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واکنش جهانگیری به وضعیت 
بازار بورس

توســعه ایرانی-  
معـــــــــــاون اول 
رئیس جمهــوری در 
واکنش به وضعیت بازار 
بورس تصریح کرد: نباید 
برخی اختالف نظرهای جزئــی درون دولت برای 
زندگی مــردم و روند جاری اقتصاد کشــور ایجاد 
مشکل کند. اسحاق جهانگیری در حساب کاربری 
خود در توئیتر با اشاره وضعیت بازار بورس نوشت: 
»  اعتماد مردم ســرمایه دولت است که تحت هیچ 
شرایطی نباید آسیب ببیند. اعضای دولت بایدبه قول 
هایی که به مردم می دهند، عمل کنند چون مردم 
فعالیت های شان را بر مبنای تعهدات دولت تنظیم 
می کنند. نباید برخی اختالف نظرهای جزئی درون 
دولت برای زندگی مردم و روند جاری اقتصاد کشور 

ایجاد مشکل کند.
    

سکه کمی باال رفت
توســعه ایرانی -  در بازار ارز و طــال دیروز 
قیمت ها روند افزایشی داشت؛ به گونه ای که سکه 
۱۴۰ هزار تومان و دالر ۱۰۸۰ تومان افزایش قیمت 
را تجربه کردند. هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار با افزایــش ۱۴۰ هزار تومانی، 
به ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. همچنین 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نسبت 
به روز دوشنبه افزایش ۳۰۰ هزار تومانی را تجربه 
کرد و به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.بنا بر 
اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، هر قطعه نیم سکه 
پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است که افزایش ۲۰۰ 
هزار تومانی را نشان می دهد. هر قطعه ربع سکه هم 
۸۰ هزار تومان گران شده و سه میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان قیمت داشت.  هر قطعه سکه یک گرمی یک 
میلیون و  ۷۵۰ هزار تومان است که ۵۰ هزار تومان 
افزایش قیمت را نشان می دهد. در طالفروشی ها 
هم هر گرم طالی ۱۸ عیار با نرخ یک میلیون و ۴۵ 
هزار تومان خرید و فروش می شود که ۹۰۰۰ تومان 

افزایش قیمت داشت.
    

پیشنهاد ستاد تنظیم بازار برای 
تعادل بازار شیر

توســعه ایرانی-  
دبیر ســتاد تنظیم بازار 
گفت: حفظ تعادل عرضه 
و تقاضا و تنظیــم بازار 
کاالهای مختلف نیازمند 
ابزارهای متناســب است و در این مســیر باید ابزار 
متناسب با هر کاال برای ایجاد تعادل به کار گرفته شود. 
محمدرضا کالمی با اشاره به اینکه دولت با هدف تامین 
لبنیات مصرفی مردم به قیمت  مناسب، یارانه ای را 
بابت تامین نهاده ها پرداخت می کند، گفت:در عمل 
اما به دلیل سودآوری صادرات به جای متعادل ماندن 
قیمت ها در سبد مصرفی مردم، با صادرات نامتعارف 
چربی و کره و شیرخشــک از کشور روبرو هستیم و 
همین امر سبب شده اســت تقاضای نامتعارفی به 
بازار شیر ایران وارد شود. وی با اشاره به اینکه تحت 
تاثیر شرایط فوق قیمت مصوب شیر در سطح کشور 
رعایت نمی شود، اضافه کرد: برای محافظت از سفره 
مردم الزم است از ابزارهای مختلف استفاده کنیم و در 
این حوزه ابزار مناسب تعیین عوارض صادراتی برای 

صدور خامه و شیرخشک از کشور است.
    

دالر چقدر قیمت خورد؟
توســعه ایرانی-  قیمــت دالر دیــروز در 
صرافی های بانکی افزایش یافت.  صرافی های بانکی 
هر دالر آمریکا را به قیمت ۲۱ هــزار و ۷۸۰ تومان 
خریدند و معادل ۲۱ هــزار و ۸۸۰ تومان فروختند 
که نرخ خرید و فروش دالر نسبت به دیروز ۱۰۸۰ 
تومان افزایش یافت.  همچنین، این صرافی ها هر 
یورو را معادل ۲۵ هــزار و ۵۳۰ تومان خریدند  و به 
قیمت ۲۵ هزار و ۶۳۰ تومان نیز فروختند که نرخ 
خرید و فروش این نوع ارز نیز در مقایسه با معامالت 
روز گذشته با ۱۱۳۰ تومان افزایش قیمت مواجه بود.

    
کاهش میزان فروش 

سوپرمارکت ها
ایســنا- رئیس 
اتحادیه ســوپر مارکت 
داران گفــت: از آنجایی 
که قــدرت خرید مردم 
نســبت به ســال های 
گذشــته کاهش یافته و همین امر میزان فروش 
در ســوپر مارکت ها را کاهش داده اســت. سعید 
درخشانی گفت: خوشبختانه هیچ نوع کمبود برای 
تامین کاالی اساسی در بازار به چشم نمی خورد اما 
قیمت اقالم موجود در بازار افزایش قابل توجهی را 

تجربه کرده است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 هفته گذشــته حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری از خبــر ویــژه ای 
صحبت کــرد که به گفتــه خودش 
موجب گشــایش اقتصادی می شود. 
خبری که البتــه بارها با شــوخی و 
طنازی کاربران فضای مجازی بازنشر 
شــد و از آن ســمت گمانه زنی های 
مختلفی بــرای آن شــکل گرفت از 
آزادســازی دالرهــای بلوکه شــده 
در کشــورهای خارجی تــا تصویب 
FATF  و حتی تغییر واحد مبادالت 
پولی از دالر بــه یوان... بــا این حال 
هیچ کدام از این اخبار تایید نشــد و 
برخی چهره های سیاســی کدهایی 
از محتــوای خبــر رئیس جمهوری 
منتشر کردند که احتمال عرضه اوراق 
سلف نفت را تقویت کرد. عبدالناصر 
همتی، رئیس بانک مرکزی و حسین 
مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 
و از نزدیکان روحانی از جمله این افراد 
هستند. بر اســاس این شنیده ها قرار 
اســت که دولت ۲۲۰ میلیون بشکه 

نفت یعنی روزانه ۶۰۰ هزار بشــکه را 
در طول یکســال پیش فروش کند. 
در واقــع حاال که نفت ایــران تحریم 
است و مشتری خارجی ندارد، به نظر 
می رسد که دولت تصمیم گرفته است 
تا نفت را به صورت اوراق بهادار به مردم 
بفروشد و سود آن را برمبنای قیمت 
روز نفت محاســبه کــرده و به مردم 

پرداخت کند. 
از آن ســمت اگر دولت با این طرح 
موفق شــود که تمام حجم پیش بینی 
شــده را به فروش رساند، با قیمت های 
فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود 
۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست 
دولت می رسد که رقم قابل توجهی برای 

جبران کسری بودجه است. 
این معادالت در شرایطی است که 
فروش اوراق سلف نفت با اما و اگرهای 

بسیاری مواجه است.
خرید اوراق نفت به نفع مردم است

فروش اوراق ســلف نفــت یکبار 
دیگر مطرح شده بود. در دوره حضور 
محمود احمدی نژاد در ســاختمان 
پاستور و درست در شرایطی که تحریم 

دامنگیر اقتصاد کشور شده بود، ایده 
فروش اوراق نفت مطرح شــد. ایده 
بی ســرانجام دولت محمود احمدی 
نژاد حاال دوباره با برگشت تحریم قوت 
گرفته است.  حمید حسینی، سخنگوی 
اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های 
نفتی معتقد است که خرید اوراق نفت 
به سود مردم اســت. او به تجارت نیوز 
گفته که در حال حاضر ریســک خرید 
دالر و طال برای مردم باال رفته اســت و 
نگرانی عمومی برای ریزش شــاخص 
بورس وجــود دارد. این در شــرایطی 
اســت که با مهار کرونا قیمت جهانی 
نفت افزایش خواهد داشت و سود خوبی 
نصیب خریداران ایــن اوراق می کند.  
برخی دیگر از کارشناســان اقتصاد 
هم معتقدند که تامین کسری بودجه 
با فروش اوراق نفتی راه مطمئن تری 
نســبت به چاپ پول اســت که تورم 
ایجاد می کنــد. بنابرایــن اگر خبر 
پیش فروش نفت درست باشد دولت 

تصمیم خوبی گرفته است. 
در سوی مقابل این ماجرا نقدهای 
جدی به فروش اوراق نفت وجود دارد. 

چالش »بی اعتمادی« به 
برنامه های اقتصادی دولت

»بی اعتمــادی« مهمترین مانع 
خرید اوراق نفت اســت. ایــن انتقاد 
بارها و بارها از ســوی مردم ایران در 
فضای مجازی مطرح شــده است. از 
توییت ها و شوخی های مکرر گرفته 
تا نظراتی که برای رسانه های آنالین 
ثبت می شــود، همه و همه حاکی از 
آن است که مردم نمی توانند به دولت 
اعتماد کنند. آن هم در شــرایطی که 
حسن روحانی پیش از سررسید اوراق 
نفت از ساختمان پاستور خداحافظی 
می کند و دیگر پاسخگوی تصمیمات 

دولتش نیست. 
انتقادها از آن جایی باال گرفت که 
دیروز خبر آمد که عرضه دارا دوم در 
بورس منتفی اســت و بازار سرمایه 
تحت تاثیر این خبر عقب گرد سنگینی 
را تجربه کرد. بسیاری از سهامداران 
نوشتند که با زیان ســهام نمادهای 
مختلف بورس را فروخته اند تا بتوانند 
عرضــه دارا دوم را خریــداری کنند. 
آنها بارها نوشــتند که به وعده های 

دولــت بی اعتماد شــده اند و این بار 
اولی نیســت که چوب بدعهدی های 
مسئوالن دولتی را می خورند. کاربران 
به ماجرای بدعهدی دولت در ماجرای 
سپرده های ارزی و گرفتن مالیات از 
پیش فروش سکه طال و ... اشاره کردند 
و نوشتند در این شرایط دولت چگونه 
انتظار دارد که مردم دارایی امن و بی 
 دردسر طال و مســکن را رها کنند و 

اوراق نفت بخرند؟
گره های معامالتی اوراق نفت

بجز بی اعتمادی مردم، کارشناسان 
اقتصاد نقدهای دیگری به اوراق سلف 
نفــت وارد می کنند. آنهــا می گویند 
که فروش اوراق ســلف نفــت به مردم 
ابهــام و پیچیدگــی زیــادی دارد. 
مســعود درخشــان، تحلیلگر حوزه 
انرژی به »توســعه ایرانــی« می گوید 
که پیش فروش نفــت و معامله اوراق 
ســلف نفت در دنیا رایج اســت و بازار 
نیویورک، لندن و ســنگاپور و ... روزانه 
حجم بزرگی از نفت خام را پیش فروش 
می کنند، اما این اتفاق نه توسط دولت 
و نه برای تامین کســری بودجه است 
 و بخش خصوصــی ایــن معامالت را 

انجام می دهد. 
از طرفــی ایــران تحریم اســت و 
نمی تواند نفت خود را بفروشــد و اگر 
فروخت ســازوکار انتقال پول به ایران 

دچار گرفتاری فراوان است. 
بــا ایــن شــرایط دولــت چگونه 
می خواهد نفت را به مردم پیش فروش 
کند؟ مردم که نمی توانند نفت را شخصا 
بفروشــند و دولت باید این کار را انجام 

دهد که نمی تواند.
آلبرت بغزیان، کارشــناس اقتصاد 
هم معتقد اســت کــه بزرگترین مانع 
اجرای این طرح ســازوکار اوراق سلف 
نفت است. او می گوید که بعد از حدود 
۱۵ســال مردم هنوز به خوبی متوجه 
نشــده اند که سازوکار ســهام عدالت 
چیست و گرفتاری های فراوانی درست 
شده است، اوراق ســلف نفت که جای 

خود دارد.

این انتقادها در شرایطی است که در 
سال ۹۲ هم که بحث فروش اوراق سلف 
نفت مطرح شده بود دیوان محاسبات 
به این طرح ایــراد گرفته و گفته بود که 
فروش اوراق سلف نفت غیرقانونی و کان 

لم یکن است. 
فاجعه بدهکاری با اوراق نفتی

الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه هم از زاویــه دیگری به ماجرا 
نگاه می کند. او در توئیتی که منتشــر 
کرده اســت فروش اوراق سلف نفت را 
»فاجعه« توصیف کرده و گفته است که 
دولت با این فروش آتی نفت خام به مردم 
بدهکاری سنگینی روی دست دولت 
آینده می گذارد که تبعات قابل مالحظه 

اقتصادی دارد. 
بســیاری دیگر از اقتصاددانان هم 
معتقدند که فــروش اوراق نفت تاثیر 
خاصی بر کنترل نقدینگی ندارد. آنها با 
اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر 
اینکه حجم نقدینگی تا ســه ماهه اول 
امسال به بیشتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت، می گویند که 
جمع آوری حداکثر ۱۹۰ هزار میلیارد 
تومــان نقدینگی بــا اوراق نفتی تاثیر 
خاصی روی مهار نقدینگی ندارد و دولت 
با این اقدام تنها به رفع کســری بودجه 
خود فکر می کند و ریسک آن را به مردم 

تحمیل می کند.

تکرار طرح بی سرانجام احمدی نژاد در دولت روحانی

دورنمای مبهم فروش نفت به مردم 
مسعود درخشان، تحلیلگر 

حوزه انرژی در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: 

پیش فروش نفت و معامله 
اوراق سلف نفت در دنیا 

رایج است و بازار نیویورک، 
لندن و سنگاپور و ... روزانه 
حجم بزرگی از نفت خام را 
پیش فروش می کنند، اما 
این اقدام نه توسط دولت 
صورت می گیرد و نه برای 

تامین کسری بودجه است 

گزارش

وزیر اقتصــاد از حل مشــکالت پیش روی 
تاســیس صندوق دارا دوم خبر داد و گفت: در 
اولین چهارشنبه شهریور در هفته دولت نسبت 

به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد.
به گــزارش خبرآنالین، حواشــی روزهای 
گذشــته در خصوص عرضــه دومین صندوق 
ETF دولتی در بورس، در حال حاضر اثر خود 
را روی بازار سرمایه گذاشــته است؛ به طوری 

که امروز نزدیک به ۶۶ هزار واحد سقوط کرد.
داستان از آن جا شروع شد که به دنبال انتشار 
برخی اخبار مبنی بر آغاز پذیره نویسی دومین 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به 
ETF از اوایل شهریورماه امسال، روابط عمومی 
سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب خبر فوق، 
اعالم کرد: بر اساس اعالم قبلی سازمان خصوصی 
سازی قرار بود سهام دولت در چهار پاالیشگاه در 
قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله  
ETF عرضه شود، اما با توجه به عدم اقدام وزارت 
نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری 
در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام 
شــرکت پاالیش نفت تبریز، عرضه باقی مانده 
بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب 
کرد. بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی 
سهام این شرکت ها هفته گذشته منتشر شده که 
پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن 

در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
مخالفت وزارت نفت با عرضه سهام 

پاالیشگاهی
در این میان، رییس سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرد کــه وزارت نفــت با عرضه ســهام  
پاالیشــگاهی در صندوق های ETF  موافقت 
نکرد و تمایل دارد که از طریق هیات واگذاری، 

باقی سهام  پاالیشی واگذار شود.به گفته علی رضا 
صالح، اواسط مرداد ماه هیات واگذاری تصمیم 
گرفت که آگهی عرضه این نوع سهام  منتشر شود 
و تا دو، سه هفته آینده سهام  پاالیشی به صورت 

بلوکی عرضه می شود.
وی متذکر شد: در صورتی که متقاضی خرید 
وجود نداشــت، تمامی ســهام متعلق به دولت 
در پاالیشــگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان 
و تبریز به صورت خرد و تدریجــی و به صورت 
شناور عرضه می شود. عرضه پاالیشگاه های فوق 
هم اکنون آگهی شــده و در شرف عرضه توسط 

بازار سرمایه است.
واکنش وزیر نفت به شایعه ها

این در حالی اســت که وزیر نفت امروز امروز 
پس از حضور در نشست کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اســالمی در واکنش به 
انتشــار خبری مبنی بر مخالفت وزارت نفت با 
عرضه ســهام پاالیشــگاه ها در قالب صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی 
EFT گفت: ابتدا قرار بود ســهام پاالیشگاه در 
قالب EFT باشد، سپس گفتند عرضه به شکل 
بلوکی خواهد بود و پس از آن گفته شد در صورت 
ارائه بلوکــی، نمی توان این ســهام را به صورت 

EFT ارائه کرد.
بیژن نامدارزنگنه تاکید کرد: وزارت نفت به 
هر شکلی که بخواهند این ســهام را ارائه کنند، 

همکاری می کند و هیچ مشکلی نداریم.
وزیر نفــت همچنین در واکنش به انتشــار 
شــایعه هایی مبنی بر مخالفت وزارتخانه های 
نفت و امور اقتصاد و دارایی با دیدگاه های یکدیگر 
درباره تشــکیل صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله دولتی برای پاالیشی ها در قالب دارا دوم 
نیز اظهار کرد: این  موارد حرف هایی اســت که 

عده ای می زنند، این طور نیســت؛ عده ای بیکار 
می نشــینند این حرف ها را بال و پر می دهند، 
در حالی که مشکلی وجود ندارد.زنگنه تصریح 
کرد: هر وقت مشــکلی وجود داشــته باشد، ما 
تلفن یکدیگر را داریم و با هم صحبت و موضوع 
را حل می کنیم، به هیچ وجه از این بابت نگرانی 

وجود ندارد.
هوشــنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت نیز 
اعالم کــرد که ایــن وزارتخانه در ســال های 
گذشته همکاری های زیادی با وزارت اقتصاد 
برای عرضه ســهام پاالیشــگاه ها انجام داده و 
اکنون کامال آماده اســت تا باقی مانده ســهام 
پاالیشگاهی را طبق روشــی که مدنظر وزارت 

اقتصاد است، عرضه کند.
عرضه دارا دوم در هفته دولت

به دنبال تمام این جوابیه ها، وزیر اقتصاد در 
نهایت در گفتگوی تلویزیونی شبکه خبر اعالم 

کرد: دارا دوم هفته دولت عرضه می شود.
به گفته فرهاد دژپســند، قرار اســت اولین 
چهارشنبه شهریور ماه یعنی پنجم شهریور ماه 
این عرضه انجام شود.وی در این گفت وگو از حل 
مشکالت پیش روی تاسیس صندوق دارا دوم 
خبر داد و گفت: در اولین چهارشــنبه شهریور 
در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارادوم 

اقدام خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای عرضه صندوق 
دارا دوم هماهنگی های خوبی انجام شده بود، اما 
در اجرا مشــکالتی پیش آمد؛ برداشت این بود 
که برای عرضه دارا دوم، وزارت اقتصاد می تواند 
نسبت به تاسیس صندوق اقدام کند تا مدیریت 
صندوق توســط وزارت نفت انجام شود، اما در 
قانون بودجه آمده اســت که دستگاه تخصصی 
باید برای تاسیس و مدیریت صندوق وارد عمل 

شود که در این مورد، دستگاه تخصصی وزارت 
نفت است.

دژپســند افزود: با هماهنگی های خوبی که 
بین ما و وزارت نفت انجام شد، قرار بر عرضه بود، 
اما با توجه به اینکه این فرآیند به درازا کشــید و 
سازمان خصوصی سازی تصمیم به عرضه بلوکی 
صندوق دارا دوم گرفت. اما براساس صحبت هایی 
که امروز با آقای زنگنه، وزیر نفت داشتم، مقرر شد 
در اولین فرصت نسبت به تاسیس صندوق اقدام 
شود که در این راستا تالش ها بر این است که در 
اولین چهارشنبه شــهریور ماه در هفته دولت 
نسبت به عرضه این صندوق اقدام شود. بنابراین 
عرضه بلوکی شرکت های مشــمول دارا دوم از 

امروز متوقف می شود.
وی در مورد مزایای صنــدوق دارا دوم اظهار 
داشــت: یکی از ویژگی های خوب دارا دوم این 
اســت که همه آحاد ایرانی می توانند نسبت به 

خرید سهام آن اقدام کنند.
وزیر اقتصاد افزود: برخالف دارا یکم که سقف 
دو میلیون تومانی برای خرید ســهام آن در نظر 
گرفته شده بود، سقف دارا دوم مطابق با مصوب 
دولت به پنج میلیون تومان افزایش یافته است.
دژپسند با بیان اینکه با کارت ملی می توان سهام 
دارا دوم را خرید، گفت: خریداران دارا دوم در این 
معامله از تخفیف ارزش سهام برخوردار می شوند.

وی تاکید کرد: خریــداران دارا دوم درواقع یک 
سبد سهام متشکل از سهام پاالیشگاه اصفهان، 
تهران، تبریز و بندرعباس را به صورت متمرکز 

خریداری می کنند.
اعالم آمادگی سازمان بورس برای 

مجوزهای دارا دوم
در این میــان، مدیر نظارت بــر بورس های 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سازمان 
بورس و اوراق بهادار آمادگــی دارد تا در صورت 
تصمیم گیری در زمینه تشکیل دارا دوم در اسرع 
وقت مجوزهای الزم را صادر کند، گفت: قیمت 
سهام شــرکت ها متاثر از عوامل بنیادی است و 
ســرمایه گذاران باید تحلیل صورت های مالی 

شرکت ها اقدام به تصمیم گیری کنند.
محسن خدابخش افزود: صرف نظر از ورود 
صندوق ای تی اف پاالیشی ها، سهام شرکت های 
این صنعت از بنیاد مناسبی برخوردار بوده و این 
اخبار نباید بر روند عرضه و تقاضای ســهام این 

شرکت ها اثر بگذارد.
وی با اشــاره به اینکه ســودآوری، دارایی و 
برنامه های آتی شــرکت ها از جمله مهمترین 
موارد تصمیم گیری برای سرمایه گذاران است، 
تصریح کرد: تشکیل یا عدم تشکیل ETF جدید 
)دارا دوم( روی قیمت سهام شرکت هایی که قرار 

است وارد این صندوق شوند، اثری ندارد.

سقف خرید افزایش یافت
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