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تامین مالی دولت با اوراق سلف نفت خام برای اولین بار
فروش  1300میلیارد تومان اوراق سلف نفتی دولت در بورس انرژی

دیروز  1300میلیارد از  2500میلیارد تومان اوراق
سلف نفت خام که توسط وزارت اقتصاد به نمایندگی
از دولت منتشر شده ،پذیره نویسی و معامله شد .قرار
است  1200میلیارد تومان دیگر از این اوراق امروز
عرضه شود.
گفتنی است این اوراق بر پایه عقد سلف (دریافت بهای
معامله قبل از تحویل کاال) طراحی شده است .به این
ترتیب که دارنده کاال (در این جا نفت خام) محصول
را پیش فــروش و از این طریق تامین مالی می کند.
به منظور آن که خریدار اوراق بتواند قبل از سررسید
(موعد تحویل کاال) آن را به شخص ثالثی بفروشد اوراق
سلف موازی تعریف می شود .اکنون دولت نیز برای
اولین بار با استفاده از این اوراق و تعریف آن روی نفت

اخبار

خام ،اقدام به تامین مالی کرده است.
بــه گ ــزارش ایبنا ،مدیر عامل بــورس ان ــرژی در این
خصوص اعالم کرد :تامین مالی مرحله نخست اوراق
سلف نفت خام دولت با موفقیت انجام شد.
سید علی حسینی گفت :طی روز سه شنبه ،پذیره
نویسی  ۱۳هــزار میلیارد ریالی اوراق سلف موازی
استاندارد نفت خام سبک داخلی توسط وزارت اقتصاد،
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران آغاز و
با مشارکت متقاضیان با موفقیت معامله شد و عرضه
 12هزار میلیارد ریال دیگر از این اوراق روز چهارشنبه
انجام خواهد شد .حسینی ادامه داد :مدت و سررسید
قراردادهای مربوط به اوراق سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک داخلی  ۱۳ماهه است.
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با اشاره به تزریق 30میلیارد دالر به بازار ارز در سال های  96و 97

اژهای:برهمزنندگان بازار ارز زیرنظربانکمرکزیکارمیکردند

معاون اول قوه قضاییه دربــاره این سخنان
رئیس جمهور که با بگیر و ببند فساد از بین
نمی رود تصریح کرد :البته اگر دستگاه های
اجرایی کار خود را به درستی انجام ندهند و
انحراف ایجاد شود ،نمی توانیم ورود نکنیم.
وی در این خصوص مثال هایی هم زد.
به گــزارش ایسنا ،اژه ای در مراسم تکریم و
معارفهرئیسکلدادگستریخراسانرضوی
بااشارهبهسخنانپیشینرئیسجمهورمبنی
بر این که با بگیر و ببند فساد از بین نمی رود،
گفت :ما این موارد را رد نمیکنیم و درست
هستند .قــوه قضاییه از ایــن موضوع که در
آخرین مرحله وارد شود ،استقبال می کند تا

جایی که سایر دستگاهها به ویژه دستگاههای
اجرایی کار خود را به نحو احسن انجام دهند و
نیازی نباشد قوه قضاییه وارد شود.
وی ادام ــه داد :مــا از ایــن قضیه استقبال
میکنیم اما اگر به درستی عمل نکردند،
نمیتوانیم وارد نشویم.
اژه ای با اشــاره به هزینه  30میلیارد دالر
بــرای کنترل بــازار ارز در ســال هــای  95و
 96و انحراف آن تصریح کرد :زمانی خود
مسئوالن از بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی
به نیروی انتظامی و قــوه قضاییه متوسل
شدند که نظم بازار در خصوص ارز ملتهب
است و قاچاقچیان ارز را میبرند و برخی

مسئوالن نیز میگفتند که چمدان چمدان
خارج میکنند .وی با اشاره به ورود دستگاه
قضا و نیروهای انتظامی و دستگیری برخی
اخاللگران خاطرنشان کــرد :در نهایت به
یــک نقطه رسیدند و آن نقطه دستگیر و
معلوم شد که مستقیم زیر نظر بانک مرکزی
این کار را انجام میدهد ،بعد مشکالت و
یهایی پیش آمد.
گل همند 
وی به پرونده های توزیع ارز ترجیحی برای
واردات و توزیع مناسب بین مردم هم
اشارهکردوگفت:اگراینکاربهدرستی
انجام می شد و ارز و کاالی وارداتی به
دست مردم می رسید نیازی به مداخله

قوه قضاییه نبود.
وی بــا بــیــان ایــن کــه یکی از مسائل عمده
پروندههای بسته شده در سال  ۹۷افرادی
هستند که تسهیالت بانک را که باید به سمت
تولید و سرمایهگذاری پیش رود  ،در این مسیر
استفاده نکردند ،اظهارکرد :با این پول ۳۸
هزارعددسکهمیخرندکهپولشازتسهیالت
بانکتهیهشده،بهتولیدنرفتهوبازارسکهرابر
همزدهاست.

