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واردات گاز از ترکمنس�تان نبای�د قط�ع  
می ش�د و حت�ی ب�ا وج�ود گازرس�انی 
صددرص�دی داخل�ی باید ادام�ه می یافت.

بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندس��ی ایران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه هر یک از همسایگان 
ایران ویژگی و مزیت هایی دارند که باید در سبد 
روابط بین الملل خود با آنها ارتباط داشته باشیم، 
گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
ایران و ترکمنس��تان با یکدیگر در زمینه های 
مختلف ارتباط داشتند و در مواردی هم به تهاتر 
کاال و خدمات فنی و مهندسی با آنها پرداختیم 
و از زمان استقالل ش��ان تاکن��ون قراردادهای 
تهاتری متعددی به عنوان شریک استراتژیک 

با آنها امضا کرده ایم.
وی افزود: به مرور زمان نیاز ترکمنستان به ارز 
افزایش یافت. این در حالی است که ترکمنستان 
همسایه استراتژیک ماست و مباحث انرژی، بر 
استراتژی رویارویی کشورها با یکدیگر اثرگذار 
است، به ویژه رابطه ایران با روسیه و ترکمنستان؛ 
چراکه نفت و گاز وجه اشتراک این کشورهاست 

و در تعامالت آنها اهمیت ویژه ای دارد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قطع واردات 
گاز از ترکمنس��تان حاکی از ضعف دیپلماسی 

ما بود، تصریح کرد: این ضع��ف متوجه وزارت 
امور خارجه، نفت و حتی نیرو اس��ت. به جرئت 
می توان گفت در ماجرای قطع گاز ترکمنستان 
به روی ایران نتوانستیم با تفاهم این مشکل را 
حل کنیم و منجر به مراجعه به داوری سوئیس 
شد. این رخداد ناشی از ناکارآمدی دیپلماسی 
ماس��ت. چرا باید ب��رای حل اخت��الف خود با 

کش��وری که قرابت جغرافیایی، دینی و منابع 
گازی داری��م، ب��ه محاکم قضای��ی بین المللی 

مراجعه کنیم.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندسی ایران با اشاره به اینکه به هر حال 
قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنس��تان 
در زمس��تان ٩٥ هرچن��د به بخ��ش خانگی 

آسیبی نزد، اما بی شک به دلیل کاهش سهم 
سوخت رس��انی به نیروگاه ها و پتروشیمی ها 
به دلیل اولویت گازرس��انی به بخش خانگی، 
به ویژه در زمس��تان موجب خسارت پنهان 
ب��ه منافع مل��ی ش��د، ادامه داد: چه کس��ی 
پاسخگوی این ضرر پنهان است. به هر حال 
ایران خط لوله با ظرفیت انتقال ٣٥ میلیون 
مترمکعب گاز را ایجاد کرده بود، چرا نباید از 
این ظرفیت مناس��ب با توجه به گستردگی 
ش��بکه داخلی انتقال خود ب��ه طرق مختلف 

استفاده کند!
وی ادامه داد: ایران به رغ��م اینکه در منطقه 
از امنیت باالیی برخوردار است، اما نتوانسته 
ب��ه عنوان ه��اب ی��ا کری��دور گازی و حتی 
برق��ی منطقه به خوب��ی ایفای نق��ش کند. 
اقدامات نادرست موجب ش��د ترکمن ها به 
جای اس��تفاده از موقعیت ایران و سودآوری 
برای کشور از طریق سوآپ گازی، به سمت 
احداث خط لوله تاپی ب��رای انتقال گاز خود 
از مسیر افغانستان و پاکستان بروند؛ چراکه 
ترکمنستان از منظر جغرافیایی در بن بست 
قرار دارد و ایران می توانست با استفاده بهینه 
از این محدودیت طبیعی ترکمنستان تبدیل 

به کریدور گازی شود.

توقف واردات گاز از ترکمنستان نشانه ضعف دیپلماسی دولت بود
    انرژی

 طالی جهانی به باالترین قیمت خود 
در 8 سال اخیر رسید 

قیم�ت ط�ا در معام�ات روز سه ش�نبه ب�ازار جهان�ی تح�ت 
تأثی�ر افزایش موارد ابت�ا به وی�روس کرونا در سراس�ر جهان و 
همزمان با انتش�ار گزارش بهبود فعالیت صنع�ت خدمات امریکا 
نزدیك ب�ه باالترین قیمت خود در هش�ت س�ال اخیر ایس�تاد.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز 
گذشته بازار سنگاپور تقریباً تغییری نداشت و روي هزار و 784 دالر و 
6 سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار اکنون تنها 4 دالر و ٩۰ سنت با 
رکورد باالی هفته گذشته فاصله دارد. در بازار معامالت آتی امریکا، هر 

اونس طال با ۰/1 درصد افزایش به  هزار و 7٩4 دالر و ٣۰ سنت رسید.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: 
افزایش موارد جدید ابتال به بیماری کووید 1٩ در سراسر جهان بر نگرانی ها 
افزوده و سرمایه گذاران با وجود اینکه دوباره فعالیت در بازارهای سهام را 
افزایش داده اند، ترجیح می دهند از طریق طال به بیمه خود بپردازند. کایل 
رودا، تحلیلگر شرکت  ای جی مارکتس نیز در این باره عنوان کرد: طال در 
معرض تصحیح قیمت در کوتاه مدت قرار دارد. با این حال همچنان احتمال 
صعود این فلز به باالی مرز هزار و 8۰۰ دالر وجود دارد، زیرا در چشم انداز 

بلندمدت، عوامل بنیادین به نفع روند صعودی طال هستند.
........................................................................................................................

رئیس سازمان حمایت:
 بهانه ای برای افزایش قیمت گوشی 

وجود ندارد
مع�اون وزی�ر صم�ت ب�ا بی�ان اینک�ه ب�ا گرانفروش�ان در 
ب�ازار گوش�ی تلف�ن هم�راه برخ�ورد خواه�د ش�د، گف�ت: ب�ا 
توج�ه ب�ه اینک�ه هی�چ تغیی�ری در واردات ای�ن کاال انج�ام 
نش�ده، بهان�ه ای نی�ز ب�رای افزای�ش ن�رخ وج�ود ن�دارد.

عباس تابش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره به اینکه بر اس��اس 
تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباط��ات و فناوری اطالعات و صنعت، 
معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه باالی ٣۰۰ یورو به کشور 
هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی های همه جانبه 
صورت گرفته از س��وی وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، 
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوش��ی های تلفن همراه 
با ارزش باالی ٣۰۰ یورو به کش��ور مطابق با روال گذشته خواهد بود. 
بنابراین هیچ یک از شرکت های واردکننده و واحدهای صنفی سطح 
بازار حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص 
ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ٣۰۰ یورو، افزایش قیمتی 
اعمال کنند. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
افزود: بازرسان سازمان اتاق های اصناف و سازمان های صمت استان ها 
نسبت به هرگونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار اقدام کنند و 
مردم نیز می توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق 

سامانه 1۲4 و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف گزارش دهند.
........................................................................................................................

چشم انداز تیره و تار اقتصاد امریکا 
با وجود آنکه با بازگش�ایی تدریجی اقتصاد امریکا، ش�اخص های 
کان اقتصادی وضعی�ت بهتری پی�دا کرده اند، ام�ا رئیس بانك 
مرکزی امریکا چشم انداز اقتصاد امریکا را کامًا نامطمئن دانست.

به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، تاکنون بیش از 11 میلیون و 74۰ 
هزار و 1۰۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ٥4۰ 
هزار و 677 نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف 
باالترین تلفات مربوط به امریکا با 1٣۲ ه��زار و ٩7٩ نفر، برزیل با 6٥ 
هزار و ٥٥6 نفر، انگلیس با 44 هزار و ۲٣6 نفر، ایتالیا با ٣4 هزار و 86٩ 

نفر و مکزیک با ٣1 هزار و 11٩ نفر بوده است.
هرچند برخی از آمارهای امریکا نش��ان از بهبود وضعیت اقتصاد این 
کشور دارد، اما رئیس بانک مرکزی امریکا گفته که چالش های کاماًل 
محسوسی بر سر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول چشم انداز اقتصاد 
امریکا را کامالً نامطمئن دانست و افزود: همه چیز به این بستگی دارد که 
سرعت شیوع کرونا تا چه حد مهار شود و تالش های دولت برای حمایت 

از بخش های مختلف اقتصادی تا چه حد موفق باشد.
رودریگو کارتیل، استراتژیست مسائل ارزی در »بانک ملی استرالیا« 
گفت: افزایش مجدد ش��مار مبتالیان به کووی��د1٩ در جهان ممکن 
است سیاستگذاران را به تغییر ریل سیاست بازگشایی اقتصادها سوق 
دهد و این مسئله برای بازارها بسیار تلخ خواهد بود. الزم است بدانیم 
که تأثیر قرنطینه فاز نخست روی اقتصادها، به ویژه بر اقتصاد امریکا 
چقدر بوده اس��ت.  با توجه به افزایش مخارج دول��ت، روند صعودی 
بدهی و کسری بودجه در امریکا ادامه دارد: میزان بدهی های امریکا  تا 
پایان ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲6 تریلیون و ٣۲٣  میلیارد و 8٩4 میلیون 
دالر رسیده است. کس��ری بودجه دولت امریکا نیز تا پایان ماه ژوئن 
به 6 تریلیون و ۲٥1 میلیارد و 8٣ میلیون دالر رس��یده اس��ت. کارل 
شاموتا، استراتژیست ارشد بازارهای ارز در مؤسسه »کمبریج گلوبال 
پیمنتس« گفت: به طور واضحی ش��اهد بهبود اطمینان معامله گران 
نسبت به ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بوده ایم و مقامات 
امریکا و چین حمایت های خوبی از بازارهای مالی خود کرده اند. با این 
حال در حوزه پولی سیاستگذاری ها با آنچه در طول بحران مالی ۲۰۰٩ 

اتفاق افتاد، تفاوت دارد.
در قاره سبز، ش��اخص های کالن اقتصادی منتشره درباره کشورهای 
اروپایی نشان دهنده این است که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی 
مانده است، هرچند که بانک مرکزی اروپا اعالم کرده که برنامه خرید 
اوراق قرضه خود را با 6۰۰ میلیارد یورو افزایش به ٣٥/1 تریلیون یورو 

خواهد رساند و این برنامه را تا سال ۲۰۲1 ادامه خواهد داد.
ینس ویدمان، رئیس بانک مرکزی آلمان نی��ز در مصاحبه با روزنامه 
»آلگماینه تسایتونگ« با اشاره به بازگشت تدریجی میزان تولیدات به 
سطوح پیش از زمان بحران کرونا گفته است: در ماه های اخیر شاید با 
یکی از حادترین شرایط اقتصادی تاریخ خود مواجه شده بودیم، اما فکر 
می کنم به احتمال زیاد از سخت ترین شرایط موجود عبور کرده ایم. خبر 
خوب اینکه اکنون در جایی قرار داریم که شرایط رفته رفته رو به بهبود 
است. تحلیلگران بانک »آی ان جی« در یادداشتی نوشته اند: در روزهای 
اخیر شاهد نوسان آرام در بازار ارز بودیم و این می تواند باعث آسودگی 
خاطر معامله گران شود. در کوتاه مدت ریسک های کرونایی باقی خواهد 

ماند و باید آنها را در محاسبات لحاظ کرد.
........................................................................................................................

طی 3 روز اخیر صورت گرفت
عرضه نیم میلیارد دالری در سامانه نیما 

جریان معامات ارزی بین صرافان طی سه روز اول هفته حکایت از 
آن دارد که حدود ۵۰۰ میلیون دالر با میانگین نرخ حدود ۱۶ هزار 
و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه و معامله شده است. با این حال 
به نظر می رس�د افزایش حجم نقدینگی و همچنین تبدیل ش�به 
پول به پول و همچنین تبدیل بخش�ی از سودهای کسب شده در 
بورس به ارز و طا همچنان تقاضا برای ارز را قوی نگه داشته است.
بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، به رغم نوسانات چند روز 
اخیر و مسائل مطرح ش��ده برای افزایش نرخ ارز، طی سه روز ابتدای 
هفته جاری، حدود ٥۰۰ میلیون دالر با میانگین نرخ حدود 16 هزار و 

٥۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه و معامله شده است.
پیش از این بانک مرکزی از فروش 4۲٩ میلیون یورو در سامانه نیما در 
هفته گذشته و همچنین تأمین ارز ۲/6 میلیارد یورو برای واردات انواع 

کاالها از ابتدای سال جاری تا ٩ تیرماه خبر داده بود.

با وجود اینکه از ابتداي سال 98 تا کنون 
حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگي 
وارد بازار سرمایه شده است، خبر چنداني 
از افزایش سهام شناور شرکت هاي حاضر 
در بازار یا عرضه هاي اولیه ش�رکت هاي 
ب�زرگ نیس�ت، از همی�ن رو نقدینگي 
نرخ س�هام ش�رکت ها را به ش�دت باال 
برده اس�ت، در ای�ن می�ان در رهگ�ذر 
افزای�ش انتقاد کارشناس�ان نس�بت به 
نحوه مدیریت بازار سرمایه از سوي دولت 
و بخل سهامداران عمده عمومًا دولتي و 
عمومي شرکت هاي بورس�ي در افزایش 
سهام ش�ناور، روز گذشته رئیس جمهور 
با ارائ�ه ای�ن تذکر ک�ه هیج�ان کاذب، 
مبادي ب�ورس را متأثر نکند، خواس�تار 
رویه س�ازي و تداوم جدي عرضه سهام 
بنگاه هاي بزرگ در بازار س�رمایه ش�د. 
از سال ٩8 تا کنون حدود 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگي وارد بازار شده است، از همین 
رهگذر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران 
و بازار فرابورس نیز تقریباً 8 برابر شده است.  
اگرچه ورود نقدینگ��ي به بازار س��رمایه را 
باید به فال نیک گرفت، اما توس��عه کیفي و 
کمي و تعمیق بازار سرمایه باید مورد توجه 
باش��د، به طور نمونه هم اکن��ون بي توجهي 
به بازار بدهی که باید حداق��ل نیمي از بازار 
س��رمایه را به خود اختصاص دهد یک ایراد 

بزرگ است. 
از س��وي دیگر چون ورود نقدینگي به بازار 
سهام با افزایش س��هام در بازار همراه نبوده 
است، ورود نقدینگي به بازار سرمایه قیمت 
سهام ش��رکت هاي حاضر در بازار را به شکل 
قابل مالحظ��ه اي افزایش داده اس��ت و هم 
اکنون از اظهارات بس��یاري از اقتصاد دان ها 
و کارشناس��ان اقتص��ادي مي ت��وان اینطور 
برداش��ت که ب��ازار س��رمایه نیاز ب��ه حجم 
گسترده اي از افزایش سهام شناور شرکت ها 
یا عرضه هاي اولیه بس��یار ب��زرگ دارد تا به 
تعادل برسد، در حقیقت نگراني کارشناسان 
بر س��ر قیمت برخي از شرکت ها را نمي توان 

دیگر کتمان کرد. 
اش��خاص خوش بین به آینده بازار س��رمایه از 
آنجایي که مي بینند خب��ر چنداني از افزایش 

عرضه سهام نیس��ت و بخش شناور بازار سهام 
پیوس��ته در حال کوچک ش��دن است چشم 
بس��ته غیب مي گویند و مدعي مي شوند بازار 
باز هم رش��د خواهد کرد در صورت��ي که این 
موضوع تا زمان��ي که جری��ان نقدینگي ادامه 
داشته باشد و س��هام نیز در بازار افزایش نیابد 
جزو بدیهیات است، اما س��خن اینجاست که 
فاصله گرفت��ن قیمت س��هام از ارزش ذاتي یا 
منصفانه چه آینده اي را براي بازار سرمایه ایران 

رقم خواهد زد. 
  واکنش روحاني به نامه کارشناسان 

در این بین در پي نامه ۲٩  کارشناس اقتصادي 
به رئیس جمهور و رئی��س کل بانک مرکزي و 
پیشنهاداتي که مطرح کرده  بودند روز گذشته 
حجت االسالم حس��ن روحاني، رئیس جمهور 
در جلسه ستاد اقتصادي دولت، مدیریت بازار 
س��رمایه و افزایش عرضه هاي اولیه را اقدامي 
اصولي و دقی��ق جهت ایجاد ثبات، توس��عه و 
رونق بخشي به بازارهاي مالي و اقتصاد کشور 

دانست. 
رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه ای��ن اقدام دولت 
مورد استقبال نخبگان، فعاالن اقتصادي و مردم 
قرار گرفت، گفت: در این مسئله دو نکته حائز 
اهمیت ویژه اس��ت که اولین نکته، رویه سازي 
و تداوم جدي عرضه س��هام بنگاه هاي بزرگ و 
متوس��ط به ویژه بنگاه هاي دولتي در بورس با 
یک برنامه و طرح دقیق براي مردم محور شدن 
اقتصاد کشور و خروج جدي دولت از بنگاه داري، 
شفافیت بخشي به اقتصاد و تولید کشور است 
که رونق، پویایي و فسادزدایي جدي را در پي 

خواهد داشت. 
روحاني افزود: از این نظر تمامي دستگاه هاي 
دولتي طبق ضوابط و مقررات اعالم ش��ده، 
موظف به عرضه سهام شرکت هاي خود در 
بورس هستند و تداوم بنگاه داري و مالکیت 
اموال مازاد از س��وي دس��تگاه هاي دولتي 
براي ش��کوفایي اقتصاد، الزم است سریع تر 
به بخش خصوصي و مردم واگذار شود و به 
خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجراي 
تعهدات ش��رکت ها مبني بر تکمیل سهام 

شناور آنها اقدام کند. 
رئیس جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم 
مورد نظر باید توسط مسئوالن وزارت اقتصاد و 

سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت باال 
تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار 
سهام و متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام در 
بورس و رشد منطقي س��هام از طریق تسهیل  
پذیرش و رفع موانع حقوقي پذیره نویسي ها و 
صندوق پروژه نکته مهم دوم اس��ت که باید به 

دقت مدنظر قرار گیرد. 
روحاني با تأکید بر اینکه هیجان زدگي کاذب 
نباید بورس را متأثر کن��د، تصریح کرد: از این 
نظر رشد شاخص هاي بورس باید طبق پایه هاي 
علمي دقیق و بر اس��اس منطق بازار س��رمایه 

پیش برود. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: مدیریت بازار 
بورس باید با اعمال مق��ررات احتیاطي الزم و 
مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را 
بدهد که سرمایه گذاري آنها در بورس استحکام 
الزم را دارد، لذا بهتر اس��ت در ای��ن زمینه با 

جدیت بیشتر عمل کنند. 
روحاني س��اماندهي بازار س��رمایه و نوسانات 
ارزي را از مباح��ث مهم و تعیی��ن کننده اي 
دانس��ت که در روزهاي اخیر فضاي اقتصادي 
کشور را تحت تأثیر قرار داده است و گفت: از 
عوامل مهمي که مي تواند نوس��انات را کنترل 
کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار اس��ت. 
دولت با تفکیک کساني که به قصد سوداگري و 
منفعت طلبي از عرضه ارز حاصل از صادرات در 
موعد مقرر و طبق ضوابط خودداري کرده اند، 
با همکاري مراجع قضایي این اف��راد را مورد 
پیگرد ق��رار خواهد داد و در عی��ن حال براي 
کساني که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود 
عمل مي کنند مشوق ها و امتیازات ویژه در نظر 

خواهد گرفت. 
  باقي مانده ETF مالي تا پایان تیر 

در سقف ۵ میلیون تومان عرضه مي شود
معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادي و 
دارایي گفت: باقي مانده واحدهاي صندوق هاي 
واسطه گري مالي تا پایان ماه جاري و تا سقف 

٥ میلیون تومان به مردم ارائه مي شود. 
عباس معمارن��ژاد در گفت وگو ب��ا فارس، در 
مورد اینک��ه بعد از عرض��ه واحدهاي صندوق 
واسطه گري مالي یکم موسوم به ETF مالي، 
بقیه س��هام دولت چه ش��د، گفت: ب��ا فروش 
واحدهاي صندوق هاي س��رمایه گذاري مالي 

یکم در مرحله اول ٥/8هزار میلیارد تومان پول 
از مردم جمع آوري ش��د که مستقیم به خزانه 
دولت واریز ش��د و براي بقیه واحدهاي مانده 
صندوق واس��طه گري مالي در حال بررس��ي 
هستیم که مابقي س��هام دولت درپنج شرکت 
)بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه 
البرز و بیمه اتکایي امی��ن( را           مجدداً از طریق  
اي تي اف مال��ي تا آخر تیرماه ج��اري به مردم 

عرضه کنیم. 
وي در م��ورد اینک��ه آی��ا مجوزه��اي الزم را           
گرفته اید، گفت: مجوز قباًل گرفته شده است، 
فقط باید فرایند اجرایي آن تعریف شود که هر 
کس با داشتن کد ملي بتواند تا سقف ٥ میلیون 
تومان از واحدهاي صندوق  واسطه گري مالي 
یکم با تخفی��ف دریاف��ت کند و کس��اني که 
قباًل این واحدها را           در س��قف ۲ میلیون تومان 
خریده اند، بتوانند تا ٣ میلیون تومان دیگر هم 
از واحدهاي جدید صندوق واسطه گري مالي 

یکم خریداري کنند. 
معمارنژاد با بیان اینکه تالش مي شود تا فرایند 
اجرایي عرضه واحدهاي صندوق واسطه گري 
مالي تا پایان تیرماه انجام ش��ود، گفت: دوباره 
خرید ای��ن واحدها از طری��ق درگاه بانک ها و 

کارگزاري بورس امکان پذیر مي شود. 
وي ارزش باقي مانده صندوق واس��طه گري 
مالي یکم را           در حال حاض��ر ۲٥ هزار میلیارد 
تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در 
عرضه قبلي واحدهاي این صندوق هر واحد 
1۰ هزار توماني ک��ه به مردم فروخته ش��د، 
اکنون به قیمت روز ۲7 ه��زار تومان معامله 
مي ش��ود، گفت: رش��د این س��رمایه گذاري 
17۰ درصد بازده داشته و پیش بیني مي شود 
مردم در خرید واحدهاي این صندوق دوباره 

استقبال کنند. 
معمارنژاد همچنی��ن در مورد گالیه برخي از 
دارندگان واحد صندوق واسطه گري مالي یکم 
مبني بر اینکه »دارایکم« در پرتفوي آنها دیده 
نمي شود، گفت: کس��اني که از طریق درگاه 
بانکي خریداري کرده اند، به صورت دیفالت 
در کارگزاري همان بانک دیده مي ش��ود اما 
کس��اني که از طریق کارگزاري و کد بورسي 
خود خرید کرده ان��د، مي توانند پرتفوي دارا 

یکم را           ببینند. 
وي همچنین در مورد اینکه  اي تي اف دوم چه 
موقع عرضه مي شود، گفت: واحدهاي صندوق 
قابل معامله بورسي بعدي احتماالً در اواخر تیر 
یا اوایل مرداد ماه ارائه خواهد شد که بسته به 
اینکه کارهاي اجرایي ک��دام  اي تي اف زودتر 
انجام ش��ود، یا  اي تي اف پاالیشي خواهد بود یا 

 اي تي اف فلزي و خودرویي خواهد بود. 
  وزیر اقتصاد: هی�چ ضمانتي در بورس 

وجود ندارد
از س��وي دیگر رها دژپس��ند، وزیر اقتصاد در 
حاشیه جلس��ه امروز در کمیسیون اقتصادي 
مجلس گفت: در جلس��ه اي که در کمیسیون 
اقتصادي مجلس تش��کیل ش��د هم اعضاي 
کمیسیون و هم مس��ئوالن بورس نظراتشان 
را گفتند، ام��ا این موضوع با یک جلس��ه حل 
نمي ش��ود قرار شد کارگروه مش��ترکي ایجاد 
شود و این جلس��ات را ادامه دهیم امیدواریم 
تصمیمات��ي گرفته ش��ود که به ق��وام بورس 

کمک کند. 
دژپس��ند ادام��ه داد: به هر حال ب��ازار بورس 
بازاري باریسک است؛ س��رمایه گذار اوالً باید 
با مطالعه وارد شود، ضمناً باید آموزش ببیند 
و بعد معامله انجام دهد؛ چراکه هیچ ضمانتي 
در این بازار وجود ندارد، گاهي بورس کاهشي 
است و گاهي افزایش��ي، اما دولت هم وظیفه 

دارد زمینه را براي پذیرش فراهم کند.

   گزارش  یک

 بیش از نیمی از تسهیالت بانکي سال 98
صرف سرمایه در گردش شد

آم�ار منتش�ر ش�ده از س�وي وزارت صنع�ت، مع�دن و تجارت 
نش�ان مي دهد که در س�ال ۱398 ح�دود ۵4 درصد تس�هیات 
پرداخت�ي بانك ه�ا و مؤسس�ات اعتب�اري ص�رف تأمی�ن 
س�رمایه در گردش ش�ده و 32/۵ درص�د از کل این تس�هیات 
ب�ه بخ�ش صنع�ت و مع�دن اختص�اص یافته ک�ه بع�د از بخش 
خدم�ات بیش�ترین تس�هیات بانک�ي را دریافت کرده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در سال گذشته ٩7٥ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از سوي بانک ها و مؤسس��ات اعتباري به بخش هاي 
مختلف اقتصادي ش��امل کش��اورزي، صنع��ت و معدن، مس��کن و 
س��اختمان، بازرگاني و خدمات پرداخت ش��ده که نس��بت به مبلغ 
77٣ هزار و 7۰۰ میلیارد توماني این تسهیالت در سال 1٣٩7 حدود 

۲6 درصد افزایش داشته است. 
همچنین بیش از ٥۲6 هزار میلیارد تومان از این تس��هیالت معادل 
٥4 درصد از کل تسهیالت پرداختي صرف تأمین سرمایه در گردش 
بنگاه هاي اقتصادي شده است. عالوه بر این 68/٣درصد از تسهیالت 
پرداخت ش��ده به بخش صنعت و معدن به تأمین سرمایه در گردش 

اختصاص یافته است. 
از نیم باقي مانده این تس��هیالت نیز نزدیک به 1٣٣  هزار میلیارد 
تومان معادل 1٣/6درصد کل تسهیالت به توسعه، حدود 11۲ هزار 
میلیارد تومان مع��ادل 11/٥ درصد به ایجاد و ح��دود 11۰ هزار 
میلی��ارد تومان مع��ادل 11/٣درص��د به خرید کاالي ش��خصي 

اختصاص یافته است. 
تعمیر هم کمترین سهم از این تسهیالت را به خود اختصاص داده، به 
طوري که در سال گذشته ۲٥ هزار و ٥۰۰ میلیارد تومان به این بخش 

اختصاص یافته است. 
همچنین در بین بخش هاي مختلف اقتصادي، بخش خدمات بیشترین 
سهم از تس��هیالت بانکي را به خود اختصاص داده، به طوري که ٣۲8 
هزار و 6۰۰ میلیارد تومان معادل ٣٣/7درصد از کل این تس��هیالت 
در سال گذشته صرف بخش خدمات شده است. همچنین تسهیالت 
پرداخت شده به این بخش نسبت به س��ال ٩7 ، 1٣/6 درصد افزایش  

یافته است. 
  افزایش ۵2 درصدي تسهیات پرداخت شده 

به صنعت و معدن
بعد از بخ��ش خدم��ات، صنعت و مع��دن ب��ا دریاف��ت ٣17 هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان معادل ٣۲/٥درصد بیش��ترین تسهیالت بانکي را 
دریافت کرده است. با این وجود تسهیالت پرداخت شده به این بخش 

نسبت به سال 1٣٩7، ٥1/8درصد افزایش  یافته است. 
سهم بخش هاي بازرگاني، کشاورزي، مسکن و ساختمان نیز به ترتیب 
1٩، 7/ 6 و 7 درصد از کل تسهیالت بانکي پرداخت شده به بخش هاي 
مختلف اقتصادي بوده اس��ت. البته پرداخت این تس��هیالت در سال 
گذشته نسبت به سال 1٣٩7 در بخش بازرگاني و کشاورزي 64/ 4 و 
۲7/ ۲ درصد افزایش یافته، اما در بخش مسکن و ساختمان با کاهش 

٣٣/ 8 درصدي مواجه شده است.
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10 شغل پر تقاضاي جهان
پلتف�رم کاریاب�ي لینکدی�ن ۱۰ ش�غل پرتقاض�ا در جه�ان 
ک�رد.  اع�ام  اس�تخدامي  آگهي ه�اي  اس�اس  ب�ر  را 
به گزارش ایسنا، در شرایطي که همه گیري کرونا تأثیرات جدي روي 
بازار کار در سطح جهان داش��ته اس��ت، براي برخي از مشاغل هنوز 
شانس اس��تخدامي زیادي وجود دارد و تخمین زده مي شود امسال 
در سراسر جهان حدود 4۰۰ میلیون فرصت شغلي ایجاد شود. با این 
حال رقابت براي مشاغل با توجه به میزان باالي اخراج ها در ماه هاي 
اخیر شدت یافته اس��ت تا جایي که طبق اعالم لینکدین رقابت براي 
به دست آوردن مشاغل خوب در انگلیس به نسبت سال قبل سه برابر 

بیشتر شده است. 
تام گیمبل، کارش��ناس بازار کار در مؤسس��ه »الزال نتورک« گفت: 
بسیاري از کارفرمایان برنامه خود براي استخدام نیروهاي جدید را تا 
مشخص ش��دن وضعیت به تأخیر انداخته اند و برخي نیز به نیروهاي 
خود گفته ان��د در خانه بمانن��د و دورکاري کنند. با این حال ش��مار 

استخدام هاي جدید بیشتر از انتظارات قبلي بوده است. 
جاش گراف، مدیر بخش انگلیس در پلتفرم کاریابي لینکدین در همین 
رابطه گفت: نسل جوان با سخت ترین شرایط بازار کار در طول دهه هاي 
اخیر مواجه شده است و این با توجه به دانش و مهارت پایین این افراد، 

کار را براي آنها خیلي سخت مي کند. 
لینکدین با تجزیه و تحلیل آگهي هاي استخدامي منتشر شده در طول 
شش ماه اخیر 1۰ شغل پرتقاضا براي جهان را که کارفرمایان به دنبال 
آن هستند منتشر کرده است. البته این رتبه بندي به صورت میانگین 
منتشر شده و ممکن است در برخي از کشورها، تقاضا براي استخدام 
برخي از مشاغل بیش��تر از مشاغل زیر باش��د. هم چنین ممکن است 
مشاغلي باشند که کارفرمایان حقوق و مزایاي بهتري را از مشاغل زیر 

به کارکنان پرداخت مي کنند. 
1- مهندس ن��رم افزار۲- نمایندگان فروش ٣- مدی��ر پروژه 4- مدیر 
بخش آي تي ٥- متخصص مرکز امور رسیدگي به مشتریان 6- بازاریاب 
دیجیتالي7- پشتیبان فني شبکه 8- تحلیل گر داده ٩- تحلیل گر مالي 

1۰- طراح گرافیک.
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 ظرفیت تولید روزانه گاز ایران 
از مرز یک میلیارد مترمکعب گذشت

مدی�ر هماهنگ�ی و نظارت ب�ر تولید ش�رکت مل�ی گاز گفت: در 
س�الی که از س�وی مقام معظم رهبری به س�ال »جه�ش تولید« 
نامگذاری ش�ده اس�ت ب�ه هم�ت مدی�ران و کارکن�ان جهادگر 
صنع�ت گاز در ش�رایط تحری�م ظالمانه دش�منان، ضم�ن ثبت 
جهش 2/2درصدی تولید گاز در س�ه ماه نخست امسال، ظرفیت 
پاالیش گاز کشور از مرز یك میلیارد مترمکعب در روز عبور کرد.

به گزارش ایس��نا، مس��عود زردویان درباره آخرین وضعیت افزایش 
تولید گاز ایران در سال »جهش تولید« گفت: در حال حاضر، ظرفیت 
فرآوری گاز در پاالیشگاه های کشور به حدود یک میلیارد و ٣۰میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یافته است. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در س��ه ماه نخست امسال، حجم 
تولید تجمعی گاز کش��ور با وجود آغاز تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها 
افزایش داش��ته اس��ت، تصریح کرد: تولید تجمعی گاز در س��ه ماهه 
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته، جهشی ۲/۲ 

درصدی را تجربه می کند.
این مقام مس��ئول با اشاره به دس��تورات صریح مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران برای ایجاد توازن بین تولید و آغاز تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه های گاز کش��ور عنوان کرد: در این راستا با برنامه ریزی 
هدفمن��د در کنار تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه ها، نی��از صنایع، 
پتروش��یمی ها، نیروگاه ها و بازارهای صادراتی به گاز تأمین شده و 
کوچک ترین اختاللی در فرآیند تأمین و توزیع گاز با وجود تعمیرات 

پاالیشگاه ها وجود ندارد.
وی با اشاره به هماهنگی ش��رکت ملی نفت و گاز برای افزایش تولید 
گاز، از آمادگی دریافت گاز بیشتر در پاالیشگاه ها خبر داد و افزود: در 
شرایط فعلی معادل 1۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت پاالیشی بیشتر در 
پاالیشگاه های کشور وجود دارد و در صورت تأمین و ارسال خوراک گاز 

از باالدستی، امکان فرآوری بیشتر گاز وجود دارد.

ریاست جمهوری


