۴,000 تومان برای خرید تضمینی گندم 
در سال زراعی آینده، گفت: در دو سال پایانی دولت دهم 
بی توجهی به قیمت محصوالت کش��اورزی و گندم باعث 
دلخوری کشاورزان شد و تولید گندم به پایین ترین سطح 
خود در دو دهه گذش��ته رسید تا جایی که دغدغه اصلی 
دولت یازدهم در شروع کار به گفته رئیس جمهور، تأمین 
گندم مورد نیاز کشور بود. وی تصریح کرد: سوال اینجاست 
که آیا در چنین شرایط حساسی دولت سیزدهم هم بایستی 
همی��ن چالش را تجربه کند؟ ای��ن اقدامات نتیجه ای جز 
شکست طرح خوداتکایی ندارد.حسینی اضافه کرد: با توجه 
به نقش غیر قابل انکار تولید محصوالت اساسی کشاورزی 
در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کش��ور، قیمت گذاری 
محصوالت کش��اورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا 

دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیش��نهادی وزارت 
جهاد کش��اورزی قیمت غیر کارشناسی ۴000 تومانی را 
برای خرید تضمینی گندم اعالم کرده اس��ت. دولت الزم 
بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای 
قیمت گ��ذاری فرآیند قانونی خ��ود را طی کند تا قیمت 
گذاری در این ش��ورا انجام ش��ود. وی با بیان اینکه دولت 
این تصمیم را در راس��تای جلوگیری از افزایش قیمت نان 
اعالم می کند، گفت: این خود اش��تباه تاریخی و غفلت از 
منافع ملی است دولت نباید یارانه مصرف کننده را از جیب 
تولید کننده بپردازد. مش��اور عالی نظام صنفی کشاورزی 
و منابع طبیعی کش��ور ادامه داد: در ش��رایطی که تولید، 
تأمین و ذخیره س��ازی محصوالت کشاورزی راهبردی به 
دلی��ل تحریم های ظالمانه و مش��کالت ناش��ی از ویروس 
منحوس کرونا اهمیت بیش��تری پیدا کرده اس��ت، قیمت 
۴000 تومانی گندم که به تبع آن منجر به تعیین قیمت 
پایی��ن برای خرید تضمینی کلزا، ج��و، چغندر قند و … 
خواهد ش��د، انگیزه کشاورزان برای کشت این محصوالت 

استراتژیک را کاهش خواهد داد.  مهر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم،

مردم تا بهبود بازار در فروش سهام عدالت 
شکیبایی کنند

واکنش تولیدکنندگان به اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

خرد شدن انگیزه های کشت در آسیاب 
قیمت گذاری دولت


