
راهی برای دور زدن برگشت ارز به نیما!

4انرژی

طی 5 ماه

 بانک کارگشایی 202 هزار فقره تسهیالت
 پرداخت کرد

بانک کارگشایی در پنج ماه نخست سال جاری بیش از 202 هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.

    بانک کارگشایی طی 5 ماه نخست سال 97 تعداد 202 هزار و 248 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که ارزش این تسهیالت به بیش از یک هزار 

و 840 میلیارد ریال می رسد.
همچنین بانک کارگشایی در مدت مذکور 25 هزار و 655 فقره تسهیالت 
احتیاجات ضروری  رفع  ریال جهت  میلیارد  هزار  دو  از  بیش  ارزش  به  جعاله 

پرداخت کرده است.

تا آبان ماه 97

مهلت تعویض دسته چک های قدیمی در بانک سامان 
تمدید شد

طبق اعالم بانک مرکزی و بـه منظور همراهی با مشتریان بانک ها اجرای 
نهایی طرح صیاد به تاریخ 6 ام آبان ماه 97 موکول شد.

ضمن تشکر از مشتریانی که نسبت به تعویض دسته چک های خود و دریافت 
دسته چک جدید صیـادی اقدام کرده  اند، طبق اعالم بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بـه منظور همراهی با مشتریان بانک ها و مردم عزیز، اجرای نهایی 
طرح صیاد به تاریخ 6 آبان 97 موکول شد. ضروری است آن دسته از مشتریانی 
دریافت  به  نسبت  مدت  این  طی  نکرده اند،  دریافت  صیادی  چک  هنوز  که 
دسته چک های جدید اقدام کنند و صرفا چک های قدیم در بانک صادرکننده 

امکان وصول خواهند داشت.

با حمایت بانک مسکن

 ششمین ماراتون برنامه نویسی
 تلفن همراه برگزار شد

ششمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه با حضور بانک مسکن به عنوان 
حامی طالیی به میزبانی دانشگاه شریف برگزار شد.

مهدی کاووسی فر، رئیس اداره کل فناوری اطالعات بانک مسکن در مراسم 
ششمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه گفت: اینجانب به نمایندگی از طرف 
همکارانم در بانک مسکن از ربیعی ریاست محترم پژوهشکده فناوری اطالعات و 
ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف،  مهندس روزی طلب مدیریت محترم 
شرکت آریا«ریا راد شریف، دانشگاه شریف به عنوان میزبان و تمامی عوامل برگزاری 
ماراتون برنامه نویسی که گام مهمی را در شناسایی نخبگان و استعدادهای کشور 

برداشته اند، تشکر و قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در امر مسکن با پشتوانه 
ای قریب به 80 سال سابقه، و با تالشی شبانه روزی در ارائه راهکار مناسب به احاد 

مختلف جامعه به منظور تهیه سرپناه ، همراه با رویکردهای جدید اندیشیده است.

باحضور وزیرارتباطات صورت گرفت

راه اندازی6 دستگاه خودپرداز پست بانک در 
روستاهای آذربایجان غربی

آذربایجان  ارتباطی  بزرگ  پروژه  پنج  اطالعات  و فناوری  ارتباطات  وزیر 
غربی را با سرمایه گذاری بیش از 220 میلیارد تومان افتتاح کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پنج پروژه بزرگ 
ارتباطی از جمله نصب و راه اندازی 6دستگاه خودپرداز )ATM( پست بانک ایران 
در استان آذربایجان غربی را با سرمایه گذاری بیش از 220 میلیارد تومان افتتاح کرد.
دو پروژه نخست، احداث ۳60 سایت نسل سوم و 280 سایت نسل چهارم تلفن 
همراه بود تا تمام شهرهای استان آذربایجان غربی تحت پوشش شبکه پهن باند قرار 
گیرند. همچنین در پروژه دیگری بیش از ۱50 کیلومتر فیبرنوری میان شهرهای 
این استان احداث  شد تا شهرهای این استان با پیوستن به شبکه فیبرنوری کشور از 

پایداری ارتباطی برخوردار شوند.

قدردانی از گروه مالی سامان در اختتامیه جشنواره 
تابستانی کیش

گروه مالی سامان در مراسم پایانی بیست ویکمین جشنواره تابستانی کیش 
مورد قدردانی رئیس منطقه آزاد کیش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در این مراسم با حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، فرمانده ویژه انتظامی کیش و جمعی از مسئوالن محلی و فعاالن 
گردشگری شامگاه یکشنبه ۱8 شهریور برگزار شد، از گروه مالی سامان به دلیل 

حمایت از برگزاری این جشنواره قدردانی شد.
این جشنواره توسط مدیرعامل منطقه آزاد کیش و فرمانده ویژه  لوح سپاس 

انتظامی کیش به سیداحمد طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان اهدا شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

 منابع پست بانک ایران
 برای حمایت از تحول دیجیتال

 محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه 
پیوند فناوری اطالعات و صنایع باعث رشد و بهره وری می شود گفت: تحول در 
اقتصاد دیجیتال اتفاقی است که در ۱0 سال آینده رخ می دهد و باید برای آن 
برنامه داشته باشیم و آمادگی آن را داریم تا منابع پست بانک ایران را برای حمایت 
از شرکت هایی که در حوزه تحول دیجیتال در بخش آب و برق فعالیت می کنند 

اختصاص دهیم.

با حمایت بانک شهر

 نخستین نمایشگاه کتاب استانی سال 97 
برگزار می شود

نخستین نمایشگاه کتاب استانی سال 97 با حمایت بانک شهر در استان آذربایجان 
غربی برگزار می شود.

مهدی اکرمی، مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های کتاب این بانک با بیان 
این مطلب اظهار کرد: نخستین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری در استان 

آذربایجان غربی شهر ارومیه با اعتبار 4.5 میلیارد ریال برگزار می شود.
اکرمی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه 5.500 بن کارت صادر و در میان 

بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد.

حجم نقدینگی در حال رشد با نرخ سودهای سپرده موهومی شبکه  بانکیاخبار

تورم بزرگ در راه است؟
آن طور که از تحلیل ها برمی آید، جهت دهی به نقدینگی و سوق 
دادن آن به سمت تولید امری ناشدنی است چراکه نقدینگی به 
سمتی هدایت می شود که جذاب تر باشد و طی چند ماه گذشته 
نیز وضعیت بازار ارز، آن را به صندوقچه ای وسوسه انگیز برای 

سوداگران و دالالن ارز تبدیل کرده است.
سایه مشکالت اقتصادی روز به روز بر اقتصاد ایران سنگین تر 
می شود؛ اقتصادی که از چالش های جدی رنج می برد و قرار است 
در 6 ماهه دوم سال درگیر تحریم های تازه ای شود. این که در 
ایران چه شرایطی را خواهد گذراند و  اقتصاد  ماه های پیش رو 
متغیرهای اقتصادی به کدام و سمت و سو حرکت خواهند کرد، 
سواالت بسیاری مهمی هستند که هم برای سیاست گذار اهمیت 
دارد و هم برای بنگاه های اقتصادی که بتوانند براساس چشم انداز 
کوتاه مدت اقتصاد ایران، استراتژی های کوتاه مدت خود را تنظیم 

و به روز کنند.
از  یکی  تورم  مقوله  که  نیست  تردیدی  نوشت:  آنالین  خبر 
دغدغه های اصلی و تاثیرگذار اقتصاد ایران در چند دهه اخیر 
بوده است. تمامی شواهد چند ماه گذشته حاکی از رشد باالی 
سطح قیمت ها در اقتصاد ایران است. براساس آخرین گزارش 
بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5 درصد در مردادماه 
به بیشترین مقدار طی 20 سال گذشته رسیده است. همچنین 
براساس بررسی های صورت گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه ساالنه 
در همین ماه به سطح 24 درصد رسیده است. این رقم یعنی 
سطح تورم نقطه به نقطه به دی ماه سال ۱۳92 رسیده است. در 
صورتی که روند سه ماهه اخیر، یعنی سه ماه منتهی به مردادماه 
97 در ادامه سال نیز ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در 
انتهای سال به مرز 60 درصد خواهد رسید و نرخ تورم ۱2 ماهه 

نیز از ۳0 درصد خواهد گذشت.
چرا نرخ تورم تکان خورد؟

بهای  شاخص  تغییرات  علمی  تعاریف  در  ماهانه  تورم  نرخ 
مصرف کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم نقطه 
به نقطه نیز تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت 
به ماه مشابه سال قبل است و در حقیقت دو نقطه را در نظر 
می گیرد. همچنین نرخ تورم ۱2 ماهه یا متوسط، تغییرات شاخص 
بهای مصرف کننده در ۱2 ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن را در نظر می گیرد و در حقیقت 
دارای یک حافظه 24 ماهه است. با این توضیحات، این سوال 
وجود دارد که نرخ تورم که تعیین کننده قدرت خرید افراد و اندازه 
سفره خانوار است، در ماه های پیش رو به چه سمتی خواهد رفت 
و آیا احتمال شکستن رکورد تورم های افسارگسیخته که در اوایل 

دهه های 70 و 90 آن را تجربه کردیم، وجود دارد یا خیر.
به  رو  آمریکا  دالر  نرخ  روحانی،  حسن  آمدن  کار  روی  با 
کاهش رفت و بسیاری از کارشناسان، آن را بهترین فرصت برای 
یکسان سازی نرخ ارز می دانستند. در آن روزها بخش چشم گیری 
از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شد. در پی این اتفاقات و ایجاد 

فضای خوش بینی در فضای سیاسی و اقتصاد کشور، دولت یازدهم 
توانست با مدیریت انتظارات تورمی، نرخ تورم ساالنه را پس از 26 
سال به نزدیکی های 9 درصد برساند. البته نباید فراموش کنیم که 
در کنار این فاکتورها، باال بودن نرخ سود بانکی نیز ترکیب نقدینگی 
را به نفع شبه پول تغییر داده و عمال بروز تورم های باال را به تعویق 
انداخته بود. همان طور که قبال انتظار می رسد، این شرایط چندان 
پایدار نبود و نشانه های تورم نقدینگی فزاینده در اقتصاد با کاهش 
دستوری نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱5 درصد در شهریور 
96 ظاهر شد. پس از اجرای این کاهش نرخ سود سپرده های 
دستوری، نقدینگی به سوی بازارهای موازی همچون ارز، طال، 
سکه و... رفت. به دنبال این جابه جایی مسیر نقدینگی و اعالم 
ترامپ مبنی بر خروج از برجام، فضای اقتصادی کشور متفاوت 
شد. افزایش غیرمنتظره نرخ ارز تا مرز ۱4 هزار تومان نشان داد که 

سیاست ارز 4200 تومان کامال غلط بوده است.
مقصر تورم به کجا رسید؟

منشا تورم در ایران همواره رشد نقدینگی و ابزار سرکوب تورم، 
تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. حال به نظر می رسد موتور رشد 
نقدینگی در پرشتاب ترین حالت خود فعال است. نتیجه طبیعی 
و قابل پیش بینی چنین شرایطی، تورم خواهد بود. هر چند دلیل 

رشد نقدینگی در دوره اخیر متفاوت از دوره های قبل بوده و به 
مشکالت شبکه بانکی برمی گردد، ولی نتیجه نهایی چندان تغییر 

نخواهد کرد.
حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۱602 هزار میلیارد تومان 
رسیده است که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که 

همچنان توسط شبکه بانکی توزیع می شود، در حال رشد است.
خطر بزرگ افزایش نقدینگی

خطر بزرگ در این میان، اما نه در تورم انباشته در نقدینگی، 
بلکه در تصمیمات اشتباهی است که امکان دارد کشور را به 
مساله ابرتورم دچار سازد. در صورت ادامه وضعیت موجود حتی 
با بدبینانه ترین فرض ها در مورد رشد نقدینگی در سال 97، آثار 
قیمتی اشتباه های گذشته بیش از صددرصد نخواهد بود. اما آنچه 
بسیار خطرناک است، افزایش نقدینگی بیش از مقادیر گذشته در 

اثر سیاست های اشتباه است.
نقدینگی انباشته شده در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و 
کار چندانی در برابر آن نمی توان کرد. چنانچه بانک مرکزی برای 
حل مشکالت ترازنامه بانک ها دست به افزایش پایه پولی بزندد، 
به طور حتم شعله تورم را بزرگ تر خواهد کرد. بر این اساس، باید 
دقت کرد که مساله مهم نه در انباشت نقدینگی که تورمی نزدیک 

به 60 درصد را در خود ذخیره کرده، بلکه ایجاد نقدینگی های 
جدید است.

و  نقدینگی  به  برمی آید، جهت دهی  تحلیل ها  از  که  آن طور 
سوق دادن آن به سمت تولید امری ناشدنی است. به بیان دیگر، 
همان طور که تجربه نیز نشان داده، نقدینگی به سمتی هدایت 
می شود که جذاب تر باشد و طی چند ماه گذشته نیز سیاست های 
دستوری و مداخله ای دولت در بازار ارز، آن را به صندوقچه ای 

وسوسه انگیز برای سوداگران و دالالن ارز تبدیل کرده است.
فشار نرخ ارز بر عوامل تولید با وجود نرخ گذاری دستوری ارز 
بیش از پیش در حال افزایش است و در عمل تخصیص ارز با 
نرخ دولتی به منبع توزیع رانت تبدیل شده است. تحت چنین 
شرایطی، تورم های باال در ماه های پیش رو دور از انتظار نخواهد 

بود.
به طور کلی اگرچه افزایش نرخ تورم اخیر به طور عمده از ناحیه 
افزایش نرخ ارز بوده و در نتیجه با ثبات نسبی بازار ارز پس از تب 
و تاب های موجود ناشی از اعمال تحریم ها پیش بینی می شود رشد 
تورم نیز تعدیل شود. با این حال، بحران بزرگ سیستم بانکی و 
خطر بروز تورم ناشی از آن، تهدیدی جدی است که حتی با رفع 

تحریم ها نیز برطرف نخواهد شد و نیاز به درمان فوری دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
وضعیت نامطلوب بیمه های زندگی در ایران

در حال حاضر درصد رشد بیمه زندگی در دنیا بین 55 تا 60 درصد و در ایران ۱۴.۴ درصد است. غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمه های زندگی در ایران از سهم ۱۴.۴ درصدی بیمه زندگی در کل بازار 
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دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران ضمن 
ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت های 
معدنی در سامانه نیما و تاخیر در ارائه آن را »کم اظهاری« صادرکنندگان و همچنین 

قراردادهای بلند مدت با خریداران خارجی اعالم کرد.
از راه اندازی سامانه ارزی نیما )نظام یکپارچه مدیریت  ایسنا، پس  به گزارش 
ارزی( توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه برای 
واردکنندگان تامین شود اما به دلیل اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز 
در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد 
ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی 
در این سامانه عرضه می کنند که این امر مشکالتی در بخش تجارت ایجاد کرد و 
گالیه تند رئیس جمهوری را به دنبال داشت. به گونه ای که روحانی طی سخنرانی 
در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در 
فروش ارز از سوی شرکت های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و 

معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی در امر 
صادرات و واردات، اعالم کرد که »نارضایتی رئیس جمهوری از شرکت های عمده 
صادراتی در بخش پتروشیمی، محصوالت پایه  نفتی و کانی های فلزی است که اکثرا 
این شرکت های شبه دولتی، وابسته به هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری و با مدیریت 
دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز 

صادراتی شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند«.
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  کل  دبیر  وکیل،  کامران  باره  این  در 

محصوالت معدنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به 
سامانه نیما کم اظهاری صادرکنندگان است، گفت: به دلیل نبود گمرکات تخصصی، 
امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار 
صادرکننده مالک قرار می گیرد که باعث می شود صادرکننده »کم اظهاری« و 

واردکننده »پراظهاری« کند.
وی افزود: برای مثال صادرکنندگان ادعا می کنند »عیار سنگ آهنی به دلیل خرابی 
معدن افت کرده و قیمت آن 40 درصد کاهش داشته است«. اما به دلیل نبود 

زیرساخت های الزم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.
وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده گفت: قیمتی که صادرکننده در 
سامانه ثبت می کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می کند تا ارز 
کمتری به سامانه نیما بیاورد. همچنین درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق 

است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می کند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی همچنین 
درباره تاخیر شرکت ها در ارائه ارز به سامانه نیما تصریح کرد: پیش تر اعالم شده بود 
صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند اما هفته 
گذشته رئیس جمهوری این فرصت را دو ماه اعالم کرده است. ابتدای هفته جاری 
بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعالم کرد »صادرکنندگان ظرف سه 

ماه باید ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند«.
وکیل با اشاره به اینکه که بار معدنی از وقتی بار زده می شود تا به کارخانه برسد سه 
ماه در دریا و جاده است، گفت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه 
ممکن است برخی قراردادها بلند مدت باشد و شرکت ها به کارخانه ها این امکان را 

بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند.
است.  داده  صادرکنندگان  به  را  بلندمدت  قراردادهای  اجازه  قانون  افزود:  وی 
همچنین شاید فروشنده ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کند 
که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ بنابراین تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی 

شده نیست.

امسال بنزین افزایش قیمت نخواهد داشت
وزیر نفت گفت: هم اکنون بنزین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعال برنامه ای برای افزایش قیمت آن 

نداریم. 
بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: هم اکنون در کشور به اندازه کافی بنزین برای توزیع در جایگاه ها 
وجود دارد و اخباری که مبنی بر نبود بنزین سوپر در بعضی از جایگاهها شنیده می شود بصورت مقطعی است . به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: ممکن است که بعضی از جایگاه ها به دالیلی از دریافت بنزین سوپر به اندازه کافی جا مانده 
باشند اما بنزین به اندازه کافی ذخیره شده و کشور با مشکل کمبود بنزین مواجه نیست. زنگنه درباره شایعات مبنی بر افزایش 
قیمت و دو نرخی شدن بنزین هم گفت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت یا دو نرخی کردن بنزین نداشته و تا پایان 

سال توزیع بنزین با قیمت های فعلی انجام می گیرد.
وزیر نفت افزود: قرارداد نفتی بین ایران و آذربایجان پیرامون میدان های نفتی الوند و البرز اخیرا با صحبت های غیرکارشناسی 
به عنوان قراردادی زیان ده معرفی شده که از همین جا اعالم می کنم این ها هم غیرکارشناسی و هم غیرحقوقی است و قرارداد 
فی ما بین ایران و آذربایجان درباره این دو حوزه نفتی قراردادی توسعه ای منجر به بهره برداری با سود پنجاه، پنجاه بین دو 

کشور بسته شده است.

جهش بدهی ویرانگر بانک ها
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴7 هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد 
رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک ها محسوب می شود که به مرور می تواند روند نظام و 

سیستم بانکی را نابود کند.
به گزارش ایسنا، بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی سال های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به گونه ای که آخرین آمارها از ثبت 
۱47 هزار میلیارد تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیرماه سال گذشته ۳6.4 درصد افزایش داشته 
که بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک ها در تیرماه سال گذشته نسبت به همین ماه در سال 
۱۳95 حدود ۱8.7 درصد رشد داشته بود. روند اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی همواره مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل 
بانک مرکزی نیز قرار داشته است چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب می شود. از سوی دیگر این موضوع 

نشان دهنده بی نظمی بانک ها و عدم تراز در صورت های مالی آنها است.

دالر، بورس را وارد قله تاریخی کرد
بورس تهران شاهد شدت گرفتن افزایش قیمت  سهم ها بود به طوری که شاخص کل در نهایت بیش از 6000 واحد رشد کرد 
و به قله  تاریخی ۱55 هزار واحدی دست یافت، علت عمده این رشد به افزایش قیمت دالر طی ماه ها و هفته های گذشته 

باز می گردد.
به گزارش ایسنا، امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بارها و بارها کانال شکنی کرد و توانست 648۳ واحد رشد کند و به رقم ۱55 هزار 
و 6۱ رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 74۳ واحد رشد تا رقم 25 هزار و ۳4۱ افزایش یافت. این اولین باری است که شاخص بورس تراز ۱55 
هزار واحدی را رد می کند. در پی ماه های گذشته نیز بازیگران بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمت ها در بازار سهام بودند که علت عمده آن 
به افزایش قیمت دالر بر می گردد، چرا که بسیاری از شرکت ها در بورس تهران صادرات محور هستند و با افزایش قیمت دالر سود بیشتری را 
شناسایی می کنند، چرا که محصوالت شان گران می شود. شاخص آزاد شناور نیز 68۳۱ واحد رشد کرد و به تراز ۱66 هزار و 246 واحدی رسید. 

شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 5۱۳0 واحد و ۱۱ هزار و 2۱0 واحد رشد کردند.

استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد
اجباری  استاندارد  تصویب  به  اشاره  با  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  کیفی  کنترل  و  فنی  معاون 
عالمت  درج  به  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  الزام  از  استاندارد،  عالی  شورای  در  شیمیایی  کودهای 

استاندار خبرداد.
به گزارش مهر ، شمس اله مالزاده گفت: مصوبه اجرای استاندارد اجباری کودهای شیمیایی کلرور پتاسیم، سولفات 
پتاسیم، سولفات آمونیوم، اوره، سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به تصویب شورای عالی 

استاندارد رسید. 
وی با بیان اینکه ضابط اجرایی این مصوبه در استان های سراسر کشور، سازمان جهادکشاورزی استان متبوع خواهد بود، 
افزود: کودهای مورد اشاره بیش از 95 درصد کودهای مصرفی سالیانه کشور را با حجم بیش از سه میلیون تن در سال شامل 

می شود.
مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای این مصوبه نقش بسزایی در ارتقای کیفیت تغذیه ی 
خاک و گیاه و مغذی شدن غذای تولیدی در کشور دارد، افزود: این روند باعث می شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی 

کودهای شیمیایی بتوانند به فعالیت سالم خود در فضای مناسب بپردازند.


