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عدم عضویت در FATF مانع از 
حضور »غضنفر بانک« در ایران شد

رئیس اتاق ایران و افغانستان گفت: مجوز اصولی 
غضنفربانک برای فعالیت در ایران صادر شده اما به 
دالیلی از جمله قوانین بانکی دو کشور و اینکه ایران 
عضو FATF نیست، غضنفر بانک نتوانست در ایران 
شعبه داشته باشد. سید حسین سلیمی در گفت وگو 
با ایلنا با اشاره به کاهش تجارت بین ایران و افغانستان 
در سال ۹۹ اظهار داشت: ایران در سال ۳.۲میلیارد 
دالر صادرات به افغانستان دارد که امسال به دلیل 
شرایط کرونا احتماال به ۲.۹میلیارد دالر می رسد. 
وی با بیان اینکه افغانستان ۴۰درصد واردات خود 
را از ایران انجام می دهد، ادامه داد: ایران صادرکننده 
مواد غذایی، مصالح ساختمانی و مقداری هم سوخت 

به افغانستان است.
    

مردم می توانند با سهام عدالت 
خود وام بگیرند

توسعه ایرانی-  معــاون وزیر اقتصاد گفت: از 
امروز مردم می توانند سهام عدالت خود را در بانک ها 
وثیقه بگذارنــد و وامی با نــرخ ١٨ درصد دریافت 
کنند. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: وزارت اقتصاد 
برای اینکه به دارندگان ســهام عدالت کمک کند 
چند راهکار در نظر گرفته که اولین آن این اســت 
که بانک ها به وکالت از مردم، می توانند ســهام را 
در بورس بفروشــند. عباس معمارنــژاد گفت: در 
طول این مدت مردم حــدود ۶ هزار میلیارد تومان 
به بانک ها ســهام ارائه کردند، البته اخبار متفاوتی 
مطرح شده، اما ما بانک ها را برای خرید سهام ممنوع 
کردیم و فقط می توانند به وکالت از مردم سهام ها 
در بانک ها بفروشند. معمارنژاد تاکید کرد: از امروز 
مردم می توانند سهام عدالت خود را در بانک ها وثیقه 
بگذارند و وامی با نرخ ١٨ درصد )۳ســاله(دریافت 
کنند. او اضافه کرد: درصد سود را نمی شود کم کرد، 
اما در حال حاضر به ٨۴ درصد پول در بانک ها، سود 
تعلق می گیرد. معمارنژاد بیــان کرد: بانک ملی به 
صورت الکترونیک و دیگر بانک ها هم این خدمت را 
ارائه می کنند؛ همچنین سقف وام، ۵۰ درصد ارزش 

پول سهام )حدود ١۰ میلیون( است.
    

سهم بزرگی از فرار مالیاتی به 
استان تهران تعلق دارد

توسعه ایرانی- رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریری استان تهران گفت: درآمدهای نفتی با 
مشکالت جدی مواجه اســت، بنابراین دولت برای 
پیشبرد برنامه های توسعه ای عالوه بر منابع بودجه ای 
به دنبال برنامه ها و روش های دیگری است. مسعود 
شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران گفت: پیگیری اولویت های تعیین شــده در 
اســتان تهران نقش موثری در دیگر اســتان های 
کشور خواهد داشت؛ بنابراین با حساسیت بیشتری 
این اولویت هــا را دنبال خواهیم کــرد.  هدف ما در 
این شرایط خاص اقتصادی این است که بتوانیم با 
اســتفاده از منابع بودجه ای غیر از تخصیص منابع 
کشوری با ابتکاراتی که دستگاه های اجرایی استان 
خواهند داشت، اســتفاده بیشتری داشته باشیم و 
فعالیت های توسعه ای با سرعت بیشتری در استان 
تهران دنبال و اجرایی شود. رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریری استان تهران به بحث کسری بودجه در 
استان تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش اخیر 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، علی رغم همه 
مسائلی که در چندماه ابتدای سال با آن مواجه بودیم، 
به درآمدهای مالیاتی آسیبی وارد نشده است.  اگر چه 
در درآمدهای نفتی با مشکالت جدی مواجه هستیم. 
بنابراین دولت برای پیشبرد برنامه های توسعه ای 
عالوه بر منابع بودجه ای به دنبال برنامه ها و روش های 
دیگری همچون مشارکت عمومی و خصوصی، ایجاد 
زمینه برای برون سپاری در رابطه با خدمات دولت 
است.  بنابراین بهترین جایگزین درآمدهای نفتی 
همان درآمدهای مالیاتی است. هرچند با رقم باالیی 
از فرار مالیاتی در کشور رو به رو هستیم و سهم بزرگی 

از فرارمالیاتی به استان تهران تعلق دارد.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

خبر کوتاه اما تاثیرگذار اســت. اتاق 
بازرگانــی اعالم کرده اســت که طبق 
تازه ترین آمار موجود در سامانه های این 
اتاق سهم صادرات ایران در چهار ماهه 
سال جاری به ١۹.۶ میلیارد دالر رسیده 
است و نسبت به سال گذشته ۴١ درصد 
کاهش صادرات را تجربه کرده ایم. آماری 
که با توجه به ممنوعیت صــادرات در 
ماه های ابتدای سال به خاطر همه گیری 
ویروس کرونا و شرایط ایجاد شده برای 
کشور قابل پیش بینی بود و حاال باید کرونا 
را هم راستا با تحریم ها و ممنوعیت های 
دیگر ایران در بازار صادراتی گذاشت که 
توانسته است تیر دیگری به پیکره اقتصاد 

ایران بزند .
گزارش هــای آماری ســایت اتاق 
بازرگانی تهران که مورد تأیید معاونت 
بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران اســت، تاکید می کنــد که طی 
۴ ماه نخست امســال، مجموع تجارت 
خارجی کشــور به ١۹.۶ میلیارد دالر 
رسیده است که این رقم فقط در بحث 
صادرات مواد غیرنفتی نشــان می دهد 
طی چهار ماهه نخست امسال ایران ۷.٨ 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته 
که ۴١ درصد کمتر از مدت زمان مشابه 

سال قبل است.
همچنین ایران طی این مدت ١۰.۹ 
میلیارد دالر واردات کاال از کشــور های 

مختلف داشته که این رقم نیز ۲۴ درصد 
کمتر از مدت زمان مشابه سال ١۳۹٨ 
است. با این حســاب تراز تجاری کشور 
طی مدت زمــان مورد گــزارش ۲.۲ 
میلیارد دالر منفی و به نفع واردات بوده 
است. ایران در چهار ماهه نخست سال 
قبل ١۴.۵ میلیارد دالر صادرات و ١۴.۴ 

میلیارد دالر واردات داشت.
صادرات ایــران از نظــر وزنی نیز تا 
پایان تیرماه ١۳۹۹ رقمی معادل ۳۰.۳ 
میلیون تن بوده که این رقم ۳۹ درصد 
افت نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
داشته است. ایران در مدت زمان مشابه 
سال ١۳۹٨ رقمی معادل ۴۹.۷ میلیون 
تن صادرات داشت که ١۹.۴ میلیون تن 

بیشتر از چهارماهه امسال است.
با این حــال واردات از نظر وزنی در 
مدت زمان مورد گزارش تنها یک درصد 
کاهش یافتــه و از ١١.۹ میلیون تن در 
چهار ماهه ۹٨ بــه ١١.٨ میلیون تن در 
پایان تیرماه امسال رســیده است که 
این آمارها تاکید می کند که در مجموع، 
رقم کل تجارت کشور در این مدت ١۹.۶ 

میلیارد دالر بوده است.
 البته پیش از این محمدرضا کالمی 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صمت اعالم کرده بود که شرایط کشور در 
صادرات به حالت عادی باز می گردد. با 
افزایش قیمت ارز، تمایل برای صادرات 
افزایش می یابد و کمک شرایط بهتری در 

صادرات خواهیم داشت.

 هفت خان مجلسی ها 
در همین حال پیــش از این بازوی 
پژوهشــی مجلس کــه مــورد وثوق 
کارشناسان و مجلسی هاست در گزارشی 
به موضوع صادرات پرداخته و در مورد 
راهکارهای افزایش سهم ایران در تجارت 

خارجی اشاره کرده بود. 
ارزیابی اخیر بازوی پژوهشی مجلس 
شــورای اســالمی از وضعیت تجارت 
خارجی کشور بیانگر این است که سهم 
واردات کاالهای اساسی از سال ١۳۹۵ 
تا ١۳۹۷ صعودی بوده که طی ســال 
١۳۹۷ سهم کاالهای اساسی از واردات 
به باالترین رقم خود طی ٨ سال گذشته 
رســیده که می توان دلیل آن را اجرای 
سیاست دالر ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد. 
از ســوی دیگر، تمرکز نسبتا شدید در 
بازارهای صادراتی از دیگر چالش های 
تجارت خارجی در این سال ها به شمار 

می رود.
این بررسی ها نکات جالب توجهی در 
موضوع تجارت خارجی را نشان می دهد: 
نخست این که طی سال های ۹۷- ١۳۹۰ 
حدود ۴۲ درصد واردات ایران از ســه 
کشــور »چین، امارات و کره جنوبی« 
صورت گرفته اســت. دوم اینکه تمرکز 
نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی 
ایران به ویژه در سه کشور »امارات، چین 
و عراق« مشــاهده می شود. سوم اینکه 
سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت 
به صــادرات کاالهای بــا ارزش افزوده 

کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته است. 
چهارم محصوالت معدنی و محصوالت 
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از 
سال ١۳٨۶ تا پایان سال ١۳۹۷ همچنان 
جــزو ارزآورترین کاالهــای صادراتی 
غیرنفتی به شمار می روند. پنجم مواد 
پالستیکی و اشیای ساخته شده از این 
مواد؛ کائوچو و... از ســال ١۳۹۰ به دو 
گروه نخســت ارزآور پیوسته اند. ششم 
تعداد کشورهایی که ٨۰ درصد درآمد 
صادراتی ایران را تامین می کرده اند از ۲۳ 
کشور در سال ١۳٨۰ به ۹ کشور در سال 
١۳۹۷ تقلیل یافته است. هفتم وابستگی 
باالی تولید به واردات کاالهای واسطه ای 
تهدیدی بالقوه بــرای تجارت خارجی 
کشور اســت. البته رییس کل گمرک 
ایران، در صحن علنی مجلس از رکورد 
زنی وزنی تجارت خارجی کشور صحبت 
کرده گفته بودکه وجود تحریم ها در سال 
۹٨ وزن تجارت خارجی ١۷۰ میلیون 
تن بوده که در تاریخ تجاری کشور یک 

رکورد به شمار می رود.
 تجارت خارجی چه می گوید؟ 

بررســی آمار تجارت خارجی نشان 
می دهد کــه ســهم واردات کاالهای 
اساسی از سال ١۳۹۵ تا ١۳۹۷ صعودی 
بوده و در ســال ١۳۹۷ سهم کاالهای 
اساســی از واردات به باالترین رقم خود 
طی ٨ سال گذشته رسیده که علت مهم 
آن، اجرای سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی 

بوده است.

در همین حال بررســی این آمارها 
نکاتی را به رخ می کشند نخست اینکه 
تعداد کشورهایی که ٨۰ درصد درآمد 
صادراتی ایــران را تامین کرده اند از ۲۳ 
کشور در سال ١۳٨۰ به ۹ کشور در سال 
١۳۹۷ تقلیل یافته است. نکته دوم اینکه 
تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف 
صادراتی به گونه ای است که سهم سه 
کشــور »امارات متحده عربی، چین و 
عراق« از میان ١۴۷ مقصد صادراتی در 
سال ١۳۹۷ مجموعا حدود ۵۴ درصد از 
ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی را به 

خود اختصاص داده اند. 
نکته دیگــر اینکه ســبد صادرات 
غیرنفتی ایران به شــدت بــه صادرات 
کاالهای با ارزش افــزوده کمتر یعنی 
عمدتا مواد خام وابسته است. مورد آخر 
اینکه محصوالت معدنی و محصوالت 
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن 
از ســال ١۳٨۶ جزو دو قسمت نخست 
ارزآورترین کاالهای صادراتی غیرنفتی 
بوده و تا پایان ســال ١۳۹۷ در همین 
موقعیت باقی مانده اســت، گروه مواد 
پالستیکی و اشیاء ســاخته شده از این 
مواد؛ کائوچو و اشــیاء و... نیز از ســال 
١۳۹۰ به دو گروه نخست ارزآور پیوسته 
است به طوری که در پایان سال ١۳۹۷ 
نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل 
صادرات این ســه گروه تامین می شود. 
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی 
در بخش دیگری از گــزارش با تاکید بر 
اینکه وابســتگی باالی تولید به واردات 
کاالهای واســطه ای یک تهدید بالقوه 
است، اعالم کرد که در وهله نخست سهم 
باالی کاالهای واسطه ای از واردات بیانگر 
وابستگی باالی تولید کشور به واردات 
نهاده های واسطه ای است و دوم اینکه 
واردات بخش زیادی از کاالها به صورت 
نیمه آماده و مونتاژ در داخل اســت که 
ارزش افزوده زیــادی از این کانال ایجاد 

نمی شود.
   گزینه های سرپرست 
برای تجارت خارجی 

چندی پیش بود که حسین مدرس 
خیابانــی، سرپرســت وزارت صمت و 
کاندیدای معرفی شده به مجلس برای 
بهبود شرایط تجارت خارجی دو اقدام 
را با عنوان راهکار توسعه تجارت خارجی 

معرفی و اعالم کرد.
وی ابتدا، از تشــکیل »کمیته اقدام 
صادراتی« بــه منظور رســیدگی به 
مشکالت اعضای ســه اتاق بازرگانی، 
اصناف و تعاون خبــر داد و در تصمیم 
دیگری سازمان توسعه تجارت را مکلف 
کرده تا »شــورای تجــارت خارجی« 
را با مسئولیت ریاست ســازمان مزبور 

تشکیل دهد. 

برنامه هایی که هدفشــان نخست 
از راه اندازی این شــورا، فراهم کردن 
مقدمات برای توســعه صــادرات و 
مدیریت واردات اســت، که در سال 
۹۹ اجرایی خواهد شــد. هدف دیگر 
تشکیل این شــورا این است که کلیه 
دســتگاه های ذی ربــط در بخــش 
صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم 
بیایند تا سرعت تصمیم گیری و اجرای 

آنها تسریع و پایش شود.
حمید زادبوم به عنوان مســئول 
شکل گیری این شــورا در اظهاراتی 
گفته اســت کــه »تشــکیل کمیته 
اقدام صادراتی«، »کارگروه توســعه 
صادرات« و »شــکل گیری شــورای 
تجارت خارجــی«، همه این اقدامات 
نشــان دهنده اهمیت ایــن بخش و 
توجهی اســت کــه وزارت صمت به 
موضوع صــادرات دارد. بــه گفته او، 
پیش از این تجارت داخلی و خارجی 
در قالب شــورای بازرگانی پیگیری 
می شد، که با تشکیل شورای تجارت 
خارجی این دو موضوع تفکیک شــد. 
زادبوم همچنین تاکید کرده که برای 
توســعه صادرات و اهمیتــی که این 
موضوع دارد باید تالش کنیم مقررات 
دســت و پاگیر را  برداریم اما این کار 
منوط به این است که صادرکنندگان 
ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. 
متولی سازمان توسعه تجارت با اشاره 
به اینکه بــرای واردات و تأمین مواد 
اولیه، ماشین آالت و کاالهای اساسی 
کشــور به ارز صادراتی نیــاز داریم، 
عنوان کرد که قوانین و مقررات مزاحم 
باید برداشــته شود؛ به شــرط اینکه 
صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور 
بازگردانند. به گفته او، برخی از قوانین 
در اجرا مشکالتی را برای صادرکننده 
ایجاد می کند یــا نحوه اجــرای آن 
دست وپاگیر اســت، بنابراین با اعالم 
این مشکالت از سوی صادرکنندگان 

سعی می کنیم موانع را برداریم.

سه شریک اصلی ایران کدام کشورها هستند؟

صادرات غیرنفتی نصف شد
صادرات ایران از نظر وزنی 

تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ رقمی 
معادل ۳۰.۳ میلیون تن 

بوده که این رقم نسبت به 
مدت زمان مشابه سال قبل 
۳۹ درصد افت داشته است. 

ایران در مدت زمان مشابه 
سال ۱۳۹۸ رقمی معادل 

۴۹.۷ میلیون تن صادرات 
داشت که ۱۹.۴ میلیون تن 
بیشتر از چهار ماهه امسال 

است

گزارش

شاخص کل بورس اوراق بهادار، با افت ١۳ هزار 
واحدی، دیروز ۲۰ مــرداد به عدد ۲ میلیون و ۶۵ 

هزار واحد رسید.
بــورس شــاخص کل، را بــا رشــد آغــاز 
کرد، اما ســاعتی بعد از شــروع معامالت، خبر 
لغــو پذیره نویســی دارادوم از طرف ســازمان 
خصوصی سازی، باعث افت نمادهای پاالیشی شد.
شــاخص کل بورس با افت ١۳ هــزار و ۴۳۷ 
واحدی به عدد ۲ میلیــون و ۶۵ هــزار واحد، و 
شاخص کل هم وزن، با افت ٨ هزار و ۶۲١ واحدی 
به عدد ۵۴۲ هزار و ٨۲۳ واحد رسید ضمن اینکه 
نمادهای اخابر و حکشتی از نمادهای سبز پوش 
بازار بودند و نمادهای فــوالد، خودرو فخور نیز از 
نمادهای منفی ساز شاخص بود. در بازار فرابورس 
نیز، شاخص با افت ۳۵۷ واحدی به عدد ۲١ هزار و 
١۷٨ واحد رسید و نمادهای کگهر، مارون و ذوب، 

بیشترین تاثیر را در افت شاخص داشت.
پشت پرده لغو عرضه »دارا دوم« چه بود؟

بعد از اعــالم خبر عدم عرضــه ای تی اف دوم 
در ابتدای شــهریورماه موجی از گمانه زنی ها در 
محافل مختلف اقتصادی مطرح شده است. به نظر 
می رسد اختالف نظر دو وزارت خانه نفت و اقتصاد 
منافع مردم را در معرض ریسک های جدی قرار 

داده است.
به گزارش تسنیم،  از حدود یک هفته قبل خبر 
عرضه قطعی ای تی اف دوم در روز دوم شهریور در 
بسیاری از رسانه های رسمی و غیررسمی باعث 

شــد موجی از ورود نقدینگی به ســمت ۴ سهم 
پاالیشی )پاالیشــگاه های بندرعباس، تهران، 
تبریز و اصفهان( صورت گیرد. نکته جالب توجه 
اینکه به هیچ عنوان این خبر از ســوی سازمان 
خصوصی سازی یا وزارت اقتصاد به عنوان متولی 

اصلی عرضه ای تی اف ها تکذیب نشد.
پیش از این بارها عرضــه ای تی اف های دوم و 
سوم به تعویق افتاده بود اما این بار با توجه به اینکه 
هیچ واکنشی در عدم تأیید روز دوم شهریور ماه 
انجام نشد متأسفانه بســیاری وجوه نقد مردم 

به سمت این سهام روانه شد.
اما امروز اعالم شد، بر اساس اعالم قبلی سازمان 
خصوصی سازی قرار بود ســهام دولت در چهار 
پاالیشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )etf( عرضه شود لیکن با توجه به عدم 
اقدام وزارت نفت در تأســیس صندوق مذکور، 
هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه 
به عرضه قبلی سهام شرکت پاالیش نفت تبریز، 
عرضه باقی مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان 
را نیز مصوب نمود، لذا بر همین اساس آگهی عرضه 
عمده و بلوکی سهام این شرکت ها هفته گذشته 
منتشر شده است که پس از هماهنگی با بورس 
تاریخ دقیق عرضه آن در بازار ســرمایه مشخص 

خواهد شد.
این گزارش می افزاید: سازمان خصوصی سازی 
مجری مصوبات هیئت محترم واگذاری است و 

چنانچه در این خصوص مصوبه جدیدی به این 
سازمان ابالغ شــود بر آن اســاس اقدام خواهد 
شد، لذا تأکید می شــود اخبار منتشره در سایت 
سازمان خصوصی ســازی مبنا و مأخذ اقدامات 
مربوط به عرضه ســهام دولت در بــازار خواهد 
بود و شایســته اســت که با مراجعه بــه پایگاه 
 اینترنتی ســازمان خصوصی ســازی به نشانی
 www.ipo.ir اطالع رسانی صحیح انجام گیرد.
مجلس همچنان پیگیر ارائه سهام عدالت 

به جاماندگان
نکته جالب توجه دیگــر اینکه به غیر موضوع 
عدم عرضه ای تی اف دوم مجلس شورای اسالمی 
و در رأس آن کمیســیون اقتصادی نیز به شدت 
پیگیر ارائه ســهام به جامانده های سهام عدالت 
می باشــد. ظاهراً تنها منابع باقی مانده برای ارائه 
سهام عدالت به جاماندگان سهام موجود و دارایی 
همین ای تی اف ها می باشــد. بر این اساس هنوز 
تکلیف سهامی که مجلس برای جامانده ها در نظر 
گرفته روشن نشده که موضوع بالتکلیفی ای تی اف 

دوم نیز خبرساز شده است.
آیا پای دعوای بزرگ در مدیریت 

پاالیشگاه ها در میان است؟
یکی از گمانه زنی های جــدی نیز به موضوع 
مدیریت سهام پاالیشگاه های در معرض عرضه 
اشاره دارد، بر این اساس  به نظر می رسد در مورد 
پاالیشگاه ها دعوای اصلی بر ســر مدیریت این 
 ETF صندوق باشد. اگر سهام موجود به صورت

عرضه شوند به نظر می رســد مدیریت صندوق 
به عهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به صورت 
بلوکی انجام شود احتماالً با انجام خرید از سوی 
زیرمجموعه های وزارت نفت مدیریت در نهایت 

در وزارت خانه مذکور باقی بماند.
 جزئیات اختالف نظر

 وزارت اقتصاد و وزارت نفت
گفتنی است،  طبق اعالم رسمی دژپسند،  وزیر 
اقتصاد "دستگاه مربوطه )وزارت نفت( در روز های 
اخیر اعالم کرد "آمادگی نداریم"، بر این اساس، 
دارادوم به صورت بلوکی عرضه می شود و اگر هم 

نتوانستیم، آن را شناور می کنیم."
این درحالی اســت که شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی توقف عرضه دارادوم را 
تصمیم وزیر اقتصاد دانست و تأکید کرد در صورت 
 ،ETF تغییر این تصمیم برای تشکیل صندوق
این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که 
تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر 

اقتصاد تفویض نمایند. در اطالعیه شرکت مذکور 
آمده است، "طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام 
پاالیشگاه ها به صورت بلوکی فروخته شود و لذا با 
انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل 

صندوق ETF نبوده است.
احتمال عرضه سهام پاالیشگاه ها در قالب 

ای تی اف همچنان وجود دارد؟
هرچند شرکت پخش و  پاالیش تمام تقصیر را بر 
دوش وزیر اقتصاد انداخته است اما بایستی منتظر 
ماند تا جزئیات بیشتر از موضوع روشن شود. به هر 
حال پیگیری ها نشان می دهد ظاهراً در صورت عدم 
اقدام وزارت خانه متولی برای عرضه سهام در قالب 
ای تی اف  و عدم استقبال در  عرضه بلوکی وزارت 
اقتصاد می تواند رأساً نسبت به عرضه سهام در قالب 
ای تی اف اقدام کند. هنوز جزئیات این خبر تأیید 
نشده است اما پیگیری های الزم از سوی خبرنگاران 

تسنیم  در این خصوص انجام خواهد شد.

اختالف نظر دو وزارت خانه نفت و اقتصاد دوشنبه سیاهی برای بازار سرمایه رقم زد 

لغو پذیره نویسی »دارا دوم« چه بر سر شاخص بورس آورد؟


