
ب�ازي دول�ت ب�راي واگ�ذاري س�هام خود 
در چه�ار پااليش�گاه اصل�ي كش�ور در 
حالي تبدي�ل به يك بازي ش�ده ك�ه برخي 
كارشناس�ان معتقدند، اختالف نظرهايي در 
وزارت اقتص�اد موجب بروز س�ردرگمي در 
سياس�ت هاي واگذاري دولت ش�ده اس�ت. 
سال گذش��ته بود كه دولت براي واگذاري باقي 
س��هام خود در پااليش��گاه هاي ته��ران، تبريز، 
بندرعب��اس و اصفه��ان برنامه اي ارائ��ه داد كه 
براس��اس آن، هم��ه س��هام دولت��ي در اي��ن 
ش��ركت هاي پااليش��ي عرضه و واگذار مي شد. 
سهم دولت در پااليش��گاه اصفهان 10درصد و 
در پااليش��گاه هاي تبريز، بندرعب��اس و تهران 

20درصد بود. 
با توجه به اينكه دولت به دليل كاهش درآمدهاي 
خود نياز ب��ه منابع جدي��دي از جمله واگذاري 
سهام خود در شركت هاي خصوصي دارد، روند 
واگذاري شركت هاي پااليش��ي جدي تر دنبال 
شد. مسئوالن دولتي گفته بودند كه مابقي سهام 
پااليش��ي خود را در قالب صندوق دوم از طريق 

بورس به مردم واگذار مي كنند. 
سخنگوي دولت ارديبهشت امسال در اين باره گفت: 
»مرحله دوم واگذاري ك��ه در قالب صندوق هاي 

سرمايه گذاري قابل معامله در بورس انجام خواهد 
شد، باقيمانده سهام دولت در پااليشگاه هاي تهران، 

اصفهان، تبريز و بندرعباس است.«
در روز 13م��رداد هم، حس��ن عالي��ي، معاون 
ام��ور واگ��ذاري س��هام و بنگاه هاي س��ازمان 
خصوصي س��ازي در خص��وص صندوق ه��اي 
معامله پذير )اي تي اف( دولتي اظهار داش��ت: 
»مطابق قانون بودجه سال ۹۹، تبصره دو قانون 
و مصوب��ه هيئت وزيران، پذيرش س��ه صندوق 
س��رمايه گذاري معامله پذي��ر )اي ت��ي اف( كه 
در س��ال جاري ب��ه وزارت اقتصاد و س��ازمان 
خصوصي سازي ابالغ شده است، عرضه خواهد 

شد.«
عاليي درخصوص دومين صن��دوق   اي تي اف 
دولتي اظهار داش��ت: »اقدامات پذيره نويس��ي 
دومي��ن صن��دوق   اي ت��ي اف ك��ه مرب��وط به 
شركت هاي پااليشي است، در حال انجام است و 
به اين ترتيب 1۵ درصد از سهام چهار پااليشگاه، 
تبري��ز، بندرعب��اس، اصفهان و ته��ران در اين 

صندوق عرضه خواهد شد.«
  تغيير بازي

با اي��ن وجود ك��ه پااليش��گاه ها حض��ور خود 
را در صن��دوق دوم اع��الم كردند، ام��ا وزارت 

اقتص��اد در يك اق��دام عجيب تصمي��م خود را 
عوض كرد! چهارش��نبه هفته گذش��ته بود كه 
سازمان خصوصي س��ازي اعالم كرد، بلوك هاي 
1۵درصدي س��هام ش��ركت هاي پااليش نفت 
بندرعب��اس، ته��ران، اصفه��ان و ني��ز بل��وك 
12/31درصدي ش��ركت س��رمايه گذاري ملي 
ايران را واگذار مي كند. براين اساس 303 ميليون 
و 200 هزار سهم توسط سازمان خصوصي سازي 
به صورت ۵0 نقد و باقي اقساط در بورس اوراق 

بهادار عرضه مي شود. 
دولت براي واگذاري سهام پااليشي خود دو راه 
داشت؛ يكي آنكه سهام را به طور بلوكي عرضه 
كند و به فروش برس��اند و راه ديگر عرضه آن در 
قالب صندوق دوم اس��ت. دول��ت ابتدا تصميم 
گرفت از راه دوم استفاده كند تا سهام را به مردم 
بفروشاند، مانند همان كاري كه در صندوق اول 
انجام داد، اما به فاصله دو روز از اعالم اين خبر، 
آگهي عرضه بلوكي را منتشر نمود كه همگان را 

متعجب كرد. 
در آگهي كه س��ازمان خصوصي س��ازي منتشر 
كرده، نوش��ته شده اس��ت كه دولت تمام سهام 
خود را واگذار خواهد كرد، اما زمان آن را به عهده 
سازمان بورس گذاشته است. برخي كارشناسان 

معتقدند اين اقدام دولت چن��د دليل مي تواند 
داشته باش��د كه يكي از آنها، نياز دولت به پول 
است و مي خواهد با گران فروختن سهام خود در 

پااليشگاه ها درآمد بيشتري كسب كند. 
  چرا بلوكي؟

در روش دوم كه واگ��ذاري از طريق صندوق ها 
بود، دولت ميانگين قيمت يك ماهه اخير سهم 
هر پااليش��گاه را در نظر گرفت��ه و 20درصد از 
قيمت ميانگين مي كاست و آن را به مردم عرضه 
مي كرد. مث��اًل فرض كني��د ميانگين قيمت هر 
سهم پااليش��گاه بندرعباس در ماه مورد اشاره 
۵هزار تومن باشد؛ دولت سهام خود را با تخفيف 
هزار توماني و به ميزان 4ه��زار تومان در بورس 
عرضه مي كرد كه طبيعتاً مردم سود مي كردند؛ 
اما در روش اول خبري از تخفيف نيست، دولت 
نه تنها س��هم خود را ارزان نمي فروشد، بلكه آن 
را گران تر از س��هم روز بازار به فروش مي رساند. 
قيمتي به ميزان 20درصد باالتر از قيمت تابلو. 
مثاًل اگر قيمت روزي كه قرار است سهام دولت 
به صورت بلوكي واگذار شود، ۵ هزار تومان باشد، 
دولت سهام خود را به ميزان 6هزار تومان به ازاي 

هر سهم واگذار مي كند. 
با اين وجود، هنوز مش��خص نيس��ت مشتري 
بزرگي براي بلوك ه��اي س��نگين و چند هزار 
ميليارد توماني س��هام دولت پيدا شود كه سهم 
دولت را به قيمتي باالتر خريداري كند كما اينكه 
يك بار اين تصميم براي پااليشگاه تبريز گرفته 
شد، ولي هيچ مش��تري براي عرضه بلوكي اين 
شركت پااليشي پيدا نشد و در آگهي جديد هم 

خبري از اين پااليشگاه نيست!
گروه��ي از دولتي ها معتقدند، مي توان س��هام 
دولت را ب��ا قيمتي باالتر به فروش رس��اند و در 
مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه كسي براي 
خريد بلوكي پا پيش نمي گذارد، مگر آنكه دولت 
از برخي صندو ق هاي بازنشستگي بخواهد اين 
بلوك ها را بخرند. گرچه هر نهادي كه 20درصد 
سهم پااليشي دولت را خريداري كند، مي تواند 
بر تصميمات اين شركت ها تأثيرگذاري بسياري 
داشته باش��د، اما با توجه به تركيب سهامداران 
اصلي و تعلق بخش بسياري از اين شركت ها به 
سهام عدالت، كمتر بخش خصوصي واقعي حاضر 

است وارد اين حوزه شود. 
دولت فعاًل پذيره نويسي صندوق دوم را متوقف 
كرده تا تكليف آگهي هايش درباره عرضه بلوكي 
مشخص ش��ود؛ اينكه وزارت اقتصاد در دو روز 
تغيير تاكتيك مي دهد، نشانه روشني است كه 
سهامداران و مردم بايد تاوان اختالفات داخلي 
دولت و بازي هاي س��هامي افرادي را بدهند كه 

منافع مردم براي آنها هيچ اهميتي ندارد. 
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بازيبورسيدولتباپااليشيها
گزارش »جوان« از اقدام عجيب دولت در واگذاري سهام  4پااليشگاه

وحیدحاجیپور
گزارشیک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز
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شـهردارى  فردیس

نقرههمگرانشد
پيش بين�ي مي ش�ود مي�زان مص�رف نق�ره در هن�د ك�ه 
خري�داران عمدت�ًا روس�تايي ب�ه دلي�ل گران�ي قيمت ه�ا 
و اقتص�اد ضعي�ف ق�ادر ب�ه خري�د نيس�تند، نص�ف ش�ود. 
به گزارش ايسنا، چيراگ سث مشاور شركت متالز فوكوس در لندن در 
اين باره گفت: واردات هند كه بزرگ ترين مصرف كننده جهان است، در 
س��ال 2020حداكثر ۵0درصد در مقايسه با 6هزار تن در سال 201۹ 
ممكن اس��ت كاهش پيدا كند. واردات اين كشور در شش ماه نخست 

امسال تقريباً نيمي كاهش يافت و به هزار و 73۵تن رسيد. 
قيمت نقره در هند امسال بيش از 60درصد رش��د كرده و همزمان با 
صعود چشمگير قيمت طال، افت ارزش دالر و ابهامات دنباله دار درباره 
وضعيت اقتصاد جهاني، به ركورد بااليي رسيده است. وضعيت مذكور 
به همراه آس��يب هاي اقتصادي ناش��ي از قرنطينه كه باعث تعطيلي 
كسب و كارها و بيكاري ميليون ها نفر ش��ده، تقاضا براي خريد اين فلز 

ارزشمند را محدود كرده است. 
به گفته هريش گاليپلي، مديركاال و ارز در ش��ركت بازرگاني مشتقات 
و كاالهاي هند، عوامل بنيادين نق��ره به دليل تقاضاي صنعتي پايين، 
ضعيف مانده است. با اين همه قيمت نقره، روند صعودي قيمت طال را 
دنبال مي كند و تقاضاي سرمايه گذاري در مقطع فعلي عامل اصلي باال 

رفتن بهاي اين فلز ارزشمند است. 
تقاضا براي جواهرات نقره كه بيش از يك سوم از كل مصرف را به خود 
اختصاص مي دهد، ممكن است 2۵درصد و مصرف نقره در ظروف 30تا 
40درصد كاهش پيدا كند. حدود دو سوم از تقاضاي هند براي فلزات 
ارزشمند از سوي بخش هاي روستايي اين كشور است كه به دنبال حفظ 

دارايي در شرايط دشوار و در نبود زيرساخت بانكي خوب هستند. 
به گفته مش��اور متال فوكس، اگر به بازار در دوران پس از سال 2011 
نگاه كنيم، مي بينيم كه مصرف كنندگان روستايي به دليل قيمت هاي 
باال، قادر ب��ه خريد نقره نبودن��د. بايد ببينيم اين بار ه��م همين روند 

مشاهده مي شود يا خير. 

همسايگانايرانچقدرذخايرارزيدارند؟
داده هاي جمع  آوري شده توسط مؤسس�ه سي اي سي سي نشان 
مي دهد در بيشتر كشورهاي عرب حوزه جنوب خليج فارس، ميزان 
ذخاير ارزي در مقايسه با ماه هاي قبلي روندي نزولي داشته است. 
به گزارش ايس��نا، دليل اصلي اين موضوع كاهش درآمدهاي دولتي و 
تزريق ارز به بازار براي كاهش نوسان ها بوده است. كاهش قيمت نفت 
در بازارهاي جهاني نيز يكي ديگر از داليلي اس��ت كه باعث اين روند 

نزولي بوده است. 
تا پايان ماه ژوئن ميزان ذخاير ارزي عربس��تان مع��ادل 43۵ميليارد و 
۸0۵ ميليون دالر بوده كه اين رقم در مقايسه با ماه قبل، يك ميليارد و 
۹۹۵ ميليون دالر كاهش داشته است. طي بازه زماني 2000 تا 2020، 
بيشترين ركورد ثبت شده ذخاير ارزي در اين كشور مربوط به اوت 2014 
با 731 ميليارد و 217 ميليون دالر و پايين ترين ركورد ثبت ش��ده نيز 
مربوط به سپتامبر 2002 با 37 ميليارد و 424 ميليون دالر بوده است. 

تا پايان ماه ژوئن ميزان ذخاي��ر ارزي امارات معادل ۹3ميليارد و 706 
ميليون دالر بوده كه اين رقم در مقايسه با ماه قبل، يك ميليارد و 300 
ميليون دالر كاهش داش��ته اس��ت. طي بازه زماني 1۹73 تا 2020، 
بيشترين ركورد ثبت ش��ده ذخاير ارزي در اين كشور مربوط به فوريه 
2020با 10۹ميليارد و ۵/2ميليون دالر و پايين ترين ركورد ثبت شده 
نيز مربوط به ژوئن 1۹73 با ۵4 ميليارد و 200 ميليون دالر بوده است. 
تا پايان ماه ژوئن مي��زان ذخاير ارزي قطر مع��ادل 37ميليارد و 47۵ 
ميليون دالر بوده كه اين رقم در مقايس��ه با ماه قبل، 72 ميليون دالر 
كاهش داشته اس��ت. طي بازه زماني 1۹66 تا 2020 بيشترين ركورد 
ثبت ش��ده ذخاير ارزي در اين كش��ور مربوط به نوامبر 2014 با 4۵ 
ميليارد و 4۵6 ميليون دالر و پايين ترين كورد ثبت شده نيز مربوط به 

ژوئن 1۹67با پنج ميليارد و ۸00 ميليون دالر بوده است. 

توقفصادراتنفتعربستانبهپاكستان
پاكستان پس از انقضاي قرارداد نفتي 3/2 ميليارد دالري با عربستان 
س�عودي از ماه مه هيچ نفتي از اين كش�ور دريافت نكرده است. 
به گزارش هندوس��تان تايمز، پاكس��تان پس از انقضاي قرارداد نفتي 
با عربستان س��عودي، از ماه مه هيچ نفتي از اين كشور دريافت نكرده 
اس��ت. طبق اين قرارداد كه مهلت آن دو ماه پيش تمام شد، پاكستان 
3/2ميليارد دالر سوخت از عربس��تان خريداري و پول آن را با تأخير 
پرداخت مي كرد. اسالم آباد هنوز منتظر پاسخ رياض براي درخواست 
تمديد اين قرارداد است.   اين قرارداد 3/2ميليارد دالري بخشي از بسته 
6/2ميليارد دالري عربس��تان براي كمك به بخش خارجي پاكستان 
بود كه در نوامبر 201۸ اعالم شد. پاكستان در تالش است اين قرارداد 
را تمديد كند. دولت پاكس��تان اميدوار است حداقل يك ميليارد دالر 
نفت در سال مالي 21- 2020 كه از ماه جوالي آغاز شده دريافت كند.  
پاكستان قباًل زودتر از موعد يك ميليارد دالر بدهي خود به عربستان 
را چهار ماه قبل از سررسيد آن پرداخت كرده بود.   قرارداد با عربستان 
براي دريافت 3 ميليارد دالر حمايت نقدي و 3/2ميليارد دالر تسهيالت 

نفتي در سال، امكان تمديد تا دو سال ديگر را دارد. 

اخراج12هزارنفرازخطوطهواييانگليس
ش�ركت هواپيماي�ي بريتي�ش ايروي�ز اع�الم ك�رد ك�ه برنامه 
خود را ب�راي كاهش 12 ه�زار ش�غل در نتيجه بيم�اري همه گير 
كرون�ا در حالي پي�ش برده اس�ت ك�ه بي�ش از 6 ه�زار كارمند 
تصمي�م ب�ه خ�روج داوطلبان�ه از اي�ن ش�ركت گرفتن�د. 
به گزارش رويترز، اين خطوط هوايي كه متعلق به گروه IAG اس��ت، 
روز جمعه نامه هايي را به كارمندان خود ارسال كرد تا به آنها بگويد كه 
آيا هنوز شغلي دارند يا نه و اگر دارند از آنها خواسته شده كه يك قرارداد 

جديد را بپذيرند يا در سمت خود باقي بمانند. 
بيماري همه گير كرونا به شدت به بخش مسافرت هوايي آسيب رسانده 
اس��ت. بريتيش ايرويز مي گويد: تقاضا تا س��ال ها بهبود نمي يابد.  اين 
ش��ركت هواپيمايي در حال حاضر فقط 20 درص��د از پروازهاي خود 
را انجام مي ده��د و 20 ميليون پوند )3۵/۹ميلي��ون دالر( در روز ضرر 

مي كند. 

صنعت

جديدتري�ن آمار منتش�ر ش�ده از س�وي 
وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت )صمت( 
نش�ان مي دهد كه در دو ماه نخست امسال 
بخش صنع�ت و معدن بيش�ترين س�هم از 
كل تسهيالت پرداختي از س�وي بانك ها و 
مؤسسات اعتباري را به خود اختصاص داده 
و سهم اين بخش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بيش از 4۵ درصد افزايش داشته است. 
به گزارش ايسنا، بر اس��اس اين آمار در دو ماهه 
اول امسال 34/۸درصد از كل تسهيالت پرداختي 
از س��وي بانك ها و موسس��ات اعتباري، معادل 
43هزار و ۵۸۸ ميليارد تومان به بخش صنعت و 
معدن پرداخت شده كه نسبت به پرداخت حدود 
30 هزار ميليارد تومان در مدت مش��ابه س��ال 

گذشته 4۵/3درصد افزايش يافته است. 
بعد از بخش صنعت و مع��دن، بخش خدمات با 
اختصاص 33/4درصد از كل اين تس��هيالت به 
خود، دومين بخشي است كه بيشترين تسهيالت 
بانكي را دريافت كرده است؛ به طوري كه بخش 
خدمات در دو ماهه اول امس��ال 41هزار و ۸74 
ميلي��ارد تومان تس��هيالت از س��وي بانك ها و 
مؤسس��ات اعتباري دريافت كرده كه نسبت به 
مبلغ 41ه��زار و ۵2۸ ميلي��ارد تومان در مدت 

مشابه سال قبل 0/۸درصد افزايش داشته است. 
بخش بازرگاني با اختصاص 21/1درصد از كل 
اين تسهيالت به خود در رتبه س��وم قرار دارد، 
به طوري كه بخ��ش بازرگان��ي در دو ماهه اول 
امسال 26 هزار و 3۸۸ ميليارد تومان تسهيالت 
از سوي بانك ها و مؤسس��ات اعتباري دريافت 
كرده كه نسبت به مبلغ 11 هزار و 6۵0 ميليارد 
تومان در مدت مشابه س��ال قبل 126/۵درصد 

افزايش داشته است. 
در اين ميان مسكن و كشاورزي با تخصيص ۵/4و 
۵/2درصد از كل تس��هيالت پرداختي از سوي 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباري به خود، كمترين 
تس��هيالت را در اين مدت دريافت كردند. البته 
تسهيالت پرداختي به بخش كشاورزي افزايش 
چشمگيري داشته و با افزايش 132/4درصدي از 
2 هزار و ۸26ميليارد تومان در دو ماهه اول سال 
قبل به شش هزار و ۵66 ميليارد تومان در مدت 

مشابه سال جاري رسيده است. 
تس��هيالت پرداختي به بخش مسكن نيز در دو 
ماهه اول امس��ال معادل 6 هزار و 763 ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مبلغ 6 هزار و ۵۵ميليارد 
تومان در مدت مشابه س��ال قبل 11/7 درصد 

افزايش داشته است. 

افزايش۴۵درصديسهمصنعتومعدن
ازتسهيالتبانكي
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