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بهدنبال شایعه پرداخت وام  100میلیون تومانی به سهامداران متضرر بورس مطرح شد

وعده توخالی برای جذب سهامدار
مرضیه احقاقی

از س�ال گذش�ته تاکنون وعدهوعیدهای مس�ئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،روزهای پرالتهابی را برای بورس رقم زده است .سرمایهگذاری در این بازار با وعده
س�وددهی و حمایت از تولید مورداس�تقبال مردم و س�هامداران خرد قرار گرفت .هرچند
به گفته بس�یاری از کارشناس�ان ورود موج جدید س�هامداران خرد به بازار سرمایه بدون
آگاهی بود و در نهایت به از بین رفتن س�رمایه بخش قابلتوجهی همراه ش�د .با این همه،
ذات بازار سهام با ریسک همراه است و سرمایهگذاران نباید گالیهای از این شرایط داشته
باشند .اما هنوز عدهای با اشاره بر وعدههای دولت و تامین بخشی از کسری بودجه کشور
با اتکا به سرمایههای مردم ،سیاستگذاران را مسئول میدانند و بر پاسخگویی آنها نسبت
به ش�رایط پیشآمده تاکی�د دارند .در این میان،گویی عدهای نی�ز با ارائه وعدهوعیدهای
نشدنی با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهدنبال آن هستند تا مخاطبانی از گروه متضرر
بورسی را دوباره جذب این بازار کنند .در چنین شرایطی ،وعده اعطای وام و تسهیالت به
متضرران بازار س�رمایه در روزهای اخیر خبرساز ش�د .هرچند این خبر تنها یک روز پس
از انتش�ار توسط عضو ناظر مجلس در ش�ورایعالی بورس رد شد .با این وجود نمیتوان از
آس�یب واردش�ده به بازار در واکنش به اظهارنظرهای غیرکارشناسی گذشت .شایعاتی که
میتواند بیش از پیش مردم را به سرمایهگذاری در این بازار بیاعتماد کند.
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با توجه به جو بیاعتمادی مردم ،روند افزایشی شاخص بورس به منزله
فرصت خروج از بازار س��رمایه است .همین موضوع نیز تزریق نقدینگی
به بازار سرمایه در قالبهای مختلف را بیاثر خواهد کرد

اظهارات ضدونقیض
هفت��ه گذش��ته محم��د خدابخش��ی ،نایبرئی��س
کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اس�لامی با اش��اره به ضرر و زیان س��هامداران خرد در
بازار سرمایه گفت :با توجه به ضرر سهامداران حقیقی
خرد در بازار سرمایه ،در جلسه با رئیس سازمان بورس
پیش��نهاد دادم در قبال ارزش تابلو س��هامی بهعنوان
وثیق��ه لحاظ و وام قرضالحس��نهای بی��ن  ۵۰تا ۱۰۰
میلیون تومان به آنها پرداخت شود.
نایبرئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجل��س ش��ورای اس�لامی تأکی��د ک��رد :ای��ن وام با
بازپرداخت  ۳تا  ۵س��اله میتواند بخش��ی از ضرر این
اف��راد را جبران و به این س��هامداران خرد کمک کند.
در مقاب��ل از س��هام این افراد میت��وان بهعنوان وثیقه
استفاده کرد.
روز بعد خبر یادش��ده از سوی محسن علیزاده ،عضو

ریسک ،ذات بازار سهام

ناظر مجلس در ش��ورایعالی بورس رد ش��د .براساس
گزارشی از ایرنا علیزاده تاکید کرد که عضو کمیسیون
برنامهوبودج��ه مجل��س چنی��ن صحبت��ی را با رئیس
س��ازمان بورس مطرح کرده اما ای��ن صحبت فقط در
حد پیشنهاد بوده و اجرای آن غیرممکن است .بهعالوه
مش��خص نیست صحبت مطرحش��ده در زمینه اعطای
وام قرار اس��ت از کدام منبع در اختیار سهامداران قرار
بگی��رد .حتی اگر قرار باش��د رق��م  ۵۰میلیون تومان
بهعنوان وام به س��هامداران تعلق بگیرد ،عدد بهدست
آمده به حدی کالن اس��ت که هیچ منب��ع مالی برای
چنین واری��زی وجود ن��دارد .وی اظهارک��رد :تامین
چنین منابعی در قانون بودجه برای ارائه به سهامداران
در نظر گرفته نشده؛ بنابراین باید راههای دیگری برای
س��رمایهگذاران زیاندیده بازار س��رمایه در نظر گرفته
شود.

راهکارهایی برای ارتقای شاخص
محمدرض��ا آرام ،کارش��ناس بازار س��رمایه در گفتوگو با
اظهارکرد :توقف سیاس��تهای غیرکارشناس��ی که
درنهایت به ضرر بازار س��رمایه منتهی میشود به حمایتهای
غیرکارشناسی دولت از سهامداران خرد و متضرر اولویت دارد.
طی هفتههای اخیر ش��اهد اخذ تصمیم��ات و اظهارنظرهای
غیرکارشناس��ی از س��وی مس��ئوالن بودهایم که درنهایت به
ریزش بازار س��رمایه منتهی شده؛ بنابراین امید میرود اصالح
این روند در دس��تور کار مدیران کشور و در بخشهای مختلف
قرار گیرد.
آرام تاکید کرد :در حال حاضر ،سهام بسیاری از شرکتهای
بورسی ارزنده است؛ این مجموعهها از روند مطلوبی در فرآیند
تولید ،فروش و س��ودآوری برخوردار هس��تند .ب��ا این وجود
بهدلی��ل نبود نقدینگی کافی این بازار با روند نزولی ش��اخص
روبهرو اس��ت .این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در ادامه گفت:
برای اثرگذاری هرچه بیش��تر تزریق ای��ن نقدینگی میتوان
به راهکارهای دیگری نیز اندیش��ید .از جمله آنکه این سرمایه
در اختیار صندوق تثبیت سرمایه باشد تا بدینترتیب صندوق
س��رمایه بتواند طرف تقاضا قرار گی��رد و در راهکاری اصولی
از س��هامداران خ��رد حمایت کن��د .یا چنانچ��ه اجرای طرح
پرداخت تس��هیالت مصوب ش��ود ،میتواند به خرید س��هام
اختص��اص یاب��د .بدینترتیب زمین��ه تقویت بازار س��هام و
حمایت از سهامهای ارزنده فعلی فراهم میشود .آرام در ادامه
گفت :از جمله سیاس��تگذاریهای اشتباهی که تاثیر منفی

بر ب��ازار س��رمایه دارد میتوان به
قیمتگذاری دستوری اشاره کرد.
اینگونه تصمیم��ات بر عملکرد و
س��وددهی شرکتهای بورسی که
کاالهایشان مشمول قیمتگذاری
هس��تند ،اثرگذاری ویژهای دارد .وی در ادامه و در پیشبینی
وضعیت بازار س��هام تا پایان سال گفت :با توجه به روند تولید
و فعالیت ش��رکتهای حاضر در بازار س��رمایه انتظار میرود
همچنان روند بازار سرمایه صعودی باشد .علت درجا زدن بازار
بورس و منفی بودن شاخص را باید به نامشخص بودن شرایط
اقتصادی نس��بت داد .مدیران عملیاتی ش��رکتهای بزرگ،
هلدینگها ،تامین س��رمایهها و ...هنوز مشخص نشدهاند .این
تعلل که در روند تغییر مدیران وجود دارد ،بازار را به خواب فرو
برده اس��ت .هرچه این مدیران زودتر انتخاب شوند میتوانیم
به بهبود ش��رایط بازار امید داش��ته باشیم .آرام در ادامه گفت:
اغلب شرکتهای بورسی در مقایسه با سال گذشته ،وضعیت
عملکردی و س��وددهی باالتری دارند؛ بنابراین انتظار میرود
با تغییرات یادش��ده ،ش��اهد بهبود وضعیت بازار سهام باشیم.
وی در ادامه افزود :با توجه به رشد فضای بیاعتمادی از سوی
سهامدارن خرد ،ش��اهد شرایط پیشرو و افتهای متوالی در
بازار سهام هس��تیم اما به محض آنکه با سیاستهای درست،
این اعتماد مجددا به بازارسرمایه بازگردد ،شاهد بهبود شرایط
خواهیم بود.

نیم��ا آگاهی ،کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در گفتوگو
ب��ا
و در ارزیابی وعدههای مطرحش��ده از س��وی
نمایندگان مجلس با هدف جبران ضرر س��هامدارن خرد
بازار بورس ،گفت :اینگون��ه وعدهها اغلب با هدف جذب
نظر مخاطبانی که در روند فعالیت و سرمایهگذاری بورس
متضرر ش��دهاند ،داده میشود .اما این وعدهها با ذات بازار
س��رمایه مغایرت دارد .بازار بورس ،بازاری پرریسک است.
ب��ا این وجود ،دولتم��ردان و نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی بهدنبال آن هس��تند تا با انجام این فرآیندها از
متضررشدگان در این بازار دلجویی کنند.
وی تاکید کرد :ای��ن اقدامات در بلندمدت نتیجهبخش
نیستند و نباید به اثرگذاری آنها امید داشت .ضمن اینکه
تداوم اینگونه سیاس��تهای حمایتی در بلندمدت تاثیر
منفی بر بازار خواهد داشت.
آگاه��ی در ادام��ه افزود :عالوه بر ای��ن ،باید تاکید کرد
دولت در موقعیت کنونی با بحران مالی و کس��ری بودجه
قابلتوجهی روبهرو است؛ در چنین شرایطی ،محل تامین
این بودجه برای اعطام تسهیالت جای بحث و سوال دارد.
کما اینکه دولت در موقعی��ت کنونی وعدههای متعددی
داده که در اجرای آنها ناتوان اس��ت؛ حال چطور این طرح
جای اجرا دارد؟
آگاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر مسئولیت دولتمردان
که مردم را به س��رمایهگذاری در بورس تش��ویق کردند و
اکنون آیا نس��بت به این مسئله مس��ئول هستند یا خیر،
گفت :مسئوالن دولتی و سیاستگذاران بهدلیل عدمتسلط
بر مفاهیم بورس��ی ،در یکی دو س��ال اخیر ،سیاستهای
اش��تباهی را درباره بازار سرمایه و تشویق مردم به حضور
بدون آگاهی و شناخت به این بازار مرتکب شدهاند .با این
وجود ،س��ال گذشته شاهد التهاب در بازار دالر ،مسکن و
سایر بازارهای کاالیی کشور بودیم .بخشی از تشویق مردم
به س��رمایهگذاری در بورس با هدف کم کردن التهاب در
سایر بازارها اجرایی ش��د .هرچند هیچ بهانهای در نهایت
نفیکننده مس��ئولیت مسئوالن نیس��ت .در همین حال
از صاحبان س��رمایه نی��ز انتظار میرود با ارتقای س��طح
اطالعات و ش��ناخت دقیق به س��رمایهگذاری روی آورند؛
بنابراین خود افراد نیز در متضرر شدنشان سهیم بودهاند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه اگر نقدینگی الزم برای اعطای وام در قالب نقدینگی
جذب بازار ش��ود؛ گفت :تزریق این نقدینگی به بازار برای
م��دت زمان کوتاهی نتیجهبخش خواهد بود و به صعودی
شدن شاخص بازار منتهی خواهد شد.

س��هامداران خ��ردی ک��ه در
ط��ول ماههای گذش��ته از روند
س��رمایهگذاری در بازار سرمایه
متضرر شدهاند ،از نظر ذهنی از
بازار بورس فاصله گرفت ه و عموما
تمایل��ی به تداوم س��رمایهگذاری در این ب��ازار را ندارند؛
بنابرای��ن ای��ن صاحبان س��رمایه حتی درص��ورت تزریق
نقدینگی به ب��ورس ،رغبت به حضور در این بازار نخواهد
داشت .در واقع هر روند افزایشی شاخص به منزله فرصت
خروج از بازار سرمایه شناخته میشود .همین موضوع نیز
تزری��ق نقدینگی به بازار س��رمایه را در قالبهای مختلف
بیاثر خواهد کرد.
آگاهی در ادامه گفت :س��ال گذش��ته ش��اخص بورس
تحتتاثیر تورم ،رش��د ن��رخ دالر و همچنین بهای فروش
کامودیتیه��ا در ب��ازار جهانی رش��د کرد .ب��ا این وجود،
مس��ئوالن و مدیران دولت دوازدهم از این رش��د تفسیر
اشتباهی داشتند و آن را نشانهای از رشد اقتصادی با وجود
تحریمهای ش��دید و سختگیرانه علیه ایران میدانستند؛
بنابراین تفسیر رشد بورس به معنی رشد اقتصادی ،کامال
اشتباه است .در ارزیابی روند شاخص بورس تا پایان سال
باید تاکید کرد همان روند س��ابق رشد تورم و صعود دالر
تا پایان سال پیشبینی میشود .یعنی موتور صعود بورس
تا پایان سال روشن خواهد بود .هرچند نباید منتظر رشد
اقتصادی و بهبود در شرایط تولید باشیم.
با ای��ن وجود ،عوامل منفی متعددی بر روند عملکردی
ب��ازار س��رمایه اثرگ��ذار اس��ت و ای��ن روند صع��ودی را
مح��دود میکند .از جمله این عوام��ل محدویتزا باید به
قیمتگذاری دستوری اشاره کرد .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در حال حاضر تمرکز بس��یاری روی قیمتگذاری
دس��توری بس��یاری از محص��والت دارد .بخش��ی از این
سیاس��ت قیمتگذاری با هدف اجرای سیاستهای دولت
و اج��رای وعدههای آن ،اجرایی میش��ود .بهعنوان مثال،
دولت سیزدهم وعده ساخت ساالنه یک میلیون مسکن را
داده است .ساخت مسکن به مصرف فوالد و سیمان و سایر
مصالح ساختمانی نیاز دارد .بنابراین آسانترین راهکار این
اس��ت که بها فروش ف��والد را در کش��ور کاهش دهند و
با قیمتگذاری دس��توری ،مسیر ساخت این مسکنها را
آسان کنند .البته انتظار میرود بازار در میانمدت نسبت
به چنین تصمیماتی مقاوم��ت کند و به روال عادی خود
بازگ��ردد .با این وجود ،تاثیر چنی��ن تصمیماتی در قالب
ریزش ارزش بازار سهام نمایان میشود.

سخن پایانی
از مجم��وع موارد یادش��ده میتوان اینطور نتیجه گرفت که بازار س��رمایه
کش��ور از سال گذش��ته تاکنون درگیر وعدههای متعدد مسئوالن شده است؛
وعدههای��ی ک��ه نهتنها زمینه رفع چالشه��ای حاکم بر بازار س��رمایه را رفع
عضو هیات رئیس��ه مجلس با بی��ان اینکه دلیل التهاب بازار خودرو انتش��ار اخبار
متفاوت درباره نحوه قیمتگذاری اس��ت ،گفت :نباید زیان انباشته خودروسازان که
ناش��ی از بهرهوری پایین آنهاست ،از جیب مردم پرداخت شود .سیدمحسن دهنوی
با بیان این مطلب درباره نابس��امانی بازار خودرو به پایگاه خبری بازار س��رمایه گفت:
التهاب موجود در بازار خودرو ناش��ی از بیثباتی در سیاس��تهای اعالمی از س��وی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اس��ت .در ابتدا اعالم کردند ش��ورای رقابت نقشی در
قیمتگذاری خودرو نخواهد داش��ت و خودروسازان بهای خودرو را تعیین میکند،
سپس این نهاد تغییر کرد و مطرح کردند که ستاد تنظیم بازار مسئول قیمتگذاری

نمیکن��د ،بلکه بر بار مش��کالت حاک��م بر این بخش میافزای��د .توجه به این
نکته ضروری بهنظر میرسد که کشور در موقعیت کنونی با چالشهای بزرگ
اقتصادی روبهرو است.

در چنین شرایطی ،این مسائل را باید وعدههای پوپولیستی خواند که تنها با
هدف جلب نظر مخاطبان مطرح میشود .اما در نهایت بر عملکرد بازار سرمایه
تاثیر منفی خواهند داشت.

عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد

پرداخت زیان بهرهوری پایین از جیب مصرفکننده
خودرو خواهد بود .نماینده مردم تهران ،ش��میرانات ،ری ،اسالمش��هر و پردیس در
مجلس ش��ورای اسالمی افزود :در ش��رایطی که بازار هر روز اخبار متناقضی از نحوه
قیمتگذاری میشنود ،تالطم و بیثباتی امری طبیعی است که در اثر این امر بخش
زیادی از مردم طی هفته گذش��ته متضرر ش��دند .وی اضافه کرد :متاس��فانه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مدیریت درستی اعمال نکرده و این وضعیت موجب افزایش

بیرویه قیمتهایی ش��ده که رضایت مردم را تامین نمیکند .این نماینده مردم در
مجلس یازدهم با بیان اینکه ریش��ه التهاب بازار را باید در خودروس��ازیها و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت جس��توجو کرد ،ادامه داد :البیهای خودروس��ازان در این
وضعیت موثر است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متضرر اصلی نوسانات بازار

توقف
سیاستهای
غیرکارشناسی
که در نهایت
به ضرر بازار
سرمایه است
به حمایتهای
غیرکارشناسی
دولت از
سهامداران
متضرر خرد
اولویت دارد

یادداشت

ضرورت فروش
گاز صنایع
در بورس انرژی

ف��روش گاز موردنیاز در بورس انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت.
بهگزارش س��نا ،علی نقوی ،مدیرعامل بورس انرژی در اینباره گفت :یکی
از بزرگتری��ن چالشها در صنعت فوالد ،تامین انرژی موردنیاز برای تولید
فوالد در کش��ور اس��ت؛ بنابراین یکی از مباحث در وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت و بورس انرژی این اس��ت که بتوان زیرس��اختی را برای صنایع
بزرگ کش��ور فراهم کرد تا برق و گاز پایدار را تامین کنند .ابزارهای مالی
استانداردی در بورسهای کاالی جهان برای این مسئله وجود دارد اما این

موضوع مستلزم همکاری نهادهای متولی انرژی کشور از جمله وزارت نفت
و برخی شرکتهای تابعه آن است.
مدیرعام��ل بورس انرژی گفت :یکی از بحثهای��ی که به جد پیگیر آن
هس��تیم و مطالع��ات آن نیز انجامش��ده و آن را در اختیار وزارت نفت نیز
قرار دادهایم ،راهاندازی بازار گاز در کش��ور اس��ت .در تمام کشورهایی که
صادرکننده و تولیدکننده گاز هستند بازار گاز وجود دارد که صنایع بزرگ
از طریق این بازار میتوانند گاز موردنیازشان را تامین و از طریق ابزارهای

آتی ریسک را مدیریت کنند .باید به صنعت نیروگاهی و گاز نیز مانند سایر
صنایع نگاه کنیم و باید درباره نحوه قیمتگذاری آن بازنگری انجام شود.
وی افزود :حدود  ۶۰درصد برق کش��ور از سوی بخش خصوصی تولید و
 ۳۰درصد مصرف برق کش��ور به مصرفکنندگان بزرگ صنعتی اختصاص
دارد .ام��ا میتوان س��وخت نیروگاهها را به ص��ورت غیریارانهای داد و برق
پایداری را که نیروگاههای بخش خصوصی تولید میکنند توس��ط صنایع
خریداری شود.

کلیگویی
مدیران مانع
اعتمادسازی
سهامداران
رضا بهرامی
کارشناس بازار سرمایه

مدیران اقتصادی کش��ور به کلیگویی درباره
برنامههای اقتصادی بسنده میکنند ،بهتبع در
چنین فضایی دیدی ش��فاف درباره سیاستها
و اس��تراتژیهای اتخاذش��ده برای آینده وجود
ندارد .بر همین اساس نیز میتوان گفت یکی از
شاخصههای اثرگذار بر ایجاد فضایی غیرشفاف
در رون��د اقتصادی کش��ور ،کلیگویی مدیران
اس��ت .یا به بیانی دیگر ،طرح موضوعات بدون
توج��ه به جزئی��ات برنامهها و اس��تراتژیهای
راهبردی از سوی مدیران اقتصادی ،به از دست
رفتن هرچه بیشتر شفافیت منتهی خواهد شد
و همی��ن موضوع نیز بر عملکرد بازار س��رمایه
اثرگ��ذار خواهد ب��ود و حتی به افت ش��اخص
منتهی میشود .بر همین اساس نیز از مدیران و
تصمیمگیران دولتی انتظار میرود با تجدیدنظر
در روند فعالیتهای خود ،شفافیت و بیان دقیق
سازکارها را در دستور کار خود قرار دهند.
در ادامه باید خاطرنش��ان کرد طی هفتههای
اخیر شاهد وعدههای متعدد از سوی مسئوالن
با هدف توس��عه ب��ازار بودهای��م .البته جزئیات
این وعده هنوز مش��خص نیس��ت .با این وجود
در حال��ت کلی باید تاکید ک��رد وقتی صحبت
از توس��عه بازار به می��ان میآید میتوان تعابیر
متفاوتی از آن ارائه داد .توس��عه زیرساختهای
فنی ،ایجاد ابزارهای نوین مالی و مهمتر از همه
ایجاد رغبت به س��رمایهگذاری در بازار سرمایه
از مصادیق توس��عه بازار مالی هستند؛ بنابراین
ه��ر زمان صحبت از توس��عه بازار مالی به میان
میآید باید این س��وال هم مطرح ش��ود که چه
برنامهای برای تحقق این شعار دارید.
مهمترین محور توس��عه بازار سرمایه ،ارتقای
س��رمایههای جذبش��ده ب��ه این بازار اس��ت.
براساس تجربه ،ایجاد رغبت برای جذب سرمایه
ب��ه ب��ازار بورس ب��ه دو طریق انجام میش��ود؛
نخس��ت آنکه محیط شفافی بر بازار حاکم باشد
ت��ا تحلیل ش��رایط این بازار امکانپذیر ش��ود،
اینگون��ه اقدامات امکان کنترل ریس��کهای
حاک��م ب��ر ب��ازار را فراهم میکن��د و به جذب
صاحب��ان س��رمایه منتهی میش��ود .دوم آنکه
ش��رایط اقتصادی کش��ور با چالشهای جدی
روب��هرو باش��د بهنحویکه اف��راد ترجیح دهند
در ش��رایط رش��د نقدینگی و ت��ورم ،پول خود
را به بازار س��رمایه بس��پارند .حالت دوم تجربه
بازار س��رمایه در س��ال گذشته بوده که در هیچ
شرایطی زیبنده بازار سرمایه نیست.
اگر منظور مس��ئوالن اقتصادی ایجاد شرایط
نوین برای کس��ب دس��تاوردهای جدید در این
ح��وزه اس��ت ،باید روی ش��فافیت عملکردی و
آشکار بودن برنامههای اقتصادی دولت و بانک
مرکزی تمرکز کنند .در همین حال ،مدلهای
تامین مالی ،مدلها و برنامه دولت برای انتش��ار
اوراق و ...تا حد امکان ش��فاف باش��د .نگاهی به
تجربههای اقتص��ادی بینالمللی حکایت از آن
دارد ک��ه تمام برنامههای اقتصادی ،مش��خص
هس��تند .این اس��تراتژی میتواند با بیشترین
اس��تقبال روبهرو و زمینه جلب اعتماد عمومی
را فراهم کند.
در پای��ان بای��د تاکید کرد اقتصاد کش��ور از
ماههای گذش��ته با چالشهای ج��دی روبهرو
ش��ده اس��ت .رش��د قابلتوجه و هر روزه تورم،
اف��ت م��داوم ارزش ریال درمقابل دالر و س��ایر
ارزهای خارجی ،افت قابلتوجه رشد اقتصادی
و همچنین کس��ری قابلتوج��ه بودجه دولت،
بزرگتری��ن چالشهای��ی هس��تند ک��ه روند
فعالیت صنایع را تحتتاثیر قرار داده اس��ت .در
چنین شرایطی ،انتظار برای بهبود بازارها آنهم
در م��دت زمان کوتاهی ک��ه از روی کار آمدن
دول��ت میگذرد ،منطقی نیس��ت .در واقع باید
یک س��الی به دولت زمان داد و س��پس درباره
عملکرد آن نظرخواهی ک��رد .هرچند میتوان
ت��ا اینج��ای کار ادع��ا کرد دول��ت جدید هم با
روشهای تکراری به اداره امور کشور پرداخته و
از روشهایی همچون فروش اوراق یا استقراض
ب��ا روشهای مختلف از بانکها ،به تامین مالی
و کس��ری بودجه خود پرداخته؛ بنابراین نباید
منتظر تغییرات ویژه و ش��گرفی در روند توسعه
اقتصادی کشور و بازارهای مالی باشیم.

خودرو ،مردم هس��تند ،تصریح کرد :بهرهوری پایین خودروس��ازان که موجب زیان
انباشته آنها شده ،نباید با پولی که از جیب مردم برداشته میشود ،جبران کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس با تصریح بر اینکه مصرفکننده نباید خسارتی که مقصر
اصلی آن بهرهوری پایین خودروسازان با وجود بازار انحصاری است را پرداخت کند،
افزود :اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهدنبال ساماندهی بازار است باید بهرهوری
خودرس��ازان را افزایش دهد ،نه اینکه خودروسازان زیان انباشته تولید کنند و برای
جبران این زیان نرخ خودرو افزایش یابد ،این روش معادله غلطی اس��ت ،باعث و بانی
التهاب بازار اخبار متفاوت و عدممدیریت درست است.

