اخبار

شریعتمداری:

مردم از توزیع کاالهای اساسی ناراضی هستند

شاخص بورس وارد کانال  ۲۴۵هزار
واحدی شد

معامالت تاالر شیش��ه ای دیروز شاهد افت
ش��اخص کل بورس و رسیدن این متغیر به
 ۲۴۵ه��زار و  ۴۴۵واحد بود.به گزارش بازار
س��رمایه ،در پای��ان روز معامالتی دیروز ،در
 ۲۸۷هزار و  ۵۸۹نوبت معامالتی ۲ ،میلیارد
و  ۹۲۵میلیون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش
 ۱۰ه��زار و  ۹۲۷میلی��ارد ری��ال در بورس
معامله شد و ارزش بازار به  ۹۱۶هزار و ۶۷۴
میلیارد ریال رسید.بر این اساس شاخص کل
با ( )۳۴۹۸واحد کاهش به  ۲۴۵هزار و ۴۴۵
واحد ،ش��اخص قیمت «وزنی  -ارزشی» با
( )۹۸۲واحد افت ب��ه  ۶۸هزار و  ۹۱۵واحد،
ش��اخص کل «ه��م وزن» ب��ا ( )۳۶۴واحد
کاه��ش به  ۵۹هزار و  ۵۰۸واحد ،ش��اخص
قیم��ت «هم وزن» ب��ا ( )۲۴۸واحد افت ،به
 ۴۰هزار و  ۵۵۰واحد ،ش��اخص آزاد شناور با
( )۳۸۲۰واح��د کاهش ،به  ۲۷۵هزار و ۵۴۳
واحد ،شاخص بازار اول با ( )۲۶۹۲واحد افت
به  ۱۸۱هزار  ۵۳۱واحد و ش��اخص بازار دوم
ب��ا ( )۶۴۴۶واحد ریزش به  ۴۸۵هزار و ۱۵۹
واحد رسید.
سامانه رصد قیمت  ۱۰۰قلم کاالی
پرمصرف در حال طراحی است

وزی��ر تعاون با اش��اره به اینک��ه مردم از
توزیع کاالهای اساس��ی ناراضی هستند،
اظهار داشت :باید به مردم حق بدهیم زیرا
نظام توزیع ارز ناعادالنه اس��ت و ما نیز از
برنامههای پیشبینیش��ده انحراف داریم.

به گزارش تس��نیم محمد ش��ریعتمداری
درحاشیه نشست صبحانه کاری با فعاالن
حوزه تعاون که در محل اتاق تعاون ایران
برگزار ش��د ،با اش��اره به اینک��ه مردم از
توزیع کاالهای اساس��ی ناراضی هستند،
اظهار داش��ت :باید به م��ردم حق بدهیم
زی��را نظام توزیع ارز ناعادالنه اس��ت و ما
نیز از برنامههای پیشبینیش��ده ،انحراف
داشتهایم.ش��ریعتمداری با تأکید بر اینکه

در انقالب ،توس��عه سیاسی وجود خارجی
نداش��ت و در مقاب��ل عدال��ت اقتصادی
همواره مورد تأکید ب��ود ،تصریح کرد :در
روزهای نخس��تین پیروزی انقالب ،توزیع
به بخش تع��اون تفویض ش��د و همواره
ب��ر این نظام توزیع نیز نظارت میش��د تا
اقالم به دست مصرفکننده اصلی برسد؛
ام��روز نیز دوب��اره باید با همی��ن رویکرد
حرکت کنیم تا مردم راضی باش��ند.وی با

تصریح به اینکه ای��ن وزارتخانه و بخش
تعاون باید ب��ا قدرت کنار یکدیگر حرکت
کنند ،گفت :برای احیای بخش تعاون باید
منشوری تعریف شود تا ضعفهای گذشته
را جب��ران کنیم.این عض��و کابینه دولت
دوازدهم اظهار داش��ت :وزارت تعاون ،کار
و رف��اه اجتماع��ی به هیچ وج��ه بهدنبال
تصدیگ��ری در امور نیس��ت و اقدامات
اجرایی به تعاونیها واگذار میشود ضمن

تمام کاری که اروپا برای نجات برجام انجام داد

گروه اقتصادی :به دنبال محقق نشدن خواسته ایران از برجام
در مهلت  ۶۰روزه ،رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به
صورت رسمی و علنی اعالم کرد :ایران از  ۱۶تیر اقدامات
بعدی را انجام خواهد داد ،بدین ش��کل که از تاریخ مذکور
سطح غنیس��ازی ایران دیگر  ۳.۶۷نخواهد بود؛ بنابراین
تهران ای��ن تعهد را کنار میگذارد و ب��ه هر مقداری که
ضرورت و نیاز باشد ،این سطح را افزایش میدهد .همچنین
رآکتور اراک به ش��رایط سابق یعنی شرایطی که پیش از
این ادعا میش��د خطرناک بوده و قابلیت تولید پولوتونیوم
را داشت ،بازخواهد گشت.این کاهش تعهدات واکنشهای
زیادی را در پی داشت و ایران را به گام دومش در این باره
نزدیک کرد.اما چه سلسله اتفاقاتی در این  ۶۰روز رخ داد که
ایران به اجرای گام دوم خود در برجام ترغیب شد.

تقریبا هیچ!

گام نخست در  ۶۰روز


قائم مقام وزیر صمت از طراحی سامانه رصد
قیمتی  ۱۰۰قلم کاالی ضروری و پرمصرف
خبر داد و گف��ت :هدف اصلی از تنظیم بازار
حفظ آرامش و تزریق ای��ن آرامش به مردم
اس��ت.به گ��زارش وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت ،حس��ین مدرس خیابانی با اشاره به
 ۴مح��ور کاری خود در س��مت قائم مقامی
وزیر ،بیان کرد :تنظیم بازار ،توسعه صادرات،
توانمندسازی و بهروزرسانی شبکههای توزیع
و تقویت زیرساختهای تجاری را برای این
مس��ئولیت پیش بینی ک��رده ام و این چهار
موضوع در اولویت قرار دارند.وی با اش��اره به
تنظیم بازار بیان کرد :کنترل و نظارت مستمر
بر ب��ازار توزی��ع و عرضه کااله��ا ضرورت
دارد و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و حوزه بازرسی اتاق اصناف در
این حوزه کار میکنند که باید تقویت ش��وند
و تامین منابع آنه��ا از محل وصول جرایم
تعزیراتی و یا س��ایر منابع باید احیا شود.وی
با اش��اره به ضرورت فعال ش��دن بازرس��ان
افتخ��اری و مردمی ،افزود :س��تاد انصار در
حوزه بازرسی و نظارت در دهه  ۷۰فعال بود
و در حال حاضر با وجود بیش از سه میلیون
واحد صنفی عالوه به میدان اوردن بازرسان
صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و
هدفمند کردن بازرسی ها نیاز داریم.
ورود  ۶۵۰کاالی جدید ایرانی به
سبد مصرفی مردم عراق

اینکه ما بهعنوان سیاس��تگذار ،مسئولیت
نظارت را بهعهده داریم.ش��ریعتمداری با
ابراز اینکه در ش��رایط موجود ،تعاونیهای
دانشبنیان نیز باید تأس��یس شوند و اتاق
تعاون نیز بای��د در نوآوریها حضور فعال
داش��ته باش��د ،افزود :تقابل اتاق تعاون و
ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید
همافزای��ی بین این دو نهاد وجود داش��ته
باشد.وی با تأکید بر اینکه بخش تعاون به

مطاب��ق توافق هس��تهای ایران با قدرته��ای جهانی،
در زم��ان اجرای برجام تهران بای��د ذخایر اورانیوم غنی
ش��ده خود را تا حد قابل توجه��ی کاهش میداد .بر این
اس��اس ایران تعهد ک��رده بود که صرفا تا س��قف ۳۰۰
کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده با خل��وص  ۳.۶۷در داخل
کشور نگه دارد و مازاد آن را از ایران خارج کند.با خروج
یکطرفه آمریکا از برجام و برگرداندن تحریمهای ایران،
تهران پس از یکس��ال در واکنش به آنچه «بیعملی»
کش��ورهای اروپایی و ناتوانی آنه��ا در مقابله با آمریکا
در راه ان��دازی اینس��تکس» ،اعالم کرد که به س��قف
نگه��داری  ۳۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده با خلوص
کم و  ۱۳۰تن آب س��نگین پایبند نخواهد ماند؛ بنابراین
ش��ورایعالی امنیت ملی در بیانیهای که  ۱۸اردیبهشت
 ۱۳۹۸منتش��ر کرد اعالم کرد که این شورا «در راستای
صیان��ت از امنیت و منافع ملی م��ردم ایران و در اعمال
حقوق جمهوری اس�لامی ایران مندرج در بندهای  ۲۶و
 ۳۶برجام ،دس��تور توقف برخی اقدامات ایران در توافق
برجام را صادر نموده است ».به همین خاطر  ۶۰روز به
طرفهای باقی مانده در برجام مهلت داده ش��د تا زمینه
خرید نفت ایران و حل مشکالت مربوط به تبادالت مالی
و بانکی را حل کنند.پس از این اعالم ،س��ازمان انرژی
اتمی در روز  ۳۰اردیبهش��ت از چهار برابر شدن ظرفیت
تولید غنی س��ازی اورانیوم با خل��وص  ۳.۶۷خبر داد .در
روز  ۲۵خرداد عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور
خارجه به باشگاه خبرنگاران اعالم کرد که این مهلت ۶۰
روزه تحت هیچ ش��رایطی تمدید نمیشود .دو روز پس
از این خبر س��ازمان انرژی اتمی به طور رس��می اعالم
کرده است که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری
اسالمی ایران در روز ششم تیرماه ،از مرز  ۳۰۰کیلوگرم
عب��ور خواهد ک��رد و در نهایت روز  ۱۰تیر با اعالم وزیر
امور خارجه کشورمان این خبر به تایید رسید.

پ�س از پایان مهلت  ۶۰روزه ایران به ش�رکای برجام،

چه میشود؟

گ��ذر از مرز  ۳۰۰کیلوگ��رم گام اول ایران برای کاهش
تعهدات برجامی اس��ت .گام دوم ش��انزدهم تیر برداشته
میش��ود و به گفته حس��ن روحان��ی گام دوم مربوط به
س��طوح باالی غنیسازی اس��ت که درصد آن بهزودی
اعالم میش��ود.در این میان این پرسش مطرح میشود
که ایران در تا چه حدی سطح غنی سازی را باال میبرد؟
در پاس��خ به این پرسش ،برخی کارشناسان معتقدند اگر
ایران بخواهد درصد غنیس��ازی را باال ببرد در گام دوم
اقدام به غنیسازی  ۲۰درصدی خواهد کرد.ایران پیش
از برجام ،اورانیوم با خلوص  ۲۰درصد هم برای استفاده
از راکت��ور تحقیقاتی تهران تولید ک��رده بود ،اما پس از
توافق هسته ای ،تولید آن متوقف شد.راکتور آب سنگین
اراک یک��ی از جدیترین مس��ائل و از اختالفات اصلی
قدرته��ای جهانی با ایران ب��ود .قدرتهای جهانی در
جریان مذاکرات اتمی اصرار داشتند که این راکتور به طور
کامل برچیده شود ،اما ایران این درخواست را نپذیرفت.
بر اس��اس توافق برجام قرار ش��د که راکتور آب سنگین
اراک با همکاری مش��ترک بین المللی بازطراحی شود،
به طوری که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید
نشود .مطابق توافق برجام ایران اجازه ساخت راکتورهای
آب س��نگین دیگری یا جمع آوری آب سنگین در ظرف
 ۱۵سال از آغاز اجرای توافق هستهای را نخواهد داشت.
در این می��ان علی اکبر صالحی مع��اون رئیس جمهور
و رئیس س��ازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرده که بازگش��ت به غنی سازی بیست درصدی
«کار آس��انی» است و «در صورت تصمیم نظام» ظرف
«چهار روز» انجام میشود.

آیا تهران به سمت نقض برجام پیش میرود؟


ایران کاهش تعهدات خود را مستند به بند  ۲۶و  ۳۶توافق
هستهای میداند .بر اساس این دو بند ،جمهوری اسالمی
به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل میتواند تعهدات
خود را کاهش دهد و این به معنای نقض برجام نیس��ت.
مطابق توافق برجام ایران مجاز بود که تا س��قف س��یصد
کیلوگرم اورانیوم با خلوص کم در انبارهای خود نگهداری
کند .میزان تعیین شده ذخیره آب سنگین ایران هم  ۱۳۰تن
بود .آژانس بین المللی انرژی اتمی در  ۱۴گزارش خود طی
 ۱۲۰۸روز گذشته ،تایید کرده بود که ایران درباره اورانیوم
غنی شده به تعهد خود پایبند بوده .درباره آب سنگین چند
بار ایران به طور بس��یار محدودی در حد  ۱۰۰کیلوگرم از
میزان مجاز نگهداری فراتر رفت ،اما به س��رعت خود را با
تعهد برجامی اش هماهنگ کرد.جمهوری اسالمی ایران در
اجرای تعهدات خود ،ذخایر اورانیوم خود را به زیر  ۳۰۰کیلو
رساند و اضافی آن را به روسیه فروخت .آژانس بین المللی
ان��رژی اتمی که نهاد ناظر بر حس��ن اجرای توافق برجام
است ،در گزارشهای اخیر خود اعالم کرده بود که میزان
ذخایر اورانیوم ایران حتی کمتر از  ۳۰۰کیلوگرم است.
آیا در س�ایه کاهش تعهدات ایران در برجام ،بازگشت

تحریمهای بینالمللی امکان پذیر است؟

برخی بر این باورند که اقدامات اخیر ایران میتواند زمینه
را برای بازگشت تحریمهای بینالمللی که با هدف محدود
کردن فعالیت هستهای ایران وضع شده بود ،فراهم کند.
اما در این میان امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه
و یک��ی از طرفهای برجامی در این باره اعالم کرده که
حتی اگر ایران برجام را زیر پا بگذارد ،اروپا برنامهای فوری
برای پیروی از آمریکا و بازگرداندن تحریمهای هستهای
ایران ندارد.

گام رو به جلو ،اقدام تقریبا هیچ اروپا در خصوص طرح

 ۶۰روز

اروپا در طول یکس��ال خروج آمریکا از برجام در تمام مدت
در ح��ال دادن وعدههای بدون پش��توانه بود ت��ا ایران را به
اجرای یکطرفه تعهدات خود در این توافق وادار کند.یکی
از مهمتری��ن این وعدهها پس از خروج آمریکا از برجام ،راه
اندازی س��ازوکاری برای ایمن سازی تجارت میان ایران و
اروپا بود .در ابتدا طرح کانال ویژه مالی ( )SPVارائه ش��د و
بعد از  ۹ماه وعدههای پیاپی در نهایت ،سازو کار اینستکس
به عنوان بخش��ی از اس پی وی اجرایی ش��د.هر دو عمال
در طول یکسال به جایی نرسید هر چند در روزهای پایانی
مهل��ت  ۶۰روزه ایران و همزمان با برگ��زاری دوازدهمین
کمیسیون مشترک برجام از اجرایی شدن اینستکس با یک
خط اعتب��اری محدود خبر دادند که به هیچ وجه جوابگوی
نیازهای ایران نبود .در جائی که مجید تخت روانچی نماینده
دائم ایران در سازمان ملل آن را ناکافی دانست و از این سازو
کار مالی به عنوان «ماش��ین بسیار زیبای بدون بنزین» یاد
کرد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین در این باره
گفت« :ما بیش از این نمیتوانیم صبر کنیم ،کسی را تهدید
نمیکنیم و برای کسی ضرب االجل هم تعیین نمیکنیم ،ما
طرحمان را به آنها گفتهایم که اگر اقدامی نکنند تعهداتمان
را کاهش میدهیم .اگر به تعهد و مسئولیتشان عمل نکنند
م��ا هم اقدامات جدید انجام خواهیم داد».بنابراین با در نظر
گرفتن موارد فوق با قاطعیت میتوان گفت که متوقف کردن
روند کاهش تعهدات ایران در برجام هیچ نسبتی با اقدامات
اروپا برای جبران تحریمهای یکجانبه امریکا در شرایط فعلی
ندارد؛ بنابراین تهران در ش��رایطی نسبت به توقف کاهش
تعهدات برجام��ی اش اقدامی انجام میدهد که خواس��ته
هایش مبنی بر گشایش بانکی و فروش نفت در سطح پیش
از خروج امریکا از توافق هستهای محقق شود.
اروپاییها هنوز بانکی را معرفی نکردهاند


مدیرعامل س��اتما در مورد آخری��ن وضعیت تراکنش مالی
وعده داده شده در قالب همکاری دو شرکت ایرانی و اروپایی
تاکید کرد :در حال حاضر درخواست ما از طرفهای اروپایی
این اس��ت که آنها بانکی معرفی کنند که واس��ط خریدار و
فروش��ندگان ایرانی و اروپایی باشد .رایزنیها در این زمینه
انجام شده اما هنوز بانکی به طور رسمی به ما معرفی نشده
است.برخی معتقدند شرکتهای اروپایی از ترس تحریمهای
آمریکا تاکنون وارد تعامل تجاری با ایران نشده اند و اگر از
طریق سازوکار اینستکس وارد تجارت با ایران شوند ،مشمول
تحریمهای آمریکا خواهند شد .نوری در این رابطه توضیح
داد :اینستکس برآمده از دل برجام است و در برجام هم بحث
تحریمهای آمریکا اصال مطرح نیست؛ چرا که اگر قرار بود
که تحریمها این شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ،بنابراین از
اول چرا اروپاییها تصمیم به تاسیس این شرکت گرفتند؟

قیمت و تعداد معامالت اندکی بهبود یافت

رایزن بازرگانی ایران در ع��راق ،از ورود ۶۵۰
قلم کاالی ایرانی به سبد مصرفی مردم عراق
خبر داد و گفت :اولین کارگزاری رسمی برای
تبلیغات کاالها و برندهای صادراتی ایران در
عراق ایجاد ش��د.به گ��زارش وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،ناصر به��زاد گفت :در یک
سال گذشته ،بیش از  ۶۵۰کاالی جدید ایرانی
به س��بد مصرفی مردم عراق وارد شده که با
بهرهگیری از تبلیغات دیداری در ش��بکههای
متنوع تلویزیونی عراق میتوان بستر مناسبی
برای افزایش ضریب نفوذ در بازار و بهرهگیری
از همکاری ش��رکتهای عراقی برای تقویت
تولیدات مشترک فراهم کرد.وی دیدار با رئیس
اتحادی��ه رادیو و تلویزیونهای عراق را مثبت
ارزیابی کرد و افزود :در این دیدار پیشنهاد ایجاد
اولین کارگزاری رسمی برای تبلیغات کاالها
و برندهای صادراتی ایران در عراق به منظور
بهرهبرداری از  ۱۲۰ش��بکه رادیو و تلویزیون
ع��راق مطرح و ضمن تفاهم اولیه مقرر ش��د
برنامه اجرای��ی مدونی ب��رای همکاریهای
این بخش تنظیم و ارائه ش��ود.بهزاد با تأکید
ب��ر اینکه تحق��ق این امر تأثیر بهس��زایی در
توسعه بازار محصوالت با کیفیت و برندهای
نمونه صادراتی کشورمان دارد ،گفت :تبلیغات
عامل مهم برای ترویج و توسعه فروش کاال
اس��ت و بر این اس��اس ،عالوه بر تبلیغات از
طریق شبکههای مختلف صوتی و تصویری،
اس��تفاده مؤثر از تبلیغات چاپ��ی ،تبلیغات در
ش��بکههای اجتماع��ی ،ارائه ش��وروم ،ایجاد
کمپینهای تبلیغاتی ،اس��تقرار پلتفرمهای
تبلیغی و سمینارهای اطالعرسانی با استفاده
از روشهای جذاب موجب تس��هیل و تثبیت
کاالی ایران در عراق خواهد بود.

میزان اس��تقبال از خرید اوراق تسهیالت مسکن در پی
اعالم خبر موافقت بانک مرکزی با افزایش س��قف وام
مس��کن ،افزایش یافت .به گ��زارش مهر ،ابتدای هفته
گذشته محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از موافقت
بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن خبر داد؛ اگرچه
وی از بیان جزئیات بیشتر و اینکه موافقت بانک مرکزی
با کدام نوع از انواع تس��هیالت مسکن موجود در شبکه
بانکی بوده ،خودداری کرد ،اما با توجه به اینکه اسالمی
از افزایش سقف وام  ۱۶۰میلیون تومانی به  ۲۵۰میلیون
تومانی سخن گفته است ،به نظر می رسد این افزایش
سقف تس��هیالت به وام مسکن از محل صندوق پس
انداز مسکن یکم برمی گردد .هرچند که موافقت بانک

خیز اوراق تسهیالت مسکن برای خروج از کما

مرکزی مش��روط به توان بازپرداخت اقساط تا سقف ۵
میلیون تومان از سوی وام گیرنده اعالم شد.با این حال
انتشار همین خبر کافی موجب شده بازار اوراق تسهیالت
مسکن از رکود بی سابقه و افت شدید قیمت ها در هفته
پایانی خرداد و هفته نخس��ت تیر ماه خارج ش��ده و به
رونق نس��بی بازگردد و قیمت ها تا حدودی بهبود یابد.
در معامالت امروز فرابورس در  ۹نماد معامالتی قیمت
هر برگه اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مسکن در
بازه قیمتی  ۴۷هزار تومان قرار دارند و گران ترین برگه
به نماد معامالتی تس��ه ( ۹۷۰۵اوراق تسهیالت صادره
در مرداد  )۹۷با قیمت  ۴۷هزار و  ۹۰۰تومان اختصاص
دارد.همچنین سایر نمادهای معامالتی اوراق تسهیالت

مس��کن نیز در کان��ال  ۴۲تا  ۴۴هزار توم��ان خرید و
فروش می شود و در نماد معامالتی تسه ( ۹۶۰۴اوراق
تسهیالت مسکن صادره در تیر  )۹۶ارزانترین معامله با
ن��رخ  ۳۸هزار و  ۳۵۵تومان صورت گرفته اس��ت.علی
رغ��م آنکه دو هفته از آغاز تی��ر ماه میگذرد ،همچنان
بسیاری از دارندگان اوراق تسهیالت مسکن صادره در
خرداد ماه امس��ال با فروش اوراق تسهیالت مسکن با
نماد تس��ه  ۹۸۰۳بازار این اوراق را گرم نگه داش��تهاند
به گون��ه ای که در معامالت روز ج��اری این اوراق در
فرابورس ۲ ،هزار و  ۵۲۰نفر به عرضه بیش از  ۳۲هزار
برگه اوراق تس��ه  ۹۸۰۳به ارزش بیش از یک میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان اقدام کرده اند.همچنین برگه های

صادره در اردیبهشت ماه امسال با عرضه حدود  ۷هزار
و  ۵۰۰برگ��ه و ایجاد صف خرید از س��وی  ۷۵۰نفر در
رتب��ه دوم از نظر حجم خرید و ف��روش قرار گرفته اند.
در س��ه نماد معامالتی متعلق به ماه های پایانی س��ال
 ۹۷نیز حجم خرید و ف��روش اوراق بیش از هزار برگه
است که برای هر نماد بین  ۲۰۰تا  ۳۵۰نفر صف خرید
ایجاد ش��ده اس��ت.با توجه به اینکه میانگین قیمت هر
برگه تسهیالت مسکن در معامالت امروز فرابورس ۴۵
هزار تومان اس��ت ،ارزش هر وام مس��کن  ۱۴۰میلیون
تومانی به عنوان سقف تسهیالت خرید مسکن در تهران
از سوی زوجین که می بایست  ۲۴۰برگه خریداری کند
به  ۱۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان می رسد.

درآمدها و محل هزینه طرح شفاف نیست

جزئیات تازه از طرح  ETFبرای واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی

بررس��ی جزییات طرح واگذارای سهام شرکتهای بزرگ
دولت��ی در قالب  ETFبه عنوان یکی از پیش��نهادهای
سازمان برنامه در قالب برنامه اصالح ساختار بودجه،نشان
میده��د ،با توجه به درامد حاصل از این طرح بایس��تی
محل مصرف این درامدها به صورت کامل شفاف شود.
ب��ه گزارش تس��نیم؛ دولت بهمنظور تأمی��ن درآمدهای
مطمئ��ن در راس��تای طرح اص�لاح س��اختار بودجه در
کوتاهمدت طرح مهم فروش داراییهای دولتی از طریق
صندوقهای قابل معامله در بورس یا به اختصار()ETF
را پیگیری میکند.گفتنی اس��ت ،منشأ درآمدهای پایدار
دول��ت ،فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هس��تند که
تحتتأثیر ش��وکهای بیرونی مانند نوسانات درآمدهای
نفت��ی و تحریمه��ای بینالمللی ق��رار نمیگیرند .برای
جداس��ازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی ،الزم اس��ت
راهکارهایی ب��رای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در
میانم��دت و اقدامات کوتاهمدت��ی جهتگذر از تنگنای
بودجهای دولت در س��ال پیشرو تعبیه شود.الزم به ذکر

است ،سازمان برنامه و بودجه در راستای درآمدزای پایدار
یکی از محوره��ای برنامه اصالح س��اختار بودجه را به
طرح واگذاری و فروش شرکتهای بزرگ دولتی در قالب
صندوقهای قابل معامله بورس��ی تخصیص داده است.بر
اساس پیش��نهاد سازمان برنامه و بودجه ،دولت میتواند
س��هام برخی از داراییهای خود (شامل شرکتها) را در
صورتیک��ه تمایل به حفظ مدیری��ت این مجموعهها را
دارد ،در قال��ب صن��دوق  ETFتعریف کند و واحدهای
آنها را در بازار بورس عرضه کند.گفتنی است ،پیشنهاد
ف��روش داراییها از طری��ق صندوقه��ای قابلمعامله
در ب��ورس ،در بخش اصالحات س��اختاری جهت ایجاد
درآمدهای پایدار بودجه در قسمت طرحهای کوتاه مدت
مطرح کرده اس��ت.با توجه به زمانبندی مطرحش��ده از
سوی سازمان برنامه و بودجه و تصویب پیشنهاد مذکور
در شورای هماهنگی سران قوا ،به نظر میرسد تا پایان
سال  98بایس��تی منتظر اجرایی شدن این طرح باشیم.
آخرین خبرها حاکی اس��ت در ادامه بحث بررسی طرح

اصالح س��اختار بودجه در ش��وری هماهنگی سران قوا،
این طرح در جلسه اخیر این شورا مورد بحث قرار گرفته
است.علیاکبر کریمی عضو ناظر مجلس شورای اسالمی
در هیئت واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی
در این باره گفته اس��ت ،درباره این مصوبه که در سران
قوا به تصویب رس��یده ،در هیئ��ت واگذاریها نیز بحث
و تبادلنظر و بس��تر الزم برای تش��کیل و توس��عه این
صندوقها فراهم ش��ده است.عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس با تأکید بر اینکه برخی از بنگاههای دولتی وجود
دارند که بخش خصوصی توان خرید آنها را ندارد ،ادامه
داد :بهطور مثال پاالیش��گاهی وجود دارد که 10میلیارد
دالر ارزش دارد و قطع ًا هیچ فرد یا شرکتی توان خرید آن
را ن��دارد که از طریق «ایتیاف» میتوان آنها را واگذار
کرد.نماینده م��ردم اراک در مجلس اضافه کرد :یکی از
خاصیتهای ب��زرگ این صندوقها ض��د تورمی بودن
آنها اس��ت که میتوان از طریق آنها نقدینگی سرگردان
در دس��ت مردم را جمعآوری کرد.به گزارش تس��نیم ،با

توجه به تصویب این طرح در ش��ورای هماهنگی سران
قوا و اجرایی ش��دن آن طی سال  98درامد قابلتوجهی
نصیب دولت خواهد شد .بر این اساس بایستی همزمان با
تصویب طرحهای اینچنینی در شورای هماهنگی سران
قوا بایستی محل مصرف درآمدهای حاصله برای اهدافی
مثل قطع وابستگی بودجه به نفت مشخص شود.گفتنی
است ،در برنامه اصالح س��اختار بودجه موضوع کاهش
وابس��تگی درآمدهای کشور به منابع نفتی بهعنوان یک
محور اساسی مطرح شده است .طرحهایی مثل استفاده از
صندوقهای قابل معامله در بورس یکی از پیشنهادهای
مطرح شده در برنامه مذکور میباشد که با توجه به عدم
شفافیت در طرح دولت بایستی برآورد اولیه از درآمدهای
حاصل از این طرح طی سال  98مشخص شود.
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اخبار
پاالیشگاه آلمانی واردات نفت از
روسیه را متوقف کرد

یکی از پاالیشگاههای ش��رکت شل در آلمان
واردات نفت روسیه ،از خطلوله دروژبا را متوقف
کرده است ،چراکه دوباره غلظت کلرین آلی در
آن ،اندکی باالتر از حد مجاز میباشد.به گزارش
مهر به نق��ل از اویلپرایس ،تنها چند روز پس
از اینکه روس��یه خبر داد صادرات نفت خام این
کش��ور به اروپا از طریق خطلوله دروژبا ،پس از
توقف آن به علت وجود آلودگی در نفت در ماه
آوریل ،دوباره کام ً
ال از س��ر گرفته ش��ده است،
سخنگوی شرکت شل به روزنامه تجاری آلمانی
هندلزبالت ،گفت که یکی از پاالیش��گاههای
شرکت شل در آلمان واردات نفت از این خطلوله
را متوقف کرده است ،چراکه دوباره غلظت کلرین
آلی در آن ،اندکی باالتر از حد مجاز میباشد.
تولید نفت اوپک به پایینترین سطح ۵
ساله افت کرد

افزای��ش تولید نفت عربس��تان در م��اه ژوئن
نتوانس��ت افت تولید ایران و ونزوئال ،به علت
تحریمهای آمریکا و سایر افت تولیدهای این
گروه را جبران کند و تولید اوپک به پایینترین
سطح  ۵س��اله رس��ید.به گزارش مهر به نقل
از رویت��رز ،در م��اه ژوئ��ن ،افزایش تولید نفت
عربستان سعودی نتوانس��ت افت تولید ایران
و ونزوئال ،به علت تحریمهای آمریکا و س��ایر
افت تولیدهای این گروه را جبران کند و تولید
اوپک پایینترین س��طح  ۵ساله جدیدی را به
ثبت رساند.بررسیهای رویترز نشان میدهد،
در ماه گذش��ته ،گروه  ۱۴کش��ور صادر کننده
انرژی ،اوپک ۲۹.۶۰ ،میلیون بشکه در روز نفت
تولید کرده اس��ت که  ۱۷۰هزار بشکه در روز
از تولید ماه می کمتر اس��ت و کمترین میزان
تولید اوپک از  ۲۰۱۴تا کنون به حساب میآید.
بررسیهای رویترز نشان میدهد حتی با اینکه
عربستان سعودی تحت فشارهای ترامپ برای
پایین آوردن قیمتهای سوخت ،تولید خود را
افزایش داده اس��ت ،اما این کشور همچنان به
صورت داوطلبانه کمتر از حد مجاز تولیدی که
توسط توافق کاهش تولید اوپک برای هر کشور
تعیین شده است تولید میکند.
کاخ سفید از مراجع قضایی خواست به
شکایات هوآوی رسیدگی نکنند

کاخ سفید از دادگاه فدرال تگزاس خواسته تا به
شکایت هوآوی درباره تحریمهای آمریکا علیه
این شرکت رسیدگی نکند .به گزارش فارس به
نقل از راش��اتودی ،دولت آمریکا از دادگاه فدرال
ایالت تگزاس خواس��ته است تا شکایت شرکت
هوآوی چین به دلیل تحریمهای آمریکا علیه این
ش��رکت را حذف کرده و به آن رسیدگی نکند.
شرکت هوآوی در ماه مارس با ادعای اینکه اقدام
دولت آمریکا در تحریم همکاری ش��رکتهای
آمریکایی با این ش��رکت چینی غیرقانونی بود،
از واش��نگتن در این باره ش��کایت کرد.شرکت
هوآوی ک��ه بزرگترین تولیدکنن��ده تجهیزات
مخابراتی در جهان محس��وب میشود در واقع
قربانی جنگ تجاری آمریکا و چین شده است.
دولت آمریکا به بهانه احتمال استفاده از تجهیزات
این ش��رکت برای جاسوس��ی نام هوآوی را در
لیست س��یاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار داد که
البته شرکت چینی تمام این اتهامات را رد کرده
است .گوگل ،تولیدکننده سیستم عامل اندروید
گوشیهای هوشمند تلفن همراه که در بسیاری
از گوشیهای هوآوی نیز از همین سیستم عامل
استفاده شده است از جمله شرکتهای آمریکایی
بود که از معامله با هوآوی منع شده است.
تحریم دوباره کوبا توسط آمریکا به
دلیل همکاری با ونزوئال

آمریکا شرکت نفت و فلزات کوبا با نام کوبامتالز
را به دلیل ادامه واردات نفت از ونزوئال تحریم
ک��رد .به گزارش فارس به نقل از راش��اتودی،
دولت آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه شرکت
نفت و فلزات کوبا به نام «کوبامتالز» وضع کرده
اس��ت .این تحریمها به بهانه ادامه خرید نفت
ونزوئال توسط این شرکت و در راستای اعمال
فش��ار بیشتر علیه دولت قانونی ونزوئال توسط
واشنگتن برای پایین کشیدن نیکالس مادورو از
قدرت اعمال شده است .دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای
اعالم کرده است که وزارت خزانهداری آمریکا
شرکت کوبامتالز را به دلیل ادامه واردات نفت
ونزوئال تحریم کرده اس��ت .در این بیانیه آمده
است ،کوبا برای حمایت از ونزوئال از این کشور
نفت وارد کرده است .حمایتهای کوبا شامل
حمای��ت دفاعی ،اطالعاتی و کمک امنیتی به
ونزوئال بوده اس��ت که به ادعای آمریکاییها
در حمایت از دولت غیرقانونی نیکالس مادورو
انجام شده است.

