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مدیر روابط عمومی سازمان بورس خبر داد:
 چهار بورس کشور امروز 

تعطیل است
مدیر روابط عمومی 
سازمان بورس و اوراق 
بهــادار از تعطیلی بازار 
سرمایه به دلیل برگزاری 
مراسم تشــییع پیکر 
سردار شهید سلیمانی خبر داد و گفت: امروز هر چهار 
بورس تعطیل است. یاسر فالح در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با بیان اینکه بازار سرمایه امروز تعطیل 
است، گفت: هیات دولت، برای استان تهران امروز را 
تعطیل اعالم کرده است و بازار سرمایه هم در راستای 

تسهیل حضور آحاد مردم امروز تعطیل است.
    

بانک مرکزی اعالم کرد؛
 راه اندازی سرویس دریافت 

رمز پویا از طریق پیامک
با هدف تســهیل 
استفاده از رمزهای دوم 
پویا، از تاریخ سه شنبه 
۱۷ دی ۱۳۹۸ ایــن 
امکان فراهم می شود 
تا مشــتریان بانکی  در زمان انجــام پرداخت ها و 
خریدهای اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت 
پیامکی رمز پویا به بانــک صادرکننده کارت خود 
ارســال کنند. به گزارش ایلنا، روابط عمومی بانک 
مرکزی به اطالع می رساند با هدف تسهیل استفاده 
از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ 
این امکان فراهم می شود تا مشتریان بانکی  در زمان 
انجام پرداخت ها و خریدهای اینترنتی، درخواست 
خود را برای دریافــت پیامکی رمز پویــا به بانک 
صادرکننده کارت خود ارسال کنند. الزم به ذکر است 
این طرح به صورت مرحله ای اجرا شده و در هر مرحله 
تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان دی ماه 
جاری به طرح اضافه می شوند. در این طرح با اضافه 
شدن دکمه »درخواســت رمز پویا« به درگاه های 
پرداخت اینترنتی و برنامک هــای پرداخت، این 
امکان فراهم می شود که مشتریان، رمز دوم پویای 
خود را از طریق پیامک دریافت کنند. با توجه به اینکه 
دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تائیدیه 
شماره تلفن همراه به بانک مربوطه می باشد، الزم 
است هموطنان گرامی برای اطالع از نحوه ارائه این 
تأییدیه، ضمن ارتباط با مراکز تماس بانک خود و یا 
با مراجعه به شعب یا وب سایت بانک خود، اطالعات 

الزم را در این خصوص بدست آورند.
    

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
 نامگذاری پایانه مرزی مهران 

به نام سردار سلیمانی
به پاس رشادت ها و 
مجاهدت های سردار 
رشید و پرافتخار اسالم 
شــهید حاج قاســم 
سلیمانی، پایانه مرزی 
مهران به نام این شهید واالمقام نامگذاری شد.  به 
گزارش ایلنا، عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه 
و شهرســازی با بیان این که این اقدام به پیشنهاد 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با موافقت 
وزیر راه و شهرسازی انجام شــده است، گفت: اگر 
امروز زمینه سفر میلیون ها نفر از محبان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( و زائران و عاشقان اباعبداهلل 
الحسین)ع( به سهولت و در نهایت امنیت از قلمرو 
کشــورمان به عتبات عالیات فراهم اســت، قطعا 
این امنیت، ثمره و حاصل مجاهــدت ، تالش و از 
خودگذشتگی های ســربازان دالور و رشید نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است. وی افزود: در 
همین راستا حداکثر توان حمل و نقلی کشور آماده 
ارائه خدمات مطلوب و مناسب و در شأن ملت شریف 
ایران وعاشــقان و دلدادگان آن عزیز سفر کرده در 

اقصی نقاط کشور است.
    

در گفت وگو با ایلنا تشریح شد؛
 پیش بینی قیمت نفت در ۲۰۲۰؛ 

با آغازی متفاوت
دورنمای کلی بازار 
نفت اینکه در ۶ ماه اول 
سال قیمت ها التهاب 
بیشتری خواهد داشت 
و ســپس در تابستان 
که تقاضا کم می شود متوســط برنت از ۷۰ تا ۷۵ 
دالر خواهد بود. رضا مدیر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره تغییــرات احتمالی قیمت 
در بازار نفت 2۰2۰ اظهار داشــت: در صورت بروز 
هرگونه جنگ و تنازعی که خارج از حیطه نفت است 
و بیشتر به مسائل سیاسی برمی گردد، قیمت ها ۵ تا 
۱۰ دالر باال می رود، اما دورنمای کلی بازار می گوید 

که تغییری نخواهیم داشت.

خبر اقتصادی
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مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی ایران 
گفت: بــا راه انــدازی گمــرک در 
شرکت سهامی نمایشگاه ها و صفر 
کردن نرخ سود بازرگانی توانستیم 
حضور شــرکت های خارجی را در 
مراودات تجاری تســهیل کنیم که 
این یک امتیــاز برای حضور پررنگ 
شــرکت های خارجــی در جهت 

ارزآوری محسوب می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومی و 
امور بین الملل شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران، »بهمن حســین 
زاده« با بیان اینکه نمایشــگاه های 
تخصصی که در دو سال اخیر برگزار 
کردیم در رونق تولید و صادرات به 
کشورهای همســایه نقش مؤثری 
داشــته اســت، اظهار کرد: توسعه 
حضور در کشــورهای دوســت و 

مشــترک المنافع می تواند به رونق 
صادرات ایران کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه ها 
به عنوان مهمتریــن و کارآمد ترین 
ابزارهای بازاریابی از اهمیت خارق 
العاده ای برخوردار هســتند، گفت: 
رشــد درآمد ریالی نمایشگاه ها در 
سال جاری نســبت به سال گذشته  
در رونــق تولید و صــادرات نقش 

مؤثری داشته است.

معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت بــا اشــاره بــه چهارمین 
نمایشگاه توانمندی های صادراتی 
جمهــوری اســالمی ایــران بیان 
کرد: حضــور تجار و شــرکت های 
سرمایه گذاری ایرانی و خارجی در 
نمایشگاه های این چنینی می تواند 
زمینــه سازآشــنایی، برگــزاری 
جلســات و موافقــت نامه هایــی 
بــرای  افزایش ســطح صــادرات 

غیرنفتی کشــور شــود. وی عنوان 
کــرد: اهداف از پیش تعیین شــده 
برای کشور در سند چشم انداز 2۰ 
ساله مبنی بر دســتیابی به جایگاه 
اول اقتصــادی، علمــی و فن آوری 
در ســطح منطقه آســیای جنوب 
غربــی، رهنمودهــای رهبر معظم 
انقالب و نامگذاری ســال های اخیر 
با اهــداف اقتصادی نشــأت گرفته 
از آرمان های ایشــان اســت که با 
تالش و غیرت عمومــی ملت ایران 
امیدواریم روزی قادر باشیم  اقتصاد 
 کشور را بر اســاس منابع غیر نفتی

 بنا کنیم.
وی یادآور شــد: صفر شدن نرخ 
سود بازرگانی کاالهای نمایشگاهی 
بــا پیگیــری شــرکت ســهامی 
نمایشگاه های بین المللی و همراهی 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در 
کمیســیون اقتصادی هیات دولت 
به تصویب رسد و پس از ابالغ هیات 

وزیران به اجرا درآمد.
حسین زاده با اشــاره به شرایط 
حســاس کنونی که کشور با تحریم 
های اقتصادی روبروست تاکید کرد: 
خوشبختانه فعاالن اقتصادی کشور 
ما به ویژه صاحبان صنایع و بازرگانان  
بــا درک اهمیت نمایشــگاه ها در 
دست یابی به بازارهای فروش، صدور 
کاال و خدمــات، تأمین مــواد اولیه 
و تجهیزات موردنیاز و شناســایی 
تحوالت تکنولوژیکی جهان فعاالنه 
در برنامه های نمایشگاه های داخلی 

و برون مرزی ما مشارکت می کنند.
وی در عیــن حــال بــا بیــان 

اینکــه حضــور در نمایشــگاه ها 
موجب آشنا شــدن با ظرفیت ها و 
توانمندی های ناشــناخته اســت، 
تصریح کــرد: امیدواریــم بتوانیم 
مسوولیت های خطیری را که برای 
رونق تولید و مقابلــه با تحریم های 
ناجوانمردانــه اقتصادی اســتکبار 
 جهانی بر دوش داریم به نحو احسن 

انجام دهیم.
ه  یشــگا نما میــن  ر چها
توانمندی های صادراتــی ایران با 
عنوان ایران اکسپو در تاریخ پانزدهم 
تا هیجدهم بهمن ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب 

برگزار می شود.
 این نمایشــگاه با توجه فرامین 
رهبری، اقتصاد مقاومتی، حمایت 
از کاالی ایرانی و همچنین با هدف 
افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال 

برگزار می شود.

با راه اندازی گمرک در شرکت سهامی نمایشگاه ها روی داد

تسهیل حضور شرکت های خارجی در مراودات تجاری ایران
مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی 

ایران: با راه اندازی گمرک در 
شرکت سهامی نمایشگاه ها 

و صفر کردن نرخ سود 
بازرگانی توانستیم حضور 
شرکت های خارجی را در 
مراودات تجاری تسهیل 

کنیم که این یک امتیاز برای 
حضور پررنگ شرکت های 
خارجی در جهت ارزآوری 

محسوب می شود

سخنگوی ستاد بودجه ســازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: بر خالف تصور عمومی، بودجه شــرکت های دولتی 
نه به معنای هزینه کردن ۱۰۰ درصد بودجه توسط شرکت 
دولتی و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت 
اســت، بلکه فقط بیانگر گردش مالی شــرکت بابت انجام 

وظایف محوله است.
به گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشور مژگان خانلو 
افزود: مقایسه بودجه شرکت های دولتی با بودجه عمومی 

مقایسه معناداری نیست.
وی افــزود: مطابق ماده )۱( قانون محاســبات عمومی 
کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل »بودجه عمومی 
دولت«، »بودجه شــرکت های دولتی و بانک ها« و »بودجه 
موسســات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق« تشکیل شده 
است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به عنوان 
بودجه کل کشــور تعریف شــده اند، اما ماهیت متفاوتی با 
یکدیگر دارند و نه تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی 

قابل تجمیع و نسبت گیری نیز نیستند.
سخنگوی ستاد بودجه ســازمان برنامه و بودجه خاطر 

نشان کرد: درحال حاضر تنها به دلیل ماده قانونی یادشده، 
الیحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می شود اما از نظر فنی 

کار صحیحی نیست.
خانلو تاکید کرد: بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی 
است که به دســتگاه های اجرایی اختصاص می یابد تا برای 
مدیریت و سیاست گذاری ارایه کاالها و خدمات عمومی به 
مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد اســتفاده قرار 
گیرد. وی اضافه کرد: اما بودجه شرکت های دولتی، بانک ها 
و موسســات انتفاعی وابســته به دولت نشان دهنده حجم 
عملیات بنگاه است که به صورت درآمد - هزینه اداره می شود.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: بر خالف تصور عمومی، بودجه شرکت های دولتی نه به 
معنای هزینه کردن ۱۰۰ درصد بودجه توسط شرکت دولتی 
و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است، 
بلکه فقط بیانگر گردش مالی شــرکت بابت انجام وظایف 
محوله اســت. وی تأکید کرد: در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ 
کل کشور، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان 

است )منابع و مصارف هر کدام به همین میزان(، که نسبت 
به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته 
است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اضافه 
کرد: این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، 2 
موسسه انتفاعی وابسته به دولت و 2 ردیف فرعی، 2۴ شرکت 
در حال تصفیه )با حجم بودجه صفر( درج شده است که در 
مجموع برابر با ۳۸2 شرکت می شود. به گفته خانلو، در بودجه 
جاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به  صورت شرکت 
دولتی اداره می شود، درآمدی معادل دو میلیون و ۵۰۷ هزار 
میلیارد ریال، اعتبارات هزینه ای معادل ۱۳۷ میلیارد ریال 
)به عنوان کمــک دولت( و هزینه ای معــادل جمع دو رقم 
مذکور یعنی دو میلیون و ۵۰۷ میلیارد ریال پیش بینی شده 
است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: 
میزان درآمد یادشده در واقع نشان دهنده کل اعتبارات ناشی 
از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها است که معادل همین 
رقم در جدول تبصره )۱۴( ماده واحده الیحه بودجه ســال 
۱۳۹۹ کل کشور نیز درج شده است. وی اضافه کرد: میزان 
هزینه نیز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن 
یارانه ها )مانند یارانه نقدی، حمایت معیشــتی، یارانه نان و 
خرید تضمینی گندم( به عالوه هزینه های پرسنلی و اداری 

و عمومی به میزان ۱۳۷ میلیارد ریال است.
خانلو افــزود: بنابراین اگرچه مبلغی بالــغ بر 2۵۰ هزار 

میلیارد تومان در بودجه جاری ســازمان هدفمندســازی 
یارانه ها درج می شــود، اما در واقع این سازمان فقط وظیفه 
وصول و توزیع این اعتبارات را بر عهده دارد که در عملیاتی 
شرکتی آن ثبت می شــود. وی گفت: بنابراین در مورد این 
مثال، اعتبــار 2۵۰ هزار میلیارد تومانــی از طرف دولت به 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا نمی کند )بر 
خالف اعتباراتی که دولت در بودجه عمومی به دستگاه های 
اجرایی اختصاص می دهــد( و فقط نشــان دهنده حجم 
عملیات بنگاهی و نوع فعالیت ســازمان هدفمندســازی 

یارانه ها به عنوان یک شرکت دولتی است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: ثبت 
عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می شود 
بودجه شرکت های دولتی متورم شوند و ظاهرا بسیار بزرگ 

به نظر برسد.

سخنگوی ستاد بودجه تشریح کرد:

شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه ۹۹

گفت وگو

عضو اتــاق بازرگانی گفت: مــردم عراق 
طرفدار امنیت هســتند و از هر کسی که این 
مقوله را برای آنها فراهم کند پشــتیبانی و 
حمایت می کنند، در این چند روز مشتریان 
اهل ســنت ما بیش از دیگر گروه هــا به ما 
تسلیت گفتند و صریحا اعالم می کردند که 
امروز همین آزادی و امنیت نیم بند را مدیون 
سردار سلیمانی هستیم. به طور کلی حضور 
شهید سلیمانی در عراق مانند اثر پروانه ای 
است و ایشــان در تمامی حوزه ها تاثیرگذار 

بودند.
علی شــریعتی در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایلنا در خصوص تاثیر ترور سردار سلیمانی و 
اتفاقات رخ داده در عراق بر روی بازار کاالهای 
ایرانی در این کشور گفت: مردم دو کشور به 
لحاظ اجتماعی، دینی و فرهنگی با یکدیگر 
اشتراکات زیادی دارند و اکنون در این کشور 

فضا به گونه ای است که انگار سردار سلیمانی 
یک  ژنرال عراقی بود. بنا بر مشاهدات میدانی 
ما مردم عراق فارغ از دیــن، مذهب و حتی 
جهت گیری سیاســی صاحب عزا هستند. 
همانطور که در کشورمان تمام مردم فارغ از 
جهت گیری های سیاسی از این اتفاق ناراحت 

و عزادار هستند، عراق نیز همین گونه است.
وی ادامه داد: بغداد یکــی از ناامن ترین 
پایتخت های جهان اســت و هر روز در این 
شهر یک حادثه تروریستی صورت می گیرد 
اما دیدیم که چقدر باشکوه پیکر فرماندهان 
حشد الشــعبی عراق و فرمانده سپاه قدس 

ایران تشییع شد.
این فعــال اقتصادی افــزود: مردم عراق 
طرفدار امنیت هســتند و از هر کسی که این 
مقوله را برای آنها فراهم کند پشــتیبانی و 
حمایت می کنند، در این چند روز مشتریان 

اهل ســنت ما بیش از دیگر گروه هــا به ما 
تسلیت گفتند و صراحتا اعالم می کردند که 
امروز همین آزادی و امنیت نیم بند را مدیون 
سردار سلیمانی هستیم. به طور کلی حضور 
شهید سلیمانی در عراق مانند اثر پروانه ای 
است و ایشــان در تمامی حوزه ها تاثیر گذار 

بودند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر به واسطه 
فضاسازی دشمنان به خصوص در محیط های 
مجازی و جامعه رســانه ای این کشور نوعی 
دوگانگــی و تضاد منافع بین مــردم ایران و 

عراق به وجود آورده اند. 
شریعتی با اشــاره به فضاسازی دشمنان 
برای نابودکردن اصلی تریــن بازار صادراتی 
کشــور گفــت: در دورانی که دشــمنان به 
دنبال تقویت کمپیــن »نه به کاالی ایرانی« 
و یــا کمپیــن »نخرید تــا خراب شــوند« 

بودند، ایشــان از طریق حشــد الشــعبی 
این فضاســازی را شکســتند و نگذاشتند 
 که شــوک منفی به بازار اصلــی صادراتی 

ایران وارد شود. 
اکنون با شهادت ایشان چنان همبستگی 
در بین مردم دو کشــور شــکل گرفته است 
که می توان گفت تمام فضاســازی ها علیه 
کاالهای ایرانی از بین رفته است و مردم عراق 
کاالی ایرانــی را کاالی عراقی می بینند و در 

هنگام خرید برند ایرانی نسبت به برند ترکیه، 
عربستانی و یا چینی اولویت دارد. شریعتی 
در خصوص وضعیت فعلی صادرات به عراق 
گفت: شــرایط مانند قبل است و هیچ اتفاق 
جدیدی رخ نداده است حتی نسبت به شرایط 
بحرانی ماه قبل می توان گفت وضعیت بهتر 
شده است. ارسال کاال بدون هیچ مشکلی از 
مرزهای مشترک انجام می شود و بازگشت 

پول نیز مانند قبل است.

عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با ایلنا:

فضاسازی علیه کاالهای ایرانی در عراق شکست خورد 


