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تجارت ایران و اوراسیا از مرز 
۵میلیون تن گذشت

ســخنگوی گمرک 
ایران گفــت: بعد از6 ماه 
از اجرایی شدن موافقت 
نامه تجــارت ترجیحی 
بــا اتحادیــه اقتصادی 
اوراســیا،حجم تجارت با این اتحادیه به بیش ازپنج 
میلیون تن کاال رســید. به گزارش ایلنــا و به نقل از 
گمرک ایران، ســید روح اهلل لطیفی، افزود : از زمان 
اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران، با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا از پنجم ابان ســال 98 تا پنجم 
اردیبهشت ســال 99، حج تجارت کشورمان با این 
اتحادیه، به پنج میلیون و 104 هــزار و 984 تن به 
ارزش یک میلیــارد و 782 میلیــون و 577 هزار و 
719 دالر رسید . وی افزود: سهم صادرات کشور به 
این اتحادیه، یک میلیــون و 344 هزار و 377 تن به 
ارزش 539 میلیون و612 هــزار و 456 دالر در این 
مدت بوده است که روســیه با 53 درصد، ارمنستان 
با 23 درصد و قزاقســتان با 16 درصد کل صادرات 
کشــورمان به ترتیب مقاصد  اول تا سوم  کاالهای 
صادراتی کشورمان به این اتحادیه بودند. سخنگوی 
گمرک ایران در خصوص کاالهای اصلی صادراتی به 
این اتحادیه گفت: سیب تازه با 14درصد، پسته با 12 
درصد، گازمایع با 9 درصد ،کیوی با  7.5درصد، انگور با  
3 درصد و خیار و ترشی  2.5 درصد و فلفل با 2.2 درصد 
عمده محصوالت صادراتی کشورمان به این اتحادیه را 
در6 ماه گذشته تشکیل می دهند. لطیفی در خصوص 
واردات از این اتحادیه نیز اعالم کرد: بعداز اجرای این 
موافقتنامه، سه میلیون و 760 هزار و607 تن کاال به 
ارزش یک میلیارد و 242 میلیون و 965 هزار و 263 
دالر به کشور واردشده است، که عمده واردات ما از این 
اتحادیه کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور بوده است.

    
خرید و فروش وکالتی 

سهام عدالت غیرقانونی است
براســاس اطالعیه 
شــماره 1 ســازمان 
خصوصی سازی، خرید 
و فروش وکالتی ســهام 
عدالت غیرقانونی و فاقد 
وجاهت است. به گزارش ایلنا از سازمان خصوصی 
سازی، در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری 
و موافقت ایشان با درخواســت ریاست جمهوری 
مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، سازمان خصوصی 
سازی با همکاری و مشارکت سازمان بورس و اوراق 
بهادار و سایر نهادها در بازار سرمایه، اقدام به فراهم 
کردن تمهیدات و اقدامات عملی الزم برای تحقق 
این امر کرده است تا با توجه به موارد سه گانه مورد 
تاکید معظم له شرایط بهرمندی هرچه سریعتر مردم 
از منافع و مدیریت سهام مذکور فراهم شود. در همین 
ارتباط احتمال می رود برخی از افراد در اقصی نقاط 
کشور اقدام به خرید وکالتی سهام عدالت مشمولین 

نمایندکه ضرورت دارد موارد زیر رعایت شود:
1. سهام تخصیص یافته به مشمولین بر اساس 
موازین قانونی بازارسرمایه صرفا در بازار بورس مورد 

معامله قرار خواهد گرفت.
2. در مرحله تکمیلی فرایند آزاد سازی، سهام 
مربوط به نام ســهامداران به ثبت خواهد رسید و 
هیچگونه وکالت و انتقال به غیر تا ثبت نهایی سهام 
به نام این افراد از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه اعتبار نخواهد داشت .
3. برگه های سهام عدالت قبلی مربوط به عضویت 
فاقد هرگونه ارزش و اعتبارمی باشــد و در صورت 
مفقودی برگه عضویت هیچ لزومــی به دراختیار 
داشــتن برگه عضویت ســهام عدالت نیست .در 
حال حاضر سهامداران سهام عدالتصرفاً از طریق 
 مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی
 www.samanese.ir از وضعیــت عضویت و 

سهامداری خود مطلع شوند.
    

 نخستین اورژانس دریایی 
پارس جنوبی راه اندازی شد

رئیــس ایمنــی، 
بهداشت، محیط زیست 
و پدافنــد غیرعامــل 
شرکت نفت و گاز پارس 
از راه اندازی نخســتین 
اورژانس دریایی ویژه کارکنان سکوهای گازی پارس 
جنوبی خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت 
و گاز پارس، علیرضا نجومی با اشاره به استقرار اتاقک 
ایزوالسیون مجهز به تجهیزات پزشکی روی شناور 
دریایی گفت: ایــن اورژانس دریایی با هدف انتقال 
بیمــاران کرونایی و همچنین به منظور پوشــش 
حوادث انسانی از جمله بیماری های قلبی و عروقی 
و دیگر بیماران، برای نخستین  بار در استان بوشهر 
و در بخش سکوهای فراساحل پارس جنوبی به کار 

گرفته می شود.

خبر اقتصادی
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استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی 
معتقد اســت یک راهکار که دولت 
می تواند با بهره گیری از آن کسری 
بودجه خــود را جبران کنــد، این 
است که از کشــورهای واردکننده 
نفت مانند چین و ژاپن اســتقراض 
کند. دولت می تواند با مذاکره با این 
کشــورها وام مثال یک تا 3 میلیارد 
دالری دریافت کرده و در مقابل این 
مبلغ، در سال آینده نفت با تخفیف 

مناسب عرضه کند.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی 
ایلنا، یکی از موضوعات مهم از زمان 
تدوین تا تصویب بودجه ســال 99، 
احتمال کســری بودجه باال در این 
سال بود. بطوریکه برآوردها و پیش 
بینی هایی از وجود کســری 50 تا 
200 هزار میلیارد تومانی از ســوی 
کارشناسان و مســووالن اقتصادی 
کشور مطرح می شد. البته بیشتر این 
موضوع مربوط به شــرایط ویژه ای 
بود که ناشی از تحریم های آمریکا بر 

علیه اقتصاد کشور اعمال شده بود.

اما از اوایل اســفند 98 کشور و 
بویژه اقتصاد آن با شرایط پیش بینی 
نشده ناشی از ویروس کرونا روبه رو 
شــد که به دلیل ویژگی شیوع آن 
عمال تمام کسب و کارهای کشور را 
تعطیل یا نیمــه تعطیل کرد و تکانه 

دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد.
البته این تاثیرگذاری بر اقتصاد 
همه کشورها وجود دارد اما به دلیل 
شــرایط خاص اقتصاد ایران که زیر 
شــدیدترین محدودیت ها اســت، 
این تاثیرگذاری بیشتر خواهد بود. 
بنابراین تکانه هــای مجموعه ای از 
عوامــل اقتصــادی و غیراقتصادی 
باعث شده تا احتمال افزایش کسری 
بودجه سال 99 قوت بگیرد بطوریکه 
محمد قاســمی، سرپرســت مرکز 
پژوهش هــای مجلــس از احتمال 
کســری بودجه 150 هزار میلیارد 
تومانی خبر داد و گفــت: دو اتفاق 
مهم مقارن با تصویب بودجه 1399 
و پس از آن روی داد که به شــدت 
بر منابع و مصــارف بودجه 1399 

اثر گــذار بود. یکی شــیوع ویروس 
کرونا و دوم کاهش شدید قیمت نفت 
که هم ناشی از کاهش تقاضای نفت 
در اثر کاهش ســطح فعالیت های 
اقتصــادی در دنیــا در اثر شــیوع 
کروناست و هم ناشی از عدم توافق 
درباره کاهش مقدار عرضه نفت در 

سطح جهانی.
 قاســمی افزود: چون این وقایع 
ادامــه دارد هنوز نمی تــوان درباره 
میزان کســری بودجه سال 1399 
اظهارنظر دقیقی کرد. به عنوان مثال 
شــیوع کرونا موجب تعطیلی قابل 
توجه فعالیت های اقتصادی شد، به 
ویژه در بخش خدمات که بزرگ ترین 
بخش اقتصادی ایران است و می توان 
انتظار داشــت که مالیات بر درآمد 
کمتر از آنچــه در بودجه پیش بینی 
شده است محقق شــود. با توجه به 
شرایط فعلی می توان انتظار داشت 
که کســری بودجــه 1399 رقمی 
حدود 150 هزار میلیارد تومان باشد.

وحید شــقاقی شــهری، استاد 

اقتصــاد دانشــگاه خوارزمــی، در 
گفت وگو با ایلنا در مــورد احتمال 
افزایش کســری بودجــه دولت در 
ســال 99 و راهکارهای پیش روی 
دولت برای پوشش آن گفت: پیش 
از شــیوع بیماری کرونا، برآوردها 
نشــان می داد که دولت در ســال 
99 با کســری بودجه حدودا 100 
هزار میلیارد تومانــی روبرو خواهد 
شــد چون هم درآمدهای مالیاتی 
بســیار باال دیده شــد و هم امکان 

صادرات نفت پیش بینی شده محقق 
نمی شود. اما از اسفندماه که بیماری 
کرونا شیوع یافت، بسیاری از کسب و 
کارها را تعطیل کرده و عماًل دولت در 
سه ماه سال با افت شدید درآمدهای 
مالیاتی روبه رو خواهد شد به طوری 
که دولت در اخذ مالیــات بر ارزش 
افزوده یا مالیات اصناف با مشــکل 

مواجه است.
وی افــزود: بنابرایــن بــرآورد 
100 هزار میلیارد تومانی کســری 
بودجه به 150 یا 140 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که بیشــتر به 
دلیــل افزایش هزینه هــا و کاهش 
درآمدهای مالیات ها اســت. البته 
این 150 هزار میلیارد تومان بشرطی 
اســت که بتوانیم این بیمــاری را 
کنترل کنیم یعنی اگــر دوباره این 
بیماری از پاییز شروع شود احتمال 

افزایش رقم وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به راهکارهای پیش روی دولت برای 
جبران این کسری بودجه گفت: به 
نظرم دولت در این شرایط 5 راهکار 
دارد؛ نخســت آنکه دولت از شرایط 
بازار سرمایه اســتفاده کند و عماًل 
با فروش شــرکت های خود درآمد 
آن را صرف بودجه عمرانی کند که 
آن نیــز می تواند باعــث تحرک در 
اقتصاد شــده و درآمدهای مالیاتی 
را افزایش دهد. البته نباید فراموش 
کرد که اســتفاده از ایــن درآمدها 
در بودجــه جــاری می تواند خطر 
بزرگی داشته باشد. راهکار دوم این 
اســت که دولت دارایی های راکد و 
مازاد خود را فروخته یا مولدسازی 
کند. برای مثال بانک ها اموال مازاد 
بسیاری دارند که می توانند از این راه 

مولدسازی کند.
شــقاقی ادامه داد: راهکار سوم 
آن اســت که دولت در هزینه های 
جاری خــود صرفه جویی کند مثاًل 
دســتگاه های اجرایــی می توانند 
مصرف انرژی ماننــد آب، برق و گاز 
خود در مجمــوع 15 درصد کاهش 
دهنــد. همچنین در این شــرایط 
اقتصادی دولــت می توانــد برای 

کارمندانی که واریزی حقوق شــان 
بیشتر از 6 یا 7 میلیون تومان است 
مازاد این میزان را اوراق با سررسید 
یکســاله مثاًل برای خرداد ماه سال 
آینده و با ســود یک یا دو درصدی 
تسویه کند. برای مثال کارمندی که 
حقوق واریزی آن 9 میلیون تومان 
اســت می تواند 6 میلیون تومان آن 
را نقدی و 3 میلیــون تومان آن را به 
صورت اوراق دریافت کند که رقم به 

بزرگی می تواند برای دولت باشد.
وی راهکار چهارم را انتشار اوراق 
بدهی دانســت و افزود: همچنین 
دولت در این شرایط می تواند اوراق 
بدهی منتشر کند که البته خریداران 
عمده آن بانک ها هستند، بنابراین 
در حال حاضر نمی توان خریداری 

برای آن متصور شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: راهکار دیگر آن است که دولت 
از کشورهای واردکننده نفت مانند 
چین و ژاپن اســتقراض کند. دولت 
می تواند با مذاکره با این کشــورها 
وام مثــال یک تا 3 میلیــارد دالری 
دریافت کرده و در مقابل این مبلغ، 
در سال آینده نفت با تخفیف مناسب 

عرضه کند.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی پیشنهاد کرد؛

۵ راهکار برای جبران کسری بودجه سال ۹۹

برای جبران کسری بودجه 
دولت می تواند از بازار 

سرمایه استفاده کند و عماًل 
با فروش شرکت های خود 
درآمد آن را صرف بودجه 

عمرانی کند که آن نیز 
می تواند باعث تحرک در 
اقتصاد شده و درآمدهای 

مالیاتی را افزایش دهد

یک راهکار برای جبران 
کسری بودجه آن است 
که دولت از کشورهای 

واردکننده نفت مانند چین 
و ژاپن استقراض کند. دولت 

می تواند با مذاکره با این 
کشورها وام مثال یک تا 

۳ میلیارد دالری دریافت 
کرده و در مقابل این مبلغ، 

در سال آینده نفت با 
تخفیف مناسب عرضه کند

رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: 
تا جایی که بنده اطالع دارم بین دو کشور مذاکراتی در 
حال انجام است ولی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

محمدرضا انصاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره خبــری مبنی بر صــادرات خدمات فنی  و 
مهندسی پاالیشگاهی به ونزوئال اظهار داشت: تا جایی 
که بنده اطالع دارم بین دو کشور مذاکراتی در حال انجام 

است ولی تاکنون کاری صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه فعال مذاکرات به جایی نرسیده 
 اســت، افزود: همــکاری فقــط در حد پاالیشــگاه ها 

خواهد بود.

انصاری تصریح کرد: رقم این قرارداد احتمالی هنوز 
مشخص نیست و در حال محاسبه است.

رئیس انجمــن خدمات فنــی و مهندســی درباره 
اینکه قرار اســت ارائه خدمات به صورت نقدی و یا تهاتر 
باشــد، گفت: احتماال با فرآورده های نفتی و محصوالت 
پاالیشــگاه ها تهاتر صورت می گیرد، بایــد ببینیم چه 
کاالیی دارند تا به جای خدماتی کــه ما ارائه می دهیم، 

دریافتی داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، روز گذشــته بلومبرگ در ادعایی از 
تحویل شمش طال به ایران به جای احیای صنعت نفت 

ونزوئال خبر داده است.
بنا به ادعای این خبرگزاری مقامــات دولت ونزوئال 
9 تن طال معادل 500 میلیــون دالر را در همین ماه در 
هواپیما هایی به مقصد تهران بارگیری کرده اند تا هزینه 
کمک این کشور به احیای پاالیشگاه های بنزین ونزوئال 

را بپردازند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا تشریح کرد؛

صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به ونزوئال از شایعه تا واقعیت

خبر

یک کارشناس بازار سرمایه با طرح این سوال 
که چرا آگهی های عرضه خصوصی سازی را علی 
رغم اینکه زمینه بسیار مناسبی در بازار سرمایه 
برای این اقدامات فراهم شــده است، مالحظه 
نمی کنیم، گفت: به نظر می رسد که این اقدامات 
در اولویت دوم هســتند و صرفا عرضه خرد در 
این سیاست، در دستور کار قرار گرفته است. به 
همین دلیل است که تضاد و پارادوکسی درباره 
هدف اولیه اصل 44 قانون اساســی که کاهش 

تصدی گری دولت است، به وجود آمده است.
فردین آقابزرگــی در گفت وگو با ایلنا درباره 
اثرگذاری ورود 300 هزار میلیارد تومان سهام 
عدالت به بازار ســرمایه اظهار داشت: بخشی از 
پرتفوی سهام عدالت بورسی است و بخشی از آن 
غیربورسی. برای آن بخش بورسی، به طور مدون 
و کامل نمی توان پرتفوی آن را مورد ارزیابی قرار 

داد. البته سهام بورسی سهام عدالت به طور کامل 
قابل محاسبه اســت، اما این اعداد و ارقام تماما 

براوردی است.  
وی ادامه داد: اخیرا هم یکی از اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت در این باره موضوعاتی را 
مطرح کردند که به نظرم این اعداد اعالم شــده 

یک برآورد است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:اگر به طور 
میانگیــن 50 میلیون نفر دو میلیون ســرمایه 
گذاری داشته باشند عدد به 100 هزار میلیارد 
تومان می رسد و با احتســاب 200 درصدی با 
توجه به افزایش پرتفوی بورســی و غیر بورسی 
ســهام عدالت، این 300 هزار میلیــارد تومان 
علی رغم اینکه قابلیت عرضــه دارد اما معتقدم 
پارادوکسی  مبنی بر عدم ایفای تعهدات اصل 44 

قانون اساسی به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه می تواند 
در آینده عامل ایجاد تورم باشد، همانطور که در 
سنوات گذشته در مورد بازار ارز، خودرو، مسکن، 
طال و ... شــاهد بودیم، همین وضعیت در بازار 
ســرمایه هم می تواند به وجود بیاید، افزود: اگر 
انتظارات سودآوری و عایدات نقدی کاهش یابد 
این روند مسلما به افزایش قیمت منجر می شود 
و با عرضه هــای خرد در قالب ســهام عدالت یا 
صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر حداکثر 
16 هزار میلیارد تومانی، مشکلی از بازار سرمایه و 

تقاضای سنگین برطرف نخواهد شد.
آقابزرگی تاکید کرد: مســئوالن اقتصادی 
باید به این فکر باشند که این نقدینگی در سطح 
اقتصاد کشــور را که عمدتا در اختیار بنگاه ها و 
اشخاص حقیقی و حقوقی بزرگ متمکن است، 
از این بخش جذب کنند و این عرضه ها سرعت 

بیشتری در بورس داشته باشد. این کارشناس 
بازار ســرمایه ادامه داد: چرا ایــن روزها آگهی 
مزایده نمی بینیم، مگر خودروســازی در بدنه 
دولت نیست؟ چرا آگهی های عرضه خصوصی 
ســازی را مالحظه نمی کنیم، علی رغم اینکه 
زمینه بسیار مناسبی در بازار سرمایه برای این 
اقدامات فراهم شده است اما به نظر می رسد که 
این اقدامات در اولویت دوم هستند و صرفا عرضه 
خرد در این سیاست، در دستور کار قرار گرفته 
است. به همین دلیل است که تضاد و پارادوکسی 
به وجود آمده است چراکه هدف اولیه اصل 44 

قانون اساسی کاهش تصدی گری دولت است.
وی با بیان اینکه عرضه خرد ســهام عدالت 
در بورس کماکان مدیریت شــرکت های تحت 
دولت را کاهش نمی دهد و صرفا از لحاظ زمانی 
بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، یک دید 

کوتاه مدت به عرضه این سهام وجود دارد، گفت: 
به نظر می رسد سیاست دولت این است که در یک 
مقطعی که مردم به بازار سرمایه هجوم آورده اند 
عطش تقاضا را به صورت یک مسکن موقت خنثی 
کند اما معتقدم این بهترین فرصت برای تکمیل 
فرایند خصوصی سازی در کشور است که از این 
طریق تامین مالی الزم برای پوشــش کسری 
دولت و تامیــن مالی برای طرح های توســعه 

صورت بگیرد.
آقابزرگی تاکید کرد: عرضــه خرد یک نگاه 
گذرا و کوتاه مدت است که نتیجه خاصی نخواهد 

داشت.  

کارشناس بازار سرمایه:

عرضه خرد سهام عدالت در بورس، تصدی گری دولت را کاهش نمی دهد


