
اثربخشی تسهیالت اعتباری بانک 
توسعه تعاون مشهود است 

اثربخش��ی تس��هیالت اعتباری بانک توسعه تعاون 
مش��هود استس��عید معادی معاون امور اس��تان ها 
و بازاریابی بانک توس��عه تع��اون در بازدید میدانی 
از طرح ه��ای اقتصادی فعال در اس��تان مازندران، 
اثربخش��ی تسهیالت اعتباری بانک توسعه تعاون را 

رضایت بخش توصیف کرد.
س��عید معادی معاون ام��ور اس��تان ها و بازاریابی و 
همچنی��ن حمیدرضا البرزی مدیر ام��ور اعتباری و 
س��رمایه گذاری بانک توس��عه تعاون صبح امروز در 
همراهی با هیاتی متشکل از دکتر منصوری معاونت 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر دین 
پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ای 
وزارت کشور در سفر به استان مازندران، از تعدادی 

طرح های اقتصادی استان بازدید کردند.
مع��ادی ضمن بازدید از این طرح ها با اعالم مطلب 
ف��وق اظهار داش��ت: بازدی��د میدان��ی از تعدادی 
طرح های اقتصادی فعال در بخش های مختلف که 
از س��وی بانک توس��عه تعاون تأمین مالی شده اند، 
بیانگر این موضوع اس��ت که بانک توسعه تعاون در 
پرداخت تس��هیالت اقتصادی هر دو مؤلفه کمیت 
و کیفی��ت را به صورت مش��ترک برای اثربخش��ی 

تسهیالت اعتباری پرداختی به کار گرفته است.
معاون امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون 
ضمن اش��اره به اینکه اعتبار الزم برای این طرح ها 
از محل عاملیت صندوق توسعه ملی، اشتغال پایدار 
روس��تایی و عشایری، بند الف تبصره ۱۸، ماده ۵۲ 
و منابع داخلی فراهم شده است، تأکید کرد: بررسی 
دقی��ق و کارشناس��ی پرونده ه��ا و اهلیت س��نجی 
متقاضیان دریافت تس��هیالت از سوی بانک توسعه 
تعاون س��بب ش��ده تا اثربخشی تس��هیالت کاماًل 
مش��هود و راضی کننده بوده و درعین حال کمترین 
انحراف را در تسهیالت پرداختی از سوی این بانک 

در طرح های اشتغالزایی شاهد باشیم.
وی در همی��ن رابط��ه افزود: شناس��ایی و انتخاب 
مش��تریان دارای اهلیت و مالئت همراه با بررس��ی 
کارشناسی، فنی، مالی و اعتباری از حیث دارا بودن 
توجیه��ات اقتصادی و اخذ تضامین مناس��ب با در 
نظر گرفتن شرایط مشتری برای مدیریت بر ریسک 
و همچنین اعمال نظارت های الزم قبل، حین و بعد 
منجر به این شده است تا تسهیالت اعتباری بانک 
توس��عه تعاون به صورت دقیق، مناس��ب و به موقع 

پرداخت شود.

برندگان قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه بانک پارسیان 

آیین قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
ریالی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان)عملکرد 
س��ال 9۸ -99 ( روز سه ش��نبه مورخ ۲9 مهرماه 
س��ال جاری برگزار و برندگان نیک��وکار این قرعه 

کشی مشخص شدند.
در ای��ن دوره از قرعه کش��ی که ب��ا حضور اعضای 
هی��ات نظارت بر قرعهکشی متشکل از نمایندگان 
دادستانی کل کشور و بانک مرکزی و همچنی��ن 
مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره بانک پارسیان 
و محمدرض��ا فقی��ری، مدیرعامل صن��دوق قرض 
الحس��نه بانک پارسیان و دیگ��ر مدیران این بانک 
برگزار ش��د؛ به پاس قدردان��ی از نیت خیر سپرده 
گذاران قرض الحس��نه پس انداز، جوایز ارزنده ای 
ب��ه برندگان تعل��ق گرفت. ۵۰ فق��ره کمک هزینه 
خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد 
ریال، همچنین6۰ فقره کمک هزینه خرید خودرو 
داخل��ی هر یک ب��ه ارزش۳۰۰ میلی��ون ریال،۸۰ 
کم��ک هزینه خرید لوازم خانگ��ی تولید داخل هر 
یک به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال، ۲۰۰ کمک هزینه 
سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش ۵۰ میلیون 
ریال،۵۰۰ کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک 
به ارزش۲۰ میلیون ری��ال و۱۰۰۰ جایزه نقدی ۵ 
میلی��ون ریالی و هزاران جایزه نقدی دیگر از جوایز 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی 

صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان است.

اخبار گزارش

ریی��س سازمان برنامه و بودج��ه کشور درباره 
حمای��ت رهبر معظ��م انق��الب از دولت گفت: 
اگ��ر اهداف دول��ت را راهب��ردی و در راستای 
نظام بدانیم، این حمایت ها نیز در همان راستا 

خواهد بود.
محمدباقر نوبخت درباره ساختار بودجه نویسی و اشکاالتی 
ک��ه ب��رای آن مط��رح اس��ت، گف��ت: در خص��وص نظام 
بودجه ری��زی کشور صاحب نظران مطالب��ی را همواره بیان 
 کرده ان��د. از س��ال ۱۲۸9 که نخس��تین قان��ون بودجه  به 
تصویب مجلس رسید و ابالغ ش��د تا االن، در چند مرحله 
تغییرات متعددی به تناسب ش��رایط در نظام بودجه ریزی 
کشور اعمال ش��د. در ۲ سال اخی��ر به ویژه با ابالغیه  رهبر 
انقالب به سران سه قوه در خصوص ضرورت اصالح ساختار 
بودج��ه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. مأموریت تهیه  
برنامه  اصالح ساختار بودجه با سازمان برنامه وبودجه بود. ما 
با توجه به برنامه  زمان بندی  که در ابالغیه  رهبرانقالب بود، 
برنام��ه ای را برای اصالح ساخت��ار بودجه تهیه کردیم. هم 
از کارش��ناسان سازمان برنامه وبودجه و هم از صاحبنظران 
دانشگاهی، افراد نخبه و خبره ای که می توانس��تند در این 
خصوص نظر بدهند استفاده کردیم. نظر به اینکه عالی ترین 
مقام رسمی کشور بیان فرمودند که این ساختار باید اصالح 
شود، تالش کردیم با استفاده از همه  ظرفیت علمی کشور 

این برنامه را تهیه کنیم.
نوبخت افزود: ی��ک برنامه  جامع تفصیل��ی در چهار محور 
»درآمده��ای پایدار«، »هزینه های کارا«، »عدالت و توسعه 
و ثب��ات در اقتصاد« و در نهایت »اص��الح نهادی در نظام 
بودجه ریزی« تهیه کردیم که در این چهار محور، ۱۰ بسته  
اجرایی ه��م فراهم و به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ارائه ش��د. چون در ابالغیه  رهبر انقالب هم تصریح ش��ده 
ب��ود که برنامه  اص��الح ساختار باید در ش��ورای عالی مورد 
بحث وبررسی ق��رار بگیرد. رییس سازم��ان برنامه وبودجه 
گفت: ش��ورای س��ران، جلس��اتی هم برگ��زار و به بخشی 
از قس��مت ها ورود ک��رد، اّما به جهت ع��دم توافق بر همه  
مس��ائل آن، موضوع باقی ماند. البت��ه من از طرف سازمان 
برنامه وبودجه، مجموعه  کام��ل برنامه  اصالح ساختار را به 
دفتر رهبر انق��الب تقدیم کردم. بع��د از اینکه نمایندگان 
مجل��س جدید هم به این مس��ئله عالقه مند ش��دند، برای 
ریاست مجلس این مجموعه را فرستادم. یک نس��خه  از آن 

را هم به صورت الکترونیکی در سایت سازمان قرار دادیم.
وی ادام��ه داد: ساختار بودجه ساختار پیچیده ای نیس��ت. 
یک بخش مرب��وط به درآمدهاست. اینک��ه چه کاری باید 
برای درآمدها ص��ورت بگیرد، چ��ون درآمدهایمان پایدار 
نیس��ت؛ چه کنیم که درآمد پایدار داشته باشیم؟ با فرض 
قطع وابس��تگی به نفت، هم در مورد بودجه و هم در مورد 
هزینه های جاری بودجه، درآمدها را تعیین کنیم. پس باید 
ببینیم که نفت چه سهمی در بودجه  ما دارد. سهم نفت از 

ب��االی ۵۰ درصد در بودج��ه سنواتی االن به چیزی حدود 
زی��ر ۱۰ درصد رسی��ده است. چه کنیم ک��ه همین را هم 
ح��ذف کنیم؟ سه محل برای جایگزین��ی درآمد حاصل از 

نفت در بودجه در نظر گرفتیم.
وی اطهارداش��ت: هم اکنون بی��ش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان به شکل مختلف یارانه برای کاالهای مختلف ازجمله 
سوخ��ت و انرژی پرداخت می کنیم. از ۱۳۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان، حدود هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه ای است 
که باب��ت انرژی می دهیم. اگر بخواهی��م ۱۰ درصد این را 
صرفه جوی��ی کنیم؛ رقمی در حد ص��د هزار میلیارد تومان 

می تواند جایگزین فروش و صادرات نفت در بودجه  شود.
ریی��س سازمان برنام��ه و بودجه اضافه ک��رد: بخش دیگر 
معافیت ه��ای مالیاتی است. ما بی��ش از پنجاه هزار میلیارد 
توم��ان طبق قانون معافیت مالیات��ی داریم. این غیر از فرار 
مالیات��ی است، اّم��ا در کشور ما از پرداخ��ت مالیات معاف 
هستند. وی اظهارداشت: براساس آنچه که در سیاست های 
اقتص��اد مقاومت��ی مورد تأکی��د رهبر انقالب ب��ود، باید از 
درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده کنیم و سهم مالیات را در 
منابع بودجه عمومی افزایش دهیم؛ اّما آیا با همین قوانین  و 
مقررات و با همین نظام مالیاتی می توانیم؟ در برنامه  اصالح 
ساختار مشخص کردیم که یک بخش را می توانیم، اّما همه 

را نمی شود. البته ظرفیت بزرگی وجود دارد.

وی بیان کرد: معتقدیم که باید نحوه و رویکرد اخذ مالیات 
را از بنگاه به سمت خانوار ببریم. یعنی به جای اینکه درآمد 
بنگ��اه را مبنای محاسب��ه مالیات قرار دهی��م، درآمد کل 
خانوار را در نظر بگیریم. البته با لحاظ سطح بندی؛ یعنی تا 
ی��ک سطحی از درآمد، خانوارها از پرداخت مالیات معافند 
و ب��رای درآمدهای کمت��ر از آن، نه تنها مالیات نمی دهند، 
بلکه به آن ها کمک می ش��ود و یارانه پرداخت می شود؛ اّما 
ب��رای درآمدهای باالتر از آن سطح باید مالیات بدهند. این 
موض��وع را به عنوان »مالیات بر خانوار« تعریف کردیم و در 

برنامه ی اصالح ساختار هم آوردیم.
ب��ه گفته نوبخ��ت بحث بعدی  مولدس��ازی دارایی ها است. 
برآورد می ش��ود ارزش اموالی و دارایی های دولت که بیش 
از هف��ت میلیون میلیارد تومان اس��ت، در برنامه ی اصالح 
ساختار بودجه روش های مولدسازی این اموال و دارایی ها 
مشخص ش��د. وی درباره اینکه آی��ا برنامه اصالح ساختار، 
ب��ه قانون بودجه  ۱۴۰۰ می رسد؟ کفت: به عنوان مس��ئول 
سازم��ان برنامه وبودجه عرض می کنم ه��ر مقدارش را که 
مجل��س تصویب کن��د، آن را در الیحه  بودجه  سال ۱۴۰۰ 
که مصمم هس��تیم تا ۱۵ آذر تقدی��م مجلس کنیم، قطعاً 

اعمال می کنیم.
نوبخت درب��اره تشکیل ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوای سه گانه و عملکرد آن که با توجه به شرایط فوق العاده 

و ش��رایط جنگی تأسیس شد؛ اظهارداش��ت:  این شورا با 
تصمی��م رهبر معظ��م انقالب تشکیل ش��د. ایشان هر سه 
ق��وه را احضار کردند و با توجه به ش��رایطی که کشور بعد 
از تحریم ه��ای جدی��د و جدی با آن روبه رو ش��د، ضرورت 
تشکیل ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی را ابالغ فرمودند. 
پس تشکیل این ش��ورا یک الزام از سوی عالی ترین مرجع 
رسمی کشور به ش��مار م��ی رود. آیا توجیه ه��م دارد؟ بله،  
سراس��ر توجیه دارد. اگر ما واقعاً باورمان ش��ود که در یک 
جنگ اقتص��ادی قرار داریم باید هماهنگ��ی الزم بین سه 
قوه برای مقابله با تحریمها از طریق ش��ورای عالی اقتصادی 
به وجود آی��د. وی ادامه داد: برخ��ی سازوکارها پاسخگوی 
ش��رایط جنگی نیس��ت. در این ش��رایط جنگ��ی و خاص 
تحریمی باید بپذیریم که ش��رایط سخت و سنگینی وجود 
دارد؛ اّم��ا نظام می تواند از پس آن برآید. تصمیمات درباره  
جنگ و جبهه را هم که در یک جلس��ه علنی نمی گرفتند! 
تصمیم رهب��ر معظم انقالب برای تشکیل جلس��ات سران 
س��ه قوه هم از همین منظر ب��ود. البته ما که تا ابد در این 
شرایط تحریمی و شرایط سخت نخواهیم بود. سال 6۷ هم 
نامه ای از سوی نمایندگان برای امام )ره( ارسال شد مبنی 
بر اینکه برخی تصمیمات طبق شرایط جنگی بوده اّما باید 
به ش��رایط و روال قانونی واقعی خودش برگردد و امام هم 
پذیرفتن��د. رییس سازمان برنام��ه و بودجه تصریح  کرد: به 
نظر من، این یکی از تصمیمات بس��یار اصولی رهبر انقالب 
به عنوان فرماندهی کل قوا و رهبر نظام است که به درستی 

تشخیص دادند و ابالغ فرمودند.
وی اطهارداش��ت: برخی تصمیماتی که الزم بود به سرعت 
اخذ ش��ود و اگر به مجلس می رف��ت درگیر فرایند طوالنی 
می شد در این شورا اخذ شد. اصالحاتی در مباحث مالیاتی 
و بورس داش��تیم که این ها در مسیر عادی قانونی معمول 
قرار می گرفت بس��یار طوالنی می شد، در حالی که در این 
جلسات تصمیمات درستی گرفته شد. مشکالتی را وزارت 
نفت و بانک مرکزی داش��ت که در این جلس��ات رفع شد. 
ضمن اینک��ه همه  مصوبات با اجماع نظر روسای سه قوه و 

با تأیید رهبر انقالب اجرایی می شود.
وی همچنی��ن درباره برنامه های دول��ت در یک  سال آخر 
گف��ت: این دولت همچنان  که رهبر معظم انقالب فرمودند 
مثل هفت سال قبل، کماکان و با همان شدت به کار خود 
ادامه می دهد. کمااینک��ه از همان اّول تا روز ۱۳ فروردین 
جلس��اتی داش��تیم که برای »جه��ش تولی��د« اعالمی از 
سوی رهب��ر انقالب چ��ه برنامه ریزی  بای��د کنیم. هر یک 
از وزاتخانه ه��ا طرح ه��ا و پروژه هایش��ان را دادند. سازمان 
برنامه وبودجه هم برنامه ها، منابع و بودجه  آن ها را بررسی و 
نتیجه را مصوب کرد. عالوه بر این همه دستگاه ها باید روی 
طرح های عمران��ی خود تا پایان این دول��ت نظارت دقیق 
داش��ته باشند. طبق این برنامه ها حدود ۱۸۰۰ کیلومتر در 

این سال راه آهن جدید احداث خواهیم کرد.  ایرنا 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz پنج شنبه  اول آبان 1399  شماره 5433    

رئیس مجلس
قیمت گذاری دستوری فوالد 

منتفی شد 
رئی��س مجلس در تشریح جزئیات نشس��ت 
غیرعلن��ی مجلس گفت که در این نشس��ت 
تصمیماتی در باره تأمین کاالهای اساسی و 
تهاتر ای��ن کاالها و تأمین ارز موردنیاز آن از 
اهّم مس��ائل مورد بحث در نشست غیرعلنی 
امروز مجل��س بود. محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داش��ت: این 
بررسی ه��ا بیشتر در حوزه قیمت ها، توزیع و 
تأمین کاال و روش هایی که برای این منظور 
الزم اس��ت بحث هایی انجام ش��د. همچنین 

مس��ائل مربوط به حوزه فوالد، ش��رکت های 
فوالدی که عمدتا با هماهنگی وزارت صنعت 
در بورس اس��ت، مورد بحث قرار گرفت. وی 
افزود: در جلسه توافقات خوبی برقرار شد که 
در فرص��ت مناسب توضیحاتی در این باره را 

ارائه خواهیم کرد. 
قالیب��اف خاطرنشان کرد: ب��رای تأمین کاال 
و ه��م تهات��ر در حوزه ک��اال در اصالح روند 
ص��ادرات و واردات و تأمی��ن ارز ای��ن ک��ار 
تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که البته در سه 
روز گذش��ته با وزرای اقتصادی نیز جلساتی 
داش��تیم که تصمیمات آن جلس��ه و اجرای 
این تصمیمات در تثبیت بورس و در کاهش 
قیمت ارز تداوم خواهد داشت که در فرصت 

مناسب به اطالع مردم خواهد رسید. 
پیش ت��ر سیدرضا ش��هرستانی عض��و هیات 
مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگ��ان ف��والد در 
گفت  وگو با فارس با تشریح جزئیات جلس��ه 
غیرعلنی صب��ح امروز مجلس با وزیر صنعت 
گفته بود: در این جلسه اجرای دستورالعمل 
وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد 
عالوه بر شمش فوالد، محصوالت فوالدی نیز 

در بورس کاال عرضه شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران:
توزیع کودهای یارانه ای با 

اولویت گندم کاران
ریی��س بنیاد ملی گندمک��اران از توزیع کود 
یاران��ه ای فس��فاته در بخش کش��اورزی با 

اولویت گندم کاران خبر داد.
عطااهلل هاش��می اظهار کرد: به دلیل افزایش 
قیمت کود فس��فاته در ب��ازار آزاد و به دلیل 
اینکه ممک��ن است کود ب��ه موقع به دست 
کش��اورز نرسد، مقرر ش��ده که ای��ن کودها 
ب��ه صورت یاران��ه ای در اختیار کشاورزان با 
اولویت گن��دم کاران قرار داده ش��ود. براین 
اس��اس،  اعضای بنیاد مل��ی گندم کاران در 

سراس��ر کشور به عنوان بازوه��ای نظارتی و 
کمک��ی سازم��ان ه��ای جهاد کش��اورزی و 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خرید، 
توزی��ع و فروش کوده��ا خواهند ب��ود. وی  
ادامه داد: ه��دف از توزیع کودهای یارانه ای 
دسترسی کشاورزان به کود در زمان کشت و 

جلوگیری از ورود کود به بازار سیاه است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: یارانه 
کودهای کشاورزی قطع ش��ده و این موضوع 
مشکالت بسیاری برای کشاورزان ایجاد کرده 
اس��ت. منظور از توزیع ک��ود یارانه ای یعنی 
کودهای جایگزی��ن و مشابهی که کشاورزان 
م��ی توانند با قیمت ارزان تر به آن دسترسی 
داشته باشند. برای مثال هر کیسه ۵۰ کیلویی 
کود فسفاته در بازار آزاد ۵۲۸ هزارتومان است 
و طبیعتا خرید آن نیازمند نقدینگی بس��یار 
اس��ت و از قدرت خرید کش��اورز  نیز خارج 
اس��ت. به همین دلیل برخی از کارخانه جات 
مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و ش��رکت 
خدمات حمایتی ترکیباتی شبیه کود فسفاته 
تولید و با قیمت ارزان تر در اختیار کشاورزان 
قرار می دهن��د و به این ترتیب نیاز خاک به 

فسفات نیز برطرف می شود. ایسنا 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
بلیت هواپیما فعاًل گران نمی شود

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اش��اره 
به برنامه دولت برای حمایت از ش��رکت های 
هواپیمایی داخلی گفت: قیمت بلیت هواپیما 

فعاًل افزایش نمی یاید.
تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی 
کش��وری در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تس��نیم با اشاره به جلسه اخیر با 
حضور وزیر راه و ش��هرسازی و مدیران عامل 
ش��رکت های هواپیمایی، اظهار کرد: در  این 
جلس��ه وضعیت حمل ونقل هوایی مسافری 
کشور، ایرالین ه��ای داخلی و... مورد بررسی 

ق��رار گرف��ت. وی ادام��ه داد: همچنین در 
خص��وص مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس 
کرون��ا مبنی بر انجام پروازهای داخلی با 6۰ 
درصد ظرفی��ت صندلی های هواپیما بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که 
از ف��ردا اول آبان ماه ش��رکت های هواپیمایی 
ملزم به اجرای ای��ن مصوبه ستاد ملی کرونا 
هستند، افزود: قیمت بلیت هواپیما فعاًل تغییر 
نمی کند و بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی 
بررسی این موضوع به بعد از ارائه صورت های 
مالی شرکت های هواپیمایی در سال های 9۷، 
9۸ و نیمه نخست امسال موکول شده است. 
دهقان��ی زنگنه گفت: هفت��ه آینده با حضور 
اعضای کمیس��یون عمران مجلس،  وزیر راه 
و ش��هرسازی و مدیران عامل ش��رکت های 

هواپیمایی جلسه ای برگزار می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: به دنب��ال آن هس��تیم که 
کمتری��ن افزای��ش قیم��ت بلی��ت را اعمال 
کنیم؛  در این راستا بس��ته حمایتی جدید و 
تس��هیالت دیگری برای ایرالین های داخلی 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده است ک��ه امیدواریم 

عملیاتی شود.

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رییس سازمان برنامه و بودجه محورهای اصلی  را اعالم  کرد؛

به وقت اصالح ساختار بودجه

آمارها نشان داد؛

رکورد شکنی قیمت انواع میوه و سبزی 
قیمت میوه و سبزی در بازار تهران این هفته نیز افزایش داش��ت و قیمت 
گوجه فرنگی و پیاز به رغم مازاد تولید در کشور چند برابر رشد کرد.قیمت 
ان��واع محصوالت سبزی و صیف��ی از جمله گوجه فرنگ��ی و پیاز در بازار 
افزای��ش یافته، این در حالی اس��ت، ساالنه با تولید ۵.۵ میلیون تن از این 
محص��ول مازاد نیاز در کشور وجود دارد و صادرات محصول گوجه فرنگی 
به کشور عراق هم انجام می ش��ود. ریشه این گرانی به رغم تولید مازاد را 
باید در برنامه های تنظیم بازار جستجو کرد. در کشورهای دیگر برنامه های 

صادرات ابتدا با اولویت تأمین داخل چیده می شود. 
سی��د رضا نوران��ی رئیس اتحادیه مل��ی محصوالت کش��اورزی گفت: ماه 
گذشته در کشور هند بارندگی های زیادی رخ داد و تولید محصوالت سیب 
زمینی و پیاز در این کشور به ش��دت کاهش یافت و بالفاصله صادرات را 
قطع کردند تا نیاز داخل تأمین ش��ود. هفته دیگر برنامه های صادراتی هم 
به عراق وجود دارد زیاد برنامه ریزی ش��ده و دقیق نیس��ت، به طوری که 
همین چند روز پیش ۲۰۰ کامیون محصول گوجه فرنگی از عراق برگشت 

خورد.
نورانی افزود: دلیل برگشت خوردن محموله های گوجه  فرنگی صادراتی به 
عراق بی کیفیت بودن و باران خوردگی آنها و نداش��تن بسته بندی مناسب 
ب��ود. بنابراین ب��ه رغم مازاد تولید در کشور نداش��تن برنامه های صادراتی 
مناسب و اولویت ندادن به تأمین داخل باعث شده قیمت گوجه فرنگی در 

بازار به کیلویی ۱۵ هزار تومان برسد. فارس

مدیر برنامه ریزی ش��رکت سپرده گذاری مرکزی با 
بیان اینکه تاکنون نماد ۱۵ شرکت سرمایه گذاری 
استانی در بورس درج شده است، گفت:  سهامداران 
عدالت در روش غیرمس��تقیم، مالک سهام شرکت 
استانی مربوطه هس��تند. محمدجواد فرهانیان در 
پاسخ به این پرسش که ۱۳ شرکت غیربورسی در 
پرتفوی سهام عدالت چگونه وارد بورس می شوند، 
گف��ت: قرار اس��ت این ۱۳ ش��رکت غیربورسی در 
قالب یک هلدینگ سرمایه گذاری وارد بورس شوند 
ک��ه اطالعات آن و ش��رایط و الزامات ورود آن نزد 

سازمان بورس اوراق بهادار وجود دارد. 
وی در پاس��خ ب��ه این پرسش که چ��ه موقع نماد 
ش��رکت هلدین��گ ش��رکت های غیربورسی درج 
می ش��ود گفت: به محض اینکه ش��رکت هلدینگ 
م��ورد نظر در ب��ورس پذیرش ش��ود، درج نماد و 
کاره��ای ثبت و ریجس��تری آن و تخصیص سهام 
به مشموالن در ش��رکت سپرده گ��ذاری مرکزی، 
سمات انجام می ش��ود.  مدیر برنامه ریزی ش��رکت 
سپرده گذاری مرکز در پاسخ به این که سهامداران 

عدال��ت که روش غیرمس��تقیم را انتخاب کرده اند 
االن مالک چه چیزی هس��تند، گفت: سهامداران 
عدالت در روش غیرمس��تقیم در واقع مالک سهام 
شرکت سرمایه گذاری استانی مربوطه خود هستند 
و اگر بخواهند سهام عدالت خود را بفروش��ند، در 
ح��ال حاضر تا سقف 6۰ درصد می توانند از طریق 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت خود را در 

بورس بفروشند. 
وی اف��زود: بای��د نماد ش��رکت های سرمایه گذاری 
استانی در بورس باز ش��ود ومعامالت در آن صورت 
گیرد. در حال حاضر نماد ۱۵ شرکت سرمایه گذاری 
استان��ی در بورس درج ش��ده و در م��ورد ۸ نماد 

معامالت در بورس انجام شده و فعال است. 
مدیر برنامه ریزی ش��رکت سپرده گ��ذاری مرکزی 
گف��ت: بنابرای��ن سهامدارانی که عضو ۸ ش��رکت 
سرمایه گذاری استانی که نماد آنها در بورس فعال 
اس��ت، درصورت تمایل می توانن��د تا 6۰ درصد از 
سهام عدالت خود را از طریق شرکت سرمایه گذاری 

استانی مربوطه به فروش رسانند. 

فرهانی��ان در پاس��خ به این پرسش ک��ه آیا خرید 
سهام ش��رکت های سرمایه گ��ذاری استانی همراه 
با س��ود خواهد بود، گفت: در ح��ال حاضر قیمت 
هر سهم ش��رکت سرمایه گ��ذاری استانی خراسان 
جنوب��ی ۲۱۴ توم��ان و ش��رکت سرمایه گ��ذاری 
استان��ی سهام عدالت زنج��ان ۱۵۰ تومان است و 
چون این شرکت ها تازه در بورس پذیرفته شده اند، 
در مسیر رشد قرار دارند. مدیر برنامه ریزی شرکت 
سپرده گ��ذاری مرکزی در پاسخ به این پرسش که 
برخی از ش��هروندان دارای سهام عدالت نیستند و 
آیا اکنون با خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری 
استان��ی می توانند به نوع��ی سهامدار عدالت تلقی 
شوند، گفت: خرید و فروش سهام های شرکت های 
استان��ی برای هر کس��ی ک��ه کد بورسی داش��ته 
باش��د آزاد اس��ت و خرید سهام این ش��رکت ها به 
معنی سهامدار عدالت بودن نیس��ت اما می تواند از 
مناف��ع این سهام استفاده کند چون ش��رکت های 
سرمایه گذاری استان��ی تازه در بورس قابل معامله 

شدن و در مسیر رشد قرار می گیرند. فارس

  مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی خبرداد؛

درج نماد 15 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس


