
با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه 
و شرکت رایتل

باشگاه مشتریان سازمان تامین 
اجتماعی در سراسر کشور به بهره 

برداری رسید
ب��ا هم��کاری بین بخش��ی و در راس��تای حمایت 
معیش��تی از مس��تمری بگی��ران مع��زز س��ازمان 
تأمین اجتماعی، باشگاه مش��تریان سازمان تامین 
اجتماعی در سراس��ر کش��ور راه ان��دازی و به بهره 

برداری رسید.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
تمامی مستمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی 
در سراس��ر کش��ور می توانند برای عضویت و بهره 
من��دی از امتیازات این باش��گاه با ورود به س��ایت 
باشگاه مشتریان سازمان تامین اجتماعی به نشانی 
club.tamin.ir نس��بت ب��ه ثب��ت ن��ام رایگان و 
اینترنتی در س��امانه اقدام و از خدمات این باشگاه 
بهره مند ش��وند. در همین راس��تا، بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی می توانند 
از فروش��گاه های طرف قرارداد با باشگاه مشتریان 
س��ازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشورکاالهای 
م��ورد نیاز خ��ود را به ص��ورت اقس��اطی و بدون 
س��ود دریافت کنند و بانک رفاه کارگران اقس��اط 
مربوطه را از حقوق بازنشس��تگان کسر و به حساب 

فروشگاه های مربوطه واریز می کند.
گفتنی اس��ت، اج��رای این طرح در ابتدا به ش��کل 
آزمایش��ی در اس��تان فارس انجام ش��د که به دلیل 
استقبال مستمری بگیران معزز از طرح مذکور، اکنون 
در سراس��ر کشور در دسترس تمامی بازنشستگان و 

مستمری بگیران این سازمان قرار گرفته است.

پرداخت 17 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک شهربه کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا
معاون اعتبارات بانک شهر با تاکید بر اینکه سیاست 
های اعتباری این بانک در سالجاری بر پایه حمایت 
و کمک به کس��ب و کارهای آس��یب دیده از کرونا 
تدوین ش��ده اس��ت،گفت: بر همین اساس تا پایان 
مرداد ماه بیش از 17 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
با هدف حفظ اشتغال و تامین هزینه های صاحبان 

مشاغل آسیب دیده پرداخت خواهد شد.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، محمد علی خادمی با اشاره به اینکه بر خود 
الزم دانس��تیم با توجه به ش��رایط موجود حمایت 
از واحدهای آس��یب دیده از کرونا را شدت بخشیم، 
اف��زود: در حال حاضر رانندگان مس��افری درون و 
برون ش��هری خویش فرمای بیمه پ��رداز و فعاالن 
اقتصادی که در سامانه »کارا« وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ثبت نام کرده اند در اولویت پرداخت 
تسهیالت بانک ش��هر قرار دارند.خادمی ادامه داد: 
از ابتدای س��ال جاری تاکنون واحدهای تولیدی و 
ش��رکت های خدماتی با هیچ مانعی برای دریافت 
تسهیالت از شعب بانک شهر مواجه نبود و نخواهند 
ب��ود.وی تاکید ک��رد: ارائ��ه تس��هیالت متنوع به 
واحدهای تولیدی جهت افزایش و گس��ترش تولید 
، مس��اعدت با واحدهای آس��یب دیده و جلوگیری 
از عدم تعطیلی این واحدها و پرداخت تس��هیالت 
مج��دد جه��ت راه ان��دازی و رونق ای��ن واحدها و 
اشتغال پایدار از جمله سیاست های اعتباری بانک 

شهر در سال جاری است .

قرارداد عاملیت بین بانک صنعت 
و معدن و سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی 
قرارداد عاملیت میان بانک صنعت و معدن و سازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و برای 
ارائه تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور 
به امضاء رسید.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک 
صنعت و معدن، این قرارداد امروز سه ش��نبه بیست 
و یک��م مردادماه ب��ه امضای دکتر حس��ین مهری 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن و محسن صالحی نیا 
معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران رسید.این 
ق��رارداد عاملیت به منظوراجراي بند )ب( تبصره 5 
قانون بودجه سال 99 و با هدف اعطای تسهیالت به 
طرح ها و واحدهای صنعتی دارای توجیه فنی، مالی 
و اقتصادی بابت ایجاد، تکمیل، توس��عه، بازسازی و 
نوس��ازی منعقد گردیده و از محل منابع واگذارنده 
اعتبار و منابع داخلی بانک صنعت و معدن به صورت 
تلفیقی از س��وی واگذارنده اعتبار تأمین و بانک نیز 
حداکث��ر معادل دو برابر وج��وه مذکور را در اختیار 
متقاضی��ان واجد ش��رایط معرفی ش��ده از س��وي 
واگذرن��ده قرار خواهد داد.در این قرارداد، بررس��ی 
اهلیت و صالحیت متقاضي و توجیه فنی، اقتصادی 
و مالی طرح ها و اعتبار سنجی متقاضیان به منظور 
اعطای تسهیالت و همچنین تعیین شرایط قرارداد، 
نظیر س��هم آورده متقاضی، نوع و میزان و ش��رایط 
ناظ��ر بر وثایق و تضامین، مدت اجرای طرح و نحوه 
پرداخت و بازپرداخت، نظارت و مسئولیت پیگیری 
طرح ه��ا و وصول مطالبات برعه��ده بانک صنعت و 

معدن است.
بانک پ��س از دریاف��ت وثیقه و همچنی��ن تأمین 
س��هم آورده از س��وی متقاضی، نس��بت به انعقاد 
ق��رارداد با متقاض��ی اقدام و تس��هیالت را مطابق 
ش��روط قرارداد منعقده با متقاضی و در هر مرحله 
از پرداخت تس��هیالت، ظرف پان��زده روز کاری در 
صورت رعایت ش��رایط مخصوص طرح توجیهی و 
در چارچ��وب ضوابط و مق��ررات بانکی به متقاضی 

پرداخت می نماید.

اخبار گزارش

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

 طی دو روز اخیرمتولیان  و دس��ت اندرکاران دولتی برای 
عرضه ETF های موسوم به صندوق دارا دوم  ،بازی بدی را 
با اعتماد مردم به راه انداختند به طوریکه این کشمکش ها 
و رسانه ای شدن آن منجر به آن شد تا بازار سرمایه کشور 
به عنوان تنها بازاری که این روزها  به محمل امیدی برای 
سرمایه گذاران خرد کشور تبدیل شده با افتا قابل توجهی 
مواجه ش��ود ؛افتی که ش��اهد آن بودیم و منجر به سقوط 
ش��اخص بورس به زیر 2 میلیون واحد شد اتفاقی نبود که 
بتوان آن را نشات گرفته از اصالح بازاردانست، بلکه اقدامی 
بود که ناش��ی از تصمیمات  خلق الساعه متولیان  مربوطه  
بود و ماحصل آن چیزی جز خدشه دار شدن سطح اعتماد 

عمومی مردم به این بازار نبود. 
 دعوا وزرای دو وازتخانه  نفت و اقتصاد و دارایی در شرایطی رخ 
 ETF داد که  بازار سرمایه خود را آماده ورود دومین صندوق
می کرد اما به نگاه و بدون هیچ پیش زمینه ای هیئت واگذاری 
ب��ه یکباره از لغو واگذاری دارا دوم و تغییر ش��یوه واگذاری به 
روش بلوکی خبر داد و همین مساله  واکنش منفی سهامداران 
بورس را با خود به همراه داشت.   تبصره 2 الیحه بودجه سال 
99، این اجازه را  به دولت اجازه داد  تا  با واگذاری بنگاه های 
دولت��ی پس از احراز صالحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی در 
قالب »ETF« نس��بت به این مه��م اقدام کند.  همین مجوز 
منجر به آن ش��د تا دولت اولین ETF را در اردیبهش��ت ماه 
99 عرضه کرد و به واس��طه آن  باقیمانده سهام دولت در سه 
بانک ملت، تجارت و صادرات به عالوه باقیمانده س��هام دولت 
در بیمه البرز و بیمه اتکایی امین که جمعاً به ارزش 2۳ هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده بود در قالب صندوق واسطه گری 
مالی یکم و با تخفیف 2۰ تا ۳۰ درصدی به عموم مردم واگذار 
کرد. در زمان عرضه این صندوق حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر نسبت به  خریداری واحدها و یونیت های نخستین صندوق 
ETF  اق��دام کردند و پس از اتمام این  اتفاق ؛متولیان ازارائه 

2 صندوق دیگر در تیر و مرداد خبردادند. 

خلف وعده 
با آنکه وزارت اقتصاد  به طور رس��می براین موضوع تاکید 
کرده و گفته بود صندوق های شامل سهام پاالیشی مرکب 
از باقیمانده س��هام دولت در ۴ پاالیش��گاه ته��ران، تبریز، 
بندرعباس و اصفهان و صندوق واس��طه گری فلزی )شامل 
باقیمانده س��هام دولت در شرکت فوالد مبارکه، ملی مس 
ایران، ایران خودرو و سایپا( با تخفیف 2۰ تا ۳۰ درصدی به 
همه دارندگان کدملی ایرانی واگذار شود  اما  این اقدامات 
تا اینج��ای کار وعده ای بیش نبوده چرا که نه خانی آمده 

و نه خانی رفته است. 
روز گذش��ته در زمان بازار معامالت با نوس��ان ارقام  دست 
و پنجه نرم می کرد انش��تار خبر عدم عرضه پاالیش��ی که 
بناگاه منجر به آن ش��د که عمده سهامداران شرکت های 
پاالیش��ی که مردم چش��م انتظ��ار ورود آن ه��ا  از طریق 
صن��دوق های  ETFبودن��د  ؛ در صف فروش قرار گرفتند 
و  تابل��و ب��ورس را  یکپارچه قرمز کردن��د و نکته جالب تر 
آنک��ه عمده حقوقی هایی که با نگاه  نزولی ش��دن بازار در 
فروردی��ن ماه 98  اقدام به فروش س��هام خود کرده بودند  

،همه درصف خرید قرار گرفتند.
تا اینجا داس��تان  را در ذهن داش��ته باشیم اما نکته جالب 
این داستان از آنجا شروع شد که وزیر اقتصاد عدم آمادگی 
وزارت نفت برای عرضه پاالیش��ی ها  دربورس عنوان کرد 
و  پس از انتشار این خبر ؛وزیر نفت و معاونان وی با انجام 
مصاحب��ه های پی در پی  نس��بت ب��ه تکذیب این موضوع 

پرداختند و از آمادگی کامل خبر دادند. 
 در فاصله زمانی  کمتر از 2۴ س��اعت  این جنگ و جدال 
ه��ا بین دو وزارتخانه به جایی رس��ید که مجلس هم ورود 
کرد  و دس��ت آخر در ساعت های پایانی بازار ،خبر جدید 
وزی��ر اقتصاد مبنی ب��ر عرضه صندوق ه��ای ETF  روی 
خ��ط خبرگزاری ها ق��رار گرفت و این بش��ارت را داد که 
این صندوق ها به همان ش��کل قبلی و به صورت صندوق 
ETF  در هفته اول ش��هریور عرضه خواهد شد.   تنها 2۴ 
ساعت کافقی بود تا  کسانی که از پشت پرده این بازی خبر 
داشتند  در هیاهوی نگرانی سهامدارانی که  درصف فروش 
ایس��تاده بودند ؛ از فرصت سوء استفاده کرده و با نازلترین 

رقم  این سهام را از چنگ مردم نگران خارج کنند . 
تنها 2۴ س��اعت کافی بود تا دالالن آگاه از پشت پرده این 
داستان جیب خود را از سهام پر کنند  و  متولیان مربوطه 
هم در جنگ رس��انه ای  ،ثروت مردم به ویژه س��هامداران 

خرد را در بازار سرمایه به آتش بکشند و  دست آخر دودی 
از دوئ��ل خود بر ج��ای بگذارند ک��ه  دود آن تنها به دود 
س��هامداران خردی رفت که  از ترس بر باد رفتن س��رمایه 

خود اقدام به فروش این سهم ها کردند. 

دوئلی که اگرچه ناجوانمردانه و دور از انصاف بود اما به کام 
دالالن و  حقوقی ها مطلع خوش آمد اما اینکه چه چیزی 
گیر متولیان دولتی  که چنین بازی رابه راه انداختند ؛آمد 

سوالی است که باید منتظر ماند و دید .
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وزیر راه دستورداد؛
حذف 1۲۰۰۰ متقاضی واجد شرایط طرح 

ملی مسکن
در حال��ی طی ۶ م��اه اخی��ر وزارت راه همچنان وعده 
پاالی��ش متقاضیان طرح ملی مس��کن را داده که اخیراً 
وزیر راه دس��تور حذف 12 هزار متقاضی واجد ش��رایط 

این طرح را صادر کرده است.
اس��فند ماه سال گذش��ته مرحله دوم ثبت نام طرح ملی 
مس��کن انجام ش��ده و حدود 1.۶ میلیون نفر به صورت 
پیامکی و از طریق س��ایت ط��رح مذکور ثبت نام خود را 

انجام دادند. اوایل خردادماه امس��ال مع��اون وزیر راه و 
شهرسازی از پاالیش فرم »ج« 5۰۰ هزار متقاضی طرح 
ملی مسکن خبر داده و گفته بود: این تعداد متقاضی از 
طریق سایت اقدام به ثبت نام در طرح ملی مسکن کرده 
بودند که بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته در موعد 

اعالم شده پاالیش شدند.
محمود محمودزاده اف��زود: در مرحله دوم، 5۴2 هزار و 
۴۰9 نفر از طریق س��امانه tem.mrud.ir و819 هزار 
و 7۳9 نفر از طریق س��امانه پیامکی ثبت نام کردند. در 
مجم��وع نیز یک میلی��ون و ۶۰2 ه��زار و 1۴8 نفر در 

مرحله اول و دوم طرح ملی مسکن ثبت نام کردند.
ب��ر اس��اس اع��الم وزارت راه و شهرس��ازی قرار اس��ت 
قرعه کشی بین متقاضیان واجد شرایط انجام و برندگان 
معرفی شوند. در شرایطی که زمان انجام این قرعه کشی 
مش��خص نیس��ت ک��ه از وزارت راه و شهرس��ازی خبر 
می رس��د وزیر راه و شهرسازی دس��تور حذف 12۰۰۰ 

متقاضی واجد شرایط را صادر کرده است.
مشخص نیس��ت دلیل این دستور وزیر راه و شهرسازی 
چیس��ت و ای��ن متقاضیان نگون بخ��ت مربوط به کدام 

شهرهای کشور  هستند.  تسنیم 

رئیس اتحادیه بنکداران  عنوان کرد؛
تعادل در بازار با عرضه 1۰۰هزارتن شکر  

رئی��س اتحادیه بنک��داران مواد غذایی گف��ت: در حال 
حاضر کمبودی در بازار کاالهای اساسی نداریم و مردم 

نگران جهش لحظه ای قیمت ها نیستند.
محمد آقا طاهر گفت: ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای 
اساس��ی تأمین شده اس��ت به همین دلیل در بازار برنج 

خارجی کمبودی احساس نمی شود.
وی افزود: ه��ر چند به دلیل تغییر نوع ارز پایه ش��اهد 
تغییر قیم��ت کاالهای وارداتی هس��تیم ول��ی این امر 

موجب ش��فاف س��ازی قیمت ها شده و ش��رایط بازار را 
به نحوی رقم زده اس��ت که دیگر م��ردم نگران جهش 

لحظه ای قیمت ها نیستند.
وی درباره قیمت ش��کر در بازار گفت: عرضه 1۰۰ هزار 
تن شکر از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران موجب شد تا شاهد کمبودی در این بازار نباشیم. 
البته قیمت شکر بخاطر تغییر نوع ارز وارداتی نسبت به 

ماه های گذشته افزایش نرخ را تجربه کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره شرایط بازار 
روغ��ن نباتی تصریح کرد: ب��ا توجه به اینکه هنوز توافق 
میان واردکنندگان و تولیدکنندگان با س��ازمان حمایت 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر س��ر میزان 
افزایش قیمت روغن صورت نگرفته اس��ت، این محصول 
همچن��ان براس��اس نرخ مندرج ب��ر روی کاال به فروش 
می ش��ود به همین دلیل فاصله میان قیمت بنکداری و 
مصرف کننده به حداقل رسیده و سود بنکداران کاهش 

یافته است.
این فعال صنفی خاطرنش��ان کرد: خوشبختانه هیچ نوع 
کمبودی در بازار نداریم و مردم می توانند کاالهای مورد 

نیاز خود را از بازار تأمین کنند. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز کشمکش ها بر سر عرضه صندوق هایETF  را بررسی میکند؛

دوئل وزرای دولت 
با پول ملت

نمای نزدیک

  دارا دوم پاالیشی هفته اول شهریور 
عرضه می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با رفع ناهماهنگی ها برای عرضه صندوق پاالیشی موسوم به دارا دوم، این 
صندوق هفته اول شهریورماه به همه آحاد ایرانی تا سقف 5 میلیون ارائه می شود.

فرهاد دژپس�ند در مورد عرضه س�هام دولت در 4 پاالیش�گاه تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز در قالب 
صن�دوق قابل معامله بورس�ی ی�ا ETF )دارا دوم( گف�ت: ابتدا قرار ب�ود دارا دوم عرضه ش�ود، اما با وجود 
هماهنگ�ی بین وزرا در مرحله اجرا ناهماهنگی ایجاد ش�ده بود که خوش�بختانه ام�روز در گفت وگو با آقای 
زنگن�ه وزی�ر نفت این ناهماهنگی رفع ش�د و قرار ش�د، صن�دوق دارا دوم در زیرمجموع�ه وزارت نفت و با 
مدیریت آنها تش�کیل ش�ده و واحدهای این صندوق در چهارش�نبه هفته اول ش�هریور ماه )5 شهریور( از 

طریق بورس ارائه می شود.
دژپس�ند گفت:  دولت در راس�تای تکلیف قانون بودجه مبنی بر واگذاری س�هام دولت در شرکت ها قرار شد 
صندوق دار دوم مرکب از باقیمانده س�هام دولت در 4 پاالیش�گاه به آحاد مردم و تا سقف 5 میلیون تومان و 

با تخفیف 3۰ درصدی برای همه دارندگان کارت ملی از طریق بورس و بانک ها ارائه شود.
وزیر امور اقتصادی  و دارایی گفت: واحدهای صندوق قابل معامله بورس�ی در رشته پاالیشی مرکب از سهام 
پاالیشگاه های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس است و سهام ارزنده ای است که با تخفیف 3۰ درصدی به 

همه دارندگان کدملی به مردم ارائه می  شود.
وی همچنین گفت: برنامه دولت برای عرضه س�هام خود در سال جاری باید بر اساس جداول تعریف شده در 
بودجه انجام ش�ود که قبال در تشکیل صندوق دارا دوم مختصر ناهماهنگی در بخش اجرا ایجاد شده بود که 
خوش�بختانه در مذاکره با وزیر نفت هماهنگی ها انجام شده و قرار شد صندوق دارا دوم با محوریت دستگاه 
تخصصی یعنی وزارت نفت تشکیل و واحدهای این صندوق در اولین چهارشنبه شهریور ماه در هفته دولت 

به مردم عرضه شود.

عضو اتاق مشترک ایران و روسیه از راه اندازی خط 
دائمی کش��تیرانی کانتین��ری در دریای خزر بین 
این دو کش��ور و حرکت اولین کشتی در سپتامبر 

2۰2۰ خبر داد.
س��ید جلیل جاللی فر با اعالم خبر راه اندازی خط 
دائمی کش��تیرانی کانتینربر در دریای کاس��پین 
اظه��ار داش��ت: سال هاس��ت ب��ه واس��طه فقدان 
کش��تی های کانتینربر در دریای کاس��پین موفق 
به افزایش حجم صادرات محصوالت کش��اورزی و 

غذایی کشورمان به کشور روسیه نبوده ایم.
وی ادامه داد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران 
با عزمی راس��خ ب��ا اقدامات زیرس��اختی به دنبال 
فعال س��ازی کریدور ش��مال و جنوب هس��تند و 
در این راس��تا اقدامات زیادی ب��ا جدیت در حال 
انجام است. عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران 
و روس��یه با اشاره به برخی از این اقدامات تصریح 
کرد: اجرای عملیات ساختمانی خط ریلی رشت به 
 )row-row( بندر کاسپین، ساخت اسکله رو - رو
واگن بر و کامیون بر در بندر کاسپین منطقه آزاد 
انزلی، آمادگی کامل زیرس��اختی بندر انزلی که از 

قدیمی ترین بنادر شمال ایران محسوب می شود، 
اجرای عملیات ساختمانی خط ریلی بندر چابهار 
به شبکه ریلی در راستای راهبرد سواحل مکران، 
همکاری گسترده س��ازمان بنادر و دریانوردی در 
بنادر شمال و جنوب کشور، همکاری بسیار خوب 
ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در حمل 
ریلی کاالهای ترانزیتی، تالش فراوان منطقه آزاد 
لوتوس آس��تاراخان و کارخانه کشتی سازی واقع 
در ای��ن منطقه آس��تاراخان جهت س��اخت انواع 
کش��تی با ظرفیت ه��ای مختل��ف در قالب تأمین 
اعتبار لیزینگ ساخت تا سقف 8۰ درصد از طرف 
دولت روس��یه برای متقاضی��ان حقوقی و حقیقی 
ایرانی از جمله اقداماتی اس��ت که در این راس��تا 
از س��وی دو دولت ایران و روس��یه در حال انجام 

است.
وی اف��زود: همچنین مجموع��ه کارگروه با تالش 
و ب��ا پیگی��ری منطقه آزاد لوتوس آس��تاراخان تا 
کن��ون موفق به جل��ب نظر ش��رکت های بزرگی 
از کش��ورهای مختلف ش��ده که ب��ه عضویت این 
کارگ��روه درآمد اند. ای��ن کارگروه در حال جذب 

صاحب��ان کاالهای ترانزیتی از کش��ورهای عراق، 
هند، پاکس��تان، افغانس��تان و کش��ورهای حوزه 

خلیج و فارس است.
جاللی فر با اش��اره ب��ه این که صاحب��ان کاالهای 
ترانزیت��ی می توانن��د ب��رای حمل کاال از مس��یر 
کریدور ش��مال – جنوب متناسب به حجم آن از 
تخفیفات مناسب و ویژه ای برخوردار شوند، اظهار 
داشت: اولین خط الینری کشتیرانی کانتینری که 
ق��ادر خواهد بود کانتینره��ای یخچالی را در این 
مسیر حمل و نقل کند فعالیت خود را در سپتامبر 

2۰2۰ آغاز خواهد کرد.
وی ادام��ه داد: این 2 فروند در مس��یر اصلی بندر 
آس��تاراخان روس��یه و 2 بندر منطق��ه آزاد انزلی 
)کاس��پین – غازی��ان( و همچنی��ن س��ایر بنادر 
شمالی ایران و بالعکس سازماندهی و برنامه ریزی 
شده اس��ت. این ناوگان الینری شرکت کشتیرانی 
روس��ی قادر خواهد بود بنا به درخواست صاحبان 
خارجی کاال، کلیه کاالهای تخصصی و حساس و 
آس��یب پذیر را از مس��یر بنادر آستاراخان روسیه 
به بنادر ش��مالی و ب��ه صورت حم��ل ترکیبی با 
همکاری و مش��ارکت س��ازمان بن��ادر و راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران به بنادر جنوبی کشور و 

به کشورهای مقصد حمل کند.
  وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می تواند با استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد.

محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه دیروز سران قوا گفت: قراردادهای 
آت��ی مربوط به بخش نف��ت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگ��ی در جامعه و 
همچنی��ن تامین منابع مالی برای دولت در بخ��ش های مختلف از اهداف طرح 

فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که 
در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و 

براساس آن دولت می تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم بصورت قطعی گفت: تالش خواهیم کرد 
تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام 
ش��ود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد 

منتفی است.
وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کش��ور گفت: نخس��ت می توانیم 
از ظرفیت بازار س��رمایه برای کاهش فش��ار ناش��ی ازتحریم ها در صادرات نفت 
خام و میعانات گازی اس��تفاده کنیم و همچنین مجموعه پاالیشگاه های داخلی 
کش��ور بخصوص پاالیشگاه های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی 

را فعال کنیم.
او ادامه داد: با اجرایی ش��دن این مصوبات صادرات کش��ور رونق خواهد گرفت و 
ظرفیت های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کش��ور کمک خواهد 

کرد.  خانه ملت 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛ 

جزئیات تازه از فروش نفت به مردم
اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد

راه اندازی خط دائمی کشتیرانی ایران و روسیه


