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آغاز طرح گفتگوی تلفنی مشتریان با 
مدیران ارشد بانک انصار

ط��رح گفتگوی تلفنی مش��تریان بان��ک انصار با 
مدیران ارش��د که طی 4 سال گذشته باموفقیت انجام 
شد و تعداد زیادی از مشتریان وعموم مردم سئواالت 
خ��ود را از آقای فروت��ن قائم مقام بان��ک، معاونین و 
مدیران کل مطرح و پاسخ های الزم را دریافت کردند، 
از روز یکش��نبه 18 آذرماه س��الجاری، با پاسخگویی 
آقای مهندس نراقیان مدی��رکل بازاریابی بانک انصار 
ب��ه س��ئواالت متقاضیان آغاز می ش��ود. در راس��تای 
اجرای راهبرد مشتری گرایی بانک انصار که به منظور 
جلب رضایت مش��تریان و حفظ و افزایش سهم بانک 
از بازار س��پرده ها ص��ورت می گیرد، ط��رح گفتگوی 
تلفنی مدیران ارش��د بانک انصار با گفتگوی مدیرکل 
بازاریابی در تاریخ 18 آذرماه از س��اعت 10 تا 11.30 
آغاز و با گفتگوی حجت االسالم والمسلمین محمدی 
شاهرودی در تاریخ 9 دی ماه سالجاری در بازه زمانی 

مشابه به پایان می رسد. 

بهره برداری از فاز نخست داروسازی فاتک 
شیمی با تسهیالت بانک صنعت و معدن

همزم��ان با س��فر رئیس جمه��ور و هیات دولت 
به اس��تان سمنان، فاز نخس��ت تولید قرص و کپسول 
کارخانه داروس��ازی فاتک ش��یمی پارس با تسهیالت 
ارزي 13میلی��ون و 293 هزار یورویي و 128 میلیارد 
ریالي بان��ک صنعت و معدن به بهره برداري رس��ید. 
ب��ا افتتاح این واحد داروس��ازي که با حضور حس��ن 
قاضي زاده هاش��مي وزیر بهداشت و درمان انجام شد 
در فاز نخس��ت برای 130 نفر و با راه اندازی فاز دوم، 

برای 350 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.
این واحد تولید دارو با ظرفیت 600 میلیون قرص 
و 180 میلیون کپس��ول به صورت س��االنه در فاز اول 
احداث ش��ده و در فاز دوم ظرفیت تولید ساالنه 200 
میلیون قرص ، 360 میلیون کپسول، 60 میلیون ویال 
اس��تریل تزریقی و 6 میلیون پودر خوراکی را خواهد 

داشت.

بكارگیري كاتالیست های استاندارد و 
مرغوب در خودروهاي تولیدي گروه سایپا

قائم مقام معاونت کیفیت س��ایپا در حوزه فرآیند 
محص��ول از بکارگیري کاتالیس��ت های اس��تاندارد و 
مرغ��وب در خودروهاي تولیدي گروه خودروس��ازي 
سایپا خبر داد. محمد عسکري با اعالم این خبر گفت: 
قطعات کاتالیس��ت های استفاده ش��ده در محصوالت 
گروه س��ایپا از طریق شرکت س��ازه گستر سایپا تایید 
مي ش��ود و داراي مقدار اس��تاندارد استفاده از فلزات 
گرانبه��ا بوده و از مرغوبیت کامل برخوردار اس��ت که 
از ابت��دا فقط از این نوع قطع��ات در زنجیره تامین و 
تولید گروه سایپا استفاده شده است.وي تصریح کرد: 
بي ش��ک قطعات متفرقه و فاقد استاندارد نیز در بازار 
وج��ود دارد که باید س��ازمان های نظارتي و قانوني بر 
نح��وه تولید و توزیع آن ها در بازار لوازم یدکي نظارت 

داشته باشند.

پیش شرط تغییر در تسهیالت خرید مسكن
یک کارش��ناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن 
پیش شرط تغییر در ضوابط پرداخت تسهیالت خرید 
مسکن به متقاضیان بازار مسکن را تشریح کرد.سلمان 
خادم المل��ه اعالم ک��رد: اگر چه متناس��ب با افزایش 
قیمت مس��کن طی ماه های اخیر و همچنین س��طح 
فعلی تورم، تغییر در ضوابط پرداخت تسهیالت خرید 
مس��کن به متقاضیان امری الزامی به نظر می رسد اما 
هر گونه تغیی��ر در این ضواب��ط نیازمند تامین پیش 
شرط های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه این روزها موضوع نیاز به افزایش 
س��قف تسهیالت خرید مس��کن به یکی از موضوعات 
مورد بحث در میان کارشناس��ان، مسووالن و سیاست 
گذاران بخش مس��کن و مدیران ش��بکه بانکی کشور 
تبدیل شده اس��ت و برخی معتقدند سقف تسهیالت 
خرید مس��کن به منظور افزایش توان مالی متقاضیان 
ب��رای خرید واحدهای مس��کونی بای��د افزایش یابد، 
تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط با 
افزایش تسهیالت خرید مسکن مورد توجه است بحث 
در استطاعت بودن اقساط تسهیالت برای متقاضیان و 

تسهیالت گیرندگان در دوره بازپرداخت است.

مشاركت بانک پارسیان در تسهیالت 
اشتغال زایی روستایی خراسان جنوبی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
خراس��ان جنوبی با اش��اره ب��ه هم��کاری بانک ها در 
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روستایی،گفت: از محل 
تفاهم نامه منعقد ش��ده بین معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاس��ت جمهوری با بانک های عامل 
از جمله بانک پارس��یان؛ 51 میلیارد تومان تسهیالت 
اش��تغالزایی به روس��تاییان پرداخت شده است. عالیه 
خواجوی با بیان اینکه خراس��ان جنوب��ی رتبه هفتم 
پرداخت وام اشتغال روستایی را در کشور دارد، افزود: 
با پرداخت این تس��هیالت گام مهمی در راستای حل 

مشکل بیکاری روستاییان برداشته شده است.

اخبار

توسعه حمل ونقل ریلی در اولویت بودجه سال آینده 
وزیر راه و شهرس��ازی در ش��ورای اداری شهرستان گرمس��ار با بیان اینکه 
»توس��عه حمل ونق��ل ریلی و قطاره��ای حومه ای در اولیت بودجه س��ال آینده 
دولت قرار دارد« گفت: با تامین اعتبارات الزم برخی مشکالت مربوط به توسعه 

حمل ونقل ریلی حومه ای در شهرستان گرمسار برطرف خواهد.
 محمد اس��المی اظهار داشت: موضوع مهم برای ما در حوزه راه و شهرسازی 

استفاده از تمامی ظرفیت ها در پیشبرد برنامه ها است تا بتوانیم در حمل ونقل شاهد 
یک گسترش کیفی خدمات و ارتقای آن را داشته باشیم.

وی افزود: توس��عه حمل ونقل ریلی و قطار ه��ای حومه ای مورد تأکید دولت تدبیر و 
امید قرار دارد که این مسئله در بودجه سال 98 نیز در اولویت قرار گرفته است.

اس��المی یادآور شد: در نظر داریم تا با تأمین اعتبارات الزم برخی مشکالت مربوط 
به توسعه حمل ونقل حومه ای ریلی را برطرف کنیم. میزان

 کوپه 
شبكه توزیع كاال زیر ذره بین وزارت صمت 
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت گفت: با ابالغ دس��تورالعمل 

رصد کاال، زنجیره تجاری کشور و سامانه تجارت داخلی ایران وارد فاز جدیدی شد.
محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت 
اظهار داش��ت:این دس��تور العمل که در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر ش��ده است، موجبات 
شفافیت بازار و رصد مویرگی کاالها از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را 

فراهم می آورد. وی به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت 
دو بخش سامانه تجارت فرامرزی و سامانه تجارت داخلی را در خود جای داده است.

قبله گفت: با اجرای این دستورالعمل ، نقشه حرکت کاال از مبادی تولید یا واردات 
تا مبادی عرضه و مصرف روش��ن می شود و در نتیجه عرضه خارج از شبکه، احتکار و ... 

موضوعیت خود را از دست خواهد داد.  وزارت صمت 

خط کش
تشكیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران

رئیس س��ازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دادس��رای ویژه جرایم مالیاتی 
در تهران تش��کیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز، در یک محل 

خاص بررسی شود.
سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی در کنار 

موضوعات اقتصادی گفت: س��ازمان امور مالیاتی کشور طی سال های اخیر، رویکرد 
تعامل با مودیان و مودی مداری را سرلوحه کار خود قرارداده و ضمن توسعه دانش فنی 

و تجهیز نظام مالیاتی به فناوری های اطالعاتی، زمینه برخورداری مودیان از تس��هیالت و 
تمهیدات جدید نظام مالیاتی به ویژه خدمات الکترونیکی را فراهم ساخته است.

وی بزرگترین س��رمایه نظام مالیاتی را اعتماد مردم و مش��ارکت ایش��ان در تامین 
هزینه های کش��ور دانس��ت و ادامه داد: اعتمادآفرینی و تعامل حداکثری با مودیان جزو 

اولویت های اساسی سازمان به شمار می رود.  سازمان امور مالیاتی 

وده  ارزش افز
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با موافقت رئیس جمهور، 130  توس�عه تومان دیگر ب��ر قیمت خرید چرخ 
گندم اضافه ش��د. این افزایش قطره چکانی قیمت 
به این معناست که تقریباً همه توصیه ها و انتقادات 
کارشناسان و نمایندگان مجلس نتوانسته دولت را 

به حمایت واقعی از تولید گندم قانع کند.
و س��هل  ف��راوان  از کش وقوس ه��ای   پ��س 
انگاری ه��ای س��ازمان برنامه و بودج��ه در تعیین 
قیمت مناس��ب خری��د تضمینی گندم، س��رانجام 
خود رئیس جمهور در موضوع تعیین قیمت خرید 
گن��دم ورود کرد و قیمت خرید گندم برای س��ال 

زراعی98-97 ، 1600 تومان اعالم شد.
با توجه به ش��رایط موجود در کش��ور ازجمله 
تورم بس��یار باالی تولید بخش کش��اورزی، قیمت 
تقریباً دو برابری گندم در کش��ورهای همس��ایه و 
ام��کان قاچاق گندم از ایران به این کش��ورها، این 
قیمت حداقلی تعیین شده برای گندم تولید داخل 
با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. به نظر می رسد 
که ش��خص رئیس جمهور نیز به س��بب اطالعات 
نادرستی که از سوی سازمان برنامه وبودجه دریافت 
می کند، به واردات گندم ارزان از کشورهای اطراف 
خوش بین اس��ت. در این رابطه و به گفته حس��ن 
ن��ژاد، عضو ناظر مجلس در ش��ورای اقتصاد »نظر 
رئیس جمه��ور آن اس��ت که می توان گن��دم را از 
خ��ارج با قیمتی ارزان تر وارد کرد و ضرورتی برای 

افزایش قیمت گندم در مقطع کنونی نیست.«
با مدنظر قرار دادن چنین رویکردی از س��وی 
رئیس جمه��ور و ص��د البت��ه آقای نوبخ��ت، گویا 
واردات گندم در سال های آتی دور از انتظار نیست 
و باید دید که آیا منطق مسئوالن بودجه ای کشور 
در رابطه با به صرفه بودن واردات گندم نس��بت به 

خرید داخلی این محصول، درست است یا خیر.
در این راس��تا حس��ن نژاد، عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس، محاسبات دولت و رئیس جمهور 
درزمینه واردات گندم ارزان و صرفه جویی در بودجه 
را نادرست خواند و افزود» دل بستن دولت به واردات 
گن��دم به جای تولی��د داخلی ب��رای به صرفه بودن 

واردات کار اش��تباهی است. دولت به واردکنندگان 
گندم یاران��ه ارزی می ده��د و واردکنندگان گندم 
نی��ز می توانن��د ب��ا دریاف��ت دالر 4200 تومانی از 
واردات ای��ن محص��ول س��رباز زده و آن را در بازار 
آزاد به قیمت مثاًل ده هزار تومان بفروشد. از طرفی 
نمی ت��وان در برخی محصوالت اس��تراتژیک مانند 
گندم به خارجی ها دل بست و به آن ها وابسته شد، 
چراکه ممکن است در آینده همین محصول نیز در 
فهرست کاال های تحریمی قرار بگیرد و آنگاه امنیت 

غذایی مردم به خطر خواهد افتاد.«
در همی��ن رابطه حمید ورناص��ری مدیرعامل 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام اظهار کرد: »موضوع 
تحری��م تقریباً از اردیبهش��ت ماه عملیاتی ش��د و 
خیلی از کش��ورها به پیش��واز رفتن��د و تحریم اثر 
خود را روی افزایش هزینه های ریس��ک کش��ورها 

می گذارد. یعنی کشور صادرکننده برای کشورهایی 
که دچار تحریم هس��تند هزینه ریسک بیشتری را 
اضافه می کند. برخالف ادعاهایی که آمریکا می کند 
ک��ه ما مث��اًل در حوزه غ��ذا و دارو هیچ ممنوعیتی 
ب��رای ایران نداریم اما انصافاً در حوزه تجارت غذا و 
دارو ممنوعیت ایجاد کرده است. آمریکا اعالم کرده 
ممنوعیتی ب��رای واردات غذا و دارو وجود ندارد اما 
از س��وی دیگر امکان نقل و انتقال پول را مس��دود 
کرده. باالخره کاالیی که خریداری می شود باید پول 
ب��ه ازای آن پرداخت ش��ود و اگر نتوانیم پول آن را 

پرداخت کنیم عماًل امکان خرید وجود ندارد.
ورناص��ری در ادامه اف��زود: »آقای ظریف هم 
گفته بود سیاست گذاران آمریکایی دروغ می گویند 
ک��ه واردات غذا و داروی منعی ن��دارد. زمانی که 
س��وئیفت همکاری نکن��د و بانک هایی که با ایران 

همکاری می کنند دچار تحریم ش��وند در حقیقت 
غذا و داروی ما هم دچار تحریم شده است«.

ظاهراً به زعم مس��ئوالن سازمان برنامه وبودجه 
ک��ه ب��ه واردات گندم در س��ال های بعد چش��م 
دوخته ان��د، تهدید غذایی آمریکا مش��کل چندانی 
برای کشور ایجاد نخواهد کرد. ماه گذشته پمپئو، 
وزیر ام��ور خارجه آمریکا در تهدی��دی وقیحانه و 
آش��کار اعالم کرد: » اگر ایران می خواهد مردمش 
غ��ذا بخورند باید ب��ه حرف آمری��کا گوش دهد« 
طبیعت��اً باوج��ود چنی��ن کش��ورهای متخاصم و 
معلوم الحال��ی، تنها پاس��خ به این گون��ه تهدیدها، 
خودکفای��ی در تولی��د محصوالت اس��تراتژیک و 
تأمین امنیت غذایی به واس��طه اس��تفاده از منابع 
داخلی است. اتفاقی که طی سه سال اخیر رخ داد 
و کشور در سه سال متوالی به خودکفایی در تولید 

گندم-ب��ه عنوان مهم ترین محص��ول تأمین کننده 
انرژی و پروتئین مردم- دست یافت.

درحالی که ایران طی 30 سال اخیر حمایت های 
ش��کننده و ضعیف و ناپایداری از تولید محصوالت 
کش��اورزی داشته است، بسیاری از کشورهای دنیا 
حمایت های گس��ترده و هوش��مندانه ای از بخش 

کشاورزی خود داشته اند. 
برخ��الف برنامه ه��ای منظم، هوش��مندانه و 
گس��ترده بس��یاری از کش��ورهای جهان در تولید 
محص��ول اس��تراتژیکی همچ��ون گن��دم، باوجود 
گذشت 30 س��ال از تصویب قانون تضمین خرید 
محصوالت اساس��ی کش��اورزی در ایران، حمایت 
واقعی از بخش کش��اورزی صورت نپذیرفته است. 
مهم تری��ن عل��ت این ام��ر، رعایت نش��دن قانون 
تضمین خرید محصوالت اساس��ی کش��اورزی در 

دولت های مختلف بوده است.
در همین رابطه محمد جواد ملکی کارشناس 
کشاورزی گفت: »اگر بخواهیم به درستی مشکالت 
30 س��ال اخیر کش��ور در رابطه با خرید تضمینی 
گندم را بررس��ی نماییم، باید گفت فرازوفرودهای 
بس��یار در دولت های مختل��ف در رابطه با تعیین 
قیم��ت گن��دم اتفاق افتاده اس��ت. ب��ه نحوی که 
در برخ��ی س��ال ها، افزایش نرخ اعالمی از س��وی 
دولت ها پایین تر از نرخ تورم عمومی کش��ور بوده 
و در بعضی س��ال ها نیز نرخ گندم متناسب با نرخ 

تورم تعیین شده است.«
وی در ادامه افزود: »طبق بررسی های صورت 
گرفت��ه، در برهه های��ی از زمان ک��ه قیمت گندم 
طب��ق تورم افزایش یافته، تولی��د نیز متناظر با آن 
زیاد ش��ده اس��ت. همچنین در مواقعی که قانون 
خرید تضمینی رعایت نش��ده و قیمت محصوالت 
کش��اورزی، پایین ت��ر از حد معقول تعیین ش��ده، 
تولید گندم کاهش یافته و کش��ور ب��ه واردکننده 
گندم تبدیل ش��ده است. ش��اهد مثال این امر نیز 
واردات 7 میلیون تن گندم در س��ال 91 است که 
س��بب خروج میلیون ها دالر ارز از کش��ور در آن 

سال شد«.  فارس

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو ؛
خودرو گران تر نمی شود

رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو گفت:  ل ت������و حتی اگر قیمت توس��ط خودروسازان افزایش یابد، قیمت ا
بازار تغییری نخواهد کرد به دلیل اینکه ظرفیت برای افزایش وجود ندارد.

سعید موتمنی اظهار کرد: از سوی خودروسازان همانند هفته های گذشته 
خودرو به صورت اندک به بازار عرضه می ش��ود و خرید و فروش نیز به ندرت 

صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بازاربه گونه ای اس��ت که فروش��نده ها زیاد ش��دند اما، 
خریداری وجود ندارد، افزود: به خاطر قیمت باال و بالتکلیفی در تعیین قیمت 

خریداری وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه ماشین 
خارج��ی به اندازه کافی در ب��ازار وجود دارد، گفت: زمان��ی که قیمت ها باال 
م��ی رود قدرت خرید پایی��ن می آید در نتیجه ب��ازار خودرو های خارجی نیز 

راکد است.
موتمنی تصریح کرد: بازار خودرو اش��باع ش��ده و بازار گنجایش بیشتری 

برای افزایش قیمت ندارد.
وی درب��اره تعیی��ن قیم��ت خ��ودرو 5 درصد زی��ر قیمت ب��ازار گفت: 
خودروسازان مدت ها است به دنبال افزایش صد درصدی قیمت ها بودند و در 
حال حاضر افزایش قیمت در بازار به نفع آن ها ش��ده و اگر خودرو 5 دردصد 

زیر قیمت تعیین شود به سود آن ها خواهد بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو تاکید کرد: حتی اگر 
قیمت توسط خودروس��ازان افزایش یابد، قیمت بازار تغییری نخواهد کرد به 

دلیل اینکه ظرفیت برای افزایش وجود ندارد.
موتمنی با انتقاد از پیش فروش خودرو ها توس��ط برخی شرکت ها گفت: 
افراد سعی کنند خودروی موردنیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند و 

از خرید خودرو به صورت پیش فروش خودداری کنند.  میزان

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد ؛
ورود میوه های ذخیره سازی شده 

به بازار از 20 اسفند
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه  س����بز میوه ه��ای مرکبات برای ش��ب عی��د بیش از نی��از بازار راه 
است، گفت: میوه های ذخیره سازی شده هم از 20 اسفند وارد بازار خواهد شد.

محمدعلی طهماسبی درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی بازار میوه شب 
عید گفت: امس��ال تولید میوه به ویژه مرکبات و کیوی به حدی زیاد اس��ت 
که قیمت آن برای خرید از باغداران کاهش یافته اس��ت و هم اکنون سازمان 
تعاون روس��تایی برای جلوگیری از کاهش قیمت بیشتر وارد شده و تا زمانی 

که بازار به تعادل برسد خریدها را ادامه می دهد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی با انتقاد از اختالف قیمت میوه از 
س��ر باغ تا خرده فروشی ها گفت: متأس��فانه به خاطر تفاوت چند برابری قیمت ها 
تولیدکننده و مصرف کننده هر دو متضرر هستند که باید راهکاری در نظر گرفته 
شود.وی گفت: مرکبات ذخیره شده در انبارها از بیستم اسفند وارد بازار خواهد شد.

طهماس��بی با اشاره به اهمیت کش��ت گلخانه ای در کشور افزود: انتقال 
محص��والت آب بر همچون س��بزی و صیفی به گلخ انه یکی از سیاس��ت های 
اصلی وزارتخانه است، چرا که صرفه جویی آب را تا 95 درصد کاهش می دهد، 
وزارت جهاد هم با اجرای طرح هایی نظیر گلخانه، آبیاری تحت فشار، توسعه 
اراضی ش��یب دار و استفاده از س��ایبان ها در نظر دارد عالوه بر ایجاد اشتغال 

مصرف آب را کاهش دهد.
وی از محدودیت کشت دو محصول خیار و فلفل در فضای آزاد خبر داد و 
گفت: بنا به دستور وزیر جهاد، کشت دو محصول خیار و فلفل تا سال 1400 
در فضای باز با محدودیت هایی روبه رو می ش��ود.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
درباره کشت های هیدروپونیک گلخانه ای هم گفت: سیستم های هیدروپنیک 
در تمام دنیا مرسوم است و هم اکنون تسهیالتی برای احداث و توسعه کشت  

گلخانه های هیدروپنیک به متقاضیان داده می شود.  فارس

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛
بنزین ۱000 تومانی در بودجه ۹۸

رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت هربش��که  ل و نفت در الیحه بودجه را به طور متوس��ط 54 دالر لحاظ پت�����ر
کردیم و این رقم مبنای محاس��بات اس��ت ، نرخ هر لیت��ر بنزین هم 1000 

تومان پیش بینی شده است.
محم��د باقر نوبخت درباره قیم��ت ارز در بودجه 98 گفت: آنچه که برای 
نرخ تس��عیر ارز پیش بینی شده اس��ت 14 میلیارد دالر با ارز 4200 تومانی 

است که  برای کاالهای اساسی، دارو و نهاده های کشاورزی است .
وی ادامه داد: با تالش های که در جلسات هیئت دولت و سازمان برنامه و 
بودجه داشتیم،  فردا 15 اذر براساس قانون، الیحه بودجه در 14 جلد به مجلس 
ارسال می شود و همچنین امروز در سازمان برنامه بودجه رونمایی می شود. وی 

بیان کرد: رشد ریالی بودجه نسبت به سال گذشته 12 درصد است.
وی درب��اره ح��ذف یارانه ثروتمندان گفت: امس��ال هم ای��ن موضوع در 
دس��تور کار است اما از انجایی که این موضوع   نیاز به اطالعات بیشتری دارد 
در جه��ت اجرایی کردن این ام��ر، توزیع یارانه ها را اس��تانی کردیم و به هر 
اس��تان به تعداد یارانه بگیرها پرداخت می کنی��م و باقی هم صرف طرح های 

عمرانی انها می شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در همه بخش ها تالش کردیم 
واق��ع بینان��ه ببینی��م و در هزینه ها تع��دادی از ردیف ها را ح��ذف کردیم تا 
براس��اس واقعیت ها بودجه را تنظیم کردیم تا از این س��ال سخت، به اسانی 

عبور کنیم .
وی درب��اره افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: دوس��تان 
مجلس می گویند که این افزایش قیمتی بصورت پلکانی باش��د، یعنی حقوق 
کمتر، بیش��ترین افزایش وحقوق بیشتر کمترین افزایش را داشته باشد، این 
افزایش تا س��قف 20 درصد اس��ت، اما دربرخی از گروههای ش��غلی افزایش 

حقوق بیش از 20 درصد است.  خبرگزاری صدا و سیما

چراغ سبزی برای وابستگی به واردات

حمایت قطره چکانی از گندم

مدیرعام��ل س��ابق ش��رکت  حافظ بورس ضم��ن پیش بینی بازار خیابان 
س��رمایه و توصیه های��ی ب��ه مدی��ران ب��ورس و 
سهام داران، به عرضه حقوقی ها اشاره کرد و گفت: 
س��هام داران عمده باید در ش��رایط رونق اقدام به 
عرض��ه کنن��د و معامله گران نیز باید ب��ا ابزارهای 

مالی جدید آشنا شوند و از آنها استفاده کنند.
حس��ن قالیباف اص��ل درب��اره ابزارهای مالی 
جدیدی که قرار اس��ت در بازار س��رمایه ایران در 
ماه های آینده مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: 
در دوره ای که مدیرعامل شرکت بورس بودم، روی 
تع��دادی از ابزاره��ای مالی جدی��د کار کردیم. از 
جمله آن می توان به ابزار آتی سبد سهام و وارانت 
اش��اره کرد که مصوب��ه کمیته فقهی و س��ازمان 

بورس را اخذ کرده است.
وی در پاسخ به اینکه این ابزارهای مالی دقیقا 
چ��ه زمانی در بازار س��رمایه ایران ب��ه کار گرفته 
می ش��وند؟ گفت: موضوع مکانی��زم معامالتی این 
ابزار بس��یار مهم اس��ت که بورس تهران در حال 
کار کردن روی این موضوع اس��ت. طبیعتا اگر این 
مسائل حل شود شرکت بورس زمان بکارگیری آن 

را اعالم خواهد کرد.
مدیرعامل س��ابق ش��رکت بورس در پاسخ به 

اینکه تا پایان س��ال ارزش و حج��م معامالت چه 
تغییراتی خواهد داش��ت؟ گف��ت: اول از همه باید 
گفت که نوس��ان در ذات بازار اس��ت. در دنیا هم 
این نوس��انات وجود دارد. وقتی برخی از بورس ها 
را در س��طح دنیا چک کنی��م می بینیم که گاهی 
قیمت سهام ش��رکت ها به یکباره دو برابر یا نصف 
می ش��ود. در نتیجه این موض��وع در بازارهای دنیا 

هم طبیعی است.
قالیباف اصل با بیان اینک��ه معامله گران بازار 
س��هام نباید با نوس��ان های مقطعی نگران شوند، 
گف��ت: رونقی ک��ه در بازار به وج��ود آمده فرصت 
مناس��بی برای س��رمایه گذاران نه��ادی مخصوصا 
س��هام داران عمده اس��ت تا بتوانند اقدام به عرضه 

اولیه یا افزایش سرمایه کنند.
وی درباره میزان ش��ناوری س��هام در بورس 
نی��ز گفت: وقتی ش��رکتی در بورس ی��ا فرابورس 
ای��ران عرض��ه اولیه می ش��ود تعهدات��ی در مورد 
میزان ش��ناوری اش به بورس یا فرابورس می شود. 
از طرف��ی نی��ز بورس ی��ا فرابورس ب��ه دنبال این 

هس��تند که شرکت ها را ملزم کنند در صورت نیاز 
عرضه های الزم را انجام دهند.

مدیرعامل سابق بورس تهران با تاکید بر اینکه 
س��هام داران عمده باید از وضعیت رونق بازار کمال 
استفاده را داشته باشند، گفت: متاسفانه می بینیم 
ک��ه در زمان رونق بازار، عرضه ها آنگونه که انتظار 
می رود رخ نمی ده��د و اتفاقا برعکس در وضعیت 
رکود عرض��ه صورت می گیرد که تاکید می ش��ود 
برای عرضه ه��ا باید از رونق بازار اس��تفاده کرد تا 

بازار متعادل تر شود.
قالیب��اف افزود: نباید به اینک��ه بازار چند روز 
مثبت و چند روز منفی می ش��ود تصمیم در مورد 
خرید و فروش گرفت. س��هام داران باید با توجه به 
تحلیل و اطالع ش��رکت ها اقدام به خرید و فروش 

کنند.
وی با اش��اره ب��ه گزارش های ماهان��ه که در 
انتهای آبان و اوایل آذر ماه منتشر شده و همچنین 
گزارش ه��ای 9 ماهه ش��رکت ها گف��ت: اطالعات 
ماهانه ش��رکت ها، نش��ان می دهد که عملکرد آنها 

مناسب بوده و مشکل خاصی وجود نداشته است، 
اما فضای ریس��کی که در حوزه بین الملل به وجود 
آمده باعث نگرانی س��هام داران شده و این موضوع 

روی بازار تاثیر منفی گذاشته است.
مدیرعامل س��ابق ش��رکت بورس تاکید کرد: 
اطالعاتی که از شرکت ها بیرون آمده مثبت است. 
عالوه بر این، ش��رکت های جدی��دی که وارد بازار 
می ش��وند فرصت خوب��ی را برای س��رمایه گذاران 
ایجاد می کنند و جدا از این ها س��رمایه گذاران باید 
دقت داش��ته باش��ند که در کنار بازار س��هام بازار 
بده��ی هم وجود دارد. اگر کس��ی فکر می کند که 
بازار س��هام مناس��ب برای س��رمایه گذاری نیست 

می تواند در بازار بدهی سرمایه گذاری کند.
قالیب��اف به س��رمایه گذاران توصی��ه کرد که 
ابزارهای مال��ی متنوع را در بازار س��رمایه نادیده 
نگیرند و گفت: به س��رمایه گذاران توصیه می کنم 
که از صندوق های س��رمایه گذاری غافل نش��وند. 
در زمان هایی س��رمایه گذاران با اف��ت بازار نگران 
می ش��وند یا در زمان رش��د بازار در جایی س��هام 
را خری��داری می کنند که نبای��د بخرند اما اگر به 
صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنند، می توانند 

با ریسک کمتری داد و ستد انجام دهند.
وی در پاسخ به اینکه به مدیران فعلی شرکت 

بورس چه توصیه ای دارید، گفت: بازار در سال های 
گذش��ته توانست در مقاطعی رش��د کند. مقداری 
از این رش��د مربوط اس��ت به پذیرش شرکت های 
مشمول قانون اصل 44 بود، بعد از آن هم به خاطر 
پذیرش ش��رکت های متعلق به نهادهای عمومی یا 
بخش خصوصی روند بازار مثبت ش��د. به نظر من 
یک بحث مهم در اینکه بازار بزرگ ش��ود پذیرش 
شرکت هاس��ت، چراکه پذیرش ش��رکت ها یکی از 

ماموریت های اصلی بازار سرمایه است.
مدیرعامل س��ابق بورس ته��ران افزود: برخی 
می گویند چرا در ش��رایط رکود شرکت ها پذیرش 
می شوند؛ این حرف کامال درست است، چرا که در 

وضعیت رونق باید سهام در بازار پذیرش شود.
وی ادام��ه داد: اگر در ش��رایط رکود، س��هام 
عرضه می ش��ود علت مس��ائل قیمتی اس��ت. اگر 
قیمت را مناس��ب دهند این عرضه جذب می شود. 
نبای��د نگ��ران نقدینگی بازار باش��یم. چ��ون این 
نقدینگی پولی است که خارج از بازار است. معموال 
در عرضه های اولیه نقدینگی مورد نیاز در خارج از 
بازار تامین می شود. برای همین است که می بینیم 
در زم��ان عرضه اولیه کدهای زی��ادی در بازار باز 
می ش��ود، چراکه ع��ده ای پول هایش��ان را به بازار 

می آورند. ایسنا

مدیرعامل سابق شرکت بورس مطرح کرد
پیش بینی بازار سرمایه و توصیه هایی به سهام داران


