
اتصال حداقل چهار استان به شبکه 
ریلی در سالجاری  

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: این وزارتخانه 
امس��ال در س��ال جهش تولید درخصوص افزایش 
س��هم حمل و نق��ل ریلی برنامه های وی��ژه ای را از 
جمله اتصال حداقل چهار استان به شبکه ریلی در 

دستور کار خود دارد.
امیرمحمود غفاری مع��اون برنامه ریزی و مدیریت 
منابع وزارت راه و شهرسازی درمورد توسعه و اتمام 
پروژه های ریلی کش��ور به خصوص در سال ۹۹ که 
س��ال جهش تولید نامگذاری ش��ده اس��ت، افزود: 
باعنای��ت به تاکیدات رهب��ر معظم انقالب و رییس 
جمهوری در س��ال های اخیر و تکالی��ف قانونی از 
جمله برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش 
س��هم حمل ونقل ریلی در حوزه حمل بار، مسافر و 
ترانزیت، این وزارتخانه برنامه ویژه ای ازجمله اتصال 
حداقل چهار استان به شبکه ریلی، توسعه و تکمیل 
شبکه ترانزیتی ریلی را در دستورکار خود قرار داده 
است. وی ادامه داد: برهمین  اساس در سال جهش 
تولید برنامه احداث ه��زار و ۶۱۴ کیلومتر خطوط 
اصل��ی، فرعی و دوم، نوس��ازی، بهس��ازی و ارتقاء 
ناوگان باری و ریلی و لکوموتیو را با ظرفیت دو هار 
دس��تگاه، به ارزش اعتباری ۱۳۰۷۱ میلیارد تومان 

در سرلوحه فعالیت های خود قرارداده است.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنی��ن گفت: 
این برنامه ها و اولویت آنها مش��خص ش��ده اس��ت، 
ب��ه همین خاط��ر از این مقدار  اعتب��ار موردنیاز با 
همکاری س��ازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ پنج 
هزار و ۵۴۹  میلیارد تومان تاکنون تخصیص یافته 
و ب��رای باقی مانده اعتب��ارت موردنیاز، در دس��ت 

پیگیری است.  وزارت راه و شهرسازی

عرضه واحدهای مسکن ملی پایین تر 
از قیمت کنونی بازار

  مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ضم��ن تاکید بر 
پیگیری سیاس��ت جداکردن بازار س��رمایه از بازار 
مصرف در بخش مس��کن، گف��ت: عرضه واحدهای 
مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار 

به متقاضیان مسکن، صورت خواهد گرفت.
»محمود محمودزاده« افزود: وزارت راه و شهرسازی 
در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، 
روی این موضوع متمرکز اس��ت تا واحدهایی را که 
در قالب طرح ملی با مش��ارکت بخش خصوصی در 
دس��ت س��اخت قرار دارد را با قیمت مناس��ب تر از 
قیمت های فعلی بازار به متقاضیان واقعی مس��کن، 

عرضه کند.
وی درباره برنامه ها و سیاس��تگذاری های وزارت راه 
و شهرس��ازی برای س��اماندهی بازار مسکن، کنترل 
قیمت ه��ا و کاهش آن به میزانی ک��ه برای مصرف 
کنندگان واقعی قابل معامله باشد، گفت: قوانینی که 
در جریان تصویب اس��ت، چه پیشنهادهای دولت و 
چه طرح هایی که در مجلس در حال بررس��ی است، 
چنانچه زودتر عملیاتی و ابالغ شوند روی بازار مسکن 
و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد. معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی با اش��اره به این مطلب که بازار مسکن 
در ش��رایط فعلی اقتصادی متاثر از بازارهای مجاور 
همچون طال و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت 
و  وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از 

بازار سرمایه گذاری است.  ایرنا 

دست پر نفت پاسارگاد در مجمع  
شرکت نفت پاس��ارگاد با نماد بورسی »شپاس« از 
زیرمجموعه های ش��رکت تاپیکو است که نوسانات 
قیمت سهام این شرکت از ابتدای سال جاری بازده 
حدود ۱۳۰ درصدی را عاید سهامداران کرده است. 
مجمع عمومی عادی س��الیانه این ش��رکت که در 
تاریخ ۳۱تیر ماه به تنفس خورده بود قرار است در 
تاریخ ۱۱ مرداد ماه برگزار گردد تا س��هامداران در 
خصوص تصویب صورت های مالی و میزان تقسیم 

سود تصمیم گیری کنند.
محصول اصلی شرکت نفت پاسارگاد انواع قیر است. 
کارخانه های این شرکت در شهرستان های تهران، 
تبریز، اراک، ش��یراز، بندرعباس و آبادان واقع بوده 
و ظرفی��ت تولید آن در مجموع ۳.۴ میلیون تن در 
سال است. در سال ۹8 این شرکت موفق به فروش 
۱.۳ میلیون تن انواع قیر ش��د که نسبت به فروش 
۱.۱ میلیون تنی سال قبل رشد حدود ۱8 درصدی 
را نش��ان می دهد. سهم فروش محصوالت مختلف 
این ش��رکت از کل بازار داخلی و صادرات در بورس 
کاال ب��ه ترتیب ۷۵ درصد و 2۳ درصد اس��ت. این 
اعداد در عملکرد س��ال ۹۷ ب��ه ترتیب ۴2 درصد و 
۱8 درصد بوده اس��ت. بر اس��اس صورت های مالی 
ش��رکت، »ش��پاس« در ۱2 ماهه س��ال ۹8 موفق 
شده درآمد فروش��ی معادل ۳8.۰۰۰ میلیارد ریال 
شناس��ایی کند که این رقم نس��بت به سال قبل با 
رش��د ۷۶ درصدی همراه شده است. از این افزایش 
درآمد ۱8درصد مربوط به رشد مقداری فروش است 
۵8 درصد افزایش نرخ فروش محصوالت اس��ت. بر 
این اس��اس، میانگین نرخ ف��روش محصوالت نفت 
پاس��ارگاد از ۱۹.۶۱۶هزار ریال ب��ه ازای هر تن در 
سال ۹۷ به 2۹.۳۵۱ هزار ریال یا 2۹ میلیون ریال 
به ازای هر تن در سال ۹8 افزایش یافته است. بهای 
تمام شده فروش محصوالت شرکت نیز در سال ۹8 
حدود ۳۴.۰۰۰ میلیارد ریال بوده اس��ت. با تکیه بر 
اعداد فوق، حاصل عملکرد شرکت در سال ۹8 سود 
ناخالص ۳۵۹۰ میلی��ارد ریال بوده که این عدد در 
مقایسه با سال قبل از آن ۹۷ درصد افزایش داشته 
اس��ت. در مجموع حاشیه س��ود ناخالص شرکت از 
8.۵ درصد در سال ۹۷ به ۹.۴ درصد رسیده است.

اخبار

عضو هیات مدیره بورس تهران در گفت و گو با سیاست روز عنوان کرد؛

گزارش

اقتص�اد ای�ران روزهای خاصی را س�پری می 
کند؛نوس�انات ن�رخ دالر و  درپ�ی آن گرانی 
های سربه فلک کشیده از سوی دیگر کمبود 
بودجه دولت ودر نهای�ت بازاری به نام بورس 
که این روزها اس�تقبال مردم از آن گس�ترده 
شده اس�ت. برخی کارشناسان بروز تالطمات 
بازاره�ای مختلف را نش�ات گرفت�ه از بازار 
م�ی  درآن  الزم  مدیری�ت  نب�ود  و  دالر 
دانن�د وبرخی دیگر هم با اش�اره به روند 
حرکت�ی بازاره�ا در س�الهای اخیر بروز 
چنی�ن  اتفاقی را نش�ات گرفته از تاثیر 
بازارها بر هم عنوان می کنند و معتقدند 
ای�ن  حرکتها و تاثی�رات بریکدیگر می 
تواند  نش�انه ه�ای مختلف�ی را در بازار 
و اقتص�اد نمایان کند که بایس�تی فکری 
ب�ه  حال آن ک�رد. در ای�ن زمینه 
ب�ا دکتر محمدرض�ا صادقی 
مقدم  اس�تاد دانش�گاه 
و عض�و هی�ات مدیره 
بورس ته�ران به گفت 
و گو نشس�ته ایم که 
ذیل  در  آن  مشروح 

می آید؛
صادقی مقدم  عضو 
هیات مدیره بورس 
خصوص  در  تهران 
اثرگذاری بازارهای 
کش��ور  اقتصادی 
بازار  اث��ر  به ویژه 
س��رمایه و بورس 
بر نوس��انات بازار 
عن��وان  ب��ه  دالر 
مرجع  ب��ازار  ی��ک 
گفت: نسبت مارکت 
   GDP یک ب��ازار به
آن کش��ور به معنای 
بازار  آن  نف��وذ  ضریب 
در اقتصاد کش��ور است 
و ام��روز براس��اس آمارو 
مس��تندات موج��ود ارزش 
ب��ورس ایران به ۱۰۰ درصد 

GDP رسیده است. 

 وی ب��ا مبنا قرار دادن نس��بت قیمت به درآمد 
)P/E(ب��ازار س��رمایه و حج��م نقدینگ��ی ک��ه 
ای��ن روزها در کش��ور وج��ود دارد( بر اس��اس 
محاس��بات انجام گرفته توس��ط اداره بررسی ها 
و سیاس��ت های اقتص��ادی، حج��م نقدینگی در 
هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.2۹ به 2۶۵۱۴.۶ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 
۷.۳ درصد رش��د نشان می دهد. همچنین حجم 
پای��ه پولی در پایان خ��رداد ۱۳۹۹ به ۳8۳۴.۷ 
هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با 
پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان می دهد.) 
گفت: استقبال این روزهای مردم از بازار سرمایه 
اتفاق قابل توجهی است ،ثبت ۴.۵ میلیون تقاضا 
برای س��هام شستا ،ثبتبیش از  ۵میلیون و ۳۵۰ 
تقاضا برای سهام زرماکارون و ... که طی روزهای 
اخی��ر ش��اهد آن بودیم ؛در کنار تع��داد ؛ ۱8.۵ 
تا 2۰ میلیون نفر از س��هامداران س��هام عدالت 
که روش مستقیم را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کردن��د و به گفته متولیان ب��ه زودی می توانند 
سهم بیشتری از س��هام عدالت خود را بفروشند 
حکایت ازآن دارد که بازار اقتصادی ایران با بیش 
از 2۰ میلیون س��هامدار جدید در بازار س��رمایه 

روبروست.
عض��و هیات مدیره بورس ته��ران  در ادامه نگاه 
مثبت حاکمیت ،اعضای هیات دولت و همچنین 
متولی��ان بخش ه��ا مختلف اقتص��ادی  به بازار 
س��رمایه را نکته مه��م و کلیدی عن��وان کرد و 
اف��زود: امروزه    جایگاه و اهمیت  بازار س��رمایه  
نس��بت به گذش��ته برای آحاد جامعه و مدیران 
ح��وزه اقتصادی ارتقا یافت��ه که این مهم مزایا و 
معایبی را ب��ا خود به همراه دارد نخس��ت آنکه 
با توس��عه فیزیکی بازار س��رمایه ؛ یک گزینه به 
گزینه های س��رمایه گذاری مردم عادی کش��ور 

افزوده شده است .
پذیرش یک ابر تورم 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروزه  تورم 
یا ابرتورم موجود درکش��ور پذیرفته ش��ده است 
گفت: در ش��رایط کنونی آحادمردم نگاهشان در 
تالش��ند به گونه ای برای س��رمایه گذاری ادقام 

کنند که قدرت خریدشان حفظ شود.
ب��ه گفته وی تا پیش از این محدود بودن گزینه 
های س��رمایه گذاری در کشورموجب می شد تا  
برخ��ی کاالهاکه در تمام دنیا در جرگه کاالهای 
مصرفی هستند در کشور ما به عنوان یک کاالی 
س��رمایه گذاری تلقی ش��وند مانند خودروو... اما 
توس��عه بازار س��رمایه ب��رای س��رمایه گذاری و 
هدای��ت نقدینگی خرد م��ردم از جمله اتفاقاتی 
اس��ت که منجر ش��ده ت��ا متولی��ان نتوانند،هر 
تصمیم مس��تقیم و غیرمس��تقیمی ک��ه بر بازار 

سرمایه  اثر دارد را اعمال کند.به عبارت دیگر با 
گسترش ذینفعان بازار سرمایه در جامعه تالش 
می شود این تصمیم گیری ها به نفعی به نحوی 

باشد که منافع همه را در نظر بگیرد .
عض��و هی��ات مدیره ب��ورس تهران در تش��ریح 
ای��ن نکته ک��ه بازارهای اقتصادی ت��ا چه اندازه 
بر یکدیگر اثرگذار هس��تند گفت: برای بررس��ی 
اثرگذاری بازار ارز بر ب��ورس می توان این نکته 
را گفت که در س��الهای گذش��ته بورس بازاری 
اثرپذی��ر بود تا اثر گذار ام��ا امروز این رویه تغیر 
کرده  و بورس در پی موارد اعالم ش��ده و اقبالی 
که ب��ه آن وجود دارد به بازاری  اثر گذار تبدیل 
شده و نه تنها بر بازار ارز که بر سایر بازارها مانند 

ملک و ... هم اثر گذاشته است.
 این استاد دانش��گاه با اشاره به اینکه اثرگذاری 
بورس بر س��ایر ب��ازار به حدی اس��ت که حتی 
به صنای��ع و بنگاه های اقتصادی س��یگنال می 
دهد خاطرنش��ان کرد: اگر شرایط کشور شرایط 
تحریم��ی نبود و می ش��د در صنای��ع به راحتی 
س��رمایه گذاری کرد ،راه اندازی  یک واحد یک 
میلیون تنی اوره در مجتمع هایی مانند عسلویه 
و ماهشهر به سرمایه گذاری معادل ۵۰۰ میلیون 
یورو نیاز داش��ت و به صورت مس��تقل خراسان 
پتروش��یمی کرمانش��اه و واحدهایی که مستقل 
عمل می کنند به س��رمایه گ��ذاری حدود ۶۰۰ 
میلیون ی��ورو نیازمند بودن��د. ارزش جایگزینی 
هر کیلووات برق تولیدی در نیروگاه های سیکل 
ترکیب��ی کالس ه��ای  E و F بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

یورو است.
وی افزود:ام��روزه وضعیت بازار این ش��رکت ها 
در کش��ور به این ش��کل است که یک شرکت ۳ 
میلیون تن��ی تولید کننده اوره؛ باید ۱.۵میلیارد 
دالر یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بازار داش��ته باشد 

که ۶۰ هزار میلیارد تومان معامله شود.
 سیگنال دالر به بازار 

صادق��ی با بی��ان اینک��ه مبن��ای ارزش گذاری 
شرکت ها در دو س��ال اخیر بر اساس سودآوری 
و صورت س��ود و زیان ش��رکت ها بود و  اکنون 
نی��ز ارزش گ��ذاری بنگاه ها بر اس��اس س��مت 
راس��ت ترازنامه و ارزش دارای��ی ها صورت می 
گیردخاطرنش��ان ک��رد: برخ��الف آنک��ه ارزش 
گ��ذاری ها اص��وال برمبنای جایگزین��ی دارایی 
لحاظ می ش��ود زمانیکه ارزش گذاری بر اساس 
ترازنامه و ارزش جایگزینی باشد؛ برای یک واحد 
۳ میلی��ون تنی اوره که  ۶۰ هزار میلیارد تومان 
معامله می شود ؛ یعنی دالر ۴۰ هزار تومانی) اگر 
۱۰ ه��زار تومان از ای��ن ۴۰ هزار تومان  را برای 
تحریم ها در نظر بگیریم یک واحد یک میلیون 
و ۶8۰ هزار تن��ی متانول با حدود ۷۰۰ میلیون 

دالر در ش��رایط غیر تحریمی و در زمان تحریم 
با ۹۰۰ میلیون دالر راه اندازی خواهد ش��د. این 
یعن��ی 2۰۰ میلیون دالر ب��ه خاطر تحریم ها  به 
بهای تمام ش��ده آن افزوده شده است ( به گفته 
این استاد دانشگاه وقتی در یک بازاری؛ دالر ۴۰ 
هزار تومانی معامله می ش��ود یعنی این دالر دارد 

به آن بازار سیگنال می دهد.
عضو هی��ات مدیره بورس تهران با تاکید براینکه 
بازاره��ای اقتصادی بر هم اثر متقابل دارند گفت: 
نکته اساس��ی آن اس��ت که  این اثر دوگانه بازار 
ارز ب��ر بورس و بالعکس آن تا بی نهایت نمیتواند 
ادامه یابد. چراکه در طی ۴۰ سال گذشته وقتی 
قیم��ت ارز در دولتهای مختلف بین 2 تا ۵ برابر 
تغییر می کرد، به خاطر وضعیت مناس��ب ذخایر 
ارزی دولت ها، یارانه و سوبس��یدی که دولت به 
کاالهای اساس��ی م��ی داد با حقوق و دس��تمزد 
متناس��ب با  تورم جبران می شد و به دنبال این 
اتفاق قدرت خرید اقش��ار مختلف جامعه و س��ه 
دهک پایی��ن خیلی تغییر نمی کرد. این اس��تاد 
دانشگاه با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور  
خاطرنش��ان کرد:در حال حاضر به خاطر کاهش 
ذخایر ارزی کشور،شیوع کرونا و درپی آن پایین 
آمدن تقاضای جهانی و در نهایت تشدید فشارها 
به واسطه تحریم، نرخ ارز چند برابر شده و همین  
امر س��بب افزایش چند برابری کاالهای اساسی 

اعم از گوشت، مرغ، برنج، نان و ... شده است . 
ریسک سیستماتیک 

صادق��ی با بی��ان اینک��ه امروز رش��د قیمتی در 
کاالهای سرمایه ای مانند ملک، اتومبیل و ... قابل 
توجه اس��ت تصریح کرد: امروز کاالهای مصرفی 
اقش��ار ک��م درآمد هم در حال چند برابر ش��دن 
اس��ت  و این به معنی محدود شدن قدرت خرید 

این افراد و نارضایتی اقشار کم درآمداست.
 به گفته وی این عضو هیات مدیره شرکت بورس 
این اتفاق یعنی افزایش ریس��ک سیس��تماتیک 
کش��ور رقم می خورد  اما باید توجه  داش��ت که 
دراین موضوع  نکته مهم ، آن است که پول هایی 
که ظرف ماه های اخیر وارد بازار سرمایه شده به 
شدت پول ترسویی است و  رفتار های معامالتی 
ای��ن پول ه��ا ظرف چن��د ثانیه تغیی��ر می کند.  
صادقی با تشریح روندرفتاری این افراد گفت: این 
افراد بی��ش از ۳ تا ۴ روز منفی را در بازار ندیده 
اند درنتیجه اگر بازار با یک ریسک سیستماتیک 
روبرو ش��ود ؛عک��س العمل های ش��وک آمیزی 
خواهند  داش��ت بنابراین به خاط��ر این پولهای 
ترس��و باید برای عکس العمل های خیلی بدتری 
آماده کنیم بهاین معنا که باید برای آن استراتژی 
و برنامه تدوین ش��ود  و تم��ام ارکان ها باید بی 

اندیشند برای آن روز چه باید کرد. 

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: 
علت افزایش قیمت ها در بهار امسال 

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه افزایش قیمت ها در 
بهار امس��ال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط 
نمی ش��ود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر 
پولی و عملکرد س��ایر بازارها نیز در افزایش فش��ارهای 

تورمی نقش داشته اند.
عبدالناص��ر همتی درباره متغیره��ای پولی گفت: بانک 
مرک��زی تمام تالش خود را ب��رای کنترل میان مدت و 
بلند مدت رش��د متغیرهای پولی و مدیریت نرخ س��ود، 
ب��رای کنترل و مه��ار تورم بکارگرفته اس��ت و با وجود 
تمامی موان��ع و محدودیت ها ازهمه ابزارهای خود برای 
تحقق ت��ورم هدف گذاری ش��ده، برای یکس��ال آینده 

استفاده می کند.

وی ادامه داد: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، 
بایس��تی در چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوک های 
وارده ب��ه اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات 

و درجه استقالل بانک مرکزی باشد.
همت��ی اف��زود: خرید بخش��ی از مناب��ع ارزی صندوق 
توس��عه ملی، جهت تأمین کس��ری بودجه توسط بانک 
مرکزی ) آنچنان که در بودجه س��ال ۹8 تکلیف ش��د( 
در ش��رایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه 
پولی اس��ت.این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض 
از بان��ک مرکزی خواهد بود.ل��ذا، بانک مرکزی به حکم 
وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی 

ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی  روش هایی که امس��ال 
دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش 
سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است، در 
شرایط تداوم فش��ار حداکثری، روش های مناسبی برای 
تأمین مناب��ع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون 
فش��ار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی 

به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
وی گف��ت: همه افزایش قیمت ها در بهار امس��ال، صرفاً 
به رش��د پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود. افزایش 
انتظ��ارات تورمی، متأثر از عوامل غی��ر پولی و عملکرد 
س��ایر بازاره��ا نی��ز در افزایش فش��ارهای تورمی نقش 

داشته اند. بانک مرکزی 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
عنوان کرد:

قطع سهمیه و ابطال مجوز در انتظار گران 
فروشان سیمان

س��ازمان حمایت مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
اع��الم کرد: ن��رخ فروش مصرف کننده ب��رای هر پاکت 
سیمان خاکس��تری حداکثر ۱۷.۵۰۰ تومان و برای هر 

تن سیمان فله 2۹۰.۰۰۰ تومان است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد: در نشستی مش��ترک با انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت س��یمان مقرر گردید که تحویل س��یمان توسط 
واحده��ای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رس��می و 

مطابق دستورالعمل مربوطه صورت پذیرد.
براس��اس اع��الم تابش مع��اون وزیر و رئیس س��ازمان 

حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان،  مطابق 
توافق اعضای جلس��ه برای تأمین بهنگام س��یمان مورد 
نی��از انبوه س��ازان، پروژه های عمرانی و س��ایر مصارف 
عم��ده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت 
مصوب درب کارخانه به انبوه سازان، پروژه های عمرانی 

و سایر مصارف عمده با معرفینامه رسمی می باشند.
عالوه بر این انجمن مکلف اس��ت ب��ا هماهنگی اعضا بر 

عاملین فروش نظارت نماید.
مطاب��ق اعالم س��ازمان حمایت، س��ازمان های صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع 
س��یمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و 
قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه 

معرفی خواهند شد.
انجمن هم موظف است با هماهنگی تولید کنندگان در 
صورت مش��اهده تخلف عامالن یا پس از اعالم سازمان 
حمای��ت برای ابط��ال عاملیت اقدام نماید. ش��ایان ذکر 
است، سیمان مشمول اعالم موجودی و الزام به ثبت در 
سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی 
و خریداران عمده )انبوه س��ازان( می باشد و این بنگاهها 
بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از 

طریق سامانه مذکور ثبت نمایند.
با توجه به مصوبات این جلس��ه، انجمن بر کلیه اعضای 
خود و ه��م چنین از طریق اعضا ب��ر کلیه نمایندگی ها 

نظارت جدی معمول خواهد داشت.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

 ریسک سیستماتیک بازارهای اقتصادی  را دریابیم 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش 
رسمی قیمت کاالها گفت: اگر بخواهیم جلوی این تغییرات 
طبیعی قیمت ها را که ماحصل افزایش عوامل تولید است، 

بگیریم و آن را س��رکوب کنیم، مفهومش این است که در 
سال جهش تولید جلوی تولید را می گیریم. حسین مدرس 
خیابان��ی گفت: نزدیک به هفت میلیون تن خرید تضمینی 
گندم انجام ش��ده است که این عدد نسبت به میزان خرید 

تضمینی گندم پارسال هشت درصد بیشتر است.
وی افزود: گندمی که امس��ال از کش��اورزان خریدیم، ۵8 
درصد نس��بت به پارس��ال گرانتر اس��ت، زیرا ن��رخ خرید 

تضمینی گندم باالتر رفت.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: به 
همه کش��اورزانی که گندم شان را به دولت داده اند تا 2۳ 

تیرماه، تقریبا 8۰ درصد پولشان پرداخت شده است.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه احتماال امسال هم افزایش 
خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال داریم، افزود: امسال 
ب��رای خرید تضمینی ح��دود ۹ تا ۱۰ میلی��ون تن گندم 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. وی همچنین گف��ت: در زمینه 

تامین گندم مصرفی کشور خودکفا می شویم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود ۱۴ 
میلیون تن ظرفیت سیلو و محوطه نگهداری گندم، داریم.
مدرس خیابانی با تاکید بر این که مش��کلی برای نگهداری 
گندم در کش��ور وجود ندارد، افزود: هم سیلوهای قدیمی 
گنجای��ش گندم های ما را دارند و هم با س��رمایه گذاری 
های جدید به مرور این س��یلوها نوس��ازی و بازسازی می 

ش��وند و به ظرفی��ت آن ها اضافه می ش��ود. وی گفت: به 
موازات خرید گندم بیش��تر از کش��اورزان، نیازی به محل 

نگهداری گندم یا سیلوهای فلزی، بتنی و روباز داریم.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اف��زود: اکنون 
شرکت های بازرگانی دولتی و بخش خصوصی، طرح های 
زی��ادی در سیلوس��ازی راه انداخته اند ک��ه نمونه آن بهره 
برداری از دو س��یلوی ۳۰ هزار تنی شهرستان اقلید و ۴۰ 

هزار تنی شهرستان داراب در روز گذشته بود.
 م��درس خیابانی گفت: هفته آینده هم س��یلوی ۵۰ هزار 

تنی شهر فیروزه نیشابور به بهره برداری می رسد. 
 شاتنا

   سرپرست وزارت صمت؛

جلوی تولید را با سرکوب 
تغییرات طبیعی قیمت ها 

نمی گیریم

در سالهای گذشته 
بورس بازاری اثرپذیر 

بود تا اثر گذار اما 
امروز این رویه تغیر 

کرده  و بورس در پی 
موارد اعالم شده 
و اقبالی که به آن 

وجود دارد به بازاری  
اثر گذار تبدیل شدهو 
نه تنها بر بازار ارز که 
بر سایر بازارها مانند 

ملک و ... هم اثر 
گذاشته است.


