
همایش مجازی بررسی ارزیابی عملکرد 
کارکنان شعب بانك صنعت و معدن 

در راس��تاي استقرار نظام ارزيابي عملكرد كاركنان 
در بانك صنعت و معدن، همايش مجازي بررس��ي 
عملكرد كاركنان شعب اين بانك در تاريخ هجدهم 
شهريور ماه به رياست حسين عسكري عضو هيأت 
مديره و با ارتباط آنالين با مديران استاني و رؤساي 

شعب اين بانك برگزار شد.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و 
معدن، حسين عسكري در اين همايش مجازی كه 
به منظور تشريح اهميت و ضرورت فرآيند استقرار 
نظام ارزيابی عملكرد كاركنان برای تمامي مديران 
اس��تانی و رؤسای ش��عب برگزار شد، اظهار داشت: 
تح��والت روز اف��زون مديري��ت و اهمي��ت تطبيق 
پاداش و پرداختي به كاركنان بر اس��اس عملكرد، 
وجود نظام ارزشيابی را اجتناب ناپذير نموده است.

عضو هيأت مديره بانك خاطرنشان كرد: با سنجش 
صحي��ح عملكرد كاركن��ان و بهب��ود آن، عملكرد 
س��ازمان بهب��ود می ياب��د و نتايج يك ارزش��يابي 
معتب��ر، مبنايی ب��راي برنامه ريزی ام��ور مربوط به 
سرمايه انس��اني  و پيشرفت سازمان خواهد بود.وي 
سهولت دسترس��ی مديران، رؤسا و كارشناسان به 
نتايج ثبت شده و امكان تدوين برنامه های عملياتی 
براي تحقق اهداف مديريتي بر اساس گزارش هاي 
اين سيستم را از ديگر ويژگيهاي يك نظام ارزيابي 
كارام��د عن��وان كرد و گفت: در واق��ع هدف اصلی 
ارزش��يابی عملكرد، ايجاد انگيزه در كاركنان برای 
انجام بهتر وظايف و تحقق رس��الت س��ازمان است 
و اعطاي ارتقاء رتبه و پس��ت هاي باالتر و پرداخت 
حقوق بر اس��اس ارزش��يابی دقيق م��ی تواند اين 

انگيزه را ايجاد نمايد.

به صورت ویدئوکنفرانس و در سازمان توسعه 
تجارت ایران برگزار شد:

مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی 
ایران و مالزی

رئي��س مي��ز بازارهای كش��ورهای همس��ايه دفتر 
آس��يا و اقيانوسيه سازمان توس��عه تجارت ايران از 
برگزاری دور س��وم مذاك��رات موافقت  نامه تجارت 
ترجيح��ی ايران و مالزی به صورت ويدئو كنفرانس 
مي��ان هيات ه��ای مالزياي��ی و ايران��ی خب��ر داد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
اي��ران، انور كامران��ی گفت: در اين نشس��ت كه با 
حضور نمايندگان دس��تگاه های اجرايی ذی ربط از 
جمله معاونت حقوقی رياس��ت جمه��وری، وزارت 
ام��ور خارجه و گم��رک جمهوری اس��المی ايران 
برگ��زار ش��د، طرفي��ن در خصوص قواع��د مبداء، 
نحوه تنظيم فهرس��ت های پيشنهادی برای اعطای 
ترجيح��ات، تعيين تاريخ مبادله فهرس��ت ها و نيز 
متن اصلی موافقت نامه تبادل نظر و مذاكره كردند. 
وی افزود: در اين نشس��ت مقرر ش��د فهرست های 
پيش��نهادی دو طرف تا ۱۵ اكتبر سال ۲۰۲۰( ۲۲ 
مهر س��ال جاری( بر مبنای تعرفه های ملی كشور 
مقاب��ل تهيه و مبادله ش��ود. رئيس مي��ز بازارهای 
كش��ورهای همسايه دفتر آسيا و اقيانوسيه سازمان 
توس��عه تجارت اي��ران ادامه داد: انتظ��ار می رود با 
توافق بر فهرس��ت های كااليی زمينه اجرايی شده 
موافقت نامه تجارت ترجيحی بين دو كشور دوست 
ايران و مالزی فراهم شود كه اين تحول به افزايش 

تجارت دو كشور منجر خواهد شد.

بانك توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
تامین مالی 12میلیون یورویی در بخش 

صنعت و معدن در آذربایجان شرقی
رئيس ش��عبه تبريز بانك توس��عه صادرات ايران از 
تامين مالی ۱۲ ميليون يورويی طرح توسعه شركت 
خاک چينی ايران توس��ط بانك توسعه صادرات در 

استان آذربايجان شرقی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانك توسعه صادرات ايران، 
پيش بينی مي ش��ود اين طرح توسعه ای كه موضوع 
آن توليد بلوكات گازی، پانل و مالت خشك است، 

تا پايان سال جاری به بهره برداری برسد.
حسين حسين پور با اش��اره به ظرفيت های اقتصادی 
استان گفت: اس��تان آذربايجان ش��رقی با داشتن 
ش��هرك های توليدی و صنعتی متعدد، همجواری با 
بازار كش��ورهای آذربايجان، ارمنستان و نزديكی با 
كش��ورهای تركيه و عراق، بعنوان يكی از قطب های 
صنعتی كشور در زمينه پتروشيمی، كفش و چرم، 
فوالد، فرش، محصوالت غذايی و خشكبار محسوب 

مي شود.
وی در ادام��ه ب��ا ذكر اي��ن نكته كه ش��عبه تبريز 
بانك توس��عه صادرات به 9۰ درصد صادركنندگان 
اس��تان آذربايجان شرقی خدمات و تسهيالت ارائه 
داده اس��ت، گفت: اين شعبه توانس��ته در راستای 
هدف گذاري های بانك توس��عه ص��ادرات در خصوص 
حمايت از صادرات غيرنفتی، كمك به ش��ركت های 
دانش ��بنيان، گس��ترش خدمات فنی و مهندس��ی 
و مبادالت تجاری با سايركش��ورها دس��تاوردهای 

مهمی كسب كند.
رئيس ش��عبه تبريز بانك توس��عه ص��ادرات ايران 
افزود: اين بانك در راس��تای تحقق سياس��ت های 
"س��ال جهش توليد" نسبت به تامين مالی چندين 
پروژه اشتغالزايی ازجمله تامين مالی طرح توسعه

ای شركت خاک چينی ايران با ظرفيت اشتغالزايی 
ب��رای بيش از ۱۰۰ نفر، طرح توس��عه حمل ونقل 
ش��ركت آناتا، طرح توسعه ای ديسپاچينگ شركت 
برق منطقه ای آذربايجان شرقی، طرح احداث هتل 
اهراب و كمك به واحدهای آسيب ديده در شرايط 
س��خت اقتصادی برای بازگش��ت ب��ه چرخه توليد 

اقدام كرده است.

اخبار گزارش

 پيگيری ها نش��ان می دهد موض��وع واردات كره و افزايش 
قيمت آن در روزهای اخير در حالی دوباره بر س��ر زبان ها 
افت��اده كه واردات اي��ن محصول با ارز مرج��ع، حداكثر تا 
اواخر سال 9۷ انجام و كره وارداتی نيز در آن زمان به طور 
كامل در كش��ور مصرف شده است. هم اكنون كره توزيعی 

در كشور، توليد شركت های داخلی است.
صنعت لبنيات در كشور در سال های اخير رشد چشمگيری 
داش��ته تا آنجا كه عالوه بر تامين نياز داخلی،  فرآورده های 
لبنی به ساير نقاط جهان و به ويژه كشورهای همسايه نيز 

صادر می شود.
با اين حال،  تركيب شير توليدی در ايران و همچنين نبود 
تجهيزات پيشرفته به گونه ای است كه امكان توليد كره در 
كش��ور با مشكل رو به رو بوده و از همين رو كره مورد نياز 
در كش��ور وارد می شد اما از ابتدای شهريورماه، كره توزيع 

شده در كشور در داخل توليد می شود.
اين روزها اما قيمت كره نس��بت به قبل رش��دی حدود ۲ 

برابری را ثبت كرده است.
اي��ن موضوع زمينه را برای اختالف بين بخش های مختلف 
دامن زده به گونه ای كه برخی مدعی شدند افزايش قيمت 
كره غير قانونی است زيرا واردات كره به كشور با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی انجام ش��ده و از همين رو اجازه رش��د قيمت نبايد 

داده شود.
در مقابل اما توليدكنندگان مدعی هستند كه كره حيوانی 
موجود در بازار كه هم اكنون با قيمت های بيشتری نسبت 
به قبل عرضه می ش��ود، ارتباطی با كره وارداتی اواخر سال 
9۷ كه ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفته بود نداش��ته و 
ادعای برخی افراد مبنی بر اينكه صنايع لبنی كره وارداتی 
ب��ا ارز ترجيحی را دو برابر قيم��ت مصوب عرضه می كنند 

خالف واقع و نادرست است.
در همي��ن زمينه نيز يكی از اعضای هيات نمايندگان اتاق 
بازرگانی در صفحه ش��خصی خود در توييتر مدعی ش��ده 
ب��ود ش��ركت هايی كه ك��ره حيوانی ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد كرده ان��د، محصوالت خود را ب��ا دو برابر قيمت عرضه 

می كنند.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی انجمن لبنی ايران، ميزان 
واردات كره با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اواخر سال 9۷، ۴۵ هزار 
تن بوده اس��ت. اين در شرايطی اس��ت كه روزانه ۱۰۰ تن 

كره حيوانی در كشور مصرف می شود.
با يك حساب سر انگشتی مشخص می شود كه ميزان كره 
واردات��ی با ارز ۴۲۰۰ تومان��ی تنها كفاف مصرف ۴۵۰ روز 

كش��ور را داده و بعد از آن با توجه به سياس��ت های دولت 
مبنی بر عدم تخصيص ارز مرجع برای واردات كره، واردات 
اي��ن محصول به وس��يله ارز ترجيحی انجام ش��ده اس��ت. 
در ح��ال حاضر نيز اگرچه واردات كره ممنوع نيس��ت، اما 
متوقف اس��ت زيرا قيمت تمام ش��ده كره وارداتی بيشتر از 

قيمت توليد كره داخلی است.  
زي��را تعداد روزهای برآوردی ب��رای مصرف كره حيوانی از 
ابت��دای 9۸ تا انته��ای مرداد ماه، ۵۲۰ روز اس��ت اما كره 
وارداتی در س��ال 9۷ تنه��ا تا ۴۵۰ روز پاس��خ نياز داخل 
را می داده بنابراين موجوی ذخيره اس��تراتژيك كشور برای 

كره حيوانی تا تابستان قابل اتكا بود.
رض��ا باكری دبير انجمن صنايع ف��رآورده های لبنی تاكيد 
كرد كه با پايان ذخاير در انبارها به واس��طه ظرفيت سازی 
و توانمندی ه��ای صنعت لبنی كش��ور، از ابتدای ش��هريور 
م��اه كره توليد داخل ب��ا قيمتی، ۳۵ درصد كمتر از قيمت 

جهانی )بر اساس قيمت دالر آزاد( وارد بازار شده است.
وی گفت: توليد كره در داخل كشور مطلوب است و امكان 

تامين و توزيع نياز داخلی به صورت كامل وجود دارد. 
باك��ری با اش��اره به اينكه ت��ا دو هفته آين��ده كمبود بازار 
ب��ه طور كامل تامين خواهد ش��د،  اف��زود:  منتظر در يافت 

مجوزهای الزم در اين زمينه هستيم.
موضوع سو اس��تفاده از ارز مرجع در واردات كره در حالی 
مطرح می ش��ود ك��ه توليدكنندگان ف��رآورده های لبنی 
هم��واره بصورت ش��فاف از تك نرخی ش��دن ارز در بخش 
های مختلف از واردات كره گرفته تا نهاده های داميحمايت 
ك��رده و كلي��ه فرايند واردات كره حيوان��ی و توزيع آن در 
كشور از ابتدا تاكنون به طورتحت نظارت نهادهای نظارتی 

بوده است.
همچنين نگاهی به بازار نش��ان می دهد كه طی يك س��ال 
و نيم گذش��ته قيمت كره وارداتی در ب��ازار به دليل تعهد 
ش��ركت های لبنی ب��ا رعاي��ت كامل قيمت ه��ای مصوب 
تغييری نداش��ته و كره حيوانی يكصدگرمی با مبلغ ۴ هزار 

و ۵۰۰تومان عرضه شده است.
ام��ا نكته مهم آن اس��ت ك��ه به دليل سياس��ت های بانك 
مركزی و عدم تخصي��ص ارز مرجع برای واردات كره، اين 
محص��ول عرضه ش��ده در بازار از ابتدای ش��هريور ماه كره 
حيوان��ی توليد داخل اس��ت و از ارز ۴۲۰۰ بهره ای ندارد، 
بنابراي��ن افزايش قيم��ت كره عمال مربوط ب��ه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نيست و كره هايی كه با قيمت باالتر در بازار عرضه 

می شوند، ربطی به كره های وارداتی ندارد. ایرنا 
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سرپرست وزارت صمت مطرح کرد
  قیمت های بازاری خودروها غیرواقعی است

سرپرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: 
قيمت های ب��ازاری خودروها غيرواقعی اس��ت و تفاوت 
قيم��ت كارخانه ای و بازاری خودروها نبايد اين قدر زياد 

باشد.
جعفر س��رقينی افزود: گرانی خودرو در بازار، بيشتر يك 
امر روانی است و مردم دوست دارند پول های در دست 

خود را تبديل به كاال كنند.
به گفته وی، توليد روزانه دو خودروس��از بزرگ كش��ور 
سه هزار و ۶۰۰ دستگاه است كه نسبت به مدت مشابه 

پارسال رشد ۲۵ درصدی دارد
س��رقينی ادامه داد: تحويل ايران خودرو و س��ايپا در اين 
مدت در همس��نجی با پارسال رشد سه درصدی داشته 
و از ابتدای امس��ال تاكنون بيش از ۳۴۲ هزار دس��تگاه 

خودرو بابت تعهدات قبلی و جاری ش��ان خودرو تحويل 
مردم داده اند.

وی با بيان اينكه همچون گذشته خودروسازان تعهدات 
مع��وق نگران كنن��ده ندارن��د و آم��ار تعه��دات كاهش 
چشمگيری يافته اس��ت، اضافه كرد: امروز به طور نمونه 
تعهدات ايران خودرو به كمتر از ۴۰ هزار دستگاه رسيده 
و بی ترديد با اين روند توليد، همه تقاضاها را پاس��خگو 
خواهيم بود. سرپرس��ت وزارت صنعت خاطرنشان كرد: 
 برای رسيدن مردم به خودروی مورد نيازشان نيز دستور 
داده ش��ده تا برنام��ه ثبت نام خودرو به ط��ور مداوم  و با 

برنامه های بيشتر ادامه يابد.
وی ي��ادآور ش��د: در حال��ی ك��ه در نخس��تين برنامه 
قرعه كش��ی خودروهای ثبت نامی، بيش از چهار ميليون 
نفر برای حدود ۴۰ هزار دس��تگاه خودرو ثبت نام كرده 
بودند، امروز اين رقم به كمتر از ۲۰۰ هزار نفر متقاضی 

رسيده كه بيانگر كاهش عطش خريد نزد مردم است.
سرقينی خاطرنشان كرد:  در صورت تداوم و افزايش ثبت 
نام ه��ا، قيمت خودروها بيش از پيش افت خواهد كرد و 

شانس افراد برای خودرودار شدن بيشتر خواهد شد.
اين مقام مس��وول با اش��اره به نقدها از شيوه ثبت نام ها، 
يادآوری كرد: زمانی كه ثبت نام ها به صورت عادی انجام 
می شد و خبری از قرعه كشی نبود نيز منتقدان صحبت 
از وجود ربات می كردند، امروز اما قرعه كش��ی خودروها 
در حضور نهادهای متعدد نظارتی انجام می شود و حتی 

پاد  از نظارت های بيشتر استقبال خواهيم كرد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:
بازار مسکن در شهریور آرام است

رئي��س اتحادي��ه مش��اوران امالک ب��ا بي��ان اينكه در 
ش��هريورماه ش��اهد آرامش بازار مس��كن هستيم گفت: 
معامالت حدود ۱۰ درصد نس��بت به مرداد ماه افزايش 

يافته است.
مصطفی قلی خس��روی اظهار ك��رد: معتقدم عدم اعالم 
مداوم قيمت از سوی مراكز آماری  و سايت های فروش 
مل��ك در بلند مدت منجر به ثبات بازار مس��كن خواهد 

شد و اين حوزه را از تالطمات مصون نگه ميدارد.
وی افزود:  اعالم قيمت منطقه ای به بازار مسكن آسيب 
می زند؛   به طور مثال زمانی كه از س��وی مراكز آماری 
عدد مشخصی به عنوان متوسط قيمت مسكن در تهران 
اعالم می ش��ود  تاثي��ر خود را بر مناط��ق ارزان قيمت 
تهران ميگذارد و حتی س��اير شهرس��تان ها نيز قيمت 

تهران را مالک قرار ميدهند.
رئيس اتحاديه مشاوران امالک تهران با اشاره به ممنوعيت 
درج قيمت  توسط سايتهای فروش ملك كه از ارديبهشت 
ماه اعمال شده خاطرنشان كرد: اين محدوديت بايد ادامه 
پيدا كند و ما از آن حمايت می كنيم؛ زيرا منطقی نيست 
ك��ه هر كاربر بدون هويت مش��خصی بتواند يك آگهی با 

قيمت دلخواه به ثبت برساند.
خس��روی درباره آخرين وضعيت بازار مسكن در تهران 
گف��ت:  ثبات نس��بی ايجاد ش��ده در بازاره��ای موازی 
مس��كن مثل بازار ارز و بورس منج��ر به آرامش قيمتی 
در بخش مسكن ش��ده و در شهريور ماه افزايش قيمت 
نداش��تيم. نوسانات جزئی در بعضی مناطق اتفاق افتاده 

كه حالت طبيعی بازار است.
وی با اش��اره به اصالح ب��ازار بورس طی هفته های اخير  
تاكي��د كرد:  بايد اميدوار باش��يم تا س��رريز نقدينگی از 
بورس وارد بازار مس��كن نشود كه البته با تمهيداتی كه 
دولت انديشيده اين اتفاق نخواهد افتاد. مردادماه امسال 
ميانگين قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران به ۲۳ 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۷۷.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد 
افزايش را نش��ان می دهد. بر اساس اعالم بانك مركزی، 
همچنين در مردادماه ۱۳99 تعداد معامالت مسكن شهر 
تهران به 9۰۸۰ فقره رس��يده كه نس��بت به ماه گذشته 
۳۵.۴ درصد كاهش و نس��بت به ماه مشابه سال گذشته 

ایسنا  ۱۷۵.۸ درصد افزايش داشته است.

خ��ب��رخ��ب��ر

کارشناسان  دالیل نوسان قیمت کره را بررسی کردند؛

نان دالالن در کره از غفلت متولیان ناظر  

عرضه کره تولید داخل از ابتدای شهریور  
انجمن صنایع فرآورده های لبنی در خصوص انتشار اطالعاتی درباره واردات کره حیوانی توضیحاتی را ارائه کرد.

میزان مصرف روزانه کره حیوانی در کشور ۱۰۰ تن، میزان واردات کره با ارز مرجع )۴۲۰۰( ۴۵ هزار تن از 
انتهای سال ۱۳۹۷، تعداد روزهای برآوردی برای مصرف کره حیوانی از ابتدای ۱۳۹۸ تا انتهای مردادماه ۵۲۰ 

روز و نیاز کشور از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون:  ۵۲۰۰۰ هزار تن است.
تحلیل آمار فوق نشان می دهد که موجوی ذخیره استراتژیک کشور برای کره حیوانی تا تابستان قابل اتکا بوده 
است که با پایان ذخایر کشور در انبارها به واسطه ظرفیت سازی و توانمندی های صنعت  لبنی کشور از ابتدای 
شهریور ماه کره تولید داخل با قیمتی، ۳۵ درصد کمتر از قیمت جهانی )بر اساس قیمت دالر آزاد( وارد بازار 

شده است.
 برای استحضار مردم نگاهی به حقایق زیر ضرورت دارد:

۱. انجمن فرآورده های لبنی همواره به صورت شفاف از تک نرخی شدن ارز حمایت کرده است.
۲. کلیه فرایند واردات کره حیوانی و توزیع آن در کشور از ابتدا تا کنون مستمرا تحت نظارت نهادهای نظارتی 

و امنیتی بوده است.
۳. طی یک سال و نیم گذشته قیمت کره وارداتی در بازار به دلیل تعهد و مسئولیت پذیری شرکت های لبنی با 
رعایت کامل قیمت های مصوب تغییری نداشته و کره حیوانی یکصدگرمی با مبلغ ۰۰۰’۴۵ ریال عرضه شده است.
۴. کلیه تعهدات شرکت های لبنی واردکننده کره حیوانی بطور کامل با نظارت وزارت صمت صورت پذیرفته است.  
۵. کره عرضه شده در بازار از ابتدای شهریور ماه کره حیوانی تولید داخل است و از ارز ۴۲۰۰ بهره ای ندارد.

۶. به دالیل سیاست های بانک مرکزی ارز مرجع جدیدی برای واردات کره حیوانی تخصیص نیافته لذا از این 
تاریخ به بعد صرفا کره تولید داخل در بازار عرضه می شود.  

نمای نزدیک

وزي��ر امور اقتصادی و دارايی تاكيد كرد: نه فقط دولت كه 
حكومت و قوای ديگر هم از بازار س��رمايه حمايت خواهند 
كرد. در اين زمينه دولت ۲تصميم مهم گرفته است كه در 

روزهای آينده اجرا خواهد شد.
فرهاد دژپس��نددر پاس��خ به برنامه های دولت ب��رای بازار 
س��رمايه، گف��ت: يكی از تصميم��ات مهم اين ب��ود كه به 

افزايش سرمايه شركت های بورسی كمك می كنيم. 
وی اف��زود: دولت برای ش��ركت هايی كه افزايش س��رمايه 
می دهند، اگر س��لب س��هام با س��لب حق تقدم باشد ۲۰ 
درصد درآمد، مشمول ماليات با نرخ صفر محاسبه می شود 
و اي��ن جاي��زه بزرگی برای افزايش س��رمايه ش��ركت های 

بورسی در بورس است. 
وزير اقتصاد اظهارداش��ت: اقدام ديگری كه انجام ش��د اين 
اس��ت كه از س��ال 9۴ در قانون رفع موان��ع توليد حكمی 
داش��تيم كه صندوق توسعه ملی بايد س��اليانه يك درصد 
ورودی خود را به عنوان سپرده در صندوق تثبيت سرمايه 

بورس قرار می داد و چون تا كنون اختالف نظر بين بورس 
و صندوق توسعه ملی بود، اين مهم انجام نشد. 

وی افزود: پس از پيگيری ها در نهايت به اجماع رس��يديم 
ك��ه اين كار انجام ش��ود و در آينده نزديك تمام س��نوات 
گذش��ته )از س��ال 9۴ تا 9۸( يك درصد ورودی محاسبه 
و جزو منابع صندوق تثبيت می ش��ود. دژپس��ند ادامه داد: 
همچنين مقرر ش��د حقوقی های دولتی وابس��ته به دولت 
خري��د و فروش خود را با پاي��داری بورس هماهنگ كنند، 

يعنی بورس بايد روند هماهنگی داشته باشد. 
وی با بيان اينكه اهتمام كل كشور اين است كه بازار سرمايه 
پايدار باش��د، گف��ت: در چهار ماه گذش��ته تصميماتی كه 
دولت اتخاذ كرد يا تصميات ش��ورای عالی بورس همچنين 
مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی همچون طرح دو فوريتی 
افزايش سرمايه كه با برگزاری جلسات كميسيون اقتصادی 

مصوب شد همه بر پايداری بازار سرمايه اهتمام داشت.
وزي��ر اقتصاد گفت: ممكن اس��ت صاحبنظران، مقامات در 
پس��ت های خاص اظهارنظر داش��ته باش��ند اما فعال بازار 
س��رمايه بايد منافع خود را بسنجد. برای نمونه تابلو بورس 
امروز نسبت به ديروز سبز ش��د بنابراين افرادی كه ديروز 

فروختند امروز ضرر كردند. 
وی اضافه ك��رد: بنابراين بايد دوره ميان مدت و بلندمدت 

توس��ط سهامداران محاسبه شود و تمام افرادی كه سرمايه 
خ��ود را آوردن��د ازآن صيانت كنن��د و تصميمات هيجانی 

گرفته نشود چرا كه بورس نهاد حرفه ای است.
دژپس��ند اظهارداش��ت: من نمی گويم افراد س��هام خود را 
بفروش��ند يا نفروش��ند،  بخرند يا نخرند چ��ون معتقدم هر 
ف��ردی كه داراي��ی دارد صاحب دارايی خود اس��ت و حق 
تصمي��م دارد، ام��ا خواهش م��ی كنم تصميم ب��ر مبنای 
محاس��بات عقالنی باشد، چون س��رمايه حاصل از فروش 

سهام را كجا می خواهيد ببريد؟ ايا آنجا پايدارتر است.
وی اضافه كرد: در بورس ما دو بحث داريم، س��ود س��هام 
داريم كه س��اليانه شركت مجمع تش��كيل می دهد و سود 
تقسيم می شود و ديگری افزايش قيمت سهام است و  اين 
دوره هاست كه تعيين كننده است، اگر ما بخواهيم زودگذر 

و هيجانی تصميم بگيريم پشيمان خواهيم شد. 
عض��و كابينه دولت دوازدهم تصريح ك��رد: اما روند كنونی 
اين اس��ت كه كش��ور به پايداری بازار س��رمايه نياز دارد و 

حتما برای حفظ پايداری آن برنامه دارد.
وی ب��ا بيان اينكه دولت به بورس نگاه ابزاری ندارد، اضافه 
ك��رد: هم اكنون برای عرضه اوليه برنامه منس��جم داريم و 
آماده عرضه هس��تيم. همچنين در مورد ش��ناورها، برنامه 
منس��جم داريم.  دژپس��ند تاكيد كرد: نگاه بلندمدت برای 

اقتصاد داريم و برای اقتصاد نيازمند بورس هستيم. 
وی تصريح كرد: جنس حمايت ما از بورس متفاوت اس��ت. 
اينك��ه گفته می ش��ود دولت از بورس حماي��ت می كند به 
معنای تضمين نيس��ت بلكه حمايت ما اين است كه عرضه 
و ش��ناورها را افزاي��ش می دهيم و برای افزايش س��رمايه 
تس��هيالت ايجاد می كنيم تا بورس روند پرمحتوايی داشته 

باشد و شرايط عالی رقم بزنيم.  
دژپس��ند خاطرنش��ان كرد: نوس��ان در ذات بورس است و 
فعاالن اين بازار هم بهتر اس��ت نگاه��ی ميان يا بلندمدت 

به آن داشته باشند.
وی با بيان اينكه انتظار می رود سهامداران با تامل بيشتری 
در بورس رفتار كنند، تاكيدكرد:  نگرانی ها درست است، اما 

در بازار سرمايه بايد حساب و كتاب مبنای كار باشد.
وی تصريح ك��رد: امروز يك��ی از ضروري��ات اجتناب ناپذير 
اقتص��اد ايران، پاي��داری، تقويت و ماندگاری بازار س��رمايه 
اس��ت؛ موضوعی كه منحصر به اين دولت نيس��ت، بلكه هر 
دولتی به يك بازار سرمايه قوی، عميق و فعال نياز دارد.وزير 
امور اقتصادی و دارايی خاطرنشان كرد: اگر بازار سرمايه قوام 
يابد، برای س��رمايه ها و س��رمايه در گردش بنگاه ها تامين 
مالی می ش��ود، بر اين اساس اش��تغال و توليد افزايش می 

ایرنا  يابد؛ موضوعی كه يك تجربه جهانی است. 

 ۲ تصمیم مهم دولت 
برای حمایت از بازار سرمایه


