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ابهامات درباره عرضه دومین صندوق  ETFتا پایان مرداد

در روزهای گذشــته شایعاتی مبنی عرضه
مرحلــه دوم صندوقهای  ETFدر تاریخ ۱۰
مردادماه مطرح شــد که مســووالن سازمان
خصوصیسازی و سازمان بورس ضمن تکذیب
این خبــر ،از عرضه این صندوقهــا تا پایان
مرداد ماه خبر دادند.
به گــزارش ایرنا یکــی از برنامههای مهم
پیــشروی دولت بــرای بازار ســهام ،عرضه
صندوقهای قابل معاملــه ( )ETFبه بورس
است که بســیاری از کارشناســان معتقدند
این اقدام دولت در کنــار دیگر حمایتهایی
که صورت گرفته میتواند در راســتای عمق
بخشــیدن به معامالت بــازار و جهش قیمت
سهام شرکتهای دیگر تاثیرگذار باشد و این
صندوقها با هدف دسترســی اکثریت مردم
به بازار ســرمایه و ارتقــای وضعیت اقتصادی
خانوادهها از سوی دولت عرضه خواهد شد.
با توجه به چنین تصمیمی ،پذیرهنویســی
نخســتین مرحله واگذاری ســهام دولتی در
قالــب صندوقهای قابل معامله بورســی که
شامل سهام سه بانک ملت ،تجارت و صادرات
و دو بیمه البرز و اتکایی بود از روز یکشــنبه
( ۱۴اردیبهشــت) آغاز و تا ســاعت ۳۱( ١٦
اردیبهشت) ادامه داشت که با استقبال نزدیک
به ســه و نیم میلیون ســهامدار مواجه شد و
تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل
معامله ( )ETFدر بورس بوده است.
در خرداد ماه بود که وزیر اقتصاد و دارایی
از عرضــه مرحله دوم این صندوقها در مرداد
ماه خبر داد این در حالی بود که معاون وزیر،
زمانی متفاوت با زمان اعالم شده از سوی وزیر
را مطرح و اعالم کــرد مرحله دوم عرضه این
صندوقها (ســهام پاالیشــیها) در تیر ماه و
مرحله سوم (سهام خودرو و فلزیها) در مرداد
ماه عرضه خواهد شد.

بــا توجه به اینکه بارهــا صحبت از عرضه
مرحلــه دوم صندوقهــای  ETFدر گــروه
پاالیشیها مطرح شــده بود اما چندی پیش
علــی صحرایی،رئیس شــرکت بورس تهران
در گفــت و گویــی اعالم کــرد تغییراتی در
تصمیمات اتخاذ شــده ایجاد و گروه خودرو و
فلزیها (خودرو ،خساپا ،فملی و فوالد) پیش
از پاالیشــیها در مرحله عرضه قرار خواهند
گرفت امــا همچنان اطالع دقیقــی از زمان
عرضه این صندوقها در دست نیست.
بــه دلیل رشــد بســیار خوبی کــه این
صندوقها به دنبال رونــد صعودی بورس به
دست آوردهاند ،بسیاری از فعاالن بازار ،مشتاق
عرضه هر چه زودتر مرحله دوم این صندوقها

و مشارکت برای پذیرهنویسی آن هستند .در
این راســتا ،خبری مبنی بر عرضه مرحله دوم
صندوقهــای  ETFدر تاریــخ  ۱۰مردادماه
مطرح شد که در ابتدا این خبر از سوی حسن
عالیی ،معاون ســازمان خصوصیسازی رد و
اعالم شد که تاکنون به صورت رسمی چنین
صحبتی مطرح نشــده و قطعیتی در راستای
زمان عرضه مرحلــه دوم این صندوق مطرح
نشده اســت .با توجه به تکذیب این خبر ،در
چند روز گذشــته باز هم شایعاتی در راستای
قطعیت عرضه صندوقهــای  ETFدر تاریخ
 ۱۰مرداد مطرح شد که با پیگیریهای صورت
گرفته از ســوی خبرنگار ایرنا ،یک مســوول
حاضر در ســازمان بورس اعالم کرد ،تاکنون

باید بستر ایجاد رانت را جمع کنیم
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید
تا زمانــی که طرحهــا و برنامههایی بــه مرحله اجرا
میرســند که امکان فعالیت غیر شفاف در آنها وجود
دارد ،باید خود را آماده شکل گیری رانت کنیم.
عبــاس آرگون در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد:
وقتی ما از لزوم گســترش ســهم بخش خصوصی در
اقتصاد صحبت میکنیم ،یکی از دالیل آن شــفافیت
عملکرد این بخش است .سرمایه گذار غیردولتی وقتی
خود وارد عمل شده ،قطعا اقداماتی که به از بین رفتن
ثروت و ســرمایه اش منجر شــود انجام نمیدهد و از
سوی دیگر رابطه خود با نهادهای نظارتی را نیز به طور
شفاف تعریف میکند .به گفته وی ،در سالهای گذشته
و با وجود تحریمهای شــدید آمریکا ،بخش خصوصی
توانســته در حوزه اختیارات خود فعالیتهایی را انجام
دهد و کارنامه مشــخصی نیز دارد .یعنی امروز اگر نیاز
به بررسی عملکرد یک شرکت صادرکننده یا واردکننده
وجود داشته باشد ،ریز فعالیتها ،درآمدها ،هزینهها و
سایر مسائل قابل دسترسی خواهد بود.
عضــو اتاق بازرگانــی تهران با بیــان اینکه تصدی
گری اقتصادی دولت میتواند شفاف شدن اقتصاد را با

دشواری مواجه کند ،بیان کرد :متاسفانه ما در سالهای
گذشــته بارها دیدهایم هرجا تصــدی گری اقتصادی
دولت وجود داشته یا هرجا دولت به حوزههای اقتصاد
ورود کرده ،شرایط دشوار شده است .برای مثال بخش
خصوصی بارها از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفته
و این امر را مقدمه شــفافیت در این بخش اعالم کرده
اســت اما در عمل چــه رخ داد؟ ارز  ۴۲۰۰تومانی به
تعدادی شرکتها داده شده که بخشی از آن ،سرنوشت
نامعلومی دارد ،بخشــی برنگشــته و بخشی به دلیل
تخلفات به دادگاهها کشیده شده است.
آرگون با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقشــار کم
درآمد ،باید سیاستهایی شفاف و دقیق در نظر گرفته
شــود ،گفت :برای مثال طرح اخیــر محرومیت زدایی
مجلــس در واگذاری قیر رایگان ،اگر به شــکل دقیق
هدف گذاری میشد و مستقیما در اختیار محرومان یا
در مسیر محرومیت زدایی بود ،این نیت خیر به نتیجه
میرسید اما وقتی ســابقه تجربههای ناموفق گذشته
را داریم ،باز ایــن نگرانی به وجود میآید که عدهای با
اســتفاده از رانتی که دارند ،سودجویی کنند .ما برای
عبور رانت ،باید قبل از هرچیز راه ایجاد آن را ببندیم.

تاریخ مشــخصی در زمینه زمــان عرضه این
صندوقها به این سازمان ابالغ نشده است ،در
ابتدا باید این موضوع از ســوی وزارت اقتصاد
و دارایــی مطرح و تاریــخ دقیق از طریق این
وزارتخانه به سازمان بورس اعالم شود تا بتوان
باقی اقدامات الزم را در این زمینه در دســتور
کار قرار داد.
بــه دنبال چنیــن صحبتهایــی ،عباس
معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
در اواسط هفته گذشته درباره زمان عرضه این
صندوقها اعالم کرد :نیمه نخست سال جاری
دو  ETFدولتــی دیگر با تخفیف  ٢٠تا ٣٠
درصدی بر اساس قیمت میانگین یک ماه آخر
منتهی به آگهی واگذاری ،عرضه میشو د.

وی درباره نوع سهام عرضه شده در مرحله
دوم صندوقهای  ETFگفــت :صندوق دارا
دوم از گروه پاالیشــی (شبریز ،شپنا ،شتران،
شــبندر) و صندوق دارا ســوم مرکب از گروه
فلــزی و خودرویــی (فوالد ،فملــی ،خودرو،
خساپا) است.
بــه دنبال چنیــن صحبتهایــی،رئیس
ســازمان خصوصیسازی از عرضه مرحله دوم
صندوقهای  ETFدر بورس خبر داد و گفت:
اقدامات الزم به منظور تشکیل دومین صندوق
ســرمایهگذاری قابل معاملــه( )ETFبا نام
«صنایع پاالیش نفت» متشکل از شرکتهای
پاالیش نفــت تبریز ،پاالیش نفت بندرعباس،
پاالیش نفت اصفهــان و پاالیش نفت تهران
توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید
اســت تا پایان مرداد ماه ایــن صندوق نیز از
طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.
وی سومین صندوق ســرمایهگذاری قابل
معامله را «خودروسازی و صنایع» اعالم کرد
و افزود :این صندوق متشــکل از شرکتهای
ایران خودرو ،ســایپا ،ملی صنایع مس ایران
و فوالد اســت که باید توسط وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت تشــکیل و مقدمات ثبت
ســفارش سهام آن در بازار سرمایه انجام شود
و اکنون زمــان دقیق عرضــه آن موکول به
اقدامات اجرایی اولیه در ثبت صندوق توسط
وزارت صنعت است.
ثبتنام عرضه مرحله دوم صندوق نیز مانند
صندوق دارا یکم برای همــه افراد ایرانی که
دارای کد ملی هستند آزاد است ،حال با توجه
به اظهارات مطرح شــده از ســوی مسووالن
مربوطه در زمینه دومین مرحله از عرضه این
صندوقها تا پایان مرداد ماه باید منتظر ماند
ق در زمان اعالم شده
که آیا عرضه این صندو 
انجام میشود یا خیر؟

گام ایران و عراق به سوی مبادالت  ۲۰میلیارد دالری
ایران و عراق در روزهای اخیر درباره مسایل مهمی
مانند تســویه بدهی ،توسعه شبکههای حمل و نقل و
تسهیل مناسبات مرزی و رفع مشکالت سرمایهگذاری
مذاکره کردهاند که گام بزرگی برای تحقق تجارت ۲۰
میلیارد دالری میان دو طرف به شمار میرود.
«مصطفــی الکاظمی» که چند ماهــی از تکیه بر
صندلی نخســت وزیریاش در عراق نمیگذرد ایران
را بــه عنوان مقصد اولین ســفر خارجی خود انتخاب
کرد و برای مدت دو روز به کشــور همسایه و هم مرز
خود آمد تا با مقامات سیاســی و اقتصادی ایران دیدار
و مذاکراتی داشــته باشــد .در این سفر درباره مسایل
مهمی مانند پرداخت بدهی عراق ،راه آهن شــلمچه-
بصره ،الیروبی اروند ،تســهیل مناسبات مرزی و رفع
مشکالت ســرمایهگذاری رایزنی شد .پرداخت بدهی
عراق یکی از مواردی بود که باید برای آن برنامه ریزی
میشــد و مطابق توافقات انجام شده مقرر شد تا ایران
کاالهای مورد نیاز خود را از جهان بخرد و هزینههای
آن از طریــق بدهیهای عراق بــه ایران بابت صادرات
انرژی پرداخت شود که خود راهی برای رفع مشکالت
تحریمها نیز محسوب میشود .در همین راستا «یحیی

آل اسحاق»رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا این ســفر را موفقیت
آمیز ارزیابی کرد و گفت :این ســفر که برای دیدار با
مســووالن عالی رتبه کشــور صورت گرفت در کمتر
از ســه ماه از آغاز دولت الکاظمی ،نشــان از همراهی
دوطرف برای بهبود روابط داشت.
وی بــا بیان اینکه افزایش مبــادالت تجاری یکی
از مهمترین توافقات میان دو کشــور بود ،تصریح کرد:
پرداخت بدهی عراق یکی از مواردی بود که باید برای
آن برنامهریزی میشــد و مطابق توافقات انجام شده
مقرر شــد تا ایران کاالهای مورد نیاز خود را از جهان
بخــرد و هزینههای آن از طریق بدهیهای عراق به ما
بابت صادرات انرژی پرداخت شود که خود راهی برای
رفع مشــکالت تحریمها نیز محسوب میشود.رئیس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود  :پروژههای
راه آهن شلمچه  -بصره ،الیروبی اروند ،ساماندهی نقل
و انتقاالت مرزهای تجاری و مسافری و رفع مشکالت
حوزههای ســرمایهگذاری از دیگر مواردی بود که در
دیدارهای نخســت وزیر عراق با مقامــات ایران مورد
مذاکره قرار گرفت.

فروش ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری
بودجه و بی انضباطــی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر
را رد کرده و آن را ناشــی از افزایش قیمت ارز اعالم کرده،
اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده
و خرید ارزهای صندوق توســعه ملی برای تامین کسری
بودجه را نوعی اســتقراض کوتاه مــدت از بانک مرکزی و
موثر بر تورم دانسته است.
به گزارش ایســنا ،افزایش نرخ تــورم در ماههای اخیر
موجب تحلیل و بحثهای بســیار در رابطه با دالیل شکل
گیــری آن شــد که در نهایــت به واکنشهای از ســوی
سازمانهای مربوطه و مورد نقد نیز منتهی شد.
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهای مبنی
بر اثرگذاری کســری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش
نشــان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد .موضع گیری
ســازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که با وجود
کســری بودجه در سال گذشــته ۹۸ ،درصد ارقام کالن
بودجه  ۱۳۹۸محقق شــده و با وجود تحمیل هزینههای
اجتناب ناپذیر ناشی از ســیل و کرونا ،دولت توانسته کل
تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند.
از ســوی دیگر ســازمان برنامه که به دفعات هر گونه
استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد
کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشــت که صورتهای
مالی بانک مرکزی در ســال گذشته نشان دهنده انضباط
مالی دولت بوده و براساس همین صورتهای مالی خالص
بدهــی دولت به بانک مرکزی بیــش از  ۴۶درصد کاهش

کــه ایــن روش در کوتاه مدت همان اســتقراض از بانک
مرکزی خواهد بود.
وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفهای
که بانک مرکزی دارد ،نظر کارشناســی خود در خصوص
آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه
یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به
ریال را به دولت گزارش کرده است.
امــا ماجرای فــروش ارزهای صندوق توســعه ملی در
تامین کســری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن
اشــاره دارد به این بر میگردد که در ســال گذشته و در
زمان تدوین الیحه بودجه ،دولت سهم واریزی به صندوق
توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را  ۲۰درصد پیشنهاد
کرد و در نهایت به تصویب رســید و  ۱۴درصد باقی مانده
را در اختیار خود گرفت.
این در شرایطی اســت که در ادامه با توجه به کسری
بودجهای که پیش روی دولت قرار داشــت از اقداماتی که
صورت گرفت پیشنهاد اســتفاده از رقم  ۴۵هزار میلیارد
تومانی از منابع صندوق توســعه ملی بــود؛ به طوری که
دولت تخمیــن زده بود حدود  ۱۳۸هــزار میلیارد تومان
کســری بودجه دارد که حدود  ۶۲هــزار میلیارد آن را از
صرفه جویــی هزینهها و کاهــش در برخی از بخشهای
بودجه جبران کرد ولی مابقی از محلهای دیگر باید تامین
میشد.
براین اســاس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ســران قوا رسید ،مصوب شد  ۱۰هزار

میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت ۴۵۰۰ ،میلیارد
تومان از حســاب ذخیره ارزی و  ۳۷هزار میلیارد دیگر از
محل فروش اوراق تامین شــود در کنار آن مجوز برداشت
 ۴۵هزار میلیارد تومانی از صندوق توســعه ملی نیز صادر
شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار
تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری
بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در ســال جاری نیز در بودجه تکرار شده و
دولت مجوز برداشــت  ۱۶درصدی از سهم صندوق توسعه
ملی را در اختیار دارد؛ به گونه ای که باید برای امسال ۳۶
درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه
ملی وارد شــود ،اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰
درصد را واریز و مابقــی را برای جبران هزینههای بودجه
مورد استقاده قرار خواهد داد.
با توجه به کســری بودجه در سال جاری که برآوردها
تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان بوده اســت ،دولت انتشار اوراق
بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی
چند مرحله آن را انجام داده است.
در هــر صورت یا وجود برخــی نقدهایی که به همین
روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مطرح است،
رئیس کل بانک مرکزی معتقد اســت انتشار اوراق بدهی
روش مناسبی برای تامین منابع الزم از نقدیندگی موجود
در جامعه و بدون فشــار به پایه پولــی خواهد بود که در
صورت تداوم میتواند کمکی به بانک مرکزی در رســیدن
به اهداف مهار تورم باشد.

گزارش

بورس مقصر گرانی مصالح ساختمانی؟
کارشناســان معتقدند حباب ایجاد شده در بورس ،افزایش نرخ ارز ،احتکار
فوالد و صادرات نهادههای ساختمانی از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن در
ماههای اخیر بوده است.
به گزارش ایسنا ،یک اثر مثبت و دو اثر منفی ناشی از حباب بورس در بازار
مسکن شناسایی شد .شارژ مالی بازار ملک از طرف سهامداران بورس به عنوان
عامل رونق بخش از جمله اثرات مثبت بورس بر حوزه مسکن ارزیابی میشود.
بررسیها نشان میدهد طی هفت ماه گذشته بخشی از سرمایههای بورس به
بازار مسکن ورود کرده است.
با این وجود افزایش مداوم شاخص بورس طی حدود یک سال اخیر به شکل
رشد قیمت نهادههای ساختمانی که در بورس کاال عرضه میشوند خود را نشان
داده که به چالشی برای بخش ساخت و ساز تبدیل شده است.
روند صعودی قیمت نهادههای ســاختمانی طی ماههای گذشته نیز گالیه
ســازندگان را در پی دارد .با توجه به اینکه مصالح ســاختمانی تولید داخل به
کشورهای همســایه صادر میشود ،بعضی تولیدکنندگان انتظار دارند با توجه
به رشــد قیمت ارز ،قیمــت فروش خود در بازارهای داخلــی را نیز با نرخ ارز
همتراز کنند.
از طرف دیگر بنابر ادعای سازندگان ،میلگرد به عنوان یک کاالی تاثیرگذار
در قیمت نهایی مســکن به دلیل احتکار شــرکتهای بزرگ تولید کننده این

محصول ،با قیمت مناسبی عرضه نمیشود .این در حالی است که کشور ایران
از نظر تولید فوالد در وضعیت مناســبی قرار دارد و صادرات فوالد نیز در سال
گذشته  ۴۶درصد کاهش یافته است.
پــس از همفکری اخیــر دولت و مجلس که به نرخ گــذاری وزارت صمت
منجر شد و اعالم کرد هر پاکت سیمان را بیش از  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان و هر
کیلوگرم میلگرد را باالی  ۸۵۰۰تومان نخرید ،رئیس کانون انبوه ســازان گفت
هر پاکت ســیمان تا پیش از این نیز حدود همین قیمتها فروخته میشــد و
تعیین قیمت توجیهی ندارد.
اما روز  ۹مرداد هر کیلوگرم میلگرد  ۱۱هزار تومان فروخته میشد که نشان
میدهد دستورالعمل جوابگو نیست.
جمشــید برزگر تصریح کرد :فروشندگان فوالد میگویند که به نرخ گذاری
در حد خبــر اهمیت بدهید؛ چون خودمان میلگــرد را کیلویی  ۹۵۰۰تومان
میخریم چطور کیلویی  ۸۵۰۰تومان بفروشیم؟
برزگر با اشــاره به سابقه حدود  ۴۰ساله خود در صنعت ساختمان به ایسنا
خاطرنشــان کرد :در سالهای گذشــته بعضاً قیمتها هر  ۳ماه تا  ۶ماه یکبار
تغییر میکرد اما االن نرخها قبل از ظهر و بعد از ظهر شده است.
وی گفت :در  ۶ماه گذشــته قیمت فوالد و سیمان سه چهار بار تغییر کرده
و این در حالی است کشور به حمداهلل از تولید آهن آالت و مصالح ساختمانی

اخبار کوتاه

توضیح گمرک درباره حواشی مرز میلک با افغانستان
ســخنگوی گمرک گفت :کندی فعالیت در مرز میلــک ،واکنش ذی نفعان
قاچاق ســوخت به تصمیم استانداری سیســتان و بلوچستان است ،این اقدامها
خارج از حریم گمرک اســت .به گزارش ایرنا به نقــل از روابط عمومی گمرک،
ســیدروح اله لطیفی افزود :پس از اعالم و اجرای تصمیم استانداری سیستان و
بلوچستان برای توقف سه ماهه کامیونهای حامل سوخت قاچاق به کشورهای
همسایه ،برخی از ذینفعان قاچاق سوخت در افغانستان ،از ده روز گذشته مانع از
بازگشت کامیونهای ایرانی به سمت کشورمان از منطقه زرنج افغانستان شدند
به گونه ای که روند صادرات و واردات از این مرز به کندی انجام میشود وکمتراز
 ۱۵۰کامیون امکان صادرات به افغانستان از مرز میلک را پیدا کردند .وی توضیح
داد که گویا برخورد نامناســب با برخی رانندگان نیز چاشنی این واکنش در آن
ســوی مرز بود که نهایتا عده ای از رانندگان ،صبح امروز در واکنش به اقدامات
تعداد کمی از رانندگان و شــرکتهای حمل و نقل افغانستانی ،موانع خودرویی
در مســیر ورود کامیونها ،از این کشــور به مرز میلک و قبل از محوطه گمرک
ایجاد کردند که در حال حاضر تردد از این مرز کند شــده است .بر این اساس ،
قاچاقچیان سوخت به دنبال تاثیر بر تصمیم استانداری سیستان و بلوچستان و
عقب نشــینی مدیران استانداری ،از تصمیم توقف سه ماهه کامیونهای خاطی
حامل سوخت قاچاق هستند .کشــورهای ایران و افغانستان به دلیل ریشههای
کهــن تاریخی ،فرهنگی و مذهبی همواره در کنار هم قراردارند و پیوندهای این
دو ملت ناگسستنی است و این کشور همواره شریک مهم تجاری ایران به شمار
میرود.

کاهش قیمت تامین مصالح ساختمانی
با استفاده از قرارداد تهاتر
نایبرئیس انجمن ســازندگان و تولیدکنندگان مسکن ،گفت :با روش تهاتر
در حــوزه تامین مصالح ســاختمانی میتوان واحدی را ارزان ســاخت و البته
صحبتهایی هم برای حضور در طرحهای بازآفرینی شهری شده است.عالءالدین
ختایی ،نایبرئیس انجمن ســازندگان و تولیدکنندگان مســکن ،در گفتگو با
خبرگزاری فارس ،ضمن بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و نوسانات موجود در
این بازار باعث شــده که هزینههای ساخت مسکن به شکل چشمگیری افزایش
یابد ،گفت :هدف تهاتر ،ساخت مســکن ارزان است و در همین زمینه اقدامات
بسیار زیادی در حوزه کاهش قیمت مصالح ساختمانی را در دستور کار خود قرار
دادهایــم .همچنین در این زمینه هم قراردادهایی را با بخشهای مختلف منعقد
کردهایم.وی با اشاره به اینکه قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با سال گذشته
بیش از  ۳۵تا  ۴۰درصد افزایش قیمت داشــته اســت ،افزود :در سال گذشته
مسکن مهار نشد و ما نتوانستیم قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش دهیم.
ختائی با اشاره به اینکه بازار تهاتر ایرانیان در قالب تهاتر کارت قراردادی با وزارت
راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت  ۱۰۰هزار
واحد مسکونی منعقد کرده است ،ادامه داد :در این تفاهم نامه سعی شده مصالح
ساختمانی مورد نیاز برای این واحدها را تامین کنیم و در ازای آن واحد مسکونی
و یا تامین مصالح ساختمانی در سایر شهرها را تهاتر کنیم.

مزایای ورود اسلب به بورس کاال

براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ،از مردادماه امسال عرضه اسلب در بورس
کاال آغاز میشــود که یک کارگزار کاالیی این اتفــاق را راهکاری برای افزایش
گزینه خرید برای مصرف کنندگان ورق فوالدی و شــفاف شــدن معامالت آن
دانست.مهدی مهدوی در خصوص ورود اسلب به بورس کاال از مرداد ماه جاری
به «کاالخبر» گفت :در شرایطی که اسلب در بازار خارج از بورس معامله میشود،
سازوکار معامالتی مشخصی ندارد و از شفافیت الزم برخوردار نیست .اما با عرضه
آن در بورس میتوان شــفافیت موردنیــاز را در معامالت و قیمت این محصول
فــوالدی ایجاد کرد .وی افزود :دومین نکته این اســت که با عرضه اســلب در
بورس الزم اســت خریداران این محصول مورد پایش قرار گرفته و از فیلترهای
نظارتی عبور کنند که این امر میتواند با شناسایی تقاضای واقعی ،به کنترل بهتر
قیمتها و کشــف قیمتهای واقعی تر در بازار کمک کند .این کارگزار کاالیی
تاکید کرد :عرضه اســلب در بورس به عنوان ماده اولیه تولید ورقهای فوالدی
و الزام خریداران به فــروش ورقهای تولیدی خود در تاالر نقره ای ،میتواند به
مصــرف کنندگان ورق این اطمینان خاطر را بدهد که عالوه بر فوالد مبارکه به
عنوان تنها عرضه کننده فعلی ورق در بازار ،از این پس عرضه کنندگان جدیدی
نیز اقدام به عرضه ورق در بورس کرده و گزینههای دیگری برای انتخاب و خرید
برای آنها وجود خواهد داشت.

کاهش  ۲۶.۸درصدی واردات در بهار ۹۹

مستندات همتی از استقراض دولت از بانک مرکزی

داشته است.
در عین حال به مــواردی به عنوان عامل افزایش تورم
در ماههای اخیر اشــاره شــد که به نوعی به سمت بانک
مرکزی میرفت؛ به طوری که اعالم شد بی تردید افزایش
ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده
است .همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی
به  ۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی
از کرونا ،از عوامل دیگر تورم معرفی شد.
امــا رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهرات خود
به نوعی به حواشی تورمی مطرح شده در خصوص عملکرد
بانــک مرکزی پاســخ داده و تاکید کرده اســت که تمام
مشکالت تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی
نیســت و قضاوت در خصوص عملکرد ایــن بانک باید در
چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای وارده به اقتصاد
و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض
بانک مرکزی باشــد .رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات
خود به موضوع تامین منابع برای جبران کســری بودجه
و آثار آن بر تورم اشــاره داشته است؛ یعنی همان موردی
که ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اثری در تورم سال
جاری به ویژه بهار نداشته است.
همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توســعه ملی
برای تامین کسری بودجه اشــاره کرده و گفته که خرید
بخشــی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین
کسری بودجه توســط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸
تکلیف شــد ،تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است
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خودکفاســت .قیمت میلگرد از حدود  ۴هزار تومان در اواخر ســال گذشته به
باالی  ۱۲هزار تومان در روزهای اخیر رســید .قرار بــود صادرکنندگان مازاد
مصرف داخلی را صادر کنند اما توجهی به این موضوع نشــان میدهند .وقتی
عمده نهادههای ســاختمانی در داخل کشــور تولید میشود نباید تا این حد
شاهد نوسان باشیم.
با توجه به شرایط فعلی ،نمایندگان مجلس مدیریت بازار مصالح ساختمانی
در طرح تولید انواع مســکن را در دســتور کار قــرار دادهاند .در این خصوص
کمیسیون عمران مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تولید انبوه مسکن تدوین
کرده که یکی از محورهای آن مدیریت بازار مصالح ساختمانی است .بر اساس
مفاد این طرح ،صادرات مصالح ساختمانی باید کاهش یابد.
محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن اعالم این
خبر گفته است :در شرایط کنونی صادرات و عرضه در بورس دو عامل اصلی در
گرانی چشمگیر مصالح ساختمانی هستند .صادرات این محصول موجب شده
که بازار داخلی برای تامین مصالح با مشکل مواجه شود و وقتی عرضه کاهش
و تقاضا افزایش یابد قیمتها باال میرود.
وی گفت :یکی دیگر از دالیل گرانی مصالح ساختمانی ،عرضه این محصوالت
در بازار بورس اســت ،در حال حاضر بازار بورس دچار حباب شده و عمال این
مسئله بر قیمت مصالح ساختمانی نیز اثر منفی گذاشته است.

اتاق بازرگانی تهران گزارش داد :واردات کشــورمان در سه ماه نخست امسال
به  ۷.۶میلیارد دالر کاهش یافت که نســبت به مدت مشــابه پارسال افت ۲۶.۸
درصدی داشــته است .به گزارش معاونت بررســیهای اقتصادی اتاق بازرگانی
تهران ،ایران در ســه ماهه نخست ســال جاری رقمی معادل  ۶.۴میلیارد دالر
صادرات و  ۷.۶میلیارد دالر واردات داشــته که بر این اساس رقم کل تجارت در
فصل بهار به  ۱۴میلیارد دالر رســیده است .ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸
رقمی معــادل  ۱۱.۴میلیارد دالر صادرات و  ۱۰.۴میلیارد دالر واردات داشــت
و مجموع تجارت کشــور در این مدت  ۲۱.۸میلیارد دالر بود .بررســیها نشان
میدهد صادرات ایران در فصل بهار امسال به  ۶.۴میلیارد دالر رسید که این رقم
 ۴۴درصد از صادرات مدت مشــابه ســال قبل کمتر است .صادرات ایران از نظر
وزنی نیز در بهار ســال  ۹۸رقمی معــادل  ۴۰میلیون تن بود که در مدت زمان
مشابه امسال این رقم به  ۲۱.۹میلیون تن کاهش یافته است .مقایسه این دو رقم
حاکی از کاهش  ۴۵.۱درصدی صادرات ایران طی فصل بهار  ۹۹است .همچنین
طــی این مدت واردات ایران  ۷.۶میلیارد دالر بوده که نســبت به واردات ۱۰.۴
میلیارد دالری مدت مشــابه ســال قبل  ۲۶.۸درصد کاهش داشته است .با این
حال از نظر وزنی ،واردات ایران طی این مدت رقمی معادل  ۸.۹میلیون تن بوده
که تنها  ۰.۸درصد از مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است .ایران در سه ماهه
نخســت سال  ۹۸رقمی معادل  ۹میلیون تن کاال وارد کرده بود .متوسط قیمت
صادرات کاالهای تجاری ایران طی ســه ماهه نخست امسال  ۲۹۰دالر برای هر
تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  ۲.۱درصد افزایش را به
ثبت رســانده است ،با این وجود متوسط قیمت واردات کاالهای تجاری ایران در
بهار  ۹۹برابر با  ۸۵۴دالر به ازای هر تن بوده که  ۲۶.۲درصد کمتر از مدت زمان
مشابه سال  ۹۸اســت .میانگین قیمت هر تن کاالی وارداتی ایران در سال ۹۸
برابر با یک هزار و  ۱۵۷دالر بود.

برنامههای سازمان خصوصیسازی
درمورد واگذاری بنگاهها

معاون شــرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی با تاکید
بر اینکه این ســازمان برنامهای برای واگذاری بنگاهها از طریق مزایده یا مذاکره
در ســازمان ندارد ،برنامههای سازمان خصوصی سازی درمورد واگذاری بنگاهها
را اعالم کرد .ابوالقاسم شمســی جامخانه در گفت و گو با ایسنا ،درمورد برنامه
سازمان خصوصی ســازی جهت آماده سازی و واگذاری بنگاهها در سال ۱۳۹۹
توضیح داد :بر اساس مصوبه اول اردیبهشت سال  ۱۳۹۹هیات واگذاری که ابالغ
شــد ،نام  ۱۹۱شرکت در فهرست واگذاری قرار دارد که قرار است  ۱۵شرکت
از لیست یاد شده پس از پذیرش در بازار سرمایه و  ۲۳بنگاه زیرمجموعه شرکت
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از طریق ســه هلدینگ نیروگاهی پس
از پذیرش در بازار سرمایه واگذار شوند .وی با بیان اینکه  ۱۳بنگاه دیگر در قالب
 ETFواگذار میشــوند ،اظهار کرد :هفت شرکت نیز از قبل پذیرش داشتند و
بــه مرور یا تدریجی و یا بلوکی عرضه میشــوند .همچنین  ۶۶بنگاه که قابلیت
پذیرش در بازار سرمایه را ندارند پس از قیمتگذاری توسط کارشناسان رسمی
دادگستری و تصویب هیات واگذاری از طریق بازار سوم فرابورس عرضه میشوند
و مابقی که شامل  ۶۷بنگاه میشود ،پس از اصالح ساختار و ادغام تعیین تکلیف
و واگذار خواهند شد .معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی
ســازی با تاکید بر اینکه این ســازمان برنامهای برای واگذاری بنگاهها از طریق
مزایده و یا مذاکره در ســازمان ندارد ،گفت :همه شرکتها از طریق بازار سرمایه
شــامل بازار اول و دوم بورس یا اول ،دوم و ســوم فرابورس یا چنانچه در قالب
اموال و داراییها باشند ،از طریق بورس امالک یا کاال عرضه خواهند شد .معاون
شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی در ادامه با بیان اینکه
از سال ۱۳۹۲تا کنون ،سازمان خصوصی سازی عرضه اولیه نداشته است ،گفت:
با توجه به مصوبه هیات واگذاری و دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۸ ،شرکت
که شــامل سه هلدینگ تخصصی نیروگاهی میشــود ،تا آخر سال در بورس یا
فرابورس عرضه اولیه خواهند شد.

