
تأمين مالي دولت از محل باقيمانده سهامي 
كه قرار ب�ود در قالب طرح س�هام عدالت به 
نيازمندان ارائه شود، به طراحي چند صندوق  
اي تي اف منتج شده اس�ت. در اين ميان در 
ش�رايطي كه در يك نوبت س�هام باقيمانده 
در بانك هاي مش�مول س�هام عدالت تحت 
قالب صن�دوق  اي تي اف مالی عرضه ش�د و 
دولت وعده داد كه به زودي عرضه اي ديگر از 
همين دست منتها در قالب سهام شركت هاي 
پتروشيمي داشته باشد، يك نماينده مجلس 
خواس�تار توقف عرضه اين دارايي از س�وي 
دولت ش�د؛ چراكه مجل�س در قالب طرحي 
درصدد است تا از محل سهام باقيمانده دولت 
در شركت هاي سهام عدالتي به جاماندگان 
و نيازمن�دان واقع�ي س�هام عرض�ه كن�د. 
همانط��ور ك��ه مي داني��م در جري��ان ط��رح 
س��هام عدالت تصميم بر آن ش��د سهام برخي 
از ش��ركت هاي دولت��ي به م��ردم ارائه ش��ود، 
نتيجه عملياتي طرح هم آن ش��د كه به شكل 
غيرمتش��كل به 50ميليون نفر س��هام عدالت 
تخصيص داده ش��ود و بنا به داليل نامشخص 
ميليون ها نفر از مردم در گردونه س��هام عدالت 
قرار نگرفتند و جالب اينكه بسياري از اشخاص 
جامانده از سهام عدالت در صف نيازمندان قرار 
مي گيرند. از آنجا كه طرح سهام عدالت تا روي 

كارآمدن دولت يازدهم به درازا كش��يد، دولت 
يازدهم سريعاً نمايندگان خود را در هيئت مديره 
شركت هاي دولتي مس��تقر كرد و در حقيقت 
مديريت سهام عدالت را برعهده گرفت. بررسي 
اجمالي بازدهي س��هام عدالت نش��ان مي دهد 
كه اين دارايي در طول سال هاي 86 الي 96 به 
اندازه 100درصد بازدهي نداشته است كه اگر 
مي داش��ت علي القاعده در يك سال اخير سهام 
عدالت در واقع بايد به طور كلي 100 درصدش 

آزاد سازي مي شد. 
دولت به اين بهانه كه بخش��ي از حقوق دولتي 
از محل سود سهام عدالت به خزانه واريز نشده 
است، بخشي از سهام عدالت را نزد خود نگهداري 
كرد كه امروزه به شكل بخشي سهام باقيمانده 
از طرح سهام عدالت را تحت قالب صندوي هاي 
سرمايه گذاري مالي، پتروشيمي، سيماني و... به 
فروش مي رساند تا در شرايط كنوني كه دولت 
مدعي عدم استقراض از سيس��تم بانكي ايران 

است ، از اين محل تأمين مالي كند. 
در شرايطي كه در يك نوبت سهام گروه بانكي و 
بيمه اي تحت قالب صندوق اي تي اف عرضه شد 
و دولت چند هزار ميليارد توم��ان از اين محل 
عايدي داشت در آستانه عرضه سهام شركت هاي 
پتروشيمي سهام عدالتي از سوي دولت، مجلس 
شوراي اس��امي خواس��تار توقف عرضه سهام 

باقيمانده از طرح سهام عدالت شده است، زيرا 
مجلس قصد دارد در قالب طرحي به جاماندگان 

از سهام عدالت نيز سهام تخصيص دهد. 
  برای جاماندگان طرح داريم

مهدي طغياني، عض��و كميس��يون اقتصادي 
مجل��س در گفت وگو ب��ا تس��نيم درخصوص 
وضعيت فعلي طرح ارائه س��هام به جاماندگان 
سهام عدالت گفت: اين طرح اعام وصول شده 
و هم اكنون در كميسيون است. جزئيات طرح 
همچنان در حال بحث و بررس��ي مي باشد و تا 
دو الي سه هفته  ديگر از كميسيون عبور خواهد 
كرد و قرار نيس��ت مدت زيادي در كميسيون 

باقي بماند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه اين طرح شامل چه 
افرادي خواهد شد، گفت: اين طرح شامل چند 
دسته است. دسته اول، اشخاصي هستند كه در 
سال 84 - 85 كه ثبت نام انجام مي شد به داليل 
مختلف از جمله به دليل وجود برخي مشكات 
در سامانه ها با وجود داشتن دعوت نامه، سهامي 
به نامشان منتقل نشده است كه ما بايد براي اين 

دسته فكري مي كرديم. 
نماين��ده م��ردم اصفه��ان ادامه داد: دس��ته  
ديگر شامل كساني اس��ت كه يا تحت پوشش 
س��ازمان هاي حمايت��ي يعني كميت��ه  امداد 
و بهزيس��تي بودند يا بعداً تحت پوش��ش اين 

س��ازمان ها ق��رار گرفتند ي��ا متولدي��ن اين 
خانواده ها هستند، ولي س��هامي در مورد آنها 
تعريف نش��ده اس��ت. بخش ديگر نيز شامل 
افرادي اس��ت كه جز دهك هاي اول تا ششم 
بودند يعني دهك ها يي كه مدنظر قانون بود، 
ولي به هر دليلي در آن زمان شناسايي نشدند و 

سهامي براي اين گروه تعلق نگرفته است. 
وي افزود: هم اكنون كليات طرحي كه هدف آن 
سهامدار كردن اين افراد است مصوب شده، اما 
درباره  جزئيات دقيق آن، يعني اينكه چه مقدار 
س��هام به اين افراد داده ش��ود يا براس��اس چه 
ترتيبي اتفاق بيفتد، به صورت دقيق مشخص 

نشده است. 
طغياني در خصوص منابع پيش بيني شده براي 
اين طرح گفت: از بين تمام اشخاصي كه تحت 
پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، 6ميليون از 
اين افراد تحت پوشش س��ازما ن هاي حمايتي 
بودند كه قانون براي اين افراد 50درصد تخفيف 
در نظر  گرفته بود و 50 درصد ديگر از سود سهام 
مستهلك مي شد، يعني اين افراد عمًا مبلغي را 

نبايد مي پرداختند. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: مابقي مشموالن 
سهام عدالت، يعني حدود 44ميليون نفر ديگر 
بايد نصف مبلغ را پرداخت مي كردند تا 50درصد 
هم با سود سهام در طول اين 10سال مستهلك 
و كل آن سهام يك ميليوني به آنها منتقل شود، 
ولي تعداد خيلي كمي از اي��ن افراد اين مبلغ را 
پرداخت كردند. بنابراين دولت فقط نصف اين 
سهام، به ارزش 500 هزار تومان را به آنها منتقل 

كرد و ما بقي به دولت بازگشت. 
وي افزود: در نتيجه از منابعي كه براي س��هام 
عدالت پيش بيني شد بخش��ي از اين مالكيت 
به خود دولت بازگشت. منبع اصلي پيش بيني 
ش��ده براي جامان��دگان همين منابعي اس��ت 
كه به دولت بازگشته اس��ت و ما مي خواهيم از 
همين منابع براي جاماندگان تخصيص دهيم. 
س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس در 
خصوص احتمال فروش برخي از منابع بازگشتي 
سهام عدالت، توس��ط دولت گفت: دولت نبايد 
اين منابع را بفروشد؛ اين منابع مربوط به سهام 
عدالت است و طرح مجلس اين است كه منابع 
به جاماندگان واگذار ش��ود و نبايد تحت عنوان 
صندوق يكم كه واگذار شد يا صندوق هاي دوم و 

سوم فروخته شوند. 
طغياني گف��ت: در واقع طرح مجل��س نيز بايد 
پيش از اقدام دولت براي ف��روش اين منابع به 
تصويب برسد تا جلوي اين موضوع گرفته شود، 
اتفاقاً اين بحث در كميسيون نيز مطرح شد كه ما 
تاش كنيم موضوع فروش اين منابع تا اندازه اي 
متوقف شود و در اين مورد در حال رفت و آمد با 

دولت هستيم تا به نتيجه برسيم.
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احتمال توقف عرضه صندوق هاي دارا دوم و سوم
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس: دولت نبايد سهام باقيمانده از طرح سهام عدالت را بفروشد، اين منابع بايد به جاماندگان و نيازمندان واگذار شود

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

پنج شنبه 1۹تيرماه    انرژی
با وج�ود تعطيلي 
ادارات در بعدازظهر، مصرف برق كشور ناگهان 
از يك روزكاري وسط هفته نيز پيشي گرفت. از 
اي�ن رو با توج�ه به گرم ش�دن ه�وا در هفته 
پيش رو، ميزان مصرف بايد مديريت ش�ود تا 

دچار قطعي برق نشويم. 
به گزارش روابط عمومي شركت توانير، سخنگوي 
صنعت برق با تأكيد براينك��ه اين هفته روز هاي 
گرمي را پيش رو داريم و ب��ه همين دليل رعايت 
مهم ترين نكات مديريت مصرفي يعني استفاده 
از دوركند كولرآبي و تنظيم درجه كولر هاي گازي 

روي ۲4درجه، بسيار ضروري است. 
مصطفي رجبي مش��هدي با بيان اينكه در هفته 
پيش  رو، س��ختگيري بيش��تري بر مصرف برق 
دس��تگاه هاي اداري و نهادها خواهيم داش��ت، 
خاطرنشان كرد: با توجه به اباغيه ها و مصوبات 
دولت، ادارات بايد مصرف برق خود را حداقل 10 

درصد كاهش دهند. 
وي در عين حال از اعت��راض برخي مراجعان به 
ادارات و دستگاه هايي خبر داد كه دماي سالن هاي 
خود را چن��ان كاهش مي دهند ك��ه باعث ايجاد 

حساسيت و احساس بيماري در افراد مي شود. 

رجبي مش��هدي خاطرنش��ان كرد: پايين بودن 
دماي برخي ادارات و س��الن هاي فرودگاهي نيز 
باعث ناراحتي تعدادي از مردم شده است كه در 
تماس هاي مكرر با ادارات برق كشور به آن اشاره و 

خواستار پيگيري شده بودند. 
وي همچنين با بيان اينكه براساس پيش بيني ها 
در اين هفته هوا گرم تر خواهد شد، از مشتركان 
خواس��ت با اس��تفاده از دوركند كولرهاي آبي و 
تنظي��م كولره��اي گازي روي ۲4 درجه، امكان 
برق رس��اني به هموطن��ان جنوب كش��ور را نيز 

فراهم كنند. 
س��خنگوي صنعت ب��رق در عين ح��ال افزايش 
مصرف برق و شكسته شدن ركورد تاريخي مصرف 
را در هفته جاري غيرممكن ندانس��ت و در عين 
حال با اشاره به اينكه تمام نيروگاه ها با تمام توان 
در حال توليد برق هستند، اما همان طور كه قبًا 
هم عنوان شده است در صورت عبور مصرف برق 
از 60 هزار مگاوات، احتمال بروز محدوديت وجود 
دارد.  رجبي مش��هدي ادامه داد: تنها راه پايدار 
ماندن برق و جلوگيري از بروز خاموشي، استفاده 
از دوركند كولر هاي آبي و تنظيم كولر هاي گازي 
روي ۲4 درجه و بهره گيري از دور كند كولر هاي 

آبي است. 

شبكه برق در التهاب افزايش ناگهاني مصرف

ضربه سنگين تركيه به صادرات هندوانه ايران

 وقتي ترك ها يك شبه قانون
تجارت جهاني را زيرپا گذاشتند

اخيراً خبري تل�خ مبني بر امحاي هندوانه هاي صادر ش�ده ايراني 
توس�ط دولت تركيه به ميزان 6 هزار و 500 تن منتش�ر ش�د. اين 
اتفاق به دلي�ل افزايش ش�بانه تعرف�ه واردات هندوان�ه از ۷5 به 
۳00دالر به اين كش�ور روي داد  و براي امحاي هر تن آن 6هزار لير 
از صادركننده اخذ شد و ضرر مادي فراواني به صادركننده رسيد. 
همه ساله از نيمه دوم اس��فند تا اوايل خرداد، صادرات هندوانه داخلي به 
كشور همسايه يعني تركيه از طريق مرز بازرگان انجام مي شد ولي امسال 
به دليل شيوع بيماري كرونا بسته شده و از طريق مرز ريلي به كشور تركيه 
ارسال می ش��ود. پس از حمل اين مقدار هندوانه، وزارت امور خارجه اين 
كشور به صورت ش��بانه و در يك اقدام عجيب و غيرقانوني، تعرفه واردات 
اين كش��ور را از 75 به 300 دالر افزايش داد. همين خود س��بب ش��د تا 
صادركنندگان كشورمان دچار ضرر و زيان مالي شده و هزينه هاي گزاف 

حمل توسط لوكوموتيو به مبلغ 60يورو به ازاي هر واگن را متضرر شدند. 
   هيچ مسئول استاني و كش�وري از صادركننده حمايت واقعي 

نمي كند
يكي از صادركنندگان هندوانه كه اخيراً در مس��ئله ص��ادرات به تركيه 
دچار ضرر مالي شد، با اش��اره به اينكه بيش از 90 درصد صادرات ميوه و 
تره بار اروميه از سوي اصناف ميوه انجام مي شود، اظهار داشت: متأسفانه 
در مس��ئله صادرات هندوانه به تركيه، اين كش��ور افزاي��ش تعرفه را به 
اطاع جمهوري اسامي ايران نرسانده بود. »عبداهلل احمدي« در ادامه 
افزود: متأس��فانه 6 هزار و 500 تن هندوانه صادراتي ايران در شهر وان و 
دياربكر تركيه به دليل افزايش ش��بانه تعرفه گمركي از 75 به 300 دالر 
در مقصد فاسد و براي امحاي هر تن آن 6هزار لير از صادركننده اخذ شد 
و ضرر مادي فراواني به صادركننده رسيد. وي گفت: متأسفانه مسئوالن 
آذربايجان غرب��ي و دولت نيز هيچ كمك و حمايتي از كش��اورزان انجام 
ندادند، در حالي كه با توجه به فعاليت شبانه روزي ميدان ميوه و تره بار به 
دستور شهردار، وام هاي باعوض و بلندمدت مي توانست در اختيار آنان 

براي جبران خسارات قرار بگيرد.  
اين صادركننده اظهار داشت: پس از اينكه تركيه به خاطر كرونا، راه آهن را 
به روي صادركنندگان ايراني باز كرد، افزايش تعرفه را در مجوز و گواهي خود 
قيد نكرده بود. بنابراين آنها با افزايش دو تا سه برابري تعرفه هندوانه كه به 
صورت شبانه انجام شد، قانون تجارت جهاني را زيرپا گذاشتند. وي تصريح 
كرد: از سوي ديگر كرايه لوكوموتيو به مبلغ 60 يورو به ازاي هر واگن و در 
مجموع به مبلغ يك ميليارد تومان، اصناف ميدان ميوه و تره بار آذربايجان 

غربي را به شدت متضرر كرد.  
  دولت تركيه به صورت شبانه اقدام به افزايش تعرفه هندوانه كرد

نايب رئيس اتحاديه ميوه و تره بار شهرداري اروميه با ابراز تأسف از اينكه 
در قضيه هندوانه از سوي هيچ يك از مسئوالن استاني و كشوري حمايت 
نش��دند، بيان كرد: پس از اينكه دولت تركيه به صورت ش��بانه اقدام به 
افزايش تعرفه هندوانه كرد، دس��ت به دامان مسئوالن استاني همچون 
استانداري، فرمانداري و اتاق بازرگاني براي حل مشكل شديم، اما صرفاً 
نامه نگاري انجام و جلسات بي نتيجه براي اين موضوع برگزار شد و نتيجه 
و سودي براي صادركننده نداشت. رحمت تقي زاده تصريح كرد: تركيه 
براي محموله هندوانه براي هر تن، 300 دالر هزينه گمركي طلب كرد و 
پس از دپوي بار هندوانه ايران، اين تعرفه گمركي را وضع كرد، در حالي كه 
صادركنندگان و تاجران ايراني توان پرداخت اين مبلغ را نداشتند. تقي زاده 
با اظهار تأسف از اينكه كشور تركيه براي امحاي هندوانه هاي انبار شده 
در گمرك آن كشور مبلغ 6 هزار لير  براي هر واگن از صادركننده ايراني 
دريافت كرد، گفت: صادركنندگان ايراني مجبور شدند اين مبلغ را صرفاً 

براي باطل نشدن مجوز واردات و صادرات پرداخت كنند. 
   بازرگانان سردرگم هستند

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسامي نيز بيان كرد: اخيراً چند 
هزار تن هندوانه از اروميه به سمت وان تركيه صادر شد، اما واگن ها باز نشده 
و همه فاسد ش��دند، بنابراين حق صادركنندگان بايد به طريقي پرداخت 
شود. حجت االسام سيدس��لمان ذاكر افزود: در قضيه صادرات هندوانه، 
برخي صادركنندگان هزينه ميلياردي گذاشتند  و متضرر شدند، بنابراين 
ديپلماسي اقتصادي نبايد غيرفعال باشد چون كشاورز و صادركننده كه 
نمي تواند به صورت مس��تقيم با وزي��ر امور خارجه تركي��ه وارد مذاكره و 

گفت وگو شود، لذا دولت بايد پيگير حق و حقوق مردم باشد. 
........................................................................................................................

 گراني خودرو
 به خاطر شكاف عرضه و تقاضا بود

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با مديريت 
شاخص هاي كالن اقتصادي مانند ارز قيمت خودرو نيز كم مي شود. 
به گزارش خانه ملت، حسين مدرس خياباني درباره گراني مجدد خودرو 
در روزهاي اخير و پس از اجراي طرح ه��اي پيش فروش گفت: افزايش 
قيمت خودرو در ماه هاي نخست سال ناشي از شكاف ميان عرضه و تقاضا 
بود كه اين شكاف با اجراي طرح هاي پيش فروش و فروش فوري و بيشتر 
شدن تحويل خودرو در سه ماهه نخست سال تا حدودي كاهش يافت. 
وي با بيان اينكه با محدوديت هاي در نظر گرفته ش��ده براي ثبت نام در 
طرح هاي پيش فروش خودرو متقاضيان واقعي در قرعه كش��ي شركت 
كردند، افزود: گراني خودرو در روزهاي اخير ماحصل افزايش شاخص هاي 
كان اقتصادي است، زيرا اين شاخص ها بر قيمت مواد اوليه توليد و ساير 
نهاده ها اثرگذار است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد 
است با كاهش شاخص هاي كان اقتصادي مانند ارز، قيمت خودرو نيز 

كاهش مي يابد. 

 چين: تحريم هاي جديد امريكا را 
تالفي مي كنيم

وزارت خارجه چين با خطرناك توصيف كردن اعمال تحريم هاي 
جدي�دي از س�وي امري�كا گفت: اي�ن اق�دام را تالف�ي مي كند. 
به گزارش فارس، تصميم شامگاه گذشته )پنج شنبه( وزارت خزانه داري 
امريكا براي تحريم يك نهاد امنيتي و چهار نفر از مقامات ارشد چين با 

واكنش اين كشور همراه شد. 
به نوشته خبرگزاري فرانسه، وزارت خارجه چين ديروز با صدور بيانيه اي 
گفت: تحريم هاي جديد امريكا به بهانه اوضاع منطقه »سين كيانگ«، 
دخالتي خطرناك در امور داخلي اين كش��ور است و به روابط دوجانبه 
با واشنگتن شديداً آس��يب وارد مي كند. بر اين اس��اس، دولت چين 
همچنين تهديد كرد با اقدامات متقاب��ل، تحريم هاي جديد امريكا را 

تافي مي كند. 
وزارت خزانه داري امريكا پنج شنبه شب چهار نفر از مقامات ارشد و 
اداره امنيت عمومي منطقه سين كيانگ چين را به بهانه هاي حقوق 
بش��ري تحريم كرد. اين در حالي اس��ت كه روز سه شنبه »مايك 
پامپئو« وزي��ر خارجه امريكا با اش��اره به آنچه نقض حقوق بش��ر 
توسط دولت چين در مناطق تبت خوانده بود، اعام كرد كه امريكا 
محدوديت هايي براي صدور ويزا براي مقامات چيني اعمال خواهد 
كرد. علت اين مس��ئله نيز از س��وي پامپئو محدوديت هاي اعمال 
شده مسافرتي چين به اين منطقه براي ديپلمات ها، خبرنگاران و 

توريست هاي امريكايي اعام شده است.

افزايش ۱۰ ميليارد دالري ثروت مالك 
آمازون طي ۷روز

ثروت مؤسس و مدير عامل شركت آمازون، طي يك هفته گذشته 
10ميليارد دالر ديگر اضافه شد و حاال به ركورد 1۸۳ميليارد دالر 

رسيده است. 
به گزارش راشا تودي، جف بيزوس مؤس��س و مديرعامل شركت آمازون به 
خاطر عملكرد موفق سهام شركتش هفته به هفته ثروتمندتر مي شود. ثروت 
خالص بيزوس طي يك هفته گذشته 10 ميليارد دالر ديگر اضافه شد و حاال 
به ركورد 183ميليارد دالر رسيده اس��ت.  ارزش بازار بزرگ ترين فروشگاه 
اينترنتي جهان تا 1/54 تريليون دالر افزايش يافته است. سهام اين شركت 
3درصد باال رفته و به 3 هزار و 81 دالر رسيده است. برتري موقعيت بيزوس در 
رتبه بندي ميلياردرهاي جهان همچنان ادامه دارد. وي باالترين ثروت خالص 

جهان را طي چهار دهه گذشته ثبت كرده است. 
 ثروت بي��زوس در حال حاضر بيش��تر از توليد ناخال��ص داخلي اكثر 
كشورهاست. طبق گزارش بانك جهاني، اين ميلياردر حاال از قزاقستان 
ثروتمندترين كشور آسياي مركزي با بيش از 18 ميليون نفر جمعيت 
بيش��تر اس��ت. ثروت بيزوس در حال حاضر نزديك به توليد ناخالص 

داخلي قطر است كه سال گذشته برابر با 183/5 ميليارد دالر بود.

قيمت نفت كاهش يافت
ب�ه عل�ت نگران�ي از احتم�ال اعم�ال مج�دد محدوديت ه�اي 
قرنطين�ه ب�ا افزاي�ش ش�مار مبتالي�ان در امري�كا و ب�ه دنبال 
آن كاه�ش مص�رف س�وخت، قيم�ت نف�ت در بازاره�اي 
۳۸/۹۷ دالر در ه�ر بش�كه كاه�ش ياف�ت.  جهان�ي ب�ه 
به گزارش رويترز، به علت نگراني در مورد احتمال اعمال قرنطينه مجدد 
به دنبال افزايش مبتايان به ويروس كرونا در امريكا و كشورهاي ديگر 
كه مي تواند تقاضا براي سوخت را كاهش دهد، قيمت نفت در معامات 
روز جمعه كاهش يافت و بر افت قيمت هاي روز گذشته افزود و همچنين 
در مسير ثبت كاهش هفتگي قرار گرفته اس��ت. هر بشكه نفت برنت با 
65سنت كاهش 38/97 دالر فروخته شد و هر بشكه نفت خام امريكا با 
55 سنت كاهش 41/80 دالر معامله شد. نفت برنت روزگذشته بيش از ۲ 
درصد و نفت خام امريكا 3 درصد افت قيمت داشتند. نفت برنت در مسير 
ثبت كاهش هفتگي نزديك به ۲درصد و نفت خام امريكا بيش از 3 درصد 
قرار دارند. حجم معامات امروز اندك است، زيرا سنگاپور در تعطيات 
انتخابات به سر مي برد. در حالي برخي تحليلگران انتظار دارند اقتصاد 
و تقاضا براي س��وخت از به وضعيت قبل از همه گيري بازگردد، ركورد 
افزايش روزانه شمار مبتايان در امريكا، بزرگ ترين مصرف كننده نفت، 

نگراني در مورد سرعت هرگونه بهبود )اقتصادي( را تقويت كرد.
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