
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران خبر داد:

پایان فرآیند انتخاب صادرکنندگان 
نمونه سال 98  

پنجاه ش��رکت نمونه ملی و شش شرکت ممتاز در 
بخش های مختلف به عنوان منتخبین س��ال جاری 

مشخص شدند
 معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران از پایان فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه خبر 
داد و گفت: پنجاه شرکت نمونه ملی و شش شرکت 
ممت��از در بخش های مختلف به عن��وان منتخبین 

سال جاری برگزیده شدند.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، حمید زادبوم در تش��ریح فرآین��د انتخاب 
صادرکننده نمونه در س��ال جاری با همکاری اتاق 
بازرگان��ی اظهار داش��ت:  مطابق م��اده 11 مصوبه 
شماره 94765/ت48171ک مورخ 05/14/1391 
هی��ات محترم وزیران که مقرر می دارد "س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از 
فرایند شناس��ایی،ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان 
ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراس��م روز ملی 
صادرات و سایر رویدادهای مرتبط در سطح کشور 
را به تش��کل های غیر دولتی صالحیت دار واگذار 
نماید."و براس��اس توافقات صورت گرفته طی سال 
گذشته و سال جاری مبنی بر مشارکت و همکاری 
حداکثری سازمان توس��عه تجارت ایران با پارلمان 
بخ��ش خصوصی)اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران( این سازمان انتخاب صادرکنندگان 
نمونه ملی و اس��تانی س��ال جاری را در چارچوب 
مقررات به اتاق های بازرگانی و با نظارت س��ازمان 

توسعه تجارت ایران واگذار کرده است.
وی افزود: در این راستا از نیمه اول خردادماه سال 
ج��اری با تش��کیل دبیرخانه انتخ��اب صادرکننده 
نمونه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران ضمن برگزاری جلس��ات الزم، مقدمات اعالم 
عموم��ی و پذی��رش پرونده ه��ای متقاضی��ان طی 
فراخوان های مندرج در س��ایت های سازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران و اتاق بازرگانی ای��ران آغاز گردید.

معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران بیان کرد: در فرآیند این پذیرش  جمعاً 871 
متقاضی شامل 771 شرکت حقوقی و 100 شخص 
حقیقی اعالم آمادگی نمودند که از این تعداد 614 
شرکت ثبت نام نهایی را انجام داده و در بخش های 
صنعت و معدن، کشاورزی و مواد غذایی و خدمات 

به رقابت پرداختند.

تمدید سپهرکارت های پاییز 99 
تا ١٤٠٠

مهلت استفاده از س��پهرکارت های مهر، آبان و آذر 
س��ال 99 بانک ص��ادرات ایران به ط��ور خودکار، 

یک سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تاریخ 
استفاده از س��پهرکارت هایی که تاریخ انقضای آنها 
در ماه ه��ای مه��ر، آبان و آذر س��ال 99 ب��ه پایان 
می رسد، برای حفظ س��المت مشتریان و رفع نیاز 
مراجعه حضوری به ش��عب بانک صادرات ایران به 
ترتیب تا پایان همین ماه ها در سال 1400 به طور 

خودکار تمدید شد.
بانک صادرات ایران بر اس��اس دس��تورالعمل بانک 
مرک��زی و در جهت مدیریت، کنترل و پیش��گیری 
از ش��یوع بیماری کرونا و تمرکز هر چه بیش��تر بر 
خدم��ات بانک��ی الکترونیکی و همچنین تس��هیل 
اس��تفاده هموطن��ان و مش��تریان از درگاه ه��ای 
غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری به شعب، 
تمدید تاریخ انقضای س��پهرکارت ها را از آغاز سال 
جاری به مدت یک س��ال در دس��تور کار خود قرار 

داده است.
بانک ص��ادرات ایران با قدمت 69 س��اله، ش��بکه 
گسترده شعب و نزدیک به ٢0 میلیون سپهرکارت 
فع��ال، نقش مهمی در تراکنش ه��ای مالی و پولی 
داش��ته و مس��ئولیت ارائه انواع خدم��ات بانکی به 

بخش مهمی از مردم را بر عهده دارد.

اخبار گزارش

اصناف و دس��تگاه های نظارتی، نوس��انات نرخ ارز را متهم 
اصل��ی گران ش��دن اق��الم مختل��ف در ماه های گذش��ته 

می دانند.
1٢ روز بعد از دستور رئیس جمهور برای ورود دستگاه های 
نظارتی به بازار برای برخورد با گران فروش��ی و چندنرخی 
بودن اجن��اس و خدمات، رئیس اتاق اصناف تهران، معاون 
بازرسی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت، معاون 
دفت��ر برنامه ری��زی، تامین، توزی��ع و تنظیم ب��ازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( و معاون سازمان تعزیرات 
حکومتی ب��ا حضور در برنامه تیتر امش��ب درباره اقدامات 
خود در این مدت توضیحاتی ارائه دادند که به نظر می رسد 
در این مدت اقدامات جدیدی انجام نشده است و مسئوالن 
ات��اق اصناف و مع��اون دفتر برنامه ری��زی، تامین، توزیع و 
تنظی��م بازار وزارت صمت نیز عام��ل اصلی افزایش قیمت 

کاالها را افزایش نرخ ارز اعالم کردند.
قاس��م ن��وده فراهانی، رئیس ات��اق اصناف ته��ران با بیان 
اینکه همواره در س��طح بازار تع��دادی بازرس برای نظارت 
ب��ر قیم��ت ها داریم، گف��ت: آنچه مهم اس��ت اینکه بحث 
گرانی و گرانفروش��ی دو مقوله ج��دا از هم بوده و مقابله با 
گرانفروشی در سطح عرضه به عهده بازرسان اصناف است. 
ما همیش��ه واحدهای صنفی را ملزم می کنیم که کاالیی را 
بدون فاکتور معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبنای قیمت 
درج ش��ده روی کاال و فاکتور خرید نظ��ارت می کنند. اما 
ممکن اس��ت قیمت یک کاال در بازار طی چند روز افزایش 
چشمگیر داشته باشد که این موضوع به عهده واحد صنفی 
نیست، بلکه تولیدکننده یا واردکننده مسئول این افزایش 
قیمت است؛ چراکه واحد صنفی از سود متعارف خود نباید 

ریالی اضافه بگیرد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد صنفی بیش 
از قیمت درج ش��ده بر کاال تخلف است، گفت: پرونده های 
ارجاعی به س��ازمان تعزیرات هم نتیجه بازرس��ی بازرسان 

اتاق اصناف اس��ت که در نوبت رس��یدگی ق��رار می گیرند. 
م��ن تخلف در اصناف را رد نمی کن��م، اما حتما با تخلفات 
در اصناف برخورد می ش��ود؛ با این حال گرانی که در حال 
حاض��ر در جامعه مواجه هس��تیم، بخاط��ر افزلیش قیمت 

نهاده های تولید است.
نوده فراهانی با بیان اینکه نوسان ارز باعث افزایش قیمت ها 
ش��ده و فروش��نده چون گران می خرد ناچار اس��ت گران 
بفروشد، تصریح کرد: موضوع بازار را عرضه و تقاضا تعیین 
می کند. با بگیر و ببند چیزی تغییر نمی کند و با نوس��انات 

نرخ ارز امکان تنظیم بازار وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اعالم اینکه مبالغ در نظر گرفته 
ش��ده در قانون باب��ت جریمه درج نش��دن قیمت و ندادن 
فاکتور ناچیز بوده و بازدارنده نیس��ت، تصریح کرد: جریمه 
باید به گونه ای باش��د که کسی جرات تخلف نداشته باشد. 
در سال 139٢ قانون نظام صنفی تصویب شد که بر اساس 
آن ق��رار بود یک س��وم مبالغ ناش��ی از تخلفات اصناف به 
اتاق های اصناف، یک س��وم به سازمان تعزیرات حکومتی و 
یک سوم به سازمان حمایت داده شود تا صرف هزینه های 
بازرس��ی ش��ود. با 160 بازرس و امکان��ات اندک نمی توان 

شهری به بزرگی تهران را کنترل کرد.

لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات 
سازمان حمایت

در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
س��ازمان حمای��ت تولیدکنندگان و مص��رف کنندگان نیز 
گفت: در ش��ش ماهه امسال بازرسی ها بیش از شش درصد 
رشد داش��ته، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از 
همکاران بازرس ما مشمول دورکاری شدند. تشکیل پرونده 

هم در این مدت چهار درصد رشد داشته است.
وی افزود: در س��ال 1397 طبق مصوبه سران سه قوه قرار 
ب��ود س��ازمان حمایت از نظ��ر نیروی انس��انی و تجهیزات 

تقویت شود، اما هنوز موفق به این کار نشدیم. پیگیری های 
الزم در حال انجام اس��ت، اما تاکنون به دلیل کمبود منابع 
تغییری حاصل نش��ده اس��ت. احتماال صحبت های رئیس 
س��ازمان حمایت درباره محدودیت های س��ازمان حمایت 
در بازرس��ی هم مربوط به همین موضوع بوده اس��ت. باید 
دستگاه های متولی متناسب با شرایط فعلی مثل تحریم ها 
تجهیز ش��وند که در این زمینه جلساتی تشکیل شده تا با 
استفاده از امکانات سایر دس��تگاه ها مثل ناظران افتخاری 
و حتی دادس��تانی بر کوتاه کردن رس��یدگی به پرونده ها، 

نظارت بر بازار بهتر انجام شود.
معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت 
همچنی��ن در پاس��خ به اینکه چرا رون��د قیمت گذاری در 
س��ازمان حمایت طوالنی اس��ت و این سازمان زمانی ورود 
می کند که کاالها گران شده است؟ تصریح کرد: مستندات 
و م��دارک کامل باید به س��ازمان حمایت ارائه ش��ود تا بر 
اساس ظوابط قیمت گذاری صورت گیرد و در ستاد تنظیم 
ب��ازار قیمت جدید تصویب و ابالغ ش��ود. تاخیر یا طوالنی 
شدن فرآیند قیمت گذاری به دلیل لزوم فراهم شدن اسناد 

و مدارک کامل راجع به قیمت تمام شده کاال است.
قیم��ت جدی��د جوج��ه ی��ک روزه و مرغ ب��ه زودی اعالم 

می شود
در ادامه این برنامه سعید صارمی، معاون دفتر برنامه ریزی، 
تامی��ن، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز با بیان اینکه 
هر هفته رصد و پایش قیمت 100 قلم کاال انجام می شود، 
گفت: طی 1٢ روز گذشته اقداماتی برای مدیریت صادرات 

تخم مرغ، برنامه ریزی برای تقویت نظارت و تعیین قیمت 
جدید انجام ش��د. قیمت جوجه یک روزه و قیمت مرغ هم 
اخیرا بررس��ی شد که در جلسه بعدی س��تاد تنظیم بازار 
برای آن تصمیم گیری خواهد ش��د. در زمینه رسوب برنج 
در بنادر هم مقرر ش��ده بانک مرکزی ارز الزم را تخصیص 
ده��د. با ای��ن وجود 70 تا 80 درصد م��واد وارداتی کاالی 
واس��طه ای و مواد اولیه اس��ت و باید بپذیری��م که افزایش 

قیمت اخیر نرخ ارز بر قیمت کاالها تاثیر داشته است.
وی افزود: بخش اعظم مش��کالت در حال حاضر مربوط به 
تامین ارز و ترخیص کاال اس��ت که در جلس��اتی با حضور 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور اعالم و گش��ایش های خوبی 

حاصل شده که احتماال منجر به ثبات بازار خواهد شد.
احتمال افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

محمد حسن سرابیان، معاون س��ازمان تعزیرات حکومتی 
نی��ز با تائید این گفت��ه که برخی از قوانین��ی که در نظام 
صنف��ی وجود دارد بازدارنده نیس��ت، گف��ت: مثال جریمه 
ع��دم درج قیمت 80 هزار تومان اس��ت. خالءهای قانونی 
را مکت��وب به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس 
ش��ورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت و تمامی دست 
ان��درکاران اع��الم کرده ای��م. افزای��ش اختیارات س��ازمان 
تعزیرات حکومتی در جلس��ه سران قوه مطرح و مصوبه آن 
به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع ش��ده که قرار اس��ت 
در قالب اصالح پ��اره ای از قوانین و مقررات قوه قضاییه به 
مجلس ارائه شود و احتماال تا ماه های آتی این این خالء ها 

برطرف شود.  ایسنا 
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سخنگوی صنعت برق خبر داد
صدور قبض رایگان برق امید از 

آبان ماه
سخنگوی صنعت برق گفت: نخستین قبض 
رایگان ط��رح برق امید، از ابت��دای آبان ماه 

صادر می شود.
مصطفی رجبی مش��هدی با اش��اره به اینکه 
ش��رایط مص��رف در کنتورهای هوش��مند و 
مکانیکی قابل رصد اس��ت افزود: اطالعات کم 
مصرف، خوش مصرف و یا پرمصرفی مشترکان 
با پیامک ارسال می شود و اگر مشترکی مشمول 
تخفیف صددرصدی هم باشد با ارسال پیامک 

اطالع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف طرح برق امید، اصالح 
الگوی مصرف و ایجاد حساس��یت در انتخاب 
وس��ایل کم مصرف است گفت: الگوی مصرف 
تعیین ش��ده برای برخورداری از برق امید در 
فص��ول گرم 100 کیلو وات س��اعت در ماه، و 
80 کیل��و وات س��اعت در ماه های غیر گرم و 
در مناطق عادی اس��ت که البت��ه 8٢ درصد 
مصرف کنندگان برق در مناطق عادی هستند. 
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: الگوی مصرف 
تعیی��ن ش��ده در مناطق گرمس��یری, 400 

کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.
رجب��ی مش��هدی با بی��ان اینک��ه واحدهای 
مسکونی که س��کنه ندارند تحت پوشش این 
طرح نیستند گفت: در این واحدهای مسکونی 
که بصورت فصلی اس��تفاده می شود آبونمان، 
بیمه و عوارض و مابقی موارد ارس��ال می شود. 
س��خنگوی صنعت افزود: علت افزایش قیمت 
ب��رق در قبوض صادر ش��ده در آخرین دوره، 
گرمای هوا و استفاده از سیستم های سرمایشی 
است که البته در زمان اوج مصرف، قیمت برق 
بصورت پلکان��ی افزایش می یاب��د و البته اگر 
مشترکان پرمصرف باشند 16 درصد نیز به بها 

برق اضافه می شود. ایرنا 

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران 
خبرداد

قیمت جدید نان روی میز 
سازمان حمایت

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره 
به اینکه آنالیز نرخ نان براس��اس هزینه های 
جدید تولید در س��ازمان حمای��ت قرار دارد 
گفت: قیم��ت جدید در کارگروه تنظیم بازار 
مطرح و س��ازمان حمایت مکلف به بررس��ی 
شد اما بعد از گذشت بیش از ٢ ماه این نرخ 

مصوب نشده است.
بی��ژن نوروز مق��دم رئیس اتحادی��ه نانوایان 
سنتی تهران اظهار کرد:  هزینه های نانوایان 

در س��ال جاری نظی��ر دس��تمزد کارگران، 
مالیات،آب، برق گاز، خمیرمایه و اخیرا کرایه 
حمل و نقل کیسه های آرد افزایش یافته اما 
قیمت نان از س��ال گذش��ته متناسب با این 

افزایش هزینه ها تغییری نداشته است.
وی افزود: قیم��ت خمیر مایه بعد از افزایش 
قیمت نان در سال گذشته، دو مرتبه در دی 
ماه س��ال قبل و اردیبهش��ت امسال افزایش 
یافته و اخی��را نیز نرخ کرایه حمل هر گونی 
آرد دولت��ی700 توم��ان ت��ا 1000 توم��ان 

افزایش یافته اما نرخ نان ثابت است.
رئی��س اتحادیه نانوایان س��نتی تهران ادامه 
داد:از طرفی رعایت مسائل بهداشتی کرونا بر 
هزینه های نانوایان افزوده اما دولت مشخص 
نک��رده که نانوایان ای��ن افزایش هزینه ها را 

باید چطور جبران کنند.
ای��ن مقام مس��ئول اظه��ار داش��ت: قیمت 
پیش��نهادی اتحادیه نانوایان برای نرخ های 
جدید نان به س��ازمان حمایت اعالم شده و 
جلس��ه ای نیز در این خص��وص در کارگروه 
تنظیم بازار برگزار ش��ده اس��ت ام��ا بعد از 
گذش��ت حدود ٢ ماه )٢9/4/99( نرخ جدید 

به ما اعالم نشده است. تسنیم 

وزیر اقتصاد و دارایی مدعی شد
عدم وابستگی دولت به 

بانک مرکزی  
وزیر اقتصاد و دارایی از نشانه های بارقه امید 
اقتص��ادی در 6 ماهه دوم س��ال خبر داد و 
گفت: دولت در 6 ماهه نخس��ت س��ال حتی 
یک ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.

  فرهاد دژپس��ند با اش��اره به حواش��ی های 
بسیار و بی اساس در خصوص کسری بودجه 
و برداشت دولت از بانک مرکزی خاطر نشان 
کرد: دولت در 6 ماهه نخست سال حتی یک 

ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.
وی اف��زود: از اقدام��ات مه��م دول��ت ب��رای 

جایگزین��ی تامی��ن مالی می ت��وان به صرفه 
جوی��ی هزینه ها، عرض��ه دارایی های دولتی 
بص��ورت فراگی��ر، ف��روش اوراق و نیز وصول 
مالیات اشاره کرد. وزیر اقتصاد اشاعه فرهنگ 
مصرف و تولید داخلی را از راهکارهای مقابله 
با فش��ارهای تحریم های دش��منان دانست و 
گف��ت: در حال حاضر اس��تعمارگران از طرق 
مختلف همچون بس��تن مبادی ارز خارجی، 
صدور کاال و خدمات و محدود کردن عملکرد 
فعاالن تجارت خارجی سعی بر فشار حداکثری 
بر مردم و کشور را دارند که می توان با مصرف 
تولیدات داخلی مانند ایس��تادگی و مقاومت 

زمان جنگ این حلقه را بشکنیم.
دژپس��ند افزود: امروزه دشمن با بهره گیری 
از اب��زار های پلیدانه تمام مبادالت ما را مورد 
ه��دف قرار داده و امید اس��ت که با همیاری 
بخ��ش خصوص��ی و با ص��ادرات غی��ر نفتی 
بتوانیم ارزهای حاصل از صادرات بیش��تری 
را برای کش��ور تامین کنیم. وی با اش��اره به 
ایس��تادگی ملت در 8 سال جنگ تحمیلی و 
نیز جنگ اقتصادی کنونی متذکر شد: مردم 
با همدلی و عزم ملی در برابر تمام توطئه های 

استعمارگران ایستاده اند. صدا وسیما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

چه کسی عامل اصلی گرانی های اخیر است؟

 پیدا کنید پرتقال  فروش 
گران فروش را 

رئیس جمهوری با ابالغ بخش��نامه بودجه س��ال 1400 
به دس��تگاه های اجرایی، هدفگذاری پیش بینی تورمی 
س��ال 1400 را ٢٢ درصد با پش��توانه عملیات بازار باز 

اعالم کرد.
رئیس جمهوری با ابالغ بخشنامه بودجه سال 1400 به 
دس��تگاه ای اجرایی چارچوب و سیاست های پیش بینی 
شده برای الیجه بودجه سال آینده را اعالم نمود و اعالم 
رق��م ٢٢ درصد برای هدفگ��ذاری پیش بینی تورمی در 
سال 1400 یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه 
نس��بت به موارد مشابه پیش��ین خود است که با هدف 
اصالح در روندهای اش��تباه تاریخی اقتصاد ایران صورت 
گرفته است. در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک 
مرک��زی با صدور بیانیه چارچ��وب هدف گذاری تورم، از 
هدفگ��ذاری تورم ٢٢ درصد در س��ال 1399 س��خن به 
میان آورد و برای اولین بار در کش��وری که از آغاز دهه 
50 شمس��ی اقتصاد آن دچ��ار بی ثباتی زیاد و تورم های 
باال بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعالم پیش بینی 

نرخ تورمی را برعهده گرفت.
ای��ن اق��دام بانک مرک��زی با هدف کامل ش��دن چرخه 
کنت��رل تورم در فضای سیاس��تگذاری ب��ود که پیش از 
آن ب��ا فراهم آوردن ابزاره��ای الزم به دنبال ایجاد ثبات 
در اقتص��اد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود. 
چارچ��وب هدف گذاری تورم یک اب��زار برای جهت دهی 

ب��ه سیاس��ت های پولی بان��ک مرکزی اس��ت و در این 
چارچ��وب، قطب نمای سیاس��ت گذاری، کاهش انحراف 
نرخ تورم از هدف ِ تعیین ش��ده است و برای تنظیم هر 
انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی 
را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم 

و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.
در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها 
و کاهش هزینه ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود 
ب��ه عنوان ابزار کلیدی هموارس��ازی بودجه را فراهم کرد 
و بانک مرکزی ب��ا حمایت دولت برای تحقق هدفگذاری 
تورمی خود در سال 1399 با استفاده از عملیات بازار باز 
و هدف گذاری میانی نرخ س��ود بازار بین بانکی به ش��کل 
تعیین نرخ سود سیاستی، داالن نرخ سود، خرید و فروش 
اوراق به��ادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ 
وثیقه و س��پرده  گ��ذاری بانک ها نزد بان��ک مرکزی، به 
انج��ام فعالیت پرداخت. هرچند به موازات این فعالیت ها، 
تکانه های ش��دید تحریم و ش��یوع ویروس کرونا بسیاری 
از س��ازوکارهای تش��دید رکود و تورم را در اقتصاد ایران 
تقویت کرده اند و مسیر دستیابی به هدفگذاری تورمی را 
ناهموار س��اختند، اما تدبیر دولت برای انتشار اوراق مالی 
اسالمی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه، به 
منظور تامین مالی دولت با کمترین ریسک افزایش تورم، 

مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.

این روزها با نوس��ان های ش��اخص بورس که عمدتا نیز 
نزولی اس��ت، این پرس��ش پیش می آید که آیا بازار به 
نقطه سقوط نزدیک می شود یا این نوسان ها را باید به 

عنوان طبیعت بازار به رسمیت شناخت؟
این روزها با نوس��ان های شاخص بورس اوراق بهادار که 
عمدتا نیز نزولی اس��ت، این پرسش پیش می آید که آیا 
بازار به نقطه س��قوط نزدیک می ش��ود یا این نوسان ها 
را باید به عنوان طبیعت بازار به رس��میت ش��ناخت؟ آیا 
دولت و حقوقی ها موظف به حمایت از بازار و س��بز نگه 
داشتن آن هستند؟ چه کسانی می توانند سرنوشت کلی 

شاخص را تعیین کند؟
یک��ی از عوامل تعیین کننده در تح��والت بورس تهران، 
میزان ورود و خروج س��رمایه به بازار است. کسانی که بر 
ضرورت حمایت از  بازار تاکید دارند، مس��وولیت دولت و 
حقوقی ها را تزریق نقدینگی به بازار می دانند. برخی نیز 
ب��ا ارایه آمارهای کلی، حقوقی ها را به خروج س��رمایه از 
بازار متهم کرده و به استناد آن، مسوولیت کاهش شاخص 
را ب��ر عهده آنه��ا می دانند. در حالی ک��ه عده دیگری از 

تحلیلگران معتقدند، واقعیت، چیز دیگری است. 
بر اساس آمار منتشر شده از ٢1 مرداد ماه تا 5 مهر و در 
31 روزکاری حقوقی ها ٢1 هزار میلیارد تومان به صورت 
خالص از اشخاص حقیقی سهام خریداری کرده اند؛ به این 

ترتیب حقیقی ها با ف��روش 349 هزار میلیارد تومان در 
مقابل ف��روش حقوقی ها به ارزش96 هزارمیلیارد تومان، 
سهم خود را در خروج موقت از بازارسهام در کارنامه خود 
ثبت کردند. از سوی دیگر بررسی میزان خرید حقوقی ها 
در دوره مذکور 117 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم 
در مقایسه با خرید حقیقی ها که رقمی معادل 3٢7 هزار 
میلیارد تومان بوده، نشان می دهد که حقیقی ها در دوره 
مذکور بیش از آنچ��ه در این دوره خریده بودند، فروخته 
اند. درست بر عکس حقوقی ها که در مجموعا ٢1 میلیارد 
تومان سرمایه جدید وارد بازار کرده اند.  بنا بر عقیده این 
گروه از تحلیلگران، این آمارها نشان می دهد که برخالف 
تصور عده ای، آنچه که امروز به نوس��ان بازار بورس دامن 
می زند چیزی نیس��ت جز زد وبند های عده ای سرمایه 
گذار حقیقی، اما نه سرمایه گذاران عادی بلکه سوداگرانی 
ک��ه هر جا پا می گذارند، س��ود خ��ود را در اختالل بازار 
می جویند. این افراد همان کسانی هستند که رکود بازار 
های اصلی داد و ستدشان؛ آنها را روانه بورس کرد و پس 
از آنکه س��ودی خوبی را ازاین بازار کسب کنند، اقدام به 
خروج س��رمایه های خود از بازار س��هام به مقاصد اصلی 
خ��ود کردند و به زودی باید منتظر تحوالت مهم تری در 
این بازارها بود چراکه این دالالن رهسپار بازارهای  اصلی 

خود شده اند.  تسنیم 

 با ابالغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اعالم شد؛

هدفگذاری تورم ۲۲ درصد برای سال آینده
پشت پرده ریزش بورس عیان شد؛

بورِس امروز محصول عمل فعاالن حقیقی 
است یا حقوقی؟


