10

دوشنبه  18 /آذر  / 1398شماره 4424

www.ebtekarnews.com

خبر

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به

طور قطع بازار به این تهدیدها واکنش خوبی

نشان نمیدهد ،گفت :تنها راهی که میتواند
این واکنشها را خنثی کند یا آثار بودجه را در
بازار کاهش دهد این است که قیمت جهانی

کاال افزایش یابد ،در این صورت سودآوری

شرکتها حفظ میشود .موضوع دیگر که

میتواند تهدیدات بودجهای برای بازار سرمایه
را کاهش دهد بحث کاهش تنشهای سیاسی
است که در این صورت شرکتها برای صادرات

محصوالت خود را با محدودیت کمتری
مواجهه هستند .همچنین محل درآمدهای

دولت کاهش مییابد و در این صورت کمتر
به دنبال درآمدزایی از طریق گسترش مالیات

خواهد بود.

میرمعینی با اشاره به تاثیر تعیین نرخ ارز در

بودجه گفت :آنچه که بسیار مهم است نرخ

دالر در بودجه سال  99است که میتواند
اثرات مثبت و منفی متعددی را در بازار سرمایه

داشته باشد.

اخبار

اما و اگرهای سند مالی دولت در سال بعد بررسی شد

اخبار خوب و بد الیحه بودجه
برای بورسیها

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد:
موضوع دیگر در بودجه بحث افزایش حقوق
مالکانه است که بهطورقطع در این شرایط
اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ حقوق
مالکانه چه برای شرکتهای معدنی و چه
پتروشیمیها خواهد بود که باز هم این موضوع
فشار مضاعفی را بر بازار ایجاد میکند.
به گزارش ایلنا ،حمید میرمعینی درباره تاثیر
ارایه الیحه بودجه سال  99در بازار سرمایه
گفت :الیحه بودجه و نحوه بودجهریزی
دولت برای سال آینده میتواند تاثیرگذاری
قابل توجهی در بازار داشته باشد و مهمترین
موضوع بحث مالیات است .مالیات بر عایدی
طبق قانون در بودجه سال  99پیشنهاد داده
شده که میتواند بر روی معامالت سهام اعمال
شود و به طور قطع در این صورت تاثیر منفی
در بازار سرمایه میگذارد .اما اگر مالیات بر
عایدی بازار سرمایه از سایر بازاهای موازی مانند
مسکن ،خودرو و ...کمتر باشد میتوان انتظار
داشت که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاید
و روند تقاضا را افزایش دهد که این خبر خوب
برای فعاالن بورس است .
کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیرگذاری
سایر جنبههای بودجه در بازار سرمایه گفت:
از آنجایی که بودجه سال آینده بودجه بدون
نفت است بحث فروش داراییهای سرمایه
دولت مطرح میشود که بورس و بازار سرمایه
میتواند محل تامین منابع مالی باشد .با فشار
بر بازار سرمایه برای تامین مالی ها فشار
نقدینگی به سمت این بازار هجوم می آورد
و جذب نقدینگی بر حجم گردش معامالت
فشار وارد می کند که در نهایت منجر به
خروج نقدینگی خواهد شد بدون آنکه نقدینگی
جدیدی از سوی دولت وارد بازار شود.

بازاروسرمایه
حضور همراه اول در سومین
همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

بودجه ماراتنی 99

ه بودجه
این روزها چالشهای پیشروی الیح 
 1399تیتر بسیاری از رسانهها بوده و از سوی
دیگر کارشناسان یکی پس از دیگری درخصوص
این چالشها اظهارنظر کرده و پستی و
بلندیهای موجود را بررسی میکنند .البته که در
این میان هم مسئوالن مربوطه به بحث و بررسی
مسائل در حوزه بودجه میپردازند و هر کدام به
نوعی از تنظیم آن دفاع میکنند .اما آنچه که
وجود دارد این است که بسیاری از تحلیلگران و
صاحبنظران نوع بودجهبندی را دارای ایراداتی
میدانند و معتقدند که این بودجه تبعاتی را به
دنبال خواهد داشت .اما همانطور که گفته شد
مسئوالن نگاهی متفاوت به این الیحه داشته
و نسبت به شرایط امیدوار هستند .محمدباقر
نوبخت ،معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور با بیان این که جبران
کاهش قدرت خرید مردم یکی از سیاستهای
اصلی الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹است گفت که
در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کاالها
و خدمات اعمال نخواهد شد .بنابراین طبق
گفتههای وی نباید نگرانی درخصوص افزایش
قیمت کاالها داشت .البته از سوی دیگر حسن
روحانی روز یکشنبه هنگام تقدیم الیحه بودجه
سال  1399کشور به مجلس شورای اسالمی در
جمع نمایندگان با بیان اینکه بودجه سال آتی،
بودجه استقامت و مقابله با تحریم خواهد
بود ،گفت« :طی  ۹ماه گذشته و بهرغم تشدید
تحریمها و فشارها ،بودجههای جاری بهموقع
پرداخت و  ۳۴هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
نیز تاکنون پرداخت شده است».
روحانی با اشاره به نکاتی که در بودجه سال
 99حائز اهمیت است ،اظهار کرد« :مسئله اول
اینکه در سال آینده هم مثل سال جاری بودجه
ما ،بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم
است .این بودجه به دنیا اعالم میکند که علیرغم
تحریم ،کشور را مخصوصا ً از لحاظ نفت اداره
خواهیم کرد».
رئیسجمهوری با بیان اینکه تقریبا ً بودجه سال
 99با شرایطی که پیشبینی شده،خیلی به نفت
اتکا ندارد ،گفت« :در جدولهای بودجه خواهید
دید ،درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته
شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیشبینی
کردیم ،اگر همه پیشبینیها حاصل شود ،تقریبا ً
نزدیک هم است و اگر آن پیشبینیها حاصل
نشود ،بودجه عمرانی جلوتر است».
وی از اختصاص  70هزار میلیارد تومان برای
بودجه عمرانی سال آینده ،خبر داد و خاطرنشان
کرد« :از ابتدای این دولت و در این  6سال از
 11هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال  91به
ترتیب جلو آمده و به  70هزار میلیارد در سال
آینده رسیدیم  .یعنی بودجه عمرانی در  6سال
گذشته بیش از  6برابر شده است و انشاءالله
طرحهایی که در بخش عمرانی مدنظر است
را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و با این گام
نسبت به بودجه عمرانی کشور برای سال آینده،
همه طرحهای عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی
خواهد شد».
بودجه استقامتی نامی است که رئیسجمهوری
بر روی بودجه سال آتی گذاشته و وقتی چنین نامی
بر سر زبان میآید به نظر میرسید که سال آینده
باید منتظر فشار و دشواریهایی بود .اما اینکه
تنها مردم هستند که باید فشارها را تحمل کنند
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بودجه  ،98موضوعی است كه این روزها مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته و صحبت درخصوص آن نقل محافل شده است .بسیاری از رسانهها بر این
باورند که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن تحریمها و شرایط خاص اقتصادی كشور ارائه شده است و همین مسئله میتواند دردسرساز باشد.
چراکه این بودجه برای شرایط عادی نوشته شده ،نه شرایطی که کشور در حال جنگ با تحریمها بوده و هر روز نحیفتر از روز گذشته خود میشود .این
مسائل در حالی است که برخی از مسئوالن نسبت به این الیحه با امیدواری صحبت میکنند و معتقدند که بودجه در بهترین حالت بسته شده است.

اگر قرار باشد
اسمی بر روی
بودجهبندی
گذاشت باید
آن را بودجه
ماراتنینامید،
البتهاینگونه
نامگذاریها نه
فایدهای دارد و
نه معنای واقعی
اقتصاد را نشان
میدهد
و یا اینکه دولت هم از تحمل سختیها بینصیب
نمیماند مسئلهای است که صاحبنظران نظرات
متفاوتی را برای آن مطرح میکنند .برخیها
معتقدند که فشارها بیش از آنکه مردم را نشانه
قرار بگیرد ،دولت را به چشم هدف میبیند و
در مقابل برخی دیگز از کارشناسان بر این باور
هستند که مردم تنها قربانیان دشواریها بودجه
استقامتی خواهند بود و دولتیان تنها با نامهای
سیاسی مشکالت را گوشزد میکنند .از سوی دیگر
برخی از تحلیلگران ،گذاشتن نامهای سیاسی بر
روی پدیدههای اقتصادی را امری بیهوده دانسته
که تنها آتش زیر خاکستر را شعلهورتر میکند و
نباید انتظار دیگری از این جریان داشت .در این
راستا هوشیار رستمی ،کارشناس مسائل اقتصادی
با اشاره به این مسئله که مفهومسازی در اقتصاد
دردی را از جامعه دوا نمیکند به «ابتکار» گفت:
بودجهبندی امسال طبق معمول سالهای گذشته
یکسری عددسازیهایی بوده است .در این میان
ما باید بدانیم که بودجهمان یک بودجه عملیاتی
مبتنی بر برنامههای مشخصی نیست ،به عبارتی
دیگر زمانی که شرایط سیاسی کشور تغییر پیدا
میکند در مقابل اعداد در بودجه پیرو اتفاقات
سیاسی نیز متفاوت خواهد شد .من معتقدم که
بودجه در ایران سالهاست که نه مقاومتی است
و نه استقامتی ،بلکه یک بودجه ماراتنی است،
چراکه هر چه میدویم به جایی نمیرسیم .بنابراین

اگر قرار باشد اسمی بر روی بودجهبندی گذاشت
باید آن را بودجه ماراتنی نامید .البته در این میان
باید اشاره کنم که اینگونه نامگذاریها نه فایدهای
دارد و نه معنای واقعی اقتصاد را نشان میدهد.
اینکه ما بر روی پدیدههای اقتصادی نامهای
سیاسی بگذاریم دردی را از ما دوا نمیکند .حاال چه
بگوییم مقاومتی چه بگوییم استقامتی.
وی در ادامه افزود :ماجرا تنها به چند نام خالصه
نمیشود و ما میبینیم که بودجه عاری از نفت
هم همانند شعار بر سر زبانها افتاده است .مگر
میشود یک کشور نفتی ،بودجهای عاری از نفت
داشته باشد؟
رستمی در بخش دیگری از صحبتهایش در
پاسخ به این پرسش که وضعیت در سال آتی
چگونه خواهد بود گفت :اینکه از حاال گفته شود
فشارها بر مردم در سال آتی بیشتر میشود یا
خیر را نمیتوان پیشبینی کرد ،ممکن است روزی
توافقی شود و مشکالت یکی پس دیگری از بین
برود ،از سوی دیگر ممکن است که اینگونه نباشد.
ما باید بدانیم تا زمانی که تحریمها وجود داشته
باشد مردم باید فشارهای اقتصادی را تحمل کنند
و آقایان هم در این میان تنها اسمسازی میکنند،
این تنها مردم هستند که فشار واقعی را تحمل
خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی با بررسی جزئیات بودجه
سال آتی ادامه داد :انتشار جزئیات بودجه سال

آتی نشان از تورم باال دارد و به احتمال زیاد تورم
در سال آینده همانند سال جاری  40تا  45درصد
خواهد بود و رشد اقتصادی به احتمال خیلی زیاد
منفی خواهد شد ،بنابراین ممکن است فشارهای
زیادی گریبان مردم را بگیرد .بودجه یک اصل
بسیار مهم در کشور بوده ،اما با این روال که بدون
حساب و کتاب بودجه را مینویسیم قاعدتا ً نباید
انتظار داشته باشیم که تاثیری در بهبود اقتصاد
داشته باشد.
رستمی در ادامه اظهار کرد :نکته مهم دیگری
که باید به آن اشاره کنم این است که مسائل
اقتصادی ما در گرو مسائل سیاسی خواهد بود.
به عبارتی دیگر ،اینکه مسائل سیاسیمان چگونه
پیش خواهد رفت تاثیر بسزایی در اقتصاد خواهد
گذاشت.
وی در پاسخ به این پرسش که تبعات احتمالی از
بودجهبندی به این شکل تنها مختص افراد جامعه
خواهد بود و یا گریبان دولت را هم میگیرد ،گفت:
به نظر من دولت فعلی هیچ هراسی از تبعات
احتمالی ندارد ،چراکه میدانند تا سال  1400اتفاقی
نخواهد افتاد .البته نه تنها این دولت بلکه هیچ
دولتی هراسی از تبعات نخواهند داشت .اگر دوره
اول ریاستجمهوری بود ممکن بود که برای رای
آوردن در دوره دوم برخی از مسائل را رعایت شود،
اما اکنون در دوره دوم هستیم و جای نگرانی و یا
پاسخگویینیست.

سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند»
با حضور همراه اول در بخش نمایشگاهی و
نشستهای تخصصی آن برگزار میشود.
به گزارش ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،سومین همایش و نمایشگاه «تهران
هوشمند» با همت سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران از روز دوشنبه  ۱۸آذر
به مدت دو روز آغاز به کار کرده و معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و شهردار تهران مهمانان ویژه افتتاحیه
این رویداد خواهند بود.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن
همراه ایران نیز در اين رويداد كه با حضور جمعی
از متخصصان شهر هوشمند ،وزرا و مديران ارشد
دولت و شهرداران تعدادی از کالنشهرهای دنیا،
مديران ارشد شهرداریها ،اعضای شوراهای
اسالمی شهرها همراه است و موضوع استراتژيك
«شهر هوشمند» را در دستور كار خود قرار داده
است ،مشارکت خواهد داشت .اپراتور اول با
هدف ارئه طرحها و پروژههای هوشمندسازی و
گسترش ارتباطات تجاری با سازمانهای مرتبط
در نمایشگاه جانبی این مراسم حضور داشته و
پذیرای بازدیدکنندگان است .همزمان با برگزاری
این همایش که بر «نقش دادهها در توسعه و
مدیریت شهرهای هوشمند» تأکید خواهد داشت،
نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی با
حضور فعاالن و بازيگران اصلی شهر هوشمند
و كارگاههای ارائه محصول و معرفی خدمات در
زمينه مديريت شهری نیز برپا میشود که مرتضی
طاهری بخش ،معاون فنی و توسعه شبکه همراه
اول در نشستی تخصصی به بررسی موضوع
«عدم قطعیتهای توسعه نسل پنجم ارتباطات
در شهرهای هوشمند» خواهد پرداخت.
نشست تخصصی «عدم قطعیتهای توسعه
نسل پنجم ارتباطات در شهرهای هوشمند» روز
سهشنبه  ۱۹آذر از ساعت  ۹تا  ۱۰:۳۰در سالن
سعدی سالن همایشهای بینالمللی برج میالد
تهران با حضور حسین فالح جوشقانی ،معاون
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار میشود.

یارانه خرید تضمینی گندم و نان
۲برابر شد
یارانه خرید تضمینی گندم و نان ،در الیحه
بودجه سال  ۹۹کل کشور ،معادل  ۱۲هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با
سال قبل دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش مهر ،دولت در قالب بند  ۱۴ماده
واحده بودجه سال  ۹۹کل کشور ۱۲ ،هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومان ،یارانه نان و خرید تضمینی
گندم را از محل منابع هدفمندی یارانهها
پیشبینی کرده است .برآوردها نشان میدهد
که این رقم ،در مقایسه با سال قبل دو برابر
افزایش یافته است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کارکنــان اداره منابــع طبیعــی چابهــار بــه
شــماره ثبــت  1120و شناســه ملــی  10861620733بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/04/27کــه مــدارک طــی شــماره  46784مــورخ
1398/8/12اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان چابهــار تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  .1 :اساســنامه جدیــد تعاونــی در  78مــاده و  62تبصــره تصویــب گردیــد و
مقــرر شــد اساســنامه قبلــی کان لــم یکــن تلقــی گــردد .2 .فعالیــت تعاونــی بــه مــدت
 3ســال تمدیــد گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار (8908 )688193
آگهــی تغییــرات شــرکت آوا فــوالد بندرگــز ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1516
و شناســه ملــی  14008576940بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1398/07/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :محــل شــرکت بــه اســتان گلســتان
 ,شهرســتان بندرگــز  ,بخــش مرکــزی  ,دهســتان انــزان شــرقی  ,آبــادی شــهرک صنعتی
بندرگــز  ,محلــه نــدارد  ,کوچــه ( یکــم جنوبــی فــاز  , ) 2خیابــان تــاش شــرقی  ,قطعــه
 , 114, 117طبقــه همکــف کــد پســتی  4877185569تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر گز (8897 )689228

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کارکنــان اداره منابــع طبیعــی چابهــار بــه
شــماره ثبــت  1120و شناســه ملــی  10861620733بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/04/27کــه مــدارک طــی شــماره  46784مــورخ
1398/8/12اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان چابهــار تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  .1 :اساســنامه جدیــد تعاونــی در  78مــاده و  62تبصــره تصویــب گردیــد و
مقــرر شــد اساســنامه قبلــی کان لــم یکــن تلقــی گــردد .2 .فعالیــت تعاونــی بــه مــدت
 3ســال تمدیــد گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار (8908 )688193

