بازار سرمایه
آیا دومین صندوق  ETFتا پایان مردادماه عرضه میشود؟

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
خبری از مزایده و مذاکره نیست

معاون شرکتها و قیمتگذاری بنگاههای سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این سازمان برنامهای برای واگذاری بنگاهها از طریق مزایده یا مذاکره در
سازمان ندارد ،برنامه های سازمان خصوصی سازی درمورد واگذاری بنگاه ها را اعالم کرد .به گزارش اقتصادسرآمد به نقل ایسنا ،ابوالقاسم شمسی جامخانه
درمورد برنامه سازمان خصوصی سازی جهت آماده سازی و واگذاری بنگاهها در ســال  ۱۳۹۹توضیح داد :بر اساس مصوبه اول اردیبهشت سال ۱۳۹۹
هیات واگذاری که ابالغ شد ،نام  ۱۹۱شرکت در فهرست واگذاری قرار دارد که قرار است  ۱۵شرکت از لیست یاد شده پس از پذیرش در بازار سرمایه و ۲۳
بنگاه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از طریق سه هلدینگ نیروگاهی پس از پذیرش در بازار سرمایه واگذار شوند.وی با بیان
اینکه  ۱۳بنگاه دیگر در قالب  ETFواگذار می شوند ،اظهار کرد :هفت شرکت نیز از قبل پذیرش داشتند و به مرور یا تدریجی و یا بلوکی عرضه می شوند.

اما و اگرهای تاثیر تحریم های آمریکا بر شریان مالی کشورها در گزارش «اقتصادسرآمد»

سوییفت ابزاربانکی یا ریشکشی؟!

در روزهای گذشته شایعاتی مبنی عرضه مرحله دوم صندوقهای
 ETFدر تاریخ  ۱۰مردادماه مطرح شــد که مسووالن سازمان
خصوصیسازی و سازمان بورس ضمن تکذیب این خبر ،از عرضه
این صندوقها تا پایان مرداد ماه خبر دادند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،یکی از برنامههای مهم پیشروی دولت
برای بازار ســهام ،عرضه صندوقهای قابــل معامله ( )ETFبه
بورس است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام دولت
در کنار دیگر حمایتهایی که صورت گرفته میتواند در راستای
عمق بخشیدن به معامالت بازار و جهش قیمت سهام شرکتهای
دیگر تاثیرگذار باشد و این صندوقها با هدف دسترسی اکثریت
مردم به بازار ســرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانوادهها از
سوی دولت عرضه خواهد شد.
با توجه بــه چنین تصمیمی ،پذیرهنویســی نخســتین مرحله
واگذاری سهام دولتی در قالب صندوقهای قابل معامله بورسی
که شامل سهام سه بانک ملت ،تجارت و صادرات و دو بیمه البرز
و اتکایی بود از روز یکشنبه ( ۱۴اردیبهشت) آغاز و تا ساعت ١٦
( ۳۱اردیبهشت) ادامه داشت که با استقبال نزدیک به سه و نیم
میلیون سهامدار مواجه شد و تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه
گذاری قابل معامله ( )ETFدر بورس بوده است.
در خرداد ماه بود که وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه مرحله دوم این
صندوقها در مرداد ماه خبر داد این در حالی بود که معاون وزیر،
زمانی متفاوت با زمان اعالم شــده از سوی وزیر را مطرح و اعالم
کرد مرحله دوم عرضه این صندوقها (سهام پاالیشیها) در تیر
ماه و مرحله سوم (ســهام خودرو و فلزیها) در مرداد ماه عرضه
خواهد شد.
با توجه به اینکه بارها صحبت از عرضه مرحله دوم صندوقهای
 ETFدر گروه پاالیشیها مطرح شده بود اما چندی پیش علی
صحرایی ،رییس شرکت بورس تهران در گفت و گویی اعالم کرد
تغییراتی در تصمیمات اتخاذ شده ایجاد و گروه خودرو و فلزیها
(خودرو ،خساپا ،فملی و فوالد) پیش از پاالیشیها در مرحله عرضه
قرار خواهند گرفت اما همچنان اطالع دقیقی از زمان عرضه این
صندوقها در دست نیست.
به دلیل رشد بسیار خوبی که این صندوقها به دنبال روند صعودی
بورس به دست آوردهاند ،بسیاری از فعاالن بازار ،مشتاق عرضه هر
چه زودتر مرحله دوم این صندوقها و مشارکت برای پذیرهنویسی
آن هســتند .در این راســتا ،خبری مبنی بر عرضه مرحله دوم
صندوقهای  ETFدر تاریخ  ۱۰مردادماه مطرح شد که در ابتدا
این خبر از سوی حسن عالیی ،معاون سازمان خصوصیسازی رد
و اعالم شــد که تاکنون به صورت رسمی چنین صحبتی مطرح
نشده و قطعیتی در راستای زمان عرضه مرحله دوم این صندوق
مطرح نشده است.
با توجه به تکذیب این خبر ،در چند روز گذشته باز هم شایعاتی
در راستای قطعیت عرضه صندوقهای  ETFدر تاریخ  ۱۰مرداد
مطرح شد که با پیگیریهای صورت گرفته از سوی خبرنگار ایرنا،
یک مسوول حاضر در ســازمان بورس اعالم کرد ،تاکنون تاریخ
مشــخصی در زمینه زمان عرضه این صندوقها به این سازمان
ابالغ نشده است ،در ابتدا باید این موضوع از سوی وزارت اقتصاد
و دارایی مطرح و تاریخ دقیق از طریق این وزارتخانه به ســازمان
بورس اعالم شــود تا بتوان باقی اقدامات الزم را در این زمینه در
دستور کار قرار داد.
به دنبال چنین صحبتهایی ،عباس معمارنژاد معاون وزیر امور
اقتصادی و دارایی در اواسط هفته گذشته درباره زمان عرضه این
صندوقها اعالم کرد :نیمه نخست سال جاری دو
وی درباره نوع سهام عرضه شده در مرحله دوم صندوقهای ETF
گفت :صندوق دارا دوم از گروه پاالیشــی (شبریز ،شپنا ،شتران،
شــبندر) و صندوق دارا ســوم مرکب از گروه فلزی و خودرویی
(فوالد ،فملی ،خودرو ،خساپا) است.
به دنبال چنین صحبتهایی ،رییس سازمان خصوصیسازی از
عرضه مرحله دوم صندوقهای  ETFدر بورس خبر داد و گفت:
اقدامات الزم به منظور تشــکیل دومین صندوق سرمایهگذاری
قابل معاملــه( )ETFبا نام «صنایع پاالیش نفت» متشــکل از
شرکتهای پاالیش نفت تبریز ،پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش
نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله
انجام بوده و امید است تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق
پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.
وی سومین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله را «خودروسازی
و صنایع» اعالم کرد و افزود :این صندوق متشکل از شرکتهای
ایران خودرو ،سایپا ،ملی صنایع مس ایران و فوالد است که باید
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشــکیل و مقدمات ثبت
سفارش سهام آن در بازار سرمایه انجام شود و اکنون زمان دقیق
عرضه آن موکول به اقدامات اجرایی اولیه در ثبت صندوق توسط
وزارت صنعت است.
ثبتنام عرضه مرحله دوم صندوق نیز مانند صندوق دارا یکم برای
همه افراد ایرانی که دارای کد ملی هستند آزاد است ،حال با توجه
به اظهارات مطرح شده از سوی مسووالن مربوطه در زمینه دومین
مرحله از عرضه این صندوقها تا پایان مرداد ماه باید منتظر ماند
که آیا عرضه این صندوق در زمان اعالم شــده انجام میشود یا
خیر؟/ایرنا
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گروه بانــک ،بیمه-بانک مرکزی
چین اعالم کرد که این کشور باید
با افزایش اســتفاده از سیستم پیامرسان بین
بانکی داخلی خود ،خــود را برای تحریمهای
احتمالی آمریکا آماده کند.بانک مرکزی چین
اعالم کرد که این کشور باید با افزایش استفاده
از سیستم پیامرسان بین بانکی داخلی خود،
خود را بــرای تحریمهای احتمالــی آمریکا
آماده کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،طبق گزارش جدید
بانک مرکزی چین ،توسعه استفاده از سیستم
پرداخت بین بانکی فرامرزی (کیپس) به جای
سیستم سوئیفت مستقر در بلژیک ،دادههای
پرداختهای جهانی چین را کمتر در معرض
دید آمریکا قرار میدهد.گزارشات حاکی از آن
است که بانکهای چینی برای ارتباط داشتن
با مقاماتی که در اجرای قانون امنیتی جدید
هنگکنگ نقش داشتهاند ،در معرض تحریم
آمریکا قرار دارند و در حال حاضر خود را برای
این تحریمهای احتمالــی آماده میکنند.در
گزارش بانک مرکزی بــه اقدامات احتمالی
آمریکا بر ضد بانکهای چینی اشــاره شــده
است که از آن جمله میتوان به احتمال قطع
دسترسی این بانکها به شــبکه بینالمللی
سوئیفت اشاره کرد.
سیستم ســوئیفت جهت ارســال و دریافت
هرگونه پیــام ارزی در بیــن واحدهای ارزی
بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور
مورد اســتفاده قرار میگیرد .در حال حاضر
تمام بانکهای داخلی ایــران از طریق خطوط
 Leasedیا ماهواره به یک مرکز به نام SAP

در بانک مرکزی متصل گردیــده و از طریق
سیســتم ماهوارهای پیامها را برای بانکهای
مورد نظر ارسال مینمایند .این سیستم جهت
سرعت بخشیدن به انجام معامالت ارز و جلب
رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام
عملیات ارزی در ســطح جهانی با اســتفاده
از یک نرمافزار اســتاندارد مــورد توجه واقع
گردیدهاست.
سوئیفت در اواسط دهه  1970توسط گروهی
کوچک از موسســات مالی تاسیس شد که
هدفش جایگزینی با سیستم قدیمی و ناکارآمد
تلکس بود که این ساختار تلکس در آن زمان
برای انتقــال پیامهای مالی بین کشــورها و
خارج از مرزها چندان مناسب نبود.

کاهش 250هزار تومانی
باحبابسکه
نایــب رییــس دوم
اتحادیه طال و جواهر
تهران با بیــان اینکه در یک
هفته اخیر بیشــترین تاثیر
قیمتها در بازار سکه و طالی
داخلــی و نوســان قیمتها،
تابعی از قیمت طالی جهانی
بوده اســت گفت که در یک
هفته اخیر نوسان در بازار ارز،
بسیار کم بود.
به گــزارش اقتصادســرآمد
بــه نقــل از ایســنا ،محمد
کشتیآرای اظهار کرد :در یک
هفته اخیر بیشترین نوسان و
افزایش قیمت انس جهانی را
شــاهد بودهایم؛ بهطوری که
قیمت انس جهانی از ۱۹۰۲
دالری ابتدای هفته تا  ۱۹۷۷دالر افزایش پیدا کرد که رکود قیمتی در تاریخ انس جهانی
بوده و تاکنون چنین رقمی سابقه نداشته است .آخرین رقم ثبت شده در روز پنج شنبه
 ۱۹۶۱دالر بوده که به نسبت ابتدای هفته به طور متوســط ۵۹ ،دالر افزایش قیمت را
نشان میدهد.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران تاکید کرد :طبیعتا ایــن افزایش قیمت ۵۹
دالری میتواند تاثیر شاخصی بر روی قیمتها داشته باشد .در حالی که در اوایل هفته،
قیمتها تاحدودی نسبت به هفته پیشتر کاهش پیدا کرده بود اما در طول هفته مجدد
قیمتهای به دلیل افزایش قیمت انس جهانی افزایش یافت؛ این در حالی است که نرخ
ارز در داخل در طول هفته در محدوده  ۲۳هزار و  ۲۰۰تومان تا  ۲۳هزار و  ۳۰۰تومان
نوسان داشت .وی در رابطه با تغییرات قیمتی در طول یک هفته اخیر گفت :قیمت هر
قطعه سکه طرح قدیم در ابتدای هفته  ۱۰میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بود که با افزایش
قیمت انس جهانی ،هر قطعه آن  ۳۵۰هزار تومان در طول هفته افزایش پیدا کرد و به ۱۰
میلیون و  ۵۵۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز با ۸۵۰
هزار تومان افزایش قیمت از  ۱۰میلیون و  ۵۵۰هزار تومان در ابتدای هفته به  ۱۱میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان در آخر هفته رسید.
کشتیآرای افزود :نیم ســکه نیز با  ۴۰۰هزار تومان افزایش از پنج میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان به پنج میلیون و  ۶۰۰هزار تومان رسید ،ربع سکه هم از سه میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان با افزایش  ۱۵۰هزار تومانی با ســه میلیون و  ۳۰۰هزار تومــان هفته را به پایان
رســاند .این در حالی است که ســکههای یک گرمی در طول هفتهای که گذشت هیچ
تغییری نداشــته و با ارزش یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومــان در طول هفته بدون تغییر
بوده است.
وی افزود :قیمت هر مثقال طالی آب شــده نیز حدودا  ۵۱۰هزار تومان افزایش طول
هفته ،از چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به چهار میلیون و  ۷۱۰هزار تومان رسید .عالوه
براین هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز از  ۹۶۹هزار تومان در ابتدای هفته به یک میلیون و ۸۷
هزار و  ۳۰۰تومان در آخرین معامالت روز گذشته رسید.

ســوئیفت بزرگترین نظام انتقــال اطالعات
پرداخت در جهان محسوب میشود و توسط
 11هزار مؤسسه بانکی و مالی در  200کشور
جهان مورد استفاده قرار میگیرد و به شدت
به دالر وابسته اســت.در حالی که سوئیفت
مدعی اســت از نظر سیاســی بیطرف است
پرواضح است که به ابزاری برای آمریکا و دیگر
کشورهای غربی در راستای اجرای دیپلماسی
اقتصادی آنها بدل شده است.
در حــال حاضر آمریــکا با توجه بــه کنترل
ســوئیفت میتواند بانکها و موسسات مالی
یک کشور را خیلی راحت از کانال مالی دیگر
کشورها کنار بزند و ارتباطش را قطع کند و آن
کشور را از دریافت کمکها و منابع مالی ناشی

از صادرات و واردات کاال و خدمات محروم کند
و در این شرایط سوئیفت ابزار مالی قدرتمندی
برای اعمال تحریمهــای اقتصادی مورد نظر
آمریکاست.
مایک ماهاری ،کارشناس مرکز تنث آمندمنت
اخیرا در مطلبی نوشته اســت« :کشورهای
مختلف جهان در تالش هســتند تــا خود را
از دالر جدا کنند و این اقــدام را برای اجرای
سیاست "دفاع از خود" اجرایی میکنند .وی
معتقد است این مســئله تاثیر بسیار منفی بر
اقتصاد آمریکا خواهد داشــت .کشورها برای
رسیدن به هدف کاهش یا قطع کامل استفاده
از دالر باید از اســتفاده ســوئیفت خودداری
کنند«».حسین عسکری» مشــاور پیشین
صندوق بیــن المللی پول مــی گوید :امروزه
جهان نیازمند اســت تا بصورت گستردهتری
در مقابل آمریــکا و کشــورهای اروپایی که
نفوذشان را در ساختار مالی بینالمللی بویژه
در صندوق بین المللی پــول و بانک جهانی
افزایش دادهاند ،مقابله کنــد.وی همچنین
معتقد است :اگر کشورها رویکرد کوتاه مدتی
را در پیش نگیرند و بصورت دســته جمعی و
هماهنگ خواستار تغییر وضعیت فعلی نشوند،
در آینده هزینه سنگینی را با ادامه همین مسیر
خواهند پرداخت.دخالت سیاســی در مالیه
بینالمللی باید حذف شود ،چون وقتی ما اجازه
دخالت سیاسی را در ساختار مالی و اقتصادی
میدهیم ،در واقع کارایی و ثبات عملکرد این
ساختار را به تحلیل برده و تضعیف میکنیم.
این موضوعی است که باید در سطح جهانی به
شدت بر روی آن تبلیغ و اطالع رسانی شود.

افزایشقیمتهابهرشدپایهپولیونقدینگی
ارتباط ندارد
خریــد بخشــی از
منابع ارزی صندوق
توســعه ملی ،جهــت تأمین
کســری بودجه توسط بانک
مرکــزی ( آنچنــان کــه در
بودجه سال ۹۸تکلیف شد)
در شــرایط تحریمی ،تأمین
کســری بودجه از محل پایه
پولی است.این روش ،در کوتاه
مدت ،همانند اســتقراض از
بانــکمرکزی خواهــد بود.
لــذا ،بانک مرکــزی به حکم
وظیفه ،نظر کارشناسی خود
را درخصوص آثــار احتمالی
ناخوشــایند این روش تأمین
بودجه ،گزارش کــرده بود.
همه افزایش قیمتها در بهار
امسال ،صرفاً به رشــد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش انتظارات تورمی،
متأثر ازعوامل غیر پولی و عملکرد ســایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش
داشتهاند.به گزارش اقتصادسرآمد ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :همه افزایش قیمتها
در بهار امسال ،صرفاً به رشــد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش انتظارات
تورمی ،متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی
نقش داشتهاند.عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره متغیرهای پولی نوشت:
بانک مرکزی تمام تالش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشــد متغیرهای
پولی و مدیریت نرخ سود ،برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود تمامی موانع
و محدودیتها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شــده ،برای یکسال
آینده استفاده میکند.
وی ادامه داد :قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی ،بایســتی در چارچوب محیط
اقتصاد کالن و شوکهای وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها ،اختیارات و درجه
استقالل بانک مرکزی باشد.همتی افزود :خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی،
جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال  ۹۸تکلیف
شد) در شرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش ،در کوتاه
مدت ،همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا ،بانک مرکزی به حکم وظیفه ،نظر
کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه ،گزارش
کرده بود.در ادامه رئیس کل بانک مرکزی روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین
کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشــار اوراق بدهی بکارگرفته است،
در شرایط تداوم فشار حداکثری ،روشهای مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی
موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم ،کمک خوبی به بانک
مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
وی در پایان گفت :همه افزایش قیمتها در بهار امسال ،صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی
مربوط نمیشود .افزایش انتظارات تورمی ،متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها
نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشتهاند.
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اخباربانک
پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران،
در پیامی فرا رسیدن عید سعید قربان را تبریک
گفت .به گزارش اقتصادسرآمد ،متن پیام به این
شرح است:فرا رسیدن دهم ذیالحجه عید سعید
قربان ،زیباترین تجلی عبودیت و بندگی و فصل
قرب الهی را محضر تمامی شــما عزیزان خداجو
تبریک و تهنیت عــرض مینمایم.عیداالضحی
جلوهگاه تســلیم ،سرسپردگی ،عشــق و عالقه
مخلوق به معبود جل جالله اســت کــه با ایثار
عزیزترین و گرانبهاترین دارایی و مکنت خود در
پیشــگاه قادر متعال ،ترجمان نوینی از بندگی و
خضوع در پهنه گیتی خلق شد.متأسفانه در سالی
که شیوع ویروسی منحوس و شوم کره خاکی را
فرا گرفته همه ملل مســلمان به ویژه هموطنان
خداجو و عاشقان حرم مقدسش را از طواف کعبه
محروم ساخته ،به درگاه ایزد متعال دست به دعا
میبریم و خالصانه و صادقانه اســتعانت طلبیده
شــر این بیماری پاک سازد،
تا عالم هستی را از
ّ
تا انشــاءاهلل با حضور در حرمــش ،عید قربان را
جشن گیریم.
فازدوم واحد تولیدمرغ تخمگذارکاسپین
طالیی چیکا به بهره برداری رسید
با استفاده از تسهیالت  ۲۰۰۰میلیارد ریالی بانک
کشــاورزی بهره برداری از فاز دوم پروژه زنجیره
تولید تخم مرغ کاســپین طالیی چیکا آغاز شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،فــاز دوم این زنجیره
کامل تولیدی بــا عنوان تولید پولــت تخم گذار
با ظرفیت تولید ماهانه ۴۵۰هــزار قطعه به بهره
برداری رسید.بر اســاس این گزارش،این پروژه
یکپارچه تولیدی که ظرفیت تولید سه میلیون و
نهصد هزار قطعه در سال را دارد ،سه فاز تولیدمرغ
تخم گذار ،پولت تخم گذار و مرغ مادر تخم گذار
را شامل می شود که فاز نخست آن در بهمن ماه
سال ۹۸افتتاح شد.این گزارش می افزاید ،با بهره
برداری کامل این واحد تولیدی که قابلیت تولید
ساالنه  ۱۵تا  ۲۰درصد کل تخم مرغ کشور را دارد
وبا سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵۰۰میلیارد ریال ،در
زمینی به مساحت حدود ۳۸۲هکتاردرشهرستان
گنبدکاووس در استان گلستان احداث شده است،
زمینه اشتغال  ۱۷۵نفر به طور مستقیم و  ۳۰۰نفر
به صورت غیرمستقیم فراهم خواهد شد.
راهاندازی پلتفرم۴میلیارددالری
بانک جهانی برای عرضه محصوالت پزشکی
گروه ســرمایه گذاری که به عنوان بازوی بخش
خصوصی بانک جهانی عمل میکند ،از راه اندازی
پلتفرم تامین مالــی ۴میلیــارد دالری با هدف
تقویت تولید و عرضه محصوالت ضروری بهداشت
شخصی در کشورهای در حال توسعه خبر داد .به
گزارش اقتصادســرآمد ،ابتکار موسسه مالی بین
المللی ( )IFCبه طور گسترده به پروژههای بخش
خصوصی به منظور تولیــد محصوالتی همچون
تجهیزات بهداشت شخصی ،دستگاههای تنفس
مصنوعی و ســایر تجهیزات پزشــکی ،کیتهای
تست کرونا ،داروها و واکســنها اختصاص دارد.
این نهاد از محل منابع داخلی خود  ۲میلیارد دالر
به این طرح اختصاص داده و  ۲میلیارد دالر دیگر
از طریق شــرکای بخش خصوصی تامین خواهد
شد.به گفته «اســتیفنی فون فرایندنبرگ» مدیر
عملیاتی  ،IFCاین گروه همچنین در نظر دارد تا
به منظور تامین بودجه اضافی ،با سایر موسسات
مالی بین المللی همکاری کند.
وام  ۱۰میلیارد دالری وزارت خزانهداری
آمریکا برای خدمات پستی
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که با خدمات
پستی این کشور بر سر شرایط وامی تا سقف ۱۰
میلیارد دالر تحت الیحــه جدید کمک کرونایی
به توافق رسیده است .به گزارش اقتصادسرآمد،
«لوییــس دیجوی» رییس کل خدمات پســتی
آمریکا گفت که این استقراض «بحران نقدینگی
قریب الوقــوع این نهــاد را کنار خواهــد زد اما
مشــکالت مالی آن را مرتفع نمیکند».دیجوی
که بهتازگی به این ســمت منصوب شــده است،
گفت :خدمات پســتی همچنان در مسیر مبهم و
بیثبات باقی خواهد ماند اما ما همچنان بر بهبود
بازدهی عملیاتی تمرکز میکنیــم و با پیگیری
سایر اصالحات ،خدمات پستی را در مسیر ثباتی
مالی بلندمدت قرار خواهیم داد«.دونالد ترامپ»
رییس جمهوری آمریکا به منظور تزار کردن دخل
و خرج خدمات پستی ،دیجوی را برای این سمت
نامزد کرد.

