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زنگنه : پاالیشگاه سازی اولویت 
وزارت نفت است

وزیر نفت در توئیتی، 
با اشاره به افزایش ضریب 
نفوذ گاز در کشور، صیانت 
از محیط زیست و افزایش 
ظرفیــت و بهســازی 
پاالیشگاه ها در نتیجه توســعه پارس جنوبی طی 
سال های اخیر، نوشت: پاالیشگاه سازی اولویت وزارت 
نفت است؛ اما مصرف سوخت مایع و آسیب به محیط 
زیست، خیر. به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه، در تازه ترین 
مطلب خود در توئیتر نوشت:»به مدد توسعه میدان 
مشــترک پارس جنوبی، ضریب نفوذ گاز در کشور 
به نزدیک ۹۵ درصد رسید، محیط زیست صیانت و 
با افزایش ظرفیت و بهسازی پاالیشگاه ها، صادرات 
۴ برابری فرآورده محقق شــد. بدون رسیدن به این 
میزان افزایش تولید در پارس جنوبی، برای تأمین نیاز 
کشور به سوخت، باید ظرفیت پاالیشی معادل ۲.۶ 
میلیون بشکه )معادل ۱۰ پاالیشگاه( می ساختیم. 
پاالیشگاه سازی اولویت وزارت نفت است؛ اما مصرف 

سوخت مایع و آسیب به محیط زیست، خیر«
    

افزایش قیمت تمام شده تولید 
مرغ به ١۴ هزار و ۵٠٠ تومان

یک مقام مســئول 
گفت: برخی از دستگاه ها 
کــه در انجــام وظایف 
خود در تأمیــن نهاده ها 
قصور دارند، به دنبال جا 
انداختن این موضوع هستند که صد درصد نهاده های 
دامی با ارز دولتی تامین می شود. نایب رئیس کانون 
سراسری مرغداران گوشــتی در گفتگو با مهر در 
واکنش بــه اظهارات یکی از مســئوالن دولتی در 
خصوص اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ 
زنده ۱۰,۵۰۰ تومان است، گفت: قیمت تمام شده 
هر کیلو گرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری با توجه 
به قیمت مؤلفه های تولید بیش از ۱۴,۵۰۰ تومان 
اســت. بنابراین کســانی که ادعای منطقی بودن 
قیمت مصوب و نرخ ۱۰۵۰۰ تومانی کارگروه تنظیم 
بازار را دارند یا از شرایط اسفناک نهاده ها، قیمت های 
باالی آن در بازار خبر ندارند و ناتوانی دستگاه تحت 
مدیریت خود و وزارت جهاد برای حل بحران ایجاد 
شده، بی اطالع اند یا با اطالع از عدم تأمین نهاده ها به 
نرخ مصوب و شرایط موجود، برای گمراهی مردم و 

دستگاه های نظارتی عوام فریبی می کنند.
    

صادرات خامه ممنوع شد
با تصویب ســتاد تنظیم بازار، سازمان توسعه 
تجارت مکلف شــد به فوریت ممنوعیت صادرات 
خامــه را به مرحلــه اجرا بگــذارد. بــه گزارش 
توسعه ایرانی، دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: ستاد 
تنظیم بازار، ســازمان توســعه تجارت را مکلف 
کرده است نسبت به تعیین عوارض برای صادرات 
شیرخشــک اقدام کند. محمدرضا کالمی اظهار 
داشــت: مدتها  است کره از فهرســت دریافت ارز 
۴۲۰۰ تومانی واردات خارج شده است، اما با توجه 
به اینکه ذخایر کره وارداتی با این ارز در کشور وجود 
داشت، نظارت کافی و کامل بر توزیع این ذخایر با 
قیمت های متعارف و متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
صورت گرفت. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: حاال اما 
با پایان ذخایر کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر تغییرارز 
مبنای واردات بر بازار روشن شده است، البته ستاد 
تنظیم بازار سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده 
است به فوریت نسبت به تعیین عوارض صادراتی 

برای شیرخشک و محصوالت لبنی اقدام کند.
    

ترخیص ۵ میلیارد دالر کاالی 
اساسی از ابتدای سال

ایلنا- ســخنگوی 
گمرک گفــت: از ابتدای 
سال تا پانزدهم شهریورماه 
۱۰ میلیون و 7۰۰ هزار تن 
کاالی اساسی وارد بنادر 
شده که ارزش این میزان کاالی اساسی ۵ میلیارد دالر 
بوده است. همچنین موجودی کاال در بنادر کشور در 
حال حاضر 3,۲ میلیون تن است که ۲ میلیون تن از 
آن در بندر امام دپو شده و ۱,3 میلیون تن از کاالهای 
اساسی را ذرت تشــکیل داده است. روح اهلل لطیفی 
درباره میزان ترخیص کاال از ابتدای سال تا کنون اظهار 
داشت: از ابتدای سال تا پانزدهم شهریورماه، ۶ هزار و 
۴۴ تن کره به ارزش 3 میلیون و ۶7۰ هزار و ۲۰3 دالر 
ترخیص شده است و معموال محموله های کره در مدت 
زمان کوتاه ترخیص می شوند مگر اینکه صاحب کاال 
نتواند مجوزهای مورد نیاز را دریافت کند. وی درباره 
ترخیص برنج از بنادر و گمرکات کشور گفت: همچنین 
از ابتدای امسال تا هفدهم شهریورماه، ۵۱۲ هزار و ۴8۴ 
تن برنج ترخیص قطعی شده اند که ارزش این میزان 

۴۶8 میلیون و ۱37 هزار و 7۹۴ دالر بوده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بورس ایران در حال دریافت تنفس 
مصنوعی است، شاخص روز به روز بیشتر 
عقب می  نشــیند و واژه های کاربردی 
تحلیلگران نیز دستخوش تغییر می شود. 
اگر تا دیروز می گفتنــد، اصالح، امروز 

می گویند ریزش. 
 به نظر می رسد تمام آنچه تاکنون 
مصوب شــده، حاال ثمر چندانی را به 
جا نگذاشته است، بورس همچنان در 
حال عقب نشینی اســت و همین امر 
نشان می دهد داســتان این بار بورس 
داستانی متفاوت است. اگر حرفه ای ها 
به این عقب نشــینی و پیشروی عادت 
دارنــد تازه واردهایی کــه خردادماه و 
تیرماه راه بازار ســرمایه را یاد گرفتند، 
در ضرری هنگفت، بــا نگرانی روز را به 
شب می رسانند و همین موضوع نشان 

می دهد کام تازه واردان به بازار سهام با 
حلوا حلوا گفتن شــیرین نمی شود.  از 
همان ابتدا روشــن بود بازار سرمایه 
توان حل بیش از ۴۱ میلیون سهامدار 
جدید را ندارد. آنها که به واسطه دارا 
بودن ســهام عدالت حاال ســهامدار 
محســوب می شــوند و بازاری که تا 
دیــروز، محیطی جمع و جــور برای 
اهالی آشــنا بود امروز بیــش از ۴۵ 
میلیون نفر را در خود جای داده است. 
عطش این دسته از افراد برای فروش 
طبیعی است که شاخص را گام به گام 

عقب می برد. 
در آخرین نشست شــورای عالی 
بورس آیین نامه حفظ ثبات بخشی بازار 
سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و 
سرمایه گذاران، مورد تصویب قرار گرفته 

است؛ اما مفاد این آیین نامه چیست؟
در نگاهــی کلی ایــن آیین نامه بر 

اســتفاده از ابزار هایی داللت دارد که 
در گذشــته در بازار وجود داشــت، اما 
اجرایی نمی شد. در چنین شرایطی اما 
در این آیین نامه پیش بینی شده است 
نهاد های مالی و سهامداران بزرگ که 
عمدتا حقوقی هستند در بازار سرمایه 

فعالتر شوند.
بررسی ها نشان می دهد در سال های 
گذشــته ســهام خزانه، بازارگردان و 
بازارساز در بازار وجود داشت، اما بسیار 
کم اســتفاده می شــد ،حاال اما در این 
آیین نامه استفاده از این ابزار ها مصوب 
شد، زیرا مســئوالن بازار معتقدند این 
ابزار ها باعث ایجاد تعادل در بازار می شود 
و از افت و خیز شدید در بازار جلوگیری 

می کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره مفاد این آیین نامه می گوید: در 
آیین نامه چند نکته مــورد تاکید قرار 

گرفته اســت از جمله بحث بازارسازی 
توسط نهاد های مالی و سهامداران عمده 
و بازارگردانی که خلع آن در بازار مشهود 
اســت. به گفته قالیباف اصل از ابتدای 
ســال جاری با ورود نقدینگی زیادی 
مواجه شدیم. سهامداران شرکت ها که 
منابع مالی نیاز داشــتند از این فرصت 
استفاده نکردند که دلیل آن عدم عرضه 
مناسب در بازار بوده است که به وسیله 
این ابزار ها و پتانسیل سهام خزانه و اوراق 
اختیار فروش می توانیم به تعادل بازار 

کمک کنیم.
طبق جزئیات اعالم شــده از سوی 
مسئوالن، اســتفاده از پتانسیل سهام 
خزانه و اوراق اختیــار فروش تبعی در 
این آیین نامه وجود دارد و به واســطه 
ضمانت هــای اجرایی الزام اســت تا 
سهامداران عمده و ناشران از این ابزار ها 

در بازار استفاده کنند.

شــاید بتوان یکی از مــوارد مهم 
پیش بینی شــده در ایــن آیین نامه را 
مرتبط بــا موضوع بانک ها دانســت، 
هرچند در قانــون رفع موانــع تولید 
رقابت پذیر در بنــد ۱۶ و ۱7 مواردی 
مربوط به بانک ها بود که فعالیت بانک ها 
را محدود می کرد اما بــا این اختیارات 
شــورا، بانک ها بتوانند بدون نگرانی از 
بحت های مالیاتی و بدون محدودیت در 
بورس فعالیت کنند و افزایش سرمایه 
دهند، صندوق تشکیل دهند و از سهام 

خزانه استفاده کنند.
قالیباف گفته اســت: ضمانت های 
اجرایی در این آیین نامه دیده شــده و 
برای افرادی که تخطی می کنند جرایم 

دیده شده است.
اتفاقا پیش بینی صورت گرفته برای 
مشــارکت بانک ها در بــورس خود به 
عاملی برای انتقاد از این تصمیم تبدیل 
شده است چراکه برخی با پیش کشیدن 
تجربه تلخ حضور بانک ها در بازار ملک و 
طال و سکه می گویند این اقدام می تواند 
به بر هم خوردن تعادل بازار منجر شده 

و در نهایت به رشد تورم نیز منجر شود. 
 از سوی دیگر اخباری در خصوص 
تخصیص یک درصد از منابع صندوق 
توســعه ملی به بورس اوراق بهادار به 
گوش رســید. همین امر اما بــا انتقاد 
بسیاری از کارشناسان همراه شد چرا که 
معتقدند این اقدام نیز می تواند عمل بروز 
بحران تورمی مضاعف در اقتصاد ایران 
شــود چرا که این اقدام نیز در حقیقت 
اســتفاده از پول پرقدرت تلقی خواهد 

شد . 
سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی 
در توییتی در واکنــش به این تصمیم 
گفته است: اشتباه پشت اشتباه. استفاده 
از صندوق توسعه ملی برای حمایت از 
بورس؟ این تاوان ناکارآمدی و اشــتباه 
دولت در مدیریت بورس را 8۰ میلیون 
ایرانی باید از جیــب بدهند و با افزایش 
پایه پولی و نقدینگی و تورم های سنگین 
سال های بعد،زیان عده ای جبران شود . 
این چنین است که برخی داستان 
امروز بورس را با داستان دیروز موسسات 
مالــی و اعتبــاری شــبیه می دانند و 
می گویند دوباره پول پرقــدرت در راه 
است و برخی حاضر به پذیرش ریسک 

اقداماتی که کرده اند نیستند. 

بورس حــاال هم به لحاظ وســعت 
ســهامدارانش و هم به وسطه تشویق 
غیر منطقی عده ای برای حضور در این 
بازار به نقل محافل اقتصادی و سیاسی 
تبدیل شده است . باید دید آیا تصمیمات 
شورای عالی بورس به علیه خود تبدیل 

خواهد شد یا خیر. 
حسین ســالح ورزی، عضو شورای 
عالی بورس در این خصوص اما نظراتی 
مهم دارد. وی تاکید می کند که صعود 
بی رویه و اصالح شــدید شاخص کل 
بورس به دلیل فقدان بازار گردانی بوده 
اســت و با تصویب آیین نامه صیانت از 
حقوق ســهام داران و ثبات بازار انتظار 
می رود شاهد حرکت صحیح و منطقی 

بازار سرمایه کشور باشیم.
این مقام مســئول معتقد است با 
تصویــب آیین نامه صیانــت از حقوق 
سهامداران و ثبات بازار انتظار می رود 
با نحــوه درســت و منطقــی و علمی 
بازارگردانی، شــاهد حرکت صحیح و 
منطقی بازار سرمایه کشــور باشیم.و 
البته پیاده سازی بازارگردانی صحیح، 
نیازمند حمایت و همکاری حقوقی های 

بازار می باشد.
به گفته وی رشــد بی ســابقه بازار 
سرمایه در سال گذشــته حاصل عدم 
تعادل در نحوه بازارگردانی و مدیریت 
و قیمت گذاری برخی سهام ها بود که 
طبیعتاً رشد آن چنانی بازار پس از مدتی 
نیازمند اصالح این چنینی بود که ما این 

روز ها شاهد آن هستیم.
حال باید دید این آیین نامه که برخی 
ان را بــه چوب جادوی قصه ها شــبیه 
می کنند می تواند بورس را نجات دهد 
یا در عمل اقتصاد ایران را بیش از پیش 
در باتــالق تورم فروخواهــد برد؟ باید 

ماند و دید. 

چوب جادو به کمک بورس می آید

احیای بورس یا افزایش تورم؟
سیامک قاسمی، کارشناس 
اقتصادی: تاوان ناکارآمدی 
و اشتباه دولت در مدیریت 

بورس را 8٠ میلیون 
ایرانی باید از جیب بدهند 

و با افزایش پایه پولی و 
نقدینگی و تورم های 

سنگین سال های بعد،زیان 
عده ای جبران شود 

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه 
ماهانه ۲۵ هزار خــودرو در طرح فروش فــوق العاده از 
ابتدای مهر خبــر داد و گفت: هر دو هفتــه یک بار قرعه 
کشی می شود و خودرو ها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل 

برندگان خواهد شد.
به گزارش توســعه ایرانی، جعفر سرقینی گفت: پیش 
از این به علت اینکه حجم تعهدات خودروســازان باال بود 
8۰ درصد از تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات و ۲۰ 
درصد به فروش فوق العاده اختصاص می یافت که اخیرا با 
کاهش تعهدات، ۶۰ درصد از تولیدات به اجرای تعهدات 
و ۴۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص یافت از این رو 
امروز تصمیم گرفتیم تا از ابتدای مهر تا پایان سال ۲۵ هزار 

خودرو در ماه به طرح فروش فوق العاده اختصاص یابد.
وی با بیــان این کــه طرح هــای قبلــی مانند پیش 
فروش های بیش از ســه ماه و مشارکت در تولید همچنان 
برقرار اســت افزود: فروش ۲۵ هزار خودرو ماهانه در طرح 
فروش فوق العاده به تامین نیاز مردم و کاهش عطش بازار 
کمک خواهد کرد و این خودرو ها هم از یک ماه تا ســه ماه 

تحویل برندگان خواهد شد.
سرپرســت وزارت صمت گفــت: در این طــرح انواع 

تولیدات ایران خودرو و سایپا هر دو هفته یک بار قرعه کشی 
می شود و امیدواریم این طرح بتواند التهاب بازار را کنترل 
کند، زیرا این طرح به منظور برآورده کردن نیاز فوری مردم 
اجرا می شود. وی افزود: کســانی که در طرح فروش فوق 
العاده ماهانه ۲۵ هزار خودرو ثبت نام می کنند ۱۰ درصد 
از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در حســابی واسط واریز 
می کنند، زیرا اگر مبلغی اخذ نشود تعداد ثبت نام ها زیاد 
خواهد شد. ســرقینی اضافه کرد: همچنین تا پیش از این 
برندگان قرعه کشی 7۲ ساعت مهلت داشتند تا وجه طرح 
فروش فوق العاده را تکمیل و واریز کنند که اکنون این میزان 
به ۱۲۰ ساعت افزایش یافته تا برندگان راحت تر بتوانند وجه 

را تکمیل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: ما تنها ۶۰ روز 
با انتخابات آمریکا فاصله داریم، از همین روی تاحدودی کانال 
مالی ســوئیس برای حجم معامالت بیشتر پس از انتخابات 
آماده می شود. شریف نظام مافی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
تاثیرات اقتصادی ســفر اخیر وزیر امور خارجه سوئیس به 
ایران گفت: بُعد اقتصادی این سفر راه اندازی و ادامه فعالیت  
کانال مالی بشردوستانه سوئیس )SHTA( و رفع مشکالت 
مربوط آن اســت. همچنین جلسه با شرکت های سوئیسی 
که در ایران وجود دارند و رسیدگی به مشکالت آنها از جمله 
دستاورد های این سفر به شــمار می رود. وی ادامه می دهد: 
مسلما چنین سفری منجر به فعال تر شدن کانال بشر دوستانه 
سوئیس می شــود. زیرا در حال حاضر این کانال که با توافق 
بانک مرکزی صورت گرفته است، بر سه صنف متفاوت غالت، 
تجهیزات پزشکی و دارو تمرکز دارد که به معامالت تجاری 

کمک می کند. 
در این صورت هماهنگی هایی الزم که در این سفر انجام 
شده و در آینده نیز انجام می شود، می تواند کمیت معامالت 
را بیشتر کند، تا به این وســیله تجهیزاتی که نیاز داریم را از 
این طریق فراهم کنیم.  رئیس اتاق ایران و سوئیس در ادامه 
اضافه کرد: از دیگر برنامه های اقتصادی این سفر می توان به 

رسیدگی به مشکالت شرکت های سوئیســی که در ایران 
فعالیت دارند اشــاره کرد، زیرا چالش هایــی وجود دارد که 
چنین سفری می تواند به آنها کمک کند. اما در مورد موفقیت 
یا عدم موفقیت آمیز بودن آن نمی توان اظهار نظر کرد و باید در 
بلندمدت پرداخته شود.  نظام مافی زمان این سفر را مناسب 
ارزیابی کرد و افزود: زیرا بسیار به موقع انجام شده است و ما 
تنها ۶۰ روز با انتخابات آمریکا فاصله داریم، از همین روی تا 
حدودی کانال مالی سوئیس برای حجم معامالت بیشتر پس 
از انتخابات آماده می شود. البته درصورتی که »جو بایدن« در 
انتخابات پیروز شود حجم معامالت ما افزایش پیدا می کند و 
در صورتی که ترامپ انتخاب شــود این کانال مالی می تواند 

روزنه ای برای انجام معامالت باشد.

شیوه جدید فروش خودرو اعالم شد

فروش فوق العاده ماهانه 2۵ هزار خودرو از ابتدای مهر
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس 

کانال مالی سوئیس برای معامالت بیشتر آماده می شود 

خبر

وزیر راه از پرداخت وام ودیعه مسکن به 3 هزار مستأجر خبر 
داد و گفت: وام ودیعه زیر 3۰ میلیون تومان بدون ضامن و باالی 

3۰ میلیون با یک ضامن، پرداخت می شود.
به گزارش توسعه ایرانی، محمد اسالمی با بیان این که روند 
کند پرداخت وام ودیعه مسکن به این دلیل بوده که بانک ها ساز 
و کار الزم را نداشــتند، اظهار کرد: برای کمک به متقاضیان، 
هفته پیش به صورت رسمی مصوبه هایی را برای تسهیل در 
روند پرداخت تسهیالت ایجاد کرده ایم. متقاضیانی که تمایل 
داشته باشند طی 3 ســال  بازپرداخت این تسهیالت را انجام 

دهند می توانند از این مصوبه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مستاجران قادر 
به پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و این تسهیالت نیستند، 
مصوبه به گونه ای تنظیم شد تا متقاضیان تنها اقساط کارمزد 
را پرداخت کنند و این موضوع را در ســتاد ملی مبارزه با کرونا 

مطرح کردیم و  دو مصوبه را تصویب کردیم.
وی افزود: شرایط به گونه ای شده که چنانچه متقاضیان، 
چک برگشتی داشته باشند مشکلی برای دریافت وام نداشته 
باشند و اگر کسی تمایل داشت  تسهیالت را تقسیط و سه ساله 

پرداخت کند به راحتی بتوانند این موضوع را انجام دهند.
 اسالمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲۵۰۰ هزار نام کاربری  

و پســورد طراحی کردیم و تمامی بانک های عامل  به سامانه 
متصل شــده اند گفت : تاکنون ۱۰۰۰ نفر تسهیالت دریافت 

کرده  و سرعت پرداخت تسهیالت افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرســازی با اعالم این کــه طبق مصوبه بانک 
مرکزی تســهیالت 3۰ میلیون تومان ضامن نمی  خواهد و 
تسهیالت باالی 3۰ میلیون تومان هم تنها یک ضامن کافی 
است، گفت: روان سازی و تسهیل گری برای دریافت تسهیالت 
انجام شــده و مصوبه هم در این زمینه صادر شــده که به قدر 

کفایت موثر است.
اسالمی یادآور شــد: حدود 8۹ درصد از اسباب کشی ها 

با مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف 
شده است و مصوبه نقش موثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره 

داشته است.

پرداخت وام ۵٠ میلیون تومانی ودیعه مسکن با یک ضامن


