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اجاره بها در تهران چقدر باال رفت؟

توسعه ایرانی - بر اساس گزارش بانک مرکزی 
در مردادماه امسال نرخ اجاره بهای واحد مسکونی 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش 
یافته اســت. مطابق اعالم بانک مرکزی بررســی 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد 
به ترتیب ۲۷.۴ درصدص و ۳۰.۶ درصدی نسبت 
به ماه مشابه سال گذشــته دارد. بر اساس نمودار 
روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران 
از اردیبهشت ماه سال ۹۶ تا مرداد امسال، بیشترین 

افزایش قیمت مربوط به مهرماه سال ۹۸ است.
    

معاون سازمان بنادر و دریانوردی:
هندی ها اولین گروه تجهیزات 

ایتالیایی را وارد بندر چابهار می کنند 

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اپراتور 
هندی قول داده است که تا اکتبر سال جاری میالدی 
اولین گروه تجهیزات بندری، بنــدر چابهار را وارد 
کنند که این تجهیزات شــامل تجهیزات موبایل 
ساحلی است.  محمدرضا الهیار در گفت وگو با ایلنا 
درباره آخرین اقدام شــرکت هنــدی برای تامین 
تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: 
اپراتور هندی قول داده است که تا اکتبر سال جاری 
میالدی اولین گروه تجهیزات بندری، بندر چابهار را 
وارد کنند که این تجهیزات شامل تجهیزات موبایل 
ساحلی است.      وی ادامه داد: عملکرد هند در بندر 
چابهار را بررسی و ارزیابی می کنیم و طبق گزارشات 
ارایه شده، ساخت این تجهیزات و مونتاژ انجام شده 
است و این تجهیزات ایتالیایی آماده ارسال به کشور 
هستند. معاون ســازمان بنادر و دریانوردی افزود: 
ارزش کل این تجهیزات که باید از ســوی اپراتور 
هندی وارد بندر چابهار شود، ۸5 میلیون دالر است. 
الهیار با تاکید بر اینکه به دنبال قطع واردات تجهیزات 
بندری و دریایی با تکیه بر توان داخل هستیم، گفت: 
به دنبال این هستیم که واردات تجهیزات را به کشور 
قطع کنیم و با تکیه بر توان داخل از واردات تجهیزات 
خارجی بی نیاز شویم. از این رو، به جز تجهیزات بندر 
چابهار تا بهار ســال آینده فقط دو دستگاه الیروب 
بزرگ وارد کشور خواهد شد. وی ادامه داد: یک فروند 
شــناور جمع آوری آلودگی های نفتی، دو فروند 
بارج دریاپاک و دو الی ۳ فروند شناور طناب گیر که 
قابلیت آتش خواری را هم دارد، توسط شرکت های 
داخلی در حال ساخت اســت و تا پایان سال وارد 
ناوگان می شوند. معاون سازمان بنادر تاکید کرد: از 
دیگر تولیدات مهم داخلی در حوزه بندری ساخت 

جرثقیل موبایل کرین است.
    

زمان ساخت مسکن ملی در 
تهران اعالم شد

تجارت نیوز- رئیس انجمن انبوه سازان تهران 
از ساخت 5 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن در مناطق مختلف استان تهران خبر داد.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه ســازان استان 
تهران از آغاز ساخت 5 هزار واحد مسکونی در قالب 
تفاهمنامه بین انجمن انبوه سازان استان تهران و اداره 
کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد و گفت: 5 
هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن 
در محالتی از جمله شهریار، اسالمشهر، قرچک، 
ورامین، رباط کریم و پاکدشت هفته آینده با حضور 
رئیس جمهور کلنگ زنی می شود. او ادامه داد: ۲ ماه 
پیش تفاهم نامه ای بین انجمن انبوه سازان استان 
تهران با اداره کل راه و شهرسازی تهران در رابطه با 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن منعقد شد و مقرر شد 
اراضی دولتی در محالت مختلف و در قالب تفاهم نامه 
در اختیار انبوه سازان و ســازندگان قرار بگیرد و در 

نهایت ساخت این واحدها آغاز می شود. 

خبر اقتصادی
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نرگس رسولي

»اقتصاد ایران آب رفت« این جمله 
کوتاه خالصه کل تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران اســت که با فاصله کوتاهی از 
گزارش بانک مرکزی درباره بازار مسکن 

منتشر شده است.
یکی حکایت از کوچک شدن اقتصاد 
ایران دارد و دیگری حکایت از رشد تورم 
و سخت تر شــدن خرید کاالی بادوام 
و مهمی چون مســکن در ایران. پیوند 
سختی و کاهش قدرت خرید در این دو 
گزارش به خوبی نمایان می شود. اقتصاد 
ایران ۳.5 درصد کوچکتر شده در حالی 
که متوسط قیمت مسکن در تهران از ۲۳ 

میلیون تومان فراتر رفته است. 
طبق اعالم مرکز آمار ایران محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت ســال 
١۳۹۰ در ســه ماهه اول سال ١۳۹۹ به 
رقم ١۶5۶ هزار میلیــارد ریال با نفت و 
١۴۴5 هزار میلیارد ریال بدون احتساب 
نفت رسیده است، در حالی که این رقم در 
فصل مشابه سال قبل با نفت ١۷١۶ هزار 
میلیارد ریال و بــدون نفت ١۴۷١ هزار 
میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 
۳.5 درصدی محصول ناخالص داخلی 

با نفت و منفــی ١.۷ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار 
سال ١۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال 

قبل دارد.
طبق این گزارش در فصل بهار ١۳۹۹ 
رشــته فعالیت های گروه کشــاورزی 
۰.١، گروه صنایع و معادن ۴.۴ - و گروه 
خدمات ۳.5- درصد نسبت به فصل بهار 

سال ١۳۹۸، رشد داشته است.
به این ترتیب دهه پر فراز و نشــیب 
۹۰ در حالــی به پایان می رســد که در 
خوشبینانه  ترین حلت 5 سال از سال های 
رفته این دهه، اقتصاد ایران رشد منفی 
را پذیرا بوده اســت. دو تحریم نفتی در 
فاصله ای کوتاه از یکدیگر، قرار گرفتن 
ایران در لیســت ســیاه اف ای تی اف و 
همچنین بحران مراودات بانکی در کنار 
تبعات شــیوع کرونا در ایــران همگی 
اقتصاد ایران را با بحرانی جدی و واقعی 
مواجه کرده است. با این حال همچنان 
جنجال های سیاسی بر سر اقتصاد ادامه 
دارد به طوری که برخی معتقدند در کنار 
تحریم خارجی خود تحریمی یا تحریم 
داخلی بحرانی بسیار جدی تر را پیش 
روی اقتصاد قرار داده اســت به طوری 
که قدرت تحرک و تصمیم گیری برای 

برون رفت از مشــکالت به کلی سلب 
شده است. 

دکتر محمود جامسار، اقتصاددان در 
گفت و گویي درباره چالش ها و چشم انداز 
اقتصاد ایران گفته اســت: مسیر نجات 
اقتصاد ایران به هیچ وجه از راهکارهای 
اقتصــاد دولتــی رانتــی و سیاســی 
نمی گذرد، مگر اینکه تغییری کلی در 
ماهیت این مجموعه اقتصاد سیاســی 
انجام بگیرد. یعنی باور سیاستمداران 
بر این باشد که چون اقتصاد را بلد نیستند 
در آن دخالت نکنند و اقتصاد را به اهلش 
بسپارند و سیســتم عرضه و تقاضا در 
اقتصاد آزاد بازار محور قیمت ها را تعیین 
کند. امنیت اقتصادی سیاســی برقرار 
شــود. روش های دیپلماسی خارجی 
تغییر کند تا ما از این حالت بسته درآییم و 
در زنجیره تجارت جهانی قرار گیریم و به 

مازاد تجارت خارجی برسیم.
وی تاکید مي کند: با توجه به فساد 
بیش از حــد در بوروکراســی دولتی و 
نابخردی سیاســتمدارانی که به جای 
اقتصاددانان تصمیم می گیرند متاسفانه 
نتوانسته ایم از این دو منبع در راستای 
اهداف تعیینــی اســتفاده و در مقابل 
شــوک های ارزی و کاهش قیمت نفت 

مقاومت کنیم. به همین دلیل اقتصاد 
ما تا بــه این حد تضعیف شــده و غالب 
متغیرهای کالن اقتصــادی ما پایین 
آمده و همه نامطلوب شــدند. براساس 
آمار موسســه لگاتــون ما همــواره از 
این منظر جزو ۲۰ کشــور آخر جدول 
اعتبار ســنجی جهان بودیــم. اخیرا با 
توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی 
ناشــی أز سیاســتگذاری های داخلی 
و تبعات شــدید تحریم های آمریکا و 
عدم تحقق وعده های اروپا و همچنین 
صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بر علیه کشورمان و 
بیمناکی مردم از آینده و کاهش ارزش 
بیشتر ریال، انتظارات تورمی باال رفت و 
قیمت ارز و سکه سیر صعودی پیمود. با 
توجه به کاهش بهره بانکی، سپرده های 

مردم از بانک ها خارج شــد کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی به ١5 درصد که 
البته پس از نابسامانی های بازار پول به 
١۸ درصد ارتقا یافته بود، زیان ناشــی 
از کاهش ارزش ســپرده ها را پوشــش 
نمی داد و مردم ناچار بودند این سرمایه ها 

را به بازارهای دیگری ببرند.
  اقتصاد ایران چه زمانی 

روی رشد را می بیند؟
اکونومیست در آخرین برآورد خود 
از وضعیت اقتصــادی ایران پیش بینی 
کرد در سال ١۴۰۰ اقتصاد ایران به رشد 
بازگردد و رشد ۲درصدی را در این سال 

تجربه کند.
ایــن گــزارش میــزان ریســک 
مرتبط با فعالیت اقتصــادی در ایران، 
اعــم از حوزه های سیاســی و بانکی و 
سیاســتگذاری اقتصادی را بررسی و 
برآوردهای خود را برای چهار سال آینده 

به تفکیک هر سال ارائه می کند.
در بخش چشــم ا نداز اقتصادی این 
گزارش آمده است که تحریم های آمریکا 
دسترســی ایران به استقراض خارجی 
را محدود خواهد کــرد، اگرچه خطوط 
اعتباری دوطرفه فراهم شــده از سوی 
بانک های چین و روســیه می تواند تا 

حدودی مشکل را برطرف کند.
این گــزارش همچنیــن می گوید 
وضعیت کسب وکار در ایران همچنان 
تحت تأثیر شدید تحریم های آمریکا باقی 
خواهد ماند.دولت تالش خواهد کرد که 
با تشویق خودکفایی، مشکالت ناشی از 

تحریم ها و بیماری را کمتر کند که
البته موفقیت این سیاست تاحدودی 
محدود خواهد بود. اولویت دهی به بخش 
نفت و گاز به دلیل نقــش آن در بودجه 
داخلی و حساب های خارجی همچنان 
ادامه خواهد داشت و این اولویت دهی 

در بخش صنعت نیز دیده خواهد شد.
مســئولین در تالش برای دور زدن 
تحریم های آمریکا، به دنبال معامالت 
تهاتری با چین خواهند رفت، با این حال 
رکود نسبی غیرمنتظره در چین که منجر 

به کاهش رشد اقتصادی به ١.۴ درصد در 
سال ۲۰۲۰ شده است می تواند موجب 
کاهش حجم و قیمت نفــت تحویلی 
ایران به چین در کوتاه مــدت و قبل از 

۲۰۲١ شود.
وضعیت کســب وکار در ایران نیز 
همچنان تحت تأثیر شدید تحریم های 
آمریکا باقی خواهد ماند، آن هم به دلیل 
گستره و دسترسی وسیع سیستم مالی 
آمریکا. تحریم ها باعث محدودیت تجارت 
ـ و  ــ که بخش اعظم آن به دالر اســتـ 
کاهش سرمایه گذاری داخلی و جذب 
سرمایه خارجی می شود، ضمًنا تحریم ها 
موجب آســیب دیدن رشد اقتصادی و 

کاهش ارزش ریال خواهند شد.
افت 5۰درصدی درآمد نفتی ایران 
در سال ١۳۹۹ کسری بودجه ایران در 
کوتاه مدت افزایش زیادی خواهد داشت، 
چه اینکه کشور تحت شوک های سه گانه 
تحریم های آمریکا، قیمت پایین نفت 
و آثار بیماری کرونا خواهد بود. بودجه 
سال ١۳۹۹ بر اساس فروش یک میلیون 
بشکه نفت در روز با قیمت میانگین 5۰ 
دالر در هر بشکه در نظر گرفته شده بود، 
اما همین حاال خوشبینانه بودن بیش از 
اندازه این تخمین ها عیان شده است. بر 
اساس برخی تخمین ها، صادرات نفت 
ایران در ماه های اخیر به زیر ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز رسیده است که علت اصلی 
آن کاهش صادرات به چین است، تنها 
مقصد عمده محموله های نفت ایران. 
انتظار ما این است که تقاضای نفت چین 
در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۰ همزمان با 
بهبــود اوضاع اقتصــادی افزایش پیدا 
کند، با این حــال درآمــد نفت دولت 
ایران احتماال در سال ١۳۹۹ با کاهش 
5۰درصدی مواجه خواهد شد که این 
کاهش عالوه بر سقوط ۲۶درصدی ثبت 

شده در سال ۹۸ است.
 این نکتــه البته در ســخنان اخیر 
نوبخت مــورد تایید قرار گرفته اســت 
چراکه وی اعالم کرده حتی یک قطره 

نفت نمی توانیم بفروشیم. 

رشد منفی اقتصاد درنتیجة تحریم های خارجی، خودتحریمی ها، عدم پذیرش FATF، کرونا و ...؛ 

اقتصاد ايران باز هم کوچکتر شد
اکونومیست در آخرین 
برآورد خود از وضعیت 

اقتصادی ایران پیش بینی 
کرد در سال ۱۴۰۰ اقتصاد 

ایران به رشد بازگردد و 
رشد ۲درصدی را در این 

سال تجربه کند

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشــاره به جلسه با نهادهای حقوقی، گفت: 
تصمیمات مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ شــد و برنامه جدیدی برای 

افزایش رونق و تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه دیده شده است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
با ارزیابی مثبت از نتایج این جلسه پنجشنبه ١۳ شهریور و حسن توجه و همکاری و 
حمایت حقوقی هایی که بیش از ۷۰ درصد بازار را در اختیار دارند، به سنا، گفت: مقرر 
شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود 

و قطعا نتایج مثبت این امر به سرعت در بازار مشاهده می شود.
وی در مورد آثار مثبت سایر تصمیمات که با محور بهبود روند بازار اتخاذ شد، افزود: 
از دیگر تصمیمات اخذ شده، افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است 
و بر این اساس تسهیالتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته 

شده است.
قالیباف اصل یادآور شد: این تسهیالت سرمایه گذارانی را که دانش یا فرصت کافی 
سرمایه گذاری مستقیم برخوردار نیستند تشــویق می کند از  طریق صندوق ها به 
سرمایه گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش غیرمستقیم بهترین روش 

برای سرمایه گذاران بورسی است.
ســخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت اجتناب از انتقال 

دارایی های ضروری سرمایه گذاران به بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه 
هم بحث سود و هم بحث زیان مطرح است؛ بر این اساس افرادی که وارد بازار سرمایه 
می شوند، نباید دارایی های ضروری خود را وارد بازار کنند و تنها باید با دارایی کوتاه مدت 

که به آن نیاز ندارند به سرمایه گذاری اقدام کنند.
رئیس سازمان بورس نیاز بازار سرمایه کشور به افزایش فعالیت بازارگردانی را ضروری 
دانست و گفت: بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی 

ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می دهد.
قالیباف اصل یادآور شد: مقررات مربوط به بازارگردانی در بازار سرمایه از پیش تدوین 
شده و از روز شنبه بازارگردان ها فعال خواهند شد تا نوسانات کمتری را در بازار سرمایه 
شاهد باشیم. همچنین مقرر شده تا شرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه می شوند، 
بازارگردانی فعال و متناسب با ابعاد شرکت داشته باشند. وی همچنین با تاکید بر عملکرد 
منطقی سهامداران عمده در افت و خیزهای بازار افزود: همواره انتظار می  رود که این 
سهامداران با هیجان و رفتار غیرمنطقی عمل نکنند. حضور پررنگ سهام داران حقوقی 

در کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت توسعه بازار سرمایه است.
روان سازی بازار با همکاری ناشران و بازارگردان ها

دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که این هفته سهام داران حقوقی تا چه 
میزان به حمایت از سهام پرداختند، گفت: حقوقی ها در این مدت تالش کردند تا از سهام 
خود حمایت کنند، اما با توجه به بزرگ شدن بازار، گاهی نیاز به حمایت چندین سهام 
دار و بازارگردان است. از همین رو باید صندوق های بازارگردان تقویت شوند. همچنین 
صندوق توسعه بازار هفته گذشته نقش خود را در مورد نقدشوندگی ایفا کرد. وی با اشاره 
به تصمیم دیگر این جلسه افزود: مقرر شد شرایطی فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی 

ناشران و صندوق های بزرگ منعقد شود تا در شرایط نامتوازن و بر عدم تعادل از بازار 
حمایت بیشتری شود.

برنامه جدید افزایش رونق و تسهیل نقدشوندگی بازار سرمایه

آماده باش به بازارگردان ها 

خبر

روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امسال نیز ادامه 
داشته و تا بیش از ١۰۰ درصد نســبت به پارسال گران تر شده 
است، افزایش قیمت این محصول عمدتا تحت تاثیر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و همچنین دپوی آن در گمرک به دلیل مشکالت 

ارزی قرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا، تازه تریــن آمــار از تغییــر قیمت 
برنج هــای وارداتی و البتــه برنج های ایرانی نشــان می دهد 
که در مرداد ماه ســال جــاری هر کیلو برنــج خارجی به طور 
متوســط بیش از ١۸ هزار تومــان فروش رفته اســت که این 
رقم در مقایســه با مــرداد ماه ســال گذشــته کــه حدود 

 ۸۶۰۰ تومــان بوده تــا ١۰۸ درصــد افزایش قیمــت دارد. 
برنج وارداتی در فاصله تیر تا مرداد ماه نیز نسبت به قیمت ١۶ هزار 
و ۴۰۰ تومانی بیش از ١۰ درصد گران شده است. وضعیت برنج 
ایرانی این گونه است که قیمت این کاال در مرداد ماه هر کیلو به 
طور متوسط حدود ۲۷ هزار تومان بوده که در مقایسه با مرداد ماه 
سال گذشته که هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ١۰۰ تومان فروش رفته 
١۷ درصد افزایش قیمت دارد. این محصول نسبت به تیر امسال 
نیز حدود دو درصد گران شده است. افزایش قیمت برنج خارجی 
در حالی اتفاق می افتد که در اردیبهشت ماه امسال واردات این 
محصول با ارز ۴۲۰۰ تومانی ممنوع و با ارز نیمایی که حدود ۲۰ 

هزار تومان قیمت دارد وارد می شود که این موضوع در افزایش 
قیمت برنج در بازار تاثیر گذاشته است.

دپوی۲۰۰ هزار تنی در گمرک
اما مورد دیگر در رابطه با برنج های وارداتــی به تامین ارز و 
ترخیص آنها برمی گردد. این در حالی اســت که از اول شهریور 
ماه واردات برنج به طور فصلی ممنوع شد و از این لحاظ حجمی از 

برنج های وارداتی در گمرک باقی ماند.
پیش از این مســئوالن گمرک اعالم کرده بودند که از ابتدا 
تا اواخر مرداد ماه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن برنج وارد و 
ترخیص شد که واردات این کاال برای مدت مشابه سال جاری 
حدود  ۲۰ درصد کاهش داشــت؛ به طوری که تــا اواخر مرداد 
ماه ۴۰۰ هزار تن ترخیــص و ۳۰۰ هزار تــن دیگر در گمرک 
باقیمانده بود که با اجرا شدن ممنوعیت فصلی واردات برنج دیگر 

امکان ترخیص نداشت. با این وجود بعد از اعمال ممنوعیت طی 
تصمیمی که با توافق دستگاه های ذیربط از جمله گمرک و وزارت 
صمت اتحاذ شد قرار بر این شد تا شرایط جدیدی برای ترخیص 
محموله های برنج در زمان ممنوعیت نیز اعمال شود تا امکان 

ترخیص وجود داشته باشد.

برنج وارداتی چقدر گران شد؟

پیشنهاد همتی به سهامداران عمده 
توسعه ایرانی- رئیس کل بانک مرکزی گفت: مالکان عمده سهام که طی چند ماه اخیر 
به دلیل رشد قیمت سهام شان منتفع شده اند، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان 
دادن به سرمایه گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات، اقدام 
کنند. عبدالناصر همتی در صفحه مجازی نوشــت: 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 
شفافیت نهادهای مجری معامالت و معامله گران با این دسته از سرمایه گذاران، منجر به 
حفظ منافع و تداوم حضور بلندمدت و فعالیت آن ها در بازار خواهد بود. همتی افزود: شایسته 
است، مالکان عمده سهام اعم از نهادهای دولتی، عمومی غیر دولتی، بنگاه های خصوصی 
بزرگ و حتی شرکت های تابعه بانک ها که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهام شان 
منتفع شده اند، بارعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن 
به سرمایه گذاران خرد، درجهت نقدشوندگی 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 گفت: بازارسازی 
در جهت حفظ نقدشوندگی الزم در بازار سهام به صورت عاجل با همکاری جدی سهامداران 

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


