
مطیع ستاد ملی مقابله با کرونا 
هستیم

رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه 
بی��ن الملل��ی جمه��وری اس��امی ایران ب��ا بیان 
اینکه:»م��ا نمی خواهیم به صورت هیجانی تصمیم 
گیری کنیم و کاما مطیع ستاد ملی مقابله با کرونا 
هس��تیم.« تاکید کرد:»تاکن��ون نامه ای برای عدم 

برگزاری نمایشگاه به دستمان نرسیده است.«
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاههای بین المللی جمهوری اسامی ایران 
به نقل از س��امت نیوز، دکتر بهمن حس��ین زاده 
در گفتگوی��ی و  در واکنش به اظهارات دکتر زالی 
فرمانده س��تاد عملی��ات مقابله با کرون��ا در کان 
ش��هر تهران مبنی بر ممنوعیت برگ��زاری هر نوع 
نمایشگاه و تجمعات در تهران تا پایان هفته آینده، 
گفت:» ما نمی خواهیم به صورت هیجانی تصمیم 
گی��ری کنیم و کاما مطیع س��تاد مل��ی مقابله با 
کرونا هس��تیم. تاکنون نامه ای برای عدم برگزاری 
نمایشگاه به دس��تمان نرسیده است. متاسفانه این 
ویروس همه گیر ش��ده ولی ما نم��ی توانیم چرخ 
اقتص��اد و صنعت و اصناف را متوق��ف کنیم. خود 
وزارت بهداشت و مسوولین کشور و کل دنیا هم به 

این مسئله اذعان دارند.«
  وی ادام��ه داد:» م��ا باید پروت��کل هایی در این 
ارتب��اط تنظیم کنیم و با رعایت کردن این پروتکل 
ه��ا بتوانیم با این ویرووس مب��ارزه کنیم و فعالیت 
خود را هم همچن��ان ادامه دهیم به همین منظور 
ما ۴ پروتکل نوش��تیم که با حضور پزش��کان، هال 
احم��ر، مس��وولین و متخصصی��ن ح��وزه صنعت 
نمایش��گاه این پروتکل ها تدوین ش��ده است. این 
پروتکل ها ش��امل پروتکل غرفه س��ازی ، پروتکل 
بازدیدکنن��دگان، پروت��کل مش��ارکت کنندگان و 
پروتکل س��ایت داران اس��ت. این پروتکل ها را به 
وزارت بهداشت فرس��تادیم که متخصصین وزارت 
بهداش��ت این پروت��کل ها را بررس��ی کردند و در 
تیرماه به تایید وزارت بهداشت رسیده است و دکتر 
رییس��ی معاون بهداشت وزیر بهداشت این پروتکل 
ها را به کل کش��ور اباغ کردند و به بنده هم نامه 
زدند که به کل نمایش��گاه های کشور پروتکل ها را 

اعام کنم.«
دکتر حس��ین زاده گفت:» در نمایش��گاهی که قرار 
اس��ت برگزار ش��ود ما ۶۵ هکتار فضا داریم که ۱۳ 
و نیم هکتار آن فضای س��بز اس��ت. ما این فضاها را 
گندزایی و ضدعفونی کردیم. ۴۰ سالن داریم که ورود 
و خروج هر سالنی را گیت گذاشته ایم و ضدعفونی 
کننده های دس��ت را در دسترس قرار داده ایم و از 
لحظه ورود افرادی که وارد نمایش��گاه می شوند تب 

سنجی می شوند باید ماسک داشته باشند. 
مالیاتی که از خانه های خالی اخذ می 
شود باعث تحول در بانک مسکن شود

علی اصغر خانی عضو کمیس��یون عمران در مجلس 
شورای اسامی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع 
مس��کن در کش��ور و یافتن راهکارهای��ی برای رفع 
معضات این حوزه، گفت: در ابتدا برای معضل مسکن 
الزم اس��ت قیمت زمین کاهش یابد تا از این طریق، 
زمین ارزان قیمت را در اختیار انبوه سازان قرار دهیم.

نماینده مردم ش��اهرود در مجلس شورای اسامی با 
اشاره به ضرورت کاهش نرخ سود وام مسکن تصریح 
کرد: بدون شک با سود ۱8 درصد مشکلی حل نخواهد 
ش��د و الزم است تا سود تسهیات در این حوزه نیز 
کاهش یابد.وی ادامه داد: باید با برنامه ریزی کاهش 
نرخ س��ود تسهیات پیگیری ش��ود، به عنوان مثال 
ارایه وام مسکن به روستاییان با نرخ سود ۴ درصد و 
به ترتیب ارایه تس��هیات در شهرهای بزرگتر با نرخ 
س��ود 7 و 9 درص��د باید در دس��تور کار قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور ش��د: ما 
در مجل��س یازدهم با تصویب قان��ون اخذ مالیات از 
خانه  ه��ای خالی تاش کردیم ت��ا از این نوع واحدها 
عوارض گرفته شود چراکه در کشور خانه های زیادی 
بااس��تفاده مانده اند و باید از این اماک مالیات اخذ 
شود تا افراد تشویق به عرضه آن ها به بازار شوند.وی 
تاکید کرد الزم اس��ت مالیاتی که از این خانه ها اخذ 
می شود در بخش مسکن سرمایه گذاری شود چراکه 
در این شرای ش��اهد رونق مسکن خواهیم بود.عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی در پاسخ به 
این پرسش که چقدر ضروری است که دولت به بانک 
مس��کن برای ارایه بهتر خدمات به مردم کمک کند، 
گفت: قطعا دولت می تواند با تزریق سرمایه و افزایش 
اعتبار باعث تحولی در بانک مسکن شود چراکه این 
بانک به تنهایی نمی توان��د معضات این حوزه را از 
راه ب��ردارد.وی ادامه داد: مهمترین موضوع در حوزه 
مسکن بانک عامل است که باید مورد حمایت جدی 
دولت قرار گیرد زیرا بدون این پش��تیبانی نمی تواند 

اهداف خود را با سهولت محقق کند.

پرداخت 273 فقره تسهیالت مرتبط 
با شیوع کرونا توسط بانک آینده

کسب وکارهایی که به دلیل ش��رایط ناشی از شیوع 
وی��روس کرون��ا در فعالیت اقتصادی خود، آس��یب 
دیده اند، می توانند از تسهیات حمایتی بانک آینده، 
بهره مند شوند.بانک آینده با هدف کمک به صاحبان 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا 
و به منظ��ور حفظ رونق اش��تغال و جبران بخش��ی 
از خس��ارات عملیاتی واحدهای تولیدی کش��ور از 
۱۳99/۰۴/۱9، نس��بت ب��ه پرداخت تس��هیات به 
معرفی ش��دگان از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی )کارا( اقدام نموده، تا ۱۳99/۰۵/۰7، 
با اعطای 27۳ فقره تسهیات حمایتی، بیش از ۴۱ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

اخبار

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان تشریح کرد؛

 جزئیات جلسه سیمانی ها با 
سازمان حمایت 

دبیر انجمن تولیدکنندگان س��یمان با تشریح جزئیات جلسه سیمانی ها 
با سازمان حمایت، گفت: قیمت کارخانه ای سیمان کاهش نمی یابد، در 
عین حال مقرر ش��د قیمت سیمان در بازار آزاد کنترل شود تا به ۱7.۵ 

هزار تومان برسد.
عبدالرضا ش��یخان با تش��ریح جزئیات جلس��ه تولیدکنندگان س��یمان با 
مس��ئوالن س��ازمان حمایت اظهار داشت: در این جلس��ه موضوع قیمت 
گذاری سیمان مطرح و مقرر شد قیمت کارخانهای این محصول بر اساس 
مصوبه اخیر انجمن س��یمان و سازمان حمایت اعمال شود. همچنین قرار 
ش��د بازرس��ی ها در مورد قیمت س��یمان در بازار آزاد افزایش یابد و نرخ 
سیمان در بازار کاهش یابد. وی تصریح کرد: در حال حاضر صنعت سیمان 
بر اساس مصوبات موجود، محصول خود را عرضه می کند و قیمت سیمان 
درب کارخانه همان نرخی اس��ت ک��ه آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس در 
جلسه دو شب پیش با سرپرست وزارت صنعت، بر اعمال آن تاکید داشتند. 

به طوری که قیمت سیمان درب کارخانه پاکتی ۱۳.۵ هزار تومان است.
وی همچنین با اشاره به سهم زیر یک درصد سیمان در قیمت تمام شده 
ساخت و ساز، گفت: در حال حاضر قیمت داخلی هر تن سیمان فله حدود 
22۰ هزار تومان است در حالی که قیمت جهانی هر تن سیمان ۵۰ تا ۶۰ 
دالر است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس دو شب پیش گفته بود: سیمان 
و فوالد دو مولفه مهم و اصلی صنعت ساختمان است و واقعیت قضیه این 
است که قیمت گذاری در این حوزه رها شده است و در چند جلسه ای که 
با آقای خیابانی سرپرست وزارت صنعت داشتیم بدون اینکه قصد دخالت 
در امور را داش��ته باشیم، با یک کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که 
س��یمان هر تن با احتس��اب ارزش افزوده و حمل و نقل 29۰ هزار تومان  
اس��ت و بدون احتس��اب دو مولفه ارزش افزوده و حمل و نقل 22۰ هزار 
تومان است و سیمان پاکتی ۱۳۵۰۰  تومان در محل تولید باشد و در بازار 

آزاد ۱7۵۰۰ تومان باشد، از دولت انتظار می رود که بازار را کنترل کند.

با وجود گزینه های متفاوتی که در رابطه با عوامل 
افزایش تورم مطرح است، باز هم افزایش نرخ ارز، 
متهم اصلی عنوان می ش��ود که البته پای کرونا و 
وام یک میلیونی یارانه بگیران هم در میان است.

در ماههای اخیر افزایش قیمت ها و تورم محسوس 
قابل توجه بود؛ روندی که در گزارش��های رسمی 
مرکز آمار نیز دیده میش��ود و نرخ تورم از ابتدای 
امس��ال در دو ش��اخص نقطه به نقطه ) نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( و تورم ماهانه )نسبت به ماه 

قبل( افزایش داشته است.
م��روری ب��ر وضعیت تورم نش��ان میده��د که از 
فروردین س��ال جاری تورم نقطه به نقطه از ۱9.8 
تا 2۶.9 در پایان تیر ماه رشد و حدود هفت درصد 
افزایش داش��ته است. تورم ماهانه نیز در چهار ماه 
ابتدای امس��ال از 2.۱ تا ۶.۴ درصد افزایش دارد، 
اما تورم س��االنه روند کاهشی داشته و از ۳2.2 به 

2۶.۴ درصد در پایان تیر ماه رسیده است.
در رابط��ه با اینکه چرا در چند م��اه اخیر افزایش 
ت��ورم و موجی از گرانیها وجود داش��ته تحلیلهای 
متفاوتی مطرح اس��ت، از یک س��و شرایط بحرانی 
ناشی از کرونا که موجب افزایش هزینهها و اختال 
در کس��ب و  کارها ش��د و از س��وی دیگر موضوع 
افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی که همواره 
با رشد آن قیمتها در بازار با افزایش روبرو است. اما 
کس��ری بودجه دولت دیگر عاملی بود که از سوی 
کارشناس��ان در رش��د تورم مورد توجه بود، به هر 
حال از ابتدای س��ال جاری ای��ن موضوع مطرح و 

برآوردههای متفاوتی حتی ت��ا ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان در مورد آن است  که البته هیچ گاه سازمان 
برنامه و بودجه رقمی مش��خصی در این باره اعام 
نکرد. بر این اس��اس بحث راهکارهای دولت برای 
تامین کس��ری بودجه و از س��ویی بی انضباطی و 
احتمال استقراض از بانک مرکزی برای جبران این 

کسری مطرح بوده است.
اما بعد از حواش��ی که در مورد اثر گذاری کسری 
بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک  مرکزی 
و منابع بانکی ایجاد ش��د،  سازمان برنامه وبودجه 
ای��ن موضوع را نپذیرفت و ه��ر گونه افزایش تورم 
ناشی از کسری بودجه را رد کرد و عوامل دیگری 

را در رابطه با افزایش تورم دخیل دانست.
موض��ع س��ازمان برنام��ه و بودجه این اس��ت که 
صورته��ای مالی بانک مرکزی در س��ال گذش��ته 
ش��اهدی بر انضباط مال��ی دولت بوده و  همچنان 
نیز ادامه دارد از سوی دیگر دولت حتی بخشی از 
بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است.
در نتیج��ه نق��ش بدهی دولت در رش��د پایه ولی 
منتف��ی خواهد بود، حتی اگر ق��رار بود نگرانی از 
کس��ری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل 
ت��ا انتهای بهار نمایان می ش��د. تحلیل س��ازمان 
برنامه این اس��ت که دلیل روند و نوسانات ماهانه 
تورمی ت��ا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی 
متاثر از کرونا بوده است، در عین حال که افزایش 
قدرت خرید مردم ناشی از تسهیات یک میلیون 
تومانی کرونا را نیز دخیل می داند. تسهیات یک 

میلیون��ی کرونا همان طرحی بود که با پیش��نهاد 
بان��ک مرک��زی برای ح��دود 2۳ میلی��ون خانوار 
اجرایی شد و در نتیجه آن حدود 2۳ هزار میلیارد 
تومان از منابع بانکی در اختیار مردم قرار گرفت.

ام��ا گزینه اصلی س��ازمان برنام��ه و بودجه برای 
افزای��ش ت��ورم به وی��ژه فاصله خرداد ت��ا تیر ماه 
امسال افزایش نرخ ارز  است و اعام کرده که »به 
نظر می رس��د علت موج تورمی اخیر و بخصوص  
افزای��ش ۶.۵ درصدی تورم تیر نس��بت به خرداد 
جه��ش ناگهانی ن��رخ ارز نیمایی ب��ه عنوان لنگر 
اس��می تورم است.« در ش��رایطی افزایش نرخ ارز 
عامل گرانی های اخیر معرفی ش��ده که در کمتر 
از  دو ماه گذشته نرخ ارز با افزایش حدود 7۰۰۰ 
تومانی از  ۱7 هزار تا 2۵ هزار تومان در بازار آزاد 
و باالی 2۰ هزار تومان در سامانه نیما رشد کرد.

البته دلی��ل افزایش نرخ ارز در ای��ن مدت تا حدود 
زیادی از سوی مسئوالن مربوطه عدم برگشت ارزهای 
صادراتی از سوی صادر کنندگان و کاهش قابل توجه 
قیمت فرآوردهها و مش��قات نفت��ی در فروردین ماه 
اعام شد و تاکید دارند که به مرور با افزایش برگشت 
ارزهای صادراتی در کوتاه مدت شرایط تعدیل خواهد 
ش��د. این اولین بار نیس��ت که در به راه افتادن موج 
تورمی، ارز عامل اصلی معرفی  میشود. در سال های 
اخی��ر نیز بعد از موج افزایش قیمت ارز نرخ تورم هم 
دس��تخوش تغییراتی شده و حتی در مواردی موضع 
گی��ری بانک مرک��زی در این رابطه ب��ر دخالت نرخ 

افزایش ارز بر تورم تاکید  داشته است.
مروری بر وضعیت تورمی در چند س��ال گذش��ته 
نش��ان میدهد که نرخ ت��ورم در خرداد ماه ۱۳9۵ 
تک رقمی میش��ود و بعد از آن تا شهریور ۱۳97 
ب��ه روال خود ادامه داده تا این که در این زمان به 

۱۱.۳ درصد رسیده و دو رقمی شد. ایسنا 

گزارش

معاون ناش��ران و اعضاء بورس تهران با بیان اینکه شرکت 
زرماکارون هفتمین شرکت اضافه شده به بورس تهران در 
سال 99 است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱2 شرکت در 
جلس��ات مختلف هیئت پذیرش مطرح ش��ده و با پذیرش 
آنها در بورس تهران موافقت شده است که با احراز شرایط 
تعیین شده توسط هیئت پذیرش، نسبت به درج آنها اقدام 

و در نوبت عرضه قرار میگیرند.
مجید نوروزی معاون ناشران و اعضاء بورس تهران با تشریح 
فرآین��د پذیرش ش��رکتها در ب��ورس گفت:فرآیند پذیرش 
کلیه ش��رکتها در بورس، بر اساس دستورالعمل پذیرش و 
مشمول بررسیهای دقیق است و اعضای هیئت پذیرش که 
نمایندگانی از کانون کارگزاران و سازمان بورس نیز در آن 
حضور دارند کلیه ابعاد مالی، عملیاتی و ... شرکت را پایش 
نموده و پس از رفع نکات تعیین ش��ده توس��ط ایش��ان )با 
هدف کاهش هرگونه مخاطرات احتمالی برای س��هامداران 
جزء(، اجازهی درج و عرضه سهام به شرکت داده میشود.

نوروزی تأکید کرد: با توجه به اینکه شرکت بورس و سازمان 
بورس در خصوص تمامی ناش��ران پذیرفته شده در بورس 
مس��ؤولیت نظارت قانونی دارند، مس��ئله بررسی صورتهای 
مال��ی ش��رکت ها با دق��ت در خصوص تمام این ش��رکت 
ها انجام می ش��ود. وی در خصوص ارزش��گذاری شرکتها 
تصریح کرد: اگر چه ارزشگذاری سهام شرکتهای در فرآیند 
پذیرش و عرضه اولیه توسط نهادهای مالی دارای مجوز از 
سازمان بورس و به صورت حرفهای انجام میشود، لیکن در 
مرحله آگهی عرضه اولیه، کلیه اطاعات شرکت در گزارش 
ارزشگذاری توس��ط تیم تخصصی در بورس تهران بازبینی 
ش��ده و در صورت لزوم، نس��بت به انجام حسابرسی ویژه 
و راس��تیآزمایی )due diligence( آنها اقدام میش��ود تا 

صحت کلیه اطاعات مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
معاون ناش��ران و اعضا ب��ورس تهران تصریح ک��رد: موضوع 
ارزش��گذاری س��هام ش��رکتها در عرضه اولیه با تعهد خرید 
ارزشگذار همراه بوده و بر اساس اطاعات منتشر و افشا شده 
انج��ام و مبنای ارزش��گذاری قرار میگیرد. نوروزی با تأکید بر 
اینکه سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری خود برای خرید 
سهام در عرضه اولیه یا سایر خرید و فروش ها در بازار اوراق بهادار، 
به اطاعات ش��رکت ها توجه نموده و تصمیم می گیرند گفت: 

موضوعات مطرح ش��ده و یا موضع گیری شده در فضا مجازی 
اگر بر اس��اس نظر کارشناسی نباشد، نمی تواند مبنای تصمیم 
گیری باشد ضمن اینکه تصمیم گیری بر اساس اطاعات رسمی 
افشا و تحلیل شده انجام می شود. وی افزود: تحلیل کارشناسی 
در خصوص کلیه ش��رکت های بورس��ی و عرضه های اولیه کار 
پسندیده ای است و ما از کلیه نهادهای تخصصی و دارای مجوز 
تحلیل و شرکت های مشاور سرمایه گذاری درخواست می کنیم 
که بر اساس اصول کارشناسی نسبت به تحلیل و ارائه اطاعات 
تکمیلی به س��رمایه گذاران اقدام کنند تا فضای غیر رس��می و 

غیرکارشناسی مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران قرار نگیرد.
وی افزود: در هر عرضه اولیه پس از آنها شرکت ها تأیید هیئت 
پذیرش و ناشران سازمان بورس را میگیرند نزد سازمان بورس 
ثبت ش��ده و پس از تأیید سازمان و بورس تهران، نسبت به 
عرضه اولیه اقدام می شود. نوروزی با تأکید بر اینکه سرمایه 
گذاران باید بر اساس اطاعات افشا شده توسط ناشر تصمیم 
گیری نموده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند تصریح 
کرد: قرار نیست در عرضه های اولیه یا سایر اقدامات نظارتی 
بازار صرفاً بر اساس اظهارنظر بخشی از بازار تصمیمات تغییر 
نماید و کلی��ه اقدامات در بورس تهران بر اس��اس ضوابط و 

مقررات تصویب شده، به انجام می رسد.
نوروزی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست های اباغ شده 
از س��وی ریاس��ت محترم جمهوری، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و سیاستگذاران ذیربط در سالی که بنا به فرموده مقام 
معظم رهبری، میبایست »جهش تولید« محقق شود، با در 
نظ��ر گرفتن رویکرد مثبتی که به بازار س��رمایه وجود دارد، 
افزایش عرضه اولیه و واگذاری س��هام ش��رکتهای جدید در 
بورس، یکی از تکالیف مهم بازار س��رمایه برای ایجاد فرصت 
جدید در این بازار به شمار میرود.وی با اشاره به اینکه چنین 
سیاس��تی مس��تلزم همت مضاعف و دقت بیش��تر در حوزه 
عرضههای اولیه مناسب در بازار است تا از این رهگذر، فرصت 
س��رمایهگذاری و رشد تولید محقق شود گفت: چنانچه یک 
شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران آن 
ش��رایط پذیرش و عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را دارد، 
نبایس��تی جلوی پذیرش و عرضه اولیه گرفته شود چرا که 
عرضه های اولیه عمدتاً برای سهامداران بازدهی مطلوبی به 

دنبال داشته و موجب رونق و نشاط بازار میشود.
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وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
تعیین تکلیف نحوه پرداخت تسهیالت 

ودیعه مسکن در شورای فقهی بانک مرکزی  
محمد اس��امی، وزیر راه و شهرس��ازی گفت: با توجه به 
حضور ش��ورای فقه��ی در بانک مرک��زی، نحوه پرداخت 
تس��هیات ودیعه مسکن با توجه به نظر این شورا تعیین 
تکلیف خواهد شد. محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
با تش��ریح موارد مرتبط با بررس��ی فقهی نحوه پرداخت 
تسهیات ودیعه مسکن، عنوان کرد: منظور من از بررسی 

فقهی نحوه پرداخت تس��هیات ودیعه مسکن در شورای 
فقهی بانک مرکزی این نبود که این تس��هیات بررس��ی 
شده است. وزیر راه و شهرسازی، در بیان تعیین وضعیت 
فقهی این تسهیات گفت: با توجه به حضور شورای فقهی 
در بانک مرکزی، نحوه پرداخت تسهیات ودیعه مسکن با 

توجه به نظر این شورا تعیین تکلیف خواهد شد.
الزم ب��ه تاکید اس��ت پیش از ای��ن، غامرضا مصباحی 
مقدم، عضو ش��ورای فقهی بانک مرک��زی در گفتوگو با 
فارس ضمن بیان اینکه  نحوه پرداخت تسهیات ودیعه 
مس��کن و تطابق آن با ش��رع، در ش��ورای فقهی بانک 
مرکزی م��ورد بحث قرار نگرفته و این ش��ورا نظر خود 
را اعام نکرده اس��ت، اعام کرد: روز چهارش��نبه هفته 
جاری در جلسهای فوق العاده نسبت به تعیین وضعیت 

تسهیات ودیعه اجاره بحث خواهد شد.
در عین حال محمد اس��امی وزیر راه و شهرس��ازی در 
حاشیه ورود ۵۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی تولید داخل 
به شبکه، گفته بود، شورای فقهی بانک مرکزی موضوع 
ش��رعی بودن این تسهیات را بررس��ی کردهاند و این 

منابع در اختیار موجر قرار میگیرد. فارس 

سرپرست وزارت صمت اعالم کرد؛
با گرانی مواجه هستیم نه گرانفروشی!

 سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( با 
تاکی��د بر برخورد با گرانفروش��ان، تصری��ح کرد که در 
ح��ال حاضر کاال به وفور وج��ود دارد و تغییرات قیمت 
کااله��ا ناش��ی از افزای��ش هزینههای تولید اس��ت و نه 

گرانفروشی.
حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار در حال حاضر 
ب��ا کمبود و گرانی مواجه نیس��ت، تصری��ح کرد: بخش 

عمدهای از کاالها تحت تاثیر ش��اخصهای کان اقتصاد 
مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دس��تمزد هستند، ضمن اینکه 
وف��ور و فراوانی کاال ه��م وج��ود دارد. بنابراین افزایش 
قیمتی که در حال حاضر در همه کاالها ش��اهد هستیم 
متاث��ر از ش��اخصهای کان اقتصادی اس��ت و اگر جلو 
تغیی��رات طبیعی قیمت متاث��ر از افزایش قیمت عوامل 
تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال 

جهش تولید جلو تولید را میگیریم.
وی افزود: البته در این شرایط عدهای هم سوء استفاده 
میکنن��د، بنابراین اگر گرانفروش��ی ناش��ی از احتکار و 
امتناع اتفاق افتاده باش��د و نه تغییرات قیمت و گرانی،  

به شدت برخورد میکنیم.
بررسی  وضعیت تورم در تیر ماه در آمار مرکز آمار ایران 
نشان میدهد که  هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال 
و تیر ماه س��ال گذش��ته افزایش داشته است؛ به طوری 
که تورم ماهانه رشد ۴.۴ درصدی داشت و تورم نقطه به 
نقطه )تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل( نیز با رشد 
۴.۴ درصدی به 2۶.9 درصد رس��یده بود که این تغییر  

در قیمت کاالهای خوراکی ملموس است.  شاتا 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون ناشران و اعضاء بورس تهران مطرح کرد:

هفتمین قدم اجرای سیاست توسعه با عرضه های جدید  در بازار سرمایه 

 کشف قیمت اولین شرکت بخش خصوصی بورس
 در سال 99 

دیروز چهارشنبه )مرداد ماه( تعداد ۱۹2 میلیون سهم معادل ۱2 درصد از سهام شرکت »صنعتی زر ماکارون« با نماد 
»غزر« به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه اولیه و کشف قیمت شد.

طی مراسمی که به صورت آنالین در فضای مجازی و آپارات رسمی بورس تهران پخش شد، تعداد ۱۶۰ میلیون 
سهم جهت عرضه به عموم و 32 میلیون سهم جهت عرضه به صندوقهای سرمایهگذاری در روز معامالتی شنبه 
)۱۱ مرداد ماه( جمعا معادل ۱2 درصد از سهام شرکت صنعتی زر ماکارون با نماد )غزر( به قیمت هر سهم 3۹ هزار 

و 7۵۰ ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.
همچنین با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران عضو هیات مدیره فدراسیون بورسهای اروپا-آسیایی )فیاس(، 

تعداد شرکتهای فعال در بورس به 3۴۰ شرکت رسید و به ارزش بازار  ۶3 هزارو  ۶۰۰ میلیارد ریال افزوده شد.

نمای نزدیک

متولیان  تو پ را از زمین خود بیرون انداختند؛

 متهم موج تورمی


