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رفت و برگشت انصراف
از طرح نفتی!
جهانگیری :طرح فروش اوراق سلف نفتی
از دستور کار دولت خارج نشده است

دو شب قبل ،دفتر معاون اول رئیس جمهور ،خبر
سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح
فروش اوراق سلف نفتی مبنی بر این که «طرح
گشایش اقتصادی به دلیل برخی ناهماهنگیها
از دستورکار دولت خارج شد» اصالح کرد .بر این
اساس و به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،معاون اول رئیس جمهور با اشاره به
پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت:
به رغم طوالنی شدن فرایند بررسی این طرح و
نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا ،طرح مذکور
از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت
همچنان بر اجرای آن اصرار دارد و پیگیری های
الزم را انجام خواهد داد.

یارانهکاالییبهمردمدرکمیسیون
برنامهمجلسنهاییشد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت:درجمعبندیطرحتأمینکاالیاساسیبه
این نتیج ه رسیدهایم که اعتبار خرید کاال یا یارانه
غیر نقدی در کارت یارانهای افرادی که مشمول
طرح معیشت میشوند ،شارژ شود.
به گــزارش فــارس ،میرتاج الدینی با اشــاره به
جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اظهار کرد :در جمعبندی طرح تأمین کاالی
اساسی به این نتیجه رسیدهایم که اعتبار خرید
کاال یا یارانه غیر نقدی در کارت یارانهای افرادی
که مشمول طرح معیشت میشوند قرار بگیرد و
در شش ماه دوم سال هر دو ماه یک بار یارانه غیر
نقدی آنان شارژ شود.
وی خاطرنشان کــرد :ما  ۲۰قلم مــواد غذایی
را برای امنیت غذایی خانوار در طرح یارانهای
کاالیی و غیر نقدی دیدهایم و دو گروه مشمول
ای ــن ط ــرح خــواهــنــد ش ــد .بــه ای ــن صـــورت که
مشموالن گروه اول ،یک سوم افرادی را که یارانه
معیشتی دریافت میکنند ،شامل میشود .این
گروه دو برابر گروه دیگر یارانه غیر نقدی دریافت
خواهند کرد.
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قالیباف:رویکردهایوزارتنفت
متناسبباتحریمهاتغییرکند
زنگنه :صادرات مویرگی نفت را آغاز می کنیم
وزیــر نفت در جلسه دیــروز مجلس به تشریح
آخرین دستاوردها در وزارتخانه متبوع خود
پرداخت .دراینجلسهچالشیکهچندنماینده
سواالت خود را از زنگنه مطرح کردند ،رئیس
مجلس هم بر تغییر رویکردهای ضدتحریمی
وزارت نفت و کارآمد شدن آن علیه تحریمها
تاکید کــرد .وی در واکنش به چرایی تشریح
نشدنبرنامههابرایدورزدنتحریمهاینفتی،
با بیان این که اگر برنامه های دور زدن تحریم
ها را توضیح دهم ،نقشه عملیات را لو داده ام،
اظهار کرد :به دنبال راههای جدید و صادرات
مویرگی نفت هستیم .به گزارش فارس ،وزیر
نفت ،دیــروز با حضور در صحن مجلس ،در
واکنش به این سوال که صــادرات محصوالت
پاالیشی و پتروشیمی مشکل تحریم نــدارد،
گفت :این گونه نیست ،همه تحریم هستند.
ما هر چه صادر میکنیم به اسم ایران نیست.
چندینبارتغییرمیکند،حتیسندهاهمتغییر
میکند ،مشخصات هم همین طور .میگویند
چرا برنامههایت را بــرای دور زدن تحریمها
توضیحندادی؟مناگربرنامههاراتوضیحدهم
نقشه عملیات را لو دادهام ،من فقط میتوانم
نتایج را خدمت نمایندگان بگویم.به گزارش
خبرگزاری خانه ملت ،زنگنه در خصوص دور
زدن تحریم ها گفت :تالشهای زیادی برای
دورزدنتحریمهاینفتیصورتگرفته،ماازهر
کسیکهامکانبودهکمکگرفتیم،ازنیروهای
امنیتی و خارجی کمک گرفتیم و امیدواریم
مجلس بــا اســتــفــاده از ظرفیت دیپلماسی
بینالمجالس به ما کمک کند .ما حاضریم هر
طورشدهایناطمینانرابرایشماحاصلکنیم
و در این زمینه کار انجام شود ،ما برای عرضه
در بورس نیز طی جلساتی دغدغههای خود را
مطرح کردیم ،روسای کمیسیونهای انرژی،
اقتصادوبرنامهوبودجهمجلسنیزگزارشهایی
راازمادریافتکردند،مابایدبتوانیمراهیراباز
وصادراتمویرگیراآغازکنیم.
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وزیــر نفت در واکــنــش بــه اظــهــارات زاکانی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که گفت
 150هـــزار میلیارد تــومــان بــه دلــیــل لغو
سهمیهبندی بنزین خسارت دیدیم ،اظهار
کرد:مگرسهمیهبندیبنزینرامنلغوکردم؟
سهمیهبندی بنزین تصمیم دولــت بــوده و
مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با
آننکرد.ویهمچنیندربارههمکاریباتوتال
تاکید کرد :ما به فناوری توتال نیاز داشتیم.
دراینجلسه،رئیسمجلسبعدازپایانگزارش
وزیر نفت به نمایندگان گفت :آن چه مشخص
و روشــن است این است که هدفگذاریها و
برنامههای وزارت نفت منطبق با تحریمها و
فشارهای دشمنان علیه کشورمان نیست.
محمدباقرقالیبافبابیاناینکهبهرغمتهدیدها،
توان تبدیل آن به فرصت در وزارت نفت وجود
دارد،اینسوالرامطرحکردکهچرابورسانرژی
آن طور که میخواهیم فعال نیست و رونق الزم
را ندارد؟ این موضوع به همان تغییر رویکردها
بــاز م ـیگــردد کــه باید حتم ًا رخ دهد.رئیس
مجلس گفت  :در بحث خام فروشی و فراوردهها
و اولویتها و در بحث مهم الگوی مصرف،
اقدامات الزم باید انجام شــود ،این در حالی
است که ما در بحث مصرف در زمره کشورهای
پرمصرف در دنیا هستیم که کار وعملکردمان
در این بخش اص ً
ال قابل قبول نیست.قالیباف
گفت:درموضوعگازمایعدچارمشکلکوچکی
هستیم که شاید درصد کمی از افرادی را که از
گاز طبیعی استفاده میکنند ،شامل شود ولی
این قشر مستضعفترین و محروم ترین افراد در
جامعه هستند لذا اگر بگوییم سهمیه آن ها را در
سایتیقراردادهوازآنهابخواهیمدراینسایت
ثبتنامکنند،چنینچیزیامکانندارد.رئیس
مجلس افزود :رسیدگی به سوخت کشاورزان
همبسیارمهماستوباآنکهدغدغهجلوگیریاز
قاچاقراعدهایمطرحمیکنندولیبااینحال
کشاورزانازاینموضوعرنجمیبرند.

بازگشت بورس به روزهای سبز؟
شاخص هم وزن بعد از  ۲۰روز باالخره مثبت شد ؛
به روند بورس امید داشته باشیم ؟
دیروز در حالی که شاخص کل برای سومین بار
در هفته جاری مثبت بود ،شاخص کل هم وزن
برای اولین بار از 5شهریورماه تاکنون صعودی
شدتاسهامدارانشرکتهایکوچکهمبعداز
حدود 40روزبتوانندنفسیبکشند.بهگزارش
خراسان ،دیــروز شاخص کل بورس  57هزار
واحد رشد کرد تا سومین روز صعودی در هفته
جاری رقم بخورد و این شاخص مهم از میانه
کانال1.6میلیونواحدعبورکند.رشدشاخص
کل در اثر حمایت های گسترده از شرکت های
بزرگ رخ داده و در سوی دیگر ،منجر به فشار
فروش در شرکت های کوچک برای خروج از
آنهاوخریدسهامشرکتهایبزرگصادراتی
شده بود .موضوعی که به اثر معکوس حمایت
هایدولتیبرسهامشرکتهایکوچکبرمی
گــردد! گفتنی اســت عــاوه بر حمایت های
دولت ،رشد نرخ ارز نیمایی نیز در بهبود چشم
انداز سهام شرکت های بزرگ صادراتی موثر
بوده است.با این حال دیروز و چند روز بعد از
مثبت شدن شاخص کل ،شاخص کل هم وزن
هم صعودی شد و صف های فــروش بسیاری
از نمادهای کوچک هم باز شد .موضوعی که
نشان دهنده متعادل شدن کلیت بازار سرمایه
است.البتههمچنانسرمایهگذارانبرایحضور
بلندمدتومیانمدتدربورستردیددارندچرا
که بازار نسبت به حمایت ها و خریدهای لحظه
ایودفعیشرطیشدهوهراتفاقی(مثلفروش

عمده حقوقی ها) می تواند تعادل بازار را به هم
بزند .دیروز حقوقی ها حدود دوهزار میلیارد
تومان فروش خالص را ثبت کردند و نمادهای
بزرگخودروییهمبهصورتمتعادلبازگشایی
شدند اما پاالیشی های بزرگ همچنان متوقف
انــد .نماد تاپیکو هم با بازگشایی مثبت 18
درصــدی پس از مدت ها توقف ،بیشترین اثر
مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشت.این در
حالی است که همچنان حمایت های لفظی و
عملی از بورس ادامه دارد .شرکت فرابورس
از اختصاص  50میلیارد تومان منابع برای
بازارگردانینماداینشرکتدربازارسرمایهخبر
داد.مدیرروابطعمومیسازمانبورسنیزازراه
اندازی استودیوی تلویزیونی بورس تا دو هفته
آیندهخبرداد.بااینحالهمچناننحوهحمایت
از بــورس محل مباحثه اهالی اقتصاد است.
مروییکیازکارشناساناقتصادیکهنامه25
اقتصاددان به رئیس جمهور در خصوص رشد
حبابی بورس را امضا کرده بود ،با اشاره به این
کهسرمایه100سهامدارحقیقیطیرشدهای
اخیر به هزار میلیارد تومان رسیده است ،گفت
نباید با مداخله مخرب از بورس حمایت شود و
توضیحداد:اگردولتباعناوینیمانندحمایت،
بهحقوقیهابرایخریدوجمعکردنصفهای
فروش فشار بیاورد یا منابعی بیرون از بازار به
آن تزریق کند ،این کار سم مهلکی هم برای
بــورس و هــم بــرای کــل اقتصاد خــواهــد بــود.

احتمال بازیابی رشد غیر نفتی
در ماه های آینده
طبق گــزارش بانک مرکزی ،نرخ رشد بدون
نفت به منفی  0.6و رشد با نفت به منفی 2.8
درصد رسیده است .رئیس کل بانک مرکزی
در این باره و در یادداشتی نوشت :اقتصاد در
مسیربازگشتبهتعادلبعدازشوککروناست.
در مقایسه با کشورهایی که با هیچ تحریمی
مواجه نبودند و اقتصادشان صرف ًا با ویروس
کرونادرگیربوده،عملکردرشداقتصادیکشور
امیدوارکنندهاست.وییادآورشد:تنهابخش
منفیغیرنفت،بخشخدماتبودهاستکهبه
دلیلمحدودیتهایبهداشتیناشیازکرونا
کام ً
ال قابل پیش بینی بود .لذا بازیابی رشد
در بخش غیر نفتی هم راستا با ارقام رشد تیر
و مرداد شرکت های صنعتی دور از دسترس
نیست.رئیسکلبانکمرکزیدرپایانتأکید
کرد :منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار
 ،۹۸هم به دلیل فشار تحریم ها و هم به دلیل
کاهشتقاضایجهانیناشیازکرونا،طبیعی
است؛ امید است این بخش نیز با روند اخیر
صادراتنفتبهمسیررشدخودبازگردد.

خبر

تحویلسالییکجفتالستیک
بهصاحبانخودرو
تسنیم -معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت
صمت گفت :مــردم با مراجعه به سامانه جامع
تجارت ،اطالعات شخصی و خودروی خود را وارد
کنند .پس از راستیآزمایی ،متقاضی درخواست
خود را در سامانه ارائه میکند و سالی یکجفت
الستیک تحویل خواهد گرفت.

