
حمایت از کارآفرینان روستایی توسط 
بانک توسعه تعاون 

بانک توسعه تعاون وارد مرحله جدید برنامه حمایت 
از کارآفرینان روس��تایی گردیده اس��ت مدیرعامل 
بانک توس��عه تعاون در خص��وص برنامه و عملکرد 
این بانک در حوزه حمایت از کارآفرینان روس��تایی 

و عشایری گزارشی ارائه داد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون که 
در جلسه بررس��ی نقش این بانک در طرح اشتغال 
روس��تایی و عشایری که به صورت ویدئو کنفرانسی 
برگ��زار ش��د اظهار داش��ت: ای��ن ط��رح به عنوان 
یکی از برجس��ته ترین طرح های ملی با گس��ترش 
جغرافیای��ی پراکنده در کش��ور ط��ی چهار مرحله 
به اج��را درآمده اس��ت و بانک توس��عه تعاون نیز 
به عنوان یکی از بانک های عامل، به اجرای تعهدات 
و تکلی��ف خود پای بند بوده اس��ت.مهدیان اجرای 
طرح اش��تغال پایدار روس��تایی و عشایری را نقطه 
عطف��ی در کارنامه چندین س��اله این بانک عنوان 
نم��ود و گفت: نگاه مش��تری مدارانه و رعایت ابعاد 
توسعه ای موردتوجه همکاران بانک در اجرای طرح 
بوده است و با توجه به این که این طرح ویژه مناطق 
روستایی و عش��ایری اجراشده است، تالش بر این 
بوده اس��ت ک��ه همکاران با در نظ��ر گرفتن برخی 
مش��کالت متقاضیان مناطق، با رعایت موارد سهل 
گیری و روان سازی خدمات، باروحیه حل مسئله با 
مراجعین رفت��ار نمایند و ازاین جهت تثبیت تکریم 
مشتریان به عنوان رفتار سازمانی دائمی مورد تأکید 
بوده است.مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان 
کرد: ارتباط��ات تنگاتنگ این بانک با کارگروه های 
ملی و کارگروه های اس��تانی موجب گردیده اس��ت 
مراحل نظارت بر اجرای طرح ها نیز به خوبی دنبال 
شود و بر اس��اس گزارش های باالدستی، تسهیالت 
اعطایی با ضریب بس��یار باالیی، در مس��یر افزایش 
اش��تغال و رونق تولید در مناطق بکار گرفته ش��ده 

است.

پیگیر شناسه شهاب خود باشید
ب��ه منظور جلوگی��ری از اعم��ال محدودیت ها در 
دسترس��ی به خدمات بانکی، ضروری است نسبت 
به دارا بودن و یا نداش��تن شناس��ه شهاب )شناسه 
هویت س��نجی الکترونیک��ی بانکی( خود کس��ب 
اط��الع کنید. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی 
ایران، در چند س��ال اخیر نظام بانکی در راس��تای 
اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق 
مش��تریان و بنا بر مفاد بخشنامه بانک مرکزی، به 
پاکس��ازی و اصالح اطالعات حساب های مشتریان 

حقیقی و حقوقی ملزم شده است. 
از ای��ن رو ب��رای ارایه خدمات بانکی به مش��تریان 
باید هویت و اطالعات س��جلی، مکانی و کس��ب و 
کاری آنها مش��خص و برای هر یک از آنها شناس��ه 
شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 

شده باشد. 
لذا ضرورت دارد مش��تریان گرانقدر فاقد شناس��ه 
ش��هاب، در اس��رع وقت به ش��عب افتت��اح کننده 
حس��اب خود مراجع��ه و ضمن ارائه مس��تندات و 
مدارک ثبتی و هویتی، نس��بت ب��ه تکمیل و اخذ 
شناس��ه شهاب خود اقدام کنند تا در اخذ سرویس 

و خدمات با مشکلی مواجه نشوند.

شعب پایتخت بانک شهر در بهترین 
شرایط خدمات رسانی قرار دارند

مدیر امور ش��عب ش��هر تهران بانک ش��هر با بیان 
اینکه نوآوری در خدمات، توجه به نیاز مشتریان و 
اعتالی نام بانک محور فعالیت شعب این بانک بوده 
اس��ت،گفت: ش��عب پایتخت بانک شهر در بهترین 

شرایط خدمت رسانی قرار دارند.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، س��عید عس��گری با تاکید بر اینکه توجه به 
خواس��ت و نیازهای مش��تریان بانک شهر و تمامی 
ش��هروندان هم��واره در صدر اقدامات ش��عب این 
بانک قرار داشته اس��ت،افزود: معتقدیم مشتریان، 
مهمترین دارایی بانک ها هستند و درهمین راستا 
هر روز باید نحوه خدمت رسانی به آنان بهبود یابد. 
وی ادامه داد: خوش��بختانه طی 2 س��ال گذش��ته 
بانک ش��هر تالش کرده اس��ت با ارائ��ه جدیدترین 
خدمات در ش��عب و به خصوص در حوزه بانکداری 
الکترونیک میزان رضایتمندی مشتریان را افزایش 
داده و باعث محبوبیت بیش از پیش خود در شبکه 

بانکی کشور شود.
عس��گری با اش��اره به عملک��رد درخش��ان برخی 
ش��عب پایتخت بانک ش��هر در تمام��ی حوزه های 
بانکی،تصری��ح ک��رد: پرداخت تس��هیالت در قالب 
طرح های مختلف اعم از "پذیرندگان"، "ش��هریار"، 
"اس��اتید"، "ش��کوه ش��هر"، "تندرس��تی" نشان از 
دغدغه مداری این بانک نس��بت به تمامی اقشار به 

خصوص اقشار آسیب پذیر دارد.
مدی��ر امور ش��عب ش��هر تهران بانک ش��هر گفت: 
وصول مطالب��ات ، جذب منابع ارزان قیمت، بهبود 
نرخ موثر تس��هیالت،کاهش هزینه ها و ... از جمله 
عوامل اصلی س��ودآوری ش��عب پایتخت این بانک 

بوده است.
عسگری با اشاره به حضور نیروهای توانمند، جوان 
و با استعداد در شعب بانک شهر،افزود: اعتقاد راسخ 
داریم که آموزش مس��تمر کارکن��ان باعث کاهش 
مشکالت اجرایی خواهد ش��د، بنابراین طی برنامه 
ریزی مدون و با بهره گیری از دانش اس��اتید بنام، 
روز به روز ب��ر دانش و توان فکری کارکنان افزوده 

می شود.

اخبار گزارش

در صورت��ی که  مفاد قانون مدنظر قرار گرفته ش��د دولت 
دوازده��م  در حدود یک ماه و نی��م  فرصت دارد تا الیحه 
بودجه س��ال آینده کشور)سال 1400( را به منظور بررسی 

و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارایه دهد. 
بررس��ی تاریخ ارایه  الیحه بودجه از سوی دولت به مجلس  
ب��ه جز چن��د مورد معدود همواره نش��ان از وقت ش��ناس 
نب��ودن دولت ها داش��ته و دارد و دولت روحانی هم از این 
قائله مس��تثنی نبوده و نیس��ت. اما  در سالی که کشور در 
جن��گ اقتصادی قرار دارد دیگر تقدم یا تاخر معنایی ندارد 
و نگرانی ها پیرو  این  نقش��ه راه کش��ور به حدی است که  
رئیس مجلس را دست به قلم کرده  تا  در نامه ای خواستار 

تدوین بودجه ای متفاوت از دولت شود.  
سال سخت بودجه ای 

س��ال 99  از نظر تامین بودجه س��ال سختی برای دولت و 
کش��و ربود اما حکایت بودجه سال 1400  درشرایطی که 
متولیان و تصمیم گیران  اقتصادی از آن به عنوان »جنگ 
اقتص��ادی « یاد می کنند ؛ حکایت قابل تاملی دارد چراکه 
دولت در س��الجاری  با کمترین درآمد نفتی تالش کرد تا 
از راه ه��ای مختل��ف  از جمله اخذ مالیات ، انتش��ار اوراق 
خزان��ه ،بورس و ... نس��بت به تامین کس��ری بود جه خود 

اقدام کند.
 بررسی عملکرد 7 ماهه دولت در سالجاری به خوبی نشان 
م��ی دهد که ای��ن تالش ها  نه تنها  آن ط��ور که باید اثر 
بخش باش��د بلکه  پیش بینی هایی که اکثر آنها درست از 
آب در نیامده اس��ت. هنوز یک نیمه از سال باقی مانده اما 
تمام بازارهای اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی به سر 
می برند کارشناس��ان در کنار بودجه نامناسب تدوین شده 
برای امسال ؛وجود برخی سوءمدیریت ها و  تصمیمات غیر 
کارشناس��ی را عوامل اصلی می دانند و معتقدند برآینداین 
موارد مسیر حرکتی اقتصاد کشور را به حدی در پیچ و تاب 
قرار داد که به این زودی ها هیچ مجالی برای برون رفت از 

این شرایط  تصور نمی شود. 
اگرچه درکنار این مش��کالت شیوع کرونا هم مزید بر علت 
شد  اما تمام این موارد رئیس مجلس را برآن داشت تا  در 
نامه ای به  روحانی خواس��تار تدوین بودجه متفاوت برای 

سال 1400 شود.
 قالیباف رئیس مجل��س در نامه ای به رئیس جمهور تاکید 
کرده اس��ت که » الیح��ه بودجه 1400 متف��اوت با لوایح 
بودجه گذش��ته و متناسب با ش��رایط اقتصادی کشور و با 
لحاظ اصالحات س��اختاری مدنظر رهب��ر معظم انقالب و 

نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود.«
برخ��ی کارشناس��ان  و تحلیلگ��ران اقتصادی  با اش��اره به 
ایرادات زیادی  که در الیحه بودجه سال 99 وجود داشته و 
گستره مشکالت اقتصادی را  بیشتر کرده می  گویند:  اگر 
بنا باش��د بودجه 1400  متفاوت باش��د باید مبرا از ایرادات 
سال 99  باشد به این ترتیب که بودجه 99 یکسری ایرادات 

فنی  و بخش��ی هم  کارشناس��ی داش��ت به این ترتیب که 
بس��یاری از  قوانین و فرآیندهای  اصول بودجه ریزی  درآن 
رعایت  نشد و اگرچه امید می رفت مجلس نسبت به اصالح 
آن اق��دام کند اما عمال  چنین اتفاقی نیفتاده و ماحصل آن  

تداوم مشکالت اقتصادی است که با آن روبرو هستیم.

به باوراین افراد؛ باال بودن ردیف های هزینه، حرکت دولت 
به  س��مت اموال فروش��ی به واس��طه کاهش درآمد نفتی 
و  ناتوان��ی آنه��ا در اخذ مالیات و از هم��ه مهمتر الگوهای 
رفتاری نامناسب است که دولت  داشته  و برآیند مشکالتی 
اس��ت که در بودج��ه 99 بوده  و  اگر بناس��ت  این الیحه  

 نغییر کند باید فاقد این موارد باشد.
حذف سیاستهای غلط 

منتق��دان و تحلیلگ��ران در واکاوی تف��اوت اساس��ی ک��ه 
بودجه1400  با بودجه س��الجاری باید داش��ته باش��د می 
گوین��د : اصالح یارانه های انرژی مس��اله ای بود که دولت 
در بودج��ه 99 مدنظر قرار دادو اگر چه برای  دولت کاری 
نداش��ت اما هزینه هنگفت  آن را مردم  پرداخت کردند و 
این درحالی اس��ت که می توانس��ت با حذف سهمیه  قشر 
پردرآمد  بخش��ی از مش��کالت را رفع کند ک��ه عمال این 
کار را نک��رد و  مش��کالت و معضالت در اقتصاد را بیش��تر 

و بیشتر کرد.
این افراد تداوم  سیاس��ت غل��ط ارز 4200 را موضوع مهم 
دیگ��ری دربودج��ه 99 عنوان کرده ومعتقدند این مس��اله 
همچن��ان می تواند رانت و فس��اد را دراین بازارها بیش��تر 
کند که  تا کنون هم به همین ش��کل بوده است.به عنوان 
مث��ال ارز 4200  که تاکنون ب��ه کاالهای مختلف داده اند  
اما دس��ت آخر  به جای کاالهای اساس��ی سر از بازارهای 
دیگ��ری درآوردند و برخی هم دراین بین گم ش��ده اند و 

ناظران همچنان درپی رصد آنها هستند.
این گروه ازکارشناسان درخصوص جایگاه درآمدهای مالیاتی 
در بودجه 1400 به این مس��اله اش��اره دارند که قصد دولت 
برای افزایش درآمدهای مالیاتی در واقع سنگ بزرگی برای 
ت��داوم رویه های قبلی دراین حوزه اس��ت ب��ه این معنا که 
متولی��ان هیچ تمایل��ی برای تحول دراین ح��وزه به منظور 
کاهش معافیت ها و جلوگیری از فرار مالیاتی ندارند بنابراین 
اگر قصدی برای ایجاد تغییر در مفاد بودجه داردباید در کنار 
هزینه های دولت نسبت به تحول دراین حوزه به عنوان یک 

حوزه درآمد زا بدون اتکا به نفت اقدام کند.
راه حل های بحران آفرین 

 کارشناس��ان  با توجه به اینکه س��ال 1400آخرین س��ال 
کاری دولت دوازدهم است به شدت به مساله اموال فروشی 
واکنش نش��ان داده و معتقدند این اقدام دولت سهل ترین 
راهی اس��ت که دولت نسبت به گزینش آن اقدام کرده که 
در عین س��ادگی بس��یاربحران آفرین است به این معنا که 
می تواند تبعات اقتصادی ؛اجتماعی و سیاس��ی و صد البته 
فساد بیشتر را رقم بزند و توجه به  این نوع نگاه در بودجه 
1400 ش��اید مهمترین اقدامی باشد که دولت باید مدنظر 
قرار دهد. این کارشناس��ان درنگاه کل��ی تر کاهش هزینه 
های ش��رکت های دولتی و س��وق منابع بودجه به سمت 
تولید را یک اقدام اساس��ی و بزرگ برش��مرده و معتقدند 
اگر این موارد سرلوحه تدوین بودجه 1400 قرار گیرد وبه 
ش��کل کارشناسی انجام شود بسیاری از مشکالت تا حدود 
زیادی مرتفع خواهد ش��د و بودجه ای متناسب با شرایطی 
کنونی کشور که تحت عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود 
تدوین خواهدش��د منوط به آنکه دولت برای وزرا خود نیز 

آرایش نظامی در این جنگ طراحی کند. 
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مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
خبرداد؛

 ETF ارائه درخواست عرضه صندوق
سوم به سازمان بورس

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به 
تغییر شرکت های مشمول عرضه سهام در ETF سوم، 
گفت: درخواستی به سازمان بورس برای عرضه دارا سوم 
ارائه شده و قرار است باقی مانده سهام سه بانک تجارت، 
ص��ادرات و ملت در قالب صندوق ETF دیگری به بازار 

عرضه شود.

راضیه صباغیان، مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان 
ب��ورس درباره جزییات عرضه س��ومین مرحله از عرضه 
صندوق های ETF توضیحات��ی را به خبرنگار ایرنا ارائه 
داد و اعالم کرد: درخواستی به سازمان بورس برای عرضه 
دارا سوم ارائه شده و قرار است باقی مانده سهام سه بانک 
تجارت، صادرات و ملت در قالب صندوق ETF دیگری 
به بازار عرضه شود. وی با بیان اینکه زمان پذیره نویسی 
صندوق دارا س��وم تاکنون مشخص نشده است، گفت: با 
توجه به اینکه موس��س این صندوق ها، وزارت اقتصاد و 
دارایی اس��ت، مس��وولیت تعیین زمان پذیره نویسی هم 
برعهده آنها اس��ت که تاکنون زمان دقیقی را برای این 
اقدام به ما ارائ��ه نداده اند. صباغیان با بیان اینکه میزان 
درصد س��هم دولت در بیمه ای ها کمتر از بانکی ها بوده 
است، اظهار داشت: دولت باقی مانده سهام بیمه ای را به 
صورت خرد در بازار فروخت و دیگر در بیمه ای س��همی 

ندارد که بتواند آن را در دارا سوم عرضه کرد.
مدی��ر نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان بورس گفت: 
عرضه سهام خودرویی و فلزی مربوط به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان خصوصی سازی است، این دو 

نهاد باید با یکدیگر هماهنگ شوند. ایرنا 

معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد؛
عرضه بلوکی سهام دو شرکت بانکی 

مشتری نداشت
مع��اون امور بانک و بیمه وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
گفت: عرضه بلوکی س��هام شرکت س��رمایه گذاری امید 
و س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی در بورس مشتری 

نداشت.
عب��اس معمارنژاد مع��اون امور بیمه و بان��ک وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، درپاسخ به اینکه  آیا باقیمانده سهام 
دولت در »وامید« و همچنین »وبانک« ارائه ش��د، گفت: 

ما باقیمانده س��هام دولت را به صورت بلوکی و عمده از 
طریق ب��ورس ارائه کردیم، اما مش��تری پیدا نکرد و به 

فروش نرسید. 
وی در مورد اینکه آیا بهتر نبود تخفیفی قائل می شدید 
تا مشتری پیدا کند، گفت:  عرضه سهام به صورت بلوکی 
معموال قدری گران تر از س��هام به صورت خرد اس��ت و 
همیشه حرف و حدیث هایی در مورد عرضه بلوکی وجود 
دارد که چه کس��ی آن را خری��داری می کند و بنابراین 

عرضه بلوکی این دو سهم دولتی خریدار پیدا نکرد.
معمارن��ژاد گفت:  قرار اس��ت باقی س��هام دولت در دو 
ش��رکت امید و گروه توسعه ملی به غیر از عرضه بلوکی 
را به ش��کل خرد هم عرضه کنیم، ت��ا همه مردم از این 

سهم برخوردار شوند.
به گفته وی در حال حاضر س��هام شناور و آزاد »وامید« 
در بورس حدود 8 درصد اس��ت، در حالی که ش��ناوری 

این سهام در زمان وعده وزیر اقتصاد 6 درصد بود.
ارزش روز این ش��رکت آن روز ح��دود 80 هزار میلیارد 
تومان بود که ت��ا130 هزار میلیارد تومان هم باال رفت،  
ام��ا اکنون به خاطر افت پیاپی ش��اخص کل این رقم به 

15 هزار و 171 میلیارد تومان رسیده است.  فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

ارزیابی سیاست روز از ویژگی هایی که دخل و خرج  1400 قوه مجریه باید داشته باشد؛

بودجه مردم نهاد 
نه دولت محور

بیانات رهبری در زمان تدوین الیحه بودجه ۱۳۹۸  
»نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال )1399-1398( 
تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال 1398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم 
اصالح ساختار  درباره  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  برنامه های مصوب ستاد  و  کلی  در سیاستهای  آنچه   « شود«. 
بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابالغ شده الزم است اجرایی و در بودجه سال 1398 

گنجانده شود.«  

نمای نزدیک

 دبی��ر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش 130 
درصدی مولفه های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار در سال 1397 
صرفا 25 قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می کنند 
مش��مول قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان 
معتقدند طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنندگان ارائه داده ان��د باید افزایش 

قیمت داشته باشند.
عباس هاشمی اظهار کرد: به طور متوسط آلومینیوم 154، 
درص��د فوالد 212 درصد، برن��ج 131 درصد و مس 117 
درصد نس��بت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و این 
در حالی اس��ت که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خرداد 
ماه امسال مجاز شدند قیمت های خود را حدود 25 درصد 
افزایش دهن��د. همچنین با در نظر گرفتن یورو، میانگین 
نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امس��ال نس��بت به سال 
گذش��ته 163 درصد افزایش داشته است.وی افزود: برای 
مث��ال در بخش آبگرمک��ن و پکیج اگر براس��اس افزایش 
قیمت مواد اولیه قیمت گذاری می کردیم باید در مهر ماه 
امس��ال در آبگرمکن 134 درصد و در پکیج 158 افزایش 
قیمت می داشتیم؛ یعنی نرخ برخی از کاالها پنج تا شش 

برابر قیمتی است که سازمان حمایت تعیین کرده است.
او خاطرنش��ان کرد: با در نظر گرفتن این شرایط قیمت 

گذاری برای محصوالت لوازم خانگی امکان پذیر نیست و 
ورود س��ازمان حمایت و س��تاد تنظیم بازار به بازار لوازم 
خانگی بالموضوع اس��ت. با  استناد به مستندات حقوقی 
و قانونی ک��ه به وزیر صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
ارائ��ه کردیم، می توانی��م بگوییم که ورود س��تاد تنظیم 
ب��ازار و س��ازمان حمایت به قیمت گذاری ل��وازم خانگی 
موضوعیت ندارد و اگ��ر هم بخواهند در این بازار نظارت 
کنند، باید واحدهای تولیدی بر اس��اس قیمت نهاده های 
تولید خوداظهاری کنند و در صورت بروز تخلف سازمان 
حمایت ورود کند؛ اما اعالم تکلیف قیمت ها از این سازمان 
حمایت در بازار لوازم خانگی راه حل نیست و امکان ادامه 

تولید لوازم خانگی در این شرایط وجود ندارد.
هاش��می از درخواست جلسه مشترک با وزیر صمت، ستاد 
تنظیم بازار، سازمان حمایت و تولیدکنندگان لوازم خانگی عضو 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد و گفت: درخواست 
ما این است که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فوالد و خودرو 
به صورت منطقی به صنعت لوازم خانگی هم تسری پیدا کند؛ 
چرا که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال 1397 صرفا 
25 قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می کنند مشمول 
قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند طبق 
مس��تنداتی که به سازمان حمایت ارائه داده اند باید افزایش 

قیمت داشته باشد. ایسنا 

مدیرعام��ل ب��ورس تهران اظهار داش��ت: 35 ش��رکت 
75 درص��د ارزش بازار را تش��کیل می دهند، عمده این 
ش��رکت ها اصالح زی��ادی انجام نداده اند. ممکن اس��ت 
برخ��ی از ش��رکت ها هم رش��د غی��ر منطقی داش��تند 
اصالحاتی را انجام داده باشند و اصالحات جزیی دیگری 
را هم نیاز داش��ته باشند. بنابراین نمی توان به طور کلی 
گفت که  همه ش��رکت ها اصالح را انجام داده اند و دیگر 

دوره اصالح تمام شده است.
علی صحرایی درباره عوامل موثر در رش��د ش��اخص اظهار 
داش��ت: قیمت س��هام در بازار س��رمایه به عوامل متعدد 
اقتصادی و غیر اقتصادی وابس��ته است و تحت تاثیر تمام 
مولفه ه��ای اقتصادی قرار می گی��رد. انتظارات آتی بر روی 
قیمت س��هام اثرگذار اس��ت بنابراین از قیم��ت ارز هم اثر 
می پذیرد چراکه برخی از ش��رکت ها صادراتی هس��تند و 
یا ارزش ه��ای جایگزینی ش��رکت ها را متاثر می کند. وی 
با بیان اینکه رشد ش��اخص به عوامل سودآوری شرکت ها 
مرتبط است، گفت: عملکردهای واقعی شرکت ها که منتشر 
می شود نشان دهنده این است که شرکت ها وضعیت خوبی 
داشتند یا اینکه رو به بهبود بوده اند. مدیرعامل بورس تهران 
با اشاره به انتخاب مرم برای سرمایه گذاری با بررسی بازدهی 
مختلف ادامه داد: کسی که منابع نقدی آزاد در اختیار دارد 
بازارها را مقایسه و تصمیم گیری می کند. بازارهای دیگر هم 

ریس��ک های مرتبط به خود را دارند و هم اینکه در سطح 
اش��باعی قرار گرفتند، یا اینکه سرمایه گذاری در برخی از 
بازارها هم غیر قانونی اس��ت. بنابراین مردم بازار را انتخاب 
کردند که شفافیت حداکثری نسبت به سایر بازارها دارد و 
هم نقدشوندگی بیشتری دارد و فراتر از آن ها، کمک کننده 
تولید است و سرمایه گذاری در این بازار به نفع ایجاد رفاه، 

اشتغال و ثروت اجتماعی خواهد بود.  
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا دوره اصالح قیمت 
شرکت ها در بازار س��رمایه به پایان رسیده است، اظهار 
داشت: شرایط هر شرکتی با شرکت دیگر متفاوت است 
و اصالح قیمت یک موضوع کلی نیست. ممکن است که 
برخی از شرکت ها هنوز هم اصالح قیمت داشته باشند.

صحرایی تاکید کرد: 35 ش��رکت 75 درصد ارزش بازار را 
تشکیل می دهند، عمده این شرکت ها اصالح زیادی انجام 
نداده اند. ممکن اس��ت برخی از ش��رکت ها هم رش��د غیر 
منطقی داشتند اصالحاتی را انجام داده باشند و اصالحات 
جزیی دیگری را هم نیاز داش��ته باشند. مدیرعامل بورس 
تهران درباره ورود یک درصد صندوق توسعه ملی به بازار 
س��رمایه گفت: بخش اول این اقدام یعنی فرایند تبادل در 
حال انجام است، انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی 
مسیر اداری دارد و باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد 

شود که این مراحل در حال انجام است.  ایلنا 

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد؛

درخواست افزایش قیمت مجدد لوازم خانگی
مدیرعامل بورس تهران؛

نقدینگی از بورس خارج نشد


